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मराठी कवितेच्या पाऊलखुणा

सन १८४० च्या सुमारास निकाव्यपरां परे चा शुभारां भ झाला. या परां परे चे
आिारस्तांभ म्िणजे समाजात रुजलेले तत्कालीन तीन प्रमुख काव्यप्रिाि िोते: सांत सावित्य,
पांवडती सावित्य, शाविरी सावित्य अथाचत सांत-पांत-तांत काव्य. सांत काव्य मराठी काव्याचा एक
अनमोल ठे िा आिे. याचा कालखांड म्िणजे तेराव्या शतकातील श्री. ज्ञानेश्वर ते सोळाव्या
शतकातील समथच रामदासस्िामींच्या सावित्यवनर्पमतीपयंतचा काळ. यादिाांच्या राजिटीत,
समाजात िणचभेद, जावतभेद, विषमता याांसारखे अांतर्द्वंर्द्व सुरु िोते. यात अडकलेल्या
सिचसामाांन्याांना स्िाथाचतून परमाथच सािण्याचा मागच सांताांनी दाखविला. तत्िज्ञानाला वििेकाची
जोड देऊन एक आदशच आयुष्याची सांकल्पना साांमान्याांपुढे सांताांनी ठे िली. कमच -वनती याांचे
मित्ि त्याांनी अभांगिाणीने समृध्द के ले, म्िणून इतक्या शतकाांनतरिी सांत सावित्याचा प्रचार
आवण प्रसार िोतच आिे. मराठी सावित्यात सांत सावित्य शाश्वत आिे.
सांत काव्यासोबत सांस्कृ त स्तोत्र ,श्लोक इ. रचनाांमाफच त शास्त्री मांडळी पांवडती
काव्यपरां परा जोपासत िोती. पांवडतीकाव्य म्िणजे किी मुक्तेश्वर, रघुनाथ पांवडत, िामन पांवडत,
श्रीिर, सामराज, विठ्ठल, वनरां जन मािि आवन मोरोपांत या पांवडताांनी वनमाचण के लेले सावित्य.
पांवडत काव्याची प्रेरणा सांस्कृ त काव्य िोते. िे काव्य सांस्कृ त, अलांकारयुक्त ि िृत्ताांच्या चौकटीत
िोते, ते सांस्कृ त जाणकाराांनाच उपयुक्त ठरले. तसेच पांवडत काव्यात मुख्यत्िे पौरावणक सांदभच ि
तत्िज्ञान माांडले िोते आवण त्यातील भाषा सिचसामान्याांची नसल्यामुळे ती एका ठराविक
िाचक िगाचत घुटमळत राविली, सामान्यिगाचत ती रुळलीच नािी.

शाविरी काव्य िे तत्कालीन घटना, व्यक्ती, त्याांचे पराक्रम आवण तत्कालीन
सामावजक घडामोडींिर आिाररत िोते. िे काव्य लोकसमुिापुढे विवशष्ट नाट्यपध्दतीने
माांडल्यामुळे जनमानसात पटकन रुळले. या सावित्यात पोिाडे, लािणी या प्रकाराांनी
क्राांतीकाळात एका प्रकारे जनजागृतीचे कायच के ले. इां ग्रजी राजिटीत याला फारशी मान्यता
वमळाली नसली तरी तत्कालीन शाविराांनी िा प्रकार समाजात यशस्िीपणे रुजिला, ज्याचा
पररणाम िैचाररकक्राांतीचा प्रसार आवण जनजागृतीच्या स्िरुपात बघायला वमळतो. तत्कालीन
गाजलेले शाविर म्िणजे अनांतफां दी घोलप(सन १७४४-१८१९), रामजोशी(सन १७५८१८१३), िोनाजी बाळा(सन१७५४-१८४४) याांनी आपल्या उत्स्फु तच रचनाांनी एक कालखांड
गाजिला. आजिी अनेक भुपाळ्या,पोिाडे, लािण्या घरोघरी गुणगुणल्या जातात. शाविरी
सावित्याचे िैवशष्ट्ये म्िणजे शौयचगाथा, सिजरम्य िणचन, प्रासाददक भाषा आवण नाट्यमय
तालबद्द आविष्कार.
इां ग्रज राजिट येण्यापूिीच अवस्थर सामावजक जीिनामुळे मराठी काव्याची व्याप्ती
िळु िळु आकसत गेली. या अवस्थर काळात प्राचीन परां परे तील भक्तीपरता पूणच नष्ट निोता
समाजात रटकू न िोती. ककिा भक्तीपरतेमुळेच समाजात एकात्मता, जीिनमुल्ये, आदशच रटकू न
िोते असे म्िटल्यास िािगे ठरणार नािी.
सन १८१८ मध्ये पेशव्याांची सत्ता गेली आवण मराठा साम्राज्याचा अस्त झाला.
इां ग्रजीराजािटीसोबत मुद्रण, निीन सावित्यप्रकार, निे शैिवणक िोरण अशा अनेक गोष्टी
आल्यात. या पाश्चात्य सांस्कृ तीचा ि सावित्याचा प्रभाि समाजात पसरत िोता. समाज
पररिताचनाच्या या िळणािर बराच काळ घुटमळत िोता, त्याचे मुख्यकारण म्िणजे सामावजकसाांस्कृ वतक-राजकीय अवस्थरता. मात्र मिाराष्ट्रात इां ग्रज राजिट आल्यािर इां ग्रजी सावित्याची
िळु िळु ओळख िोत असताांना प्राचीन काव्याचे पडसाद जनमानसात रें गाळत िोते. उदबोिन ि
लोकरां जनासाठी विचार व्यक्त करण्याचे अनेक माध्यम जसे लेख, कथा, कादांबरी, नाटक इ.
गद्यसावित्याची लोकवप्रयता िाढत िोती. आविच आक्रस्त मराठी काव्याचे िेत्र आणखी
आकुां वचत िोत गेले. या पररवस्थतीची जावणि िोताच तत्कालीन साविवत्यकाांनी प्राचीन ि
सांस्कृ त रचनाांचे मराठीत भाषाांतर-अनुकरण करुन मराठी काव्याला एक िळण, एक ददशा

देण्याचा प्रयत्न के ला. त्याांचे िे प्रयत्न काळाच्या पडद्याआड जाण्याअगोदर त्याांचा उल्लेख करणे
मित्िाचे आवण गरजेचे िाटते.
* श्री.विठोबा अण्णा दप्तरदार, श्री.भास्कर दामोदर पाळां दे आवण श्री.नारायण
िोंडोदेि खाांडक
े र याांचे भक्तीपर काव्य.
* सांतकाव्याचे मांथन करुन "काव्यामृताचा निनीत भेला" रचणारे श्री.परशूराम
तात्या गोडबोले.
* "मेघदूत "िर आिाररत श्री.जग्गनाथ पांवडत याांचे "करुणाविलास" ि
"विरविविलाप" या खांडकाव्याचा श्री.कृ ष्णशास्त्री वचपळु णकर याांनी के लेला अनुिाद. या
अनुिादाने मराठी काव्य परत बिरु लागले
* श्री.गणेशशास्त्री लेले याांचा "रघुिांशाला", "अमरुशतकाला"ि "मविम्न्स्तोत्र" चे
मराठीत रुपाांतर.
* श्री.कृ ष्णशास्त्री राजिाडे याांचे िषचभरातील सणाांचे िणचन करणारा "उत्सिप्रकाश"
िा ग्रांथ.
* श्री.दातार (श्री.कृ ष्णशास्त्री वचपळु णकर याांचे नम्रसेिक ि विद्याथी म्िणिून
घेणारे )याांचे कु मारसांभि याच्या सातव्या सगाचचे मराठीत भाषाांतर.
* श्री.पाांडुरांग गोविदशास्त्री पारखी याांची ऋतुसांिारािर आिाररत "षडऋतुिणचन"
िी रचना.
या भाषाांतरीत सावित्यािर इां ग्रजी सावित्याचा कु ठलाच प्रभाि आढळू न येत नािी.
या सावित्याने अवभजात सांस्कृ त रचनाांची मराठीत ओळख करुन देण्याचे कायच के ले. या
सावित्याची भाषा पांवडत किींच्या िळ्णाची असली तरी त्यातील आत्मा मराठी िोता. त्या
काळी मराठी काव्याचे िेत्र जरी आकुां वचत झाले असले तरी वतची योग्यता खालािली असे
म्िणता येणार नािी, त्यापुरती काव्यप्रभािाची व्याप्ती कमी िोती एिढेच. िी तत्कालीन मराठी
काव्याची एक बाजू झाली.

सािरण याच काळात मुांबई विद्यावपठाची स्थापना, इां ग्रजाांविरुद्ध आांदोलने,
वनयतकावलके -िृत्तपत्र-मावसकाांची िाढती लोकवप्रयता, गद्य िाङमयाचा िाढता प्रभाि, आिीच
आक्रस्त काव्यप्रिाि या पररवस्थतीत आकुां वचत झाला असला तरी भाषाांतर आवण अनुकरणाच्या
माध्यमातून कािी किींनी काव्यिारा प्रिावित ठे िली. ते म्िणजे:
* बाजबा रामचांद्र प्रिान याांचे सर िॉल्टर स्कॉट वलवखत "लेडी ऑफ द लेक" चे
थोडे भाषाांतर थोडे अनुकरण असा सावित्यप्रकार म्िणजे "दैिसैनी" िे खांडकाव्य.
* डॉ. कान्िोबा रणछोडदास दकतीकर याांचे "इांददरा" िे खांडकाव्य टेवनसन वलवखत
"वप्रन्सेस" ची अनुकृती िोती. इां ददराच्या वनवमत्याने किीने यात स्त्री िैिव्य, िपनवििी,पुरुषाांचे
बहुपत्नीकत्ि, दास्य अशा अनेक अन्यायाांना िाचा फोडली. याांचे अजून एक िैवशष्ट्ये म्िणजे स
य स य िे गण असलेले बारा अिराांचे िृत्त िापरुन त्यास इां ददरा असे नाि ददले. मवणबांििृत्ताचा
त्याांनी जातीत रुपाांतर के ले.
िृत्त्बध्दरचनाांचे निनिीन प्रयोग करण्याचा आदशच दकतीकर याांनी येणार्या किींपुढे
ठे िला.
* श्री.विष्णु मोरे श्वर मिाजनी याांनी िर्ड्स्िचथ, शेल,े कीटस, कोलरीज, बायरन,
ब्लॅक, बन्सच, स्कॉट इ. किींच्या एकू ण ४१ कविताांचे मराठीत रुपाांतर करुन सन १८६६ साली"
कु सुमाांजली " िा काव्यसांग्रि प्रवसध्द के ला. दकतीकराांप्रमाणेच मिाजनी याांनी यमक च्या दृश्टीने
निे काव्य प्रयोग के लेत.
* श्री.मिादेि मोरे श्वर कुां टे वलवखत "राज वशिाजी" िे नाट्यमय शौयच काव्य त्या
काळी खूप गाजले. कुां टे याांचे उल्लेखनीय सावित्य म्िणजे "आयच लोकाांच्या विदुस्थानातेल
सुिारणा क्रमाचा इवतिास या प्रबांिास रोम येथे पाररतोवषक वमळाले. तसेच त्याांचे तावत्िक
काव्य "मन" खूप प्रवसध्द झाले.
प्राचीन ि परां परावप्रय मराठी सावित्य आवण इां ग्रजी सावित्याचा प्रभाि असलेले
मराठी सावित्य अशा सांवमश्र िातािरणात जनमानसात स्ितांत्र कवितेचे अवस्तत्ि िळु िळु आकर
घेत िोते. प्राचीन मराठी-सांस्कृ त काव्याचे पडसाद, इां ग्रजी सावित्याचा प्रभाि आवण स्िांतांत्रपणे
विकसनशील मराठी कविता या वतन्िी वस्थतींकडे दृष्टीिेप टाकता लिात येते की प्राचीन

परां परे तील भक्तीपरता पूणच नष्ट न िोता समाजात रटकू न िोती. नििृत्तवनर्पमतीच्या प्रदक्रयेला
सुरिात झाली िोती. जुन्या वक्लष्ट िृत्ताांची शृख
ां ला सैल िोत िोती, इां ग्रजी सावित्याचा प्रभाि
आवण अनुकरणामुळे स्फु ट कविता, भािकविता बविमुचख िृत्ती सोबत आत्मपर काव्याची
वनर्पमती िोत िोती. परमाथच ि पौरावणक कविताांमिून काव्य प्रचवलत सामावजक प्रश्ाांकडे िळत
िोते. िास्तिप्रिान कविता आकार घेत िोती. तात्पयच िेच कविता आशय आवण अवभव्यक्तीच्या
पररितचनाकडे िाटचाल करु लागली आवण सन १८८५ च्या उत्तरािाचत आिुवनक कवितेची
मुहुतचमेढ रोिल्या गेली.
सन १८४० ते १९२० या कालखांडातील मराठी कवितेचे अिलोकन करताांना
लिात येते की त्या काळी परां परािादी आवण साांस्कृ वतक िोरण जपणारी एक काव्यिारा आवण
यासोबत प्रगतीशील ि निविचाराांचा सांयोग सािणारी काव्यिारा अशा दोन काव्यिारा
अवस्तत्िात िोत्या. या काव्यिारे तील सािारण ि असािारण असे काव्यकतृत्ि अवस्तत्िात िोते,
जे आजच्या विस्ताररत काव्याचे प्रत्यि िा अप्रत्यिपणे आिारस्तांभ आिेत. त्याांच्या पाऊलखुणा
काळाच्या लाटात विरुन जाण्यागोदर त्याांना अपचण के लेली िी एक काव्याांजली.

*श्री.गो.िा.कावनटकर*
श्री.गोविद िासुदि
े कावनटकर( जन्म ९ जानेिारी १८५४ि मृत्यु १९१८).
मराठीतील एक वचतनपर काव्य म्िणून उल्लेख करायचा झाला तर कावनटकराांच्या
"सांमोिलिरी"चा करण्यात येत असे. तत्कालीन समीिकाांनी याची तुलना के कािलीशी के ली
िोती. सांमोिलिरीतील मुख्य िृत्ती सांमोि ि सांशय आिे. ईश्वर वनर्पमत अनाअकलनीय गूढ अशा
वस्थतीचे सांमोि ि सांशय यात किीनी व्यक्त के ले आिे. किीने विठ्ठल बापूजी करमरकर वलवखत
"विमालयिणचन" या सांस्कृ त काव्याचा मराठी अनुिाद िी के ला िोता. "िॅम्लॅट" शेक्सवपअर
वलवखत नाट्याचे भाषाांतर ि आयुष्याच्या उत्तरािाचत रविन्द्रनाथ टॅगोर वलवखत "वगताांजली" चे
भाषाांतर के ले. वमल्ल वलवखत "सबजेक्शन ऑफ िूमन" याचा "वस्त्रयाांची परिशता" िा अनुिाद
त्याांची सामावजक जाणीि ि सावित्यवनष्ठा वसध्द करतो. कावनटकर िे उच्चवशवित िोते ि
त्याांची विविि भाषाांिर प्रभुत्ि िोते. मात्र किीचे स्फु ट काव्यलेखन आढळत नािी.
गोविदरािाांची पत्नी काशीबाई कावनटकर यािी प्रवसद्ध लेवखका िोत्या.

*वि.भ.लेंभ*े
श्री.विठ्ठल भगिांत लेंभे( जन्म १८५० मृत्यु १९२०). जन्म १८५०मध्ये तळे गाि येथे
झाला. त्याांचे प्राथवमक वशिणिी तळे गाि येथे झाले. किीचे सांस्कृ त ि इां ग्रजी भाषेिर प्रभुत्ि
िोते. जॉन वमल्टन त्याांचे आिडते किी. इां ग्रजी कवितेची आिड आवण िाचन दाांडगे असले तरी
त्याांच्या कवितेिर इां ग्रजी सावित्याचा प्रभाि नव्िता. कवितेतील भाषा-रचना आवण विषय िे
सांस्कृ त िळणाचे िोते. लेंभे याांचे उल्लेखनीय सावित्य म्िणजे "शोकाितच", यात त्याांनी त्याांच्या
पविल्या पत्नीच्या मृत्युचा शोक व्यक्त के ला आिे. त्याांचे इतर उल्लेखनीय सावित्य म्िणजे
"सुरतरां वगणी", "विष्णुवनिन", "एकनाथवियोग","वमत्रदशचन", "आनांदकां द" आवण "खांवडता".
किीच्या बहुताांश रचना प्रासांवगक िोत्या. किीचे पुणे येथे १९२०मध्ये वनिन झाले.

*कृ .ना.आठल्ये*
श्री. कृ ष्णाजी नारायण आठल्ये (जन्म १८५२ मृत्यु १९२६). आठल्ये िे त्या काळचे
एक कु टुांबित्सल किी िोते. त्याांच्या रचनाांमिे गृविणीच्या रोजच्या जगण्यातला वजव्िाळा,
सिज, सुबोि भाषा या काव्यगुणाांमुळे त्या काळी किीच्या रचना घरोघरी िाचल्या जात असे.
"सासरची पाठिणी" या रचनेतील कािी ओळी:
मयाचदा िरणे, स्िकायच करणे सािेपणे िागणे
‘द्या द्या िस्तु’ म्िणोवनया नच किी कोणासिी मागणे
जे पानिरती पडेल समयी नेमस्त ते भिणे
िी लोकवप्रय व्िाियास बरिी आिेत लिणे.

तर "प्रमाण" या रचनेत आठल्ये माणसाचे आयुष्य कसे प्रमाणबद्द असािे याची सांकल्पना
माांडताांना म्िणतात:
अती कोपता कायच जाते लयाला
अती नम्रता पात्र िोते भयाला
अती काम ते कोणतेिी नसािे
प्रमाणामिे सिचकािी असािे.
अती लोभ आवण जना वनत्य लाज
अती त्याग तो रोकडा मृत्यु आज
सदा तृप्त नेमस्त सिाच ददसािे
प्रमाणामिे सिच कािी असािे

*ग.ज.आगाशे*
श्री.गणेश जनादचन आगाशे (जन्म १८५२ मृत्यु १९१९) आगाशे िे शोककाव्याचे जनक म्िणुन
ओळखले जात. "बाष्पाांजली" िे त्याांचे उल्लेखनीय काव्य, िे त्याांनी त्याांच्या ददिांगत मुलाच्या
स्मरणाथच वलविले िोते. त्याांचे इतर उल्लेखनीय सावित्य म्िणजे " वबरुदािली ", " तीन
िरीभाऊ ", "एडिडच बादशाि".

*मो.ग. लोंढे*
श्री.मोरो गणेश लोंढे ( जन्म १८५४ मृत्यु १९२०) लोंढे याांची "बोििादी" किी म्िणून ख्याती
िोती. त्याांच्या बहुतेक रचना उपदेशपर आिेत. त्याांचे उल्लेखनीय सावित्य "बोिशतक",
"बोिामृत", "बोिसुिा", "बोिमाला". किीच्या कु ठल्याच रचनाांमिे कल्पनाविलास िा

रम्यिणचने आढळत नािी. समाजात एक आदशच जीिनाची सांकल्पना कशी असािी याचा उल्लेख
िारां िार प्रत्ययास येतो. "मी माझ्या एकट्याकरताच नािी" या रचनेतील ओळी:
तैसा नरा जन्म तुझािी पािी
कािी तुझ्यासाठीच मात्र नािी
पराथच त्याचा उपयोग व्िािा
िा िेतु वचत्तात तुझ्या असािा
परोपकारी वनजशक्ती िेंची
परोपकारी वनजवित्त खची
िाणी पराला वित तेच साांगो
परोपकारी ति देि लागो.

*गां.रा.मोगरे *
श्री.गांगािर रामचांद्र मोगरे ( जन्म १८५८ मृत्यु १९१५) मोगरे याांची " िैलावपक
किी म्िणून ख्याती िोती. त्याांच्या बहुतेक रचना व्यक्तीवचत्राांिर आिाररत आिेत. विष्णुशास्त्री
पांवडत, विष्णुशास्त्री वचपळु णकर, आनांदीबाई जोशी, भाऊराि कोल्िटकर,वव्िक्टोररया राणी,
दयानांद सरस्िती, आशा अनेक मिान व्यक्तींिर काव्यां वलविलीत. त्याकाळी उपिासात्मक
काव्याचे प्रितचन करण्याचे श्रेय मोगरे याांनाच ददले पाविजे."मेथाजीची मजलस", "पदिीचा
पाडिा" िे किीचे उल्लेखनीय उपिासत्म्क काव्य. मोगरे याांनी सांस्कृ त-मराठी, इां ग्रजी-मराठी
भाषाांतरे िी के लीत. त्यात िुांडीराजकृ त "अवभनि कादांबरी "या सांस्कृ त कादांबरीचे आवण "लाइट
ऑफ अवशया" िे सर एडविन अनॉल्ड वलवखत पुस्तकाचे "बुध्दजन्म"म्िणून रुपाांतर उल्लेखनीय
आिे. मोगरे याांनी शोककाव्ये, भाषाांतरे , राजदकय, उपिासात्मक आवण समाजप्रबोिन अशा
विविि विषयाांिर विपूल लेखन के ले. "मराठी ग्रांथकारास प्राथचना" या रचनेतील या ओळी:

माता, तशी स्िभाषा, सेिाया िोय आपणाां उवचत;
ककबहुना मातेहुवन अविक विची योग्यता असे खवचत.
दे जन्म मात्र माता, भाषा व्यििार चालिी सकळ;
मातेवशिाय जवन्म्ि जाय, न भाषेवशिाय एक पळ.

*ए.ग. भाांडारे *
श्री.एकनाथ गणेश भाांडारे (जन्म १८६३ मृत्यु १९११). लेंभे आवण भाांडारे िे
कविवमत्र िोते. जगन्नथकृ त "करुणाविलास" या सांस्कृ ताचे भाषाांतर करुन किीने आपला
काव्यप्रिास आरां भ के ला. "मुक्ताांजली" िा त्याांचा इां ग्रजी कविताांचा अनुिाददत सांग्रि. त्याांचे
उल्लेखनीय

सावित्य

म्िणजे

"सखीसांस्मृवत"तर

त्याांच्या

पविल्या

सावित्यकृ तीिर

"कामकां दला"िर त्याकाळी अनेक टीका झाल्यात."पिनप्रकोप" िा किीचा िास्यसावित्याचा एक
प्रयोग िोता.

*अनांततनय*
श्री.दत्तात्रय अनांत आपटे(जन्म १८७९ मृत्यु १९२९) याांनी जुन्या िळणाची ि
अनुकरणात्मक कविता वलविली. किीचे उल्लेखनीय सावित्य म्िणजे "ह्रदयतरां गा",
"श्री.शारदादूवतका", "निरसमांवजरी" आवण "वतलकविजय". किीने भक्ती, राष्ट्रीय, ऐवतिावसक,
विनोदी अशा अनेक विषयाांिर विपूल लेखन के ले.
परोपकारी वनजशक्ती िेंची
परोपकारी वनजवित्त खची

िाणी पराला वित तेच साांगो
परोपकारी ति देि लागो.

*रािारमण*
रािारमण अथाचत कृ ष्णाजी पाांडुरांग वलमये(जन्म १८७८ मृत्यु १९२२). िे जुन्या
िळणाचे किी. रटळकभक्ती त्याांच्या जीिनाची वस्थरिृत्ती िोती. त्याांचे "आयचमाताविलाप" िे
काव्य रटळकाांना १९०८ साली राजद्रोिी म्िणून जाविर के ले त्यािर आिाररत आिे. तर "
मिाराष्ट्रिीरदेशा " िे मराठ्ाांचे शौयचकाव्य त्याकाळी खूप लोकवप्रय झाले. किीचे " जिाल ि
मिाळ " या सांिादात्मक काव्यातून सामावजक जाण प्रत्यायास येते. रािारमण याांचे राष्ट्रभक्ती
आवण रटळकवनष्ठा वनवश्चतच प्रामावणक आवण कौतुकास्पद आिे.
*लक्ष्मणशास्त्री लेल*े
लक्ष्मणशास्त्री लेले (जन्म १८७० मृत्यु १९३२) याांनी सांस्कृ त भाषाांतरे करुन
पांवडतकिींची परां परा पुढे नेण्याचे कायच के ले. त्याांचे "अबलाविजय " िे स्त्री साम्याचची प्रवचती
देणारे स्ितांत्र काव्य उल्लेखनीय आिे.

*वि.िा. वभडे*
विद्यािर िामन वभडे (जन्म १८६१ मृत्यु १९३६) िे पारां पाररक आवण साांप्रदावयक
कवि. त्याांची ग्रांथसांपदा विपुल प्रमाणात िोती. विशेष करुन " अथाचलक
ां ाराचे वनरुपण " आवण
मराठीभाषेचा " सरस्ितीकोष". त्याांचे काव्य एकू ण आठ सांग्रिात समाविष्ट आिे. "राघिीय
पररिाि", "मांदारमांवजरी", "गजेन्द्र मोि", "रथरुपक", "जीि-जागृती", "आनांदाची मूती",
"कमळीची सुटका", "वपलाजी आवण वशिाजी". वभडे याांनी ऎवतिावसक, सामावजक, स्फु ट, गद्य,
पौरावणक अशा विविि विषयाांिर लेखन के ले.

*ब.ज.करां दीकर*
बळिांत जनादचन करां दीकर (जन्म १८५५ मृत्यु १९०३). िे कविियच विनायक याांचे
मोठे बांिु िोते. किीचे " प्रेमलेख" िे विरिकाव्य त्याकाळी लोकवप्रय ठरले. त्याांनी "गांििच", "
रमाकाांत", बळिांत अशा विविि टोपणनािाने लेखन के ले.

*पु.बा.जोशी*
पुरुषोत्तम बाळकृ ष्ण जोशी (जन्म १८८० मृत्यु १९२९). याांनी मुख्यत्िे ऎवतिावसक
काव्य वलविले. याांची कविता पारां पाररक आवण वक्लष्ट िोती. तत्कालीन किींमिे ते परां पारािादी
आवण वशस्तबध्दतेसाठी प्रवसध्द िोते.

*द.वभ. रणददिे*
दत्तात्रय वभमाजी रणददिे (जन्म १८८० मृत्यु १९२९) िे जुन्या िळणाचे कवि
असले तरी त्याांची कविता प्रगतीशील आवण िैचाररक िोती. त्याांच्या रचनेतून ते सुिारणािादी
असल्याचा प्रत्यय येतो. किीचे उल्लेखनीय काव्य म्िणजे "नियुगसांदश
े ". रणददिे याांनी
खांडकाव्य, स्फु ट, काव्य, लेख, कथा, कादांबरी, विनोदी असे विपुल लेखन के ले. अनेक
वनयतकावलके तून आवण मावसकातून त्याांचे सावित्य प्रवसध्द झाले." प्रभांजन" य टोपणनािाने
त्याांनी विनोदी ि उपिासात्मक सावित्य वलविले. कोल्िापूरचे श्री शाहू छत्रपती त्याांचे स्नेिी
िोते. त्याांच्या मृत्युपश्चात किीने "अश्रुकुसुमाांजली" या दीघचकाव्यातून श्रद्धाांजली वलविली .
"कु लभूषणदेशभूषणचररतसुिा", "गजकु मारचररत", "साध्िी नीली", "नाइकाांचे बोल", "पारटल
वनिळले",आवण "िणाचश्रमविलाप" िी त्याांचे खांडकाव्य आिेत. " राष्ट्रीयजीिन", " मनोरमा", या
कादांबर्या अवण "पुनजचन्म", " डॉक्टरचा काांदा" िे प्रिसने आिेत.

*न.शां.रिाळकर*
नरिर शांकर रिाळकर (जन्म १८२२) िे के शिसुताांचे पविले वशष्य, के शिसुताांकडू न
प्रेरीत िोउन काव्यलेखनास आरां भ के ला. पुष्पाांजली िा त्याांचा कव्यसांग्रि. मात्र सन १९०४ व्या
सुमारास त्याांनी सावित्यप्रिास एकाएकी थाांबविला. त्याांच्या शेिटच्या काव्यातील "माझे गाणे"
या रचनेतील या ओळी :
ह्रदयीची तारा, ज्या ददिशी तुटली
त्या ददनी कविता, मज विटली
जािले मूक जरी गान
ह्रदय परर, वपळते आतून

*सुमन्त*
अप्पाराि िुांवडराज मुरतुले.(जन्म १८८१ मृत्यु १९३९) िे एक प्रगतीशील कवि.
"जुन्या िळणािर निे विचार" अशी त्याांची कविता िोती. त्याांचे उल्लेखनीय काव्य म्िणजे
त्याांचे आत्मपरकाव्य "माझे दुर्ददन". मेघदुताचे " गुप्तसांदश
े " िे भाषाांतर आवण "कन्यादानफल" िे
स्ितांत्र काव्य. किीचे स्फु टलेखन "मौवक्तकमाला" आवण "भािवननाद" यातां समाविष्ट आिे. तर
"वशिाजीची सुटका", आवण "शीलासाम्यच" िे नाटकां , कोल्िापूरचे शाहूमिाराजाांनी त्याांना "
कविमौवक्तक िी पदिी बिाल के ली िोती. तर करिीरमठातील शांकराचायांनी त्याांना "
कविकुां जर" िी पदिी बिाल के ली. रविन््नाथ टॅगोराांना जेव्िा नोबेल पाररतोवषक वमळाले
तेव्िा सुमन्त त्याांच्या भेटीसाठी कलकत्यास गेले िोते.

*दत्त*
दत्तात्रय कोंडो घाटे (जन्म -----, मृत्यु १३/३/१८९९. दत्त एक राष्ट्रप्रेमी, वनसगचप्रेमी,प्रणयप्रिान
कविताांचे रचवयते. त्याांचे काव्य अनुपम बालसृष्टी साकरते. ताई गुणाची माझी छकु ली या
रचनेतील या ओळी:
ताई गुणाांची माझी छकु ली
झोकाां दे दादा म्िणू लागली
"साांभाळ ताई, फाांदी िाकली"
दोिी दोरींना गच्च आिळी
दत्त याांच्या प्रणयप्रिान रचनेत किी आशा किी वनराशा, किी उत्कट रत किी गांभीर
अशा अनेक छटा अनुभिायला वमळतात."आकाशातील घारीस" या रचनेत उां च उडणार्या
घारीला ते प्रश् करतात:
खरे प्रेम नािी, खरा स्नेि नािी
दयालेश माया नसे येथ कािी
असे िाटले काय बाई तुला गे
म्िणोनी तुला अांबरी गोड लागी ?
या रचनेतील वनराशा आवण इतराांहून दूर जाण्याची इच्छा त्याांची िैयवक्तक िोती. दत्त याांचा
इां ग्रजी सावित्याचा विशेष अभ्यास िोता. शेले किीिर त्याांनी इां ग्रजी कविता िी वलविली िोती.
दत्त याांचा काव्यप्रिास त्याांच्या अकाली वनिनाने फारच लिान ठरला. मात्र त्याांनी जे वलविले ते
वनवश्चतच अवभनि आवण अलौदकक िोते. दत्त याांचे काव्य त्याांचे पुत्र श्री. वि.द.घाटे याांनी
"दत्ताांची कविता" या सांग्रिात सांपाददत के ल्या आिेत.

*ज.के .उपाध्ये*
जयकृ ष्ण के शि उपाध्ये(जन्म १८८३ मृत्यु १९३७) उपाध्ये याांनी विडांबन काव्याची एक
वनराळी पध्दत "चालचलाऊ भगित गीता" त माांडली आिे. किीने विनोदी तसेच देशभक्तीपर
आवण अध्यात्मािर आिाररत रचना वलविल्यात. त्याांचा सांतसावित्याचा अभ्यास त्याांच्या
रचनाांिरुन प्रत्ययास येतो. लोकमान्य रटळकाांच्या विचाराांनी प्रेरीत िोउन राष्ट्रीयकविताांची
वनर्पमती के ली. उमरखय्यामच्या रुबाया दफट्ज जेरॉल्डच्या अनुिादातून मराठीत आणल्यात.
त्याांचे काव्य विविि पैलन
ूां ी नटलेले आिे. स्िातांत्र्याचा ध्यास घेणारे , ढोंगी प्रिृत्तीचा वनशेि
करणारी त्याांची कविता मिाराष्ट्रात लोकवप्रय िोती.
पाथच म्िणे गा ह्रवषके शी, या युध्दाची ऎशीतैशी
बेित्तर आम्िी मेलो उपाशी, पण लढणार नािी
किीची काव्यसांपदा लोकमान्य चररतामृत, पोपटपांची, उमरखय्यामच्या रुबाया आवण घटचचाच.

*सािुदास*
गोपाळ गोविद मुजुमदार( जन्म १८८३ मृत्यु १९४९).िे एक परां परािादी किी.
ईश्वरभक्ती त्याांच्या काव्याचा स्थायी भाि िोता. रामकथेिरील त्याांची "िनवििार",
"रणवििार", "गृिवििार", िी तीन मिाकाव्ये प्रवसध्द झालीत. त्याांनी "कृ ष्णलिरी" आवण
"वनमाचल्यसांग्रि" िे श्लोकसांग्रि सिचसामान्याांसाठी रोजच्या उपासनेसाठी वलविलीत. त्याांना
१९२९ साली साांगलीचे राजकिीपद प्राप्त झाले. त्याांनी अनेक पोिाडे वलविलेत.
"शांखध्िवनमुद्रणालय" िे प्रिसन आवण "कोटणीसबुिाांचे चररत्र" आवण "मराठीच्या सजािटी" िे
मराठी भाषेसांबिी ग्रांथ दोन भागात प्रवसध्द झाले. "ते पाउल कोणाचे" िी सािुदास याांची
सिचगुणसांपन्न रचना. अवतशय सिज सोप्या भाषेत त्याांनी कु णालाच न उमगणारे गुढ या रचनेत
साांवगतले आिे.
गगनाच्या अांगणी, उमटते पाउल शुभलिणी

नाजुक गोंडस असे कु णाचे साांगा मजला कु णी?

सांध्याराांगातूनी, तयाचा तळ ददसतो साजणी
स्िगचगेसम रे षा ददसती किी किी ज्यातुनी

पाउल पडतािणी, जािली तुटातुट पैंजणी
कािी अस्ताव्यस्त विखुरले नित्रांचे मणी

कािी उरले गुणी, त्यातुनी रुणझुण उठतो ध्िनी
कानी येतो अव्यक्ताच्या तो अिकाशाांतुनी

गगनी एके िणी, दुज्या ते उठते विवतजाांतुनी
पाउल ददसते परी तयाचा कोण असािा िनी

*दु.आ.वतिारी*
दुगाचप्रसाद आसाराम वतिारी( जन्म १८८७ मृत्यु १९३९) मराठी सावित्यातील
राष्ट्रीय आवण ऎवतिावसक काव्यवनर्पमतीत वतिारींचा फार मोठा िाटा आिे. ते शौयचकाव्याचा
झेंडा फडकिणारे आिुवनक कवि िोते. "मराठ्ाांची सांग्रामगीते (१९२०) "आवण "झाशीची
सांग्रामदेिता (१९२५)" या दोन सांग्रिामुळे त्याांची शौयचकिी म्िणून विशेष ओळख स्थावपत

झाली. "वशिबािनी", "मिाराणाप्रतापवसि", "मनोिरलीला" िे त्याांचे ऎवतिावसक खांडकाव्य,
"नांददनी" िे सामावजक खांडकाव्य.
राष्ट्राच्या कल्याणाथच कल्यावणनी करी कल्लोळ
ती वप्रय भारत भाग्याथच भावगरवथ झाली लोल
आयांचे बहुवन िाल िालिी मिी ददग्गोल
मदाचनी झाांशीिाली
परिशता पायाखाली
वचरडू न वनघे जयशाली
स्िातांत्र्याचा मवन ओढा फे कला तटाहुनी घोडा
या ओळी वतिारींच्या "फे कला तटाहुनी घोडा" या प्रवसध्द रचनेतील आिे. शाविरी थाटात
आवण तडफदार लेखन करणारे वतिारी याांनी "प्रसन्नरािा", "काव्यतुषार", "रािा-मािि",
"चांडीशतक", "कविता-िवनता", "वशिप्रताप", "मराठी वशिराजभूषण", "अभांगमाला",
"काव्यरत्नमाला-काव्यकु सुमाांजली-कु मुद्वव्ती" असे विपुल काव्यलेखन के ले. मातृभाष विदी
असताांना त्याांचे मराठी सावित्यातील काव्यकतृत्ि असािारण आिे.

*िा.गो.मायदेि*
िासुदि
े गोविद मायदेि( जन्म २६/७/१८९४ मृत्यु ३०/३/१९६९) याांच्या रचना
िात्सल्य, वनसगच, दैनांददन आयुष्यात घडणारे विनोदी आवण कौटुांवबक प्रसांग

याभोिती

घुटमळतात. त्याांची लिानमुलाांसाठी वलविलेले गीते खुप लोकवप्रय झाली. त्याांचा काव्यप्रिास
भाितरां ग( १९२९), भािवनझचर(१९३८), भािपररमल(१९६०), िे काव्यसांग्रि, सुिा(१९४०),
गररबाची

गोष्ट(१९३१)

िे

खांडकाव्य

आवण

बागीत(१९३२),

वशशुगीत(१९३६),

बालवििार(१९४१) यात अनुभिायला वमळतो. त्याांच्या "गाई घरा आल्या" या रचनेतील या
कािी ओळी:
गाई घरा आल्या, घणघण घांटानाद
कु णीकडे घालूां साद, गोविदा रे ?

गाई घरा आल्या, िूळ झाली चहूांकडे
घनश्याम कोणीकडे, माझा गेला ?

गाई घरा आल्या, िाांसरें िांबरती
कु णीकडे बालमूती, कृ ष्ण माझा?

*कवि मािि*
मािि के शि काटदरे ( जन्म ३/११/१८९२-मृत्यु ३/९/१९५८)कवि मािि कोकणचे
रवििासी आवण रविदकरणमांडळाचे समकालीन. या मांडळाच्या आिताचबािेरराहून त्याांनी आपले
काव्यकततचत्ि

वसध्द

के ले.

किीच्या

रचनेत

प्रामुख्याने

कोकणचा

वनसगच,

वतथल्या

लोककथा,परां परा, ररती याांचे प्रवतवबब उमटले आिे. "विरिेतळ कोकण" या रचनेतील या
ओळी:

सह्याद्रीच्या तळी शोभते विरिे तळ कोकण
राष्ट्रदेिीचे वनसगचवनर्पमत के िळ नांदनिन

सन १९२० च्या सुमारातील ऐवतिावसक किींमिे सािरकर, गोविद याांच्या नांतरचे
मित्िाचे स्थान कवि मािि याांचे आिे. मराठ्ाांच्या ऐवतिावसक प्रसांगाांची नाट्यमय गुांफण,
रे खीिशब्द, मोजके अलांकाररकशब्द त्याांच्या रचनाांचा आत्मा आिे. "शवनिारिाड्यापूढे" ,
"तारापूरचा सांग्राम" , "सिाई माििराांचा मृत्यु" , "पानपतचा सूड" , "मस्तानी" या उल्लेखनीय
रचना आिेत.
तुडुम तुडुम िा झडे नगारा
एल्गाराचा देत इशारा
भगिा झेंडा उडे फरारा
एल्गाराचा देत इशारा
या ओळी "तारापूरचा सांग्राम" या रचनेतील आिे. किीच्या इतर काव्य िृिािरील
फु ले(१९१५),फे कलीली फु ले(१९२१) आवण मािविका या सांग्रिात समाविष्ट आिे.

*आ.कृ .टेकाडे*
आनांदराि कृ ष्णाजी टेकाडे ( जन्म १८९०-मृत्यु १९६४) कवि टेकाडे याांची
"आनांदगीता" त्या काळी बरीच लोकवप्रय झाली. त्याांच्या रचनाांचे िैवशष्ट्ये म्िणजे रचनेची
भाषा सांस्कृ त िळणाची आवण भािनाविष्कारामिे आांग्लछाप प्रत्ययास येते. काव्यगायनेच्या
प्रथेचा आरां भ करण्याचा पविला मान टेकाडे याांचाच आिे. "िा विद देश माझा" या रचनेतील
या ओळी:
आनांदकां द ऐसा । िा विद देश माझा
सत्यास ठाि देइ
िृत्तीस ठे िी न्यायी
सत्यास मानी राजा । िा विद देश माझा ॥

*ना. के . बेिरे *
(जन्म १८९०-मृत्यु____) बेिरे याांचा काव्यसांसार "मोत्याांची माळ" या सांग्रिात गुांफला आिे.
कविच्या रचनाांमिे बालवगते, कौटुांवबक आवण िात्सल्यमय रचाना, वनसगच अशा विविि
विषयाांिर लेखन के ले आिे.
सिांचा विश्वास । सिजी बसेल
ऐसे शुध्द शील । ठे िीन मी
देि देश राजा । गुरु आप्तइष्ट
याांशी एकवनष्ठ । रािीन मी ॥
या ओळी किीच्या "बालिीराची शपथ" या रचनेतील आिे. बेिरे याांच्या रचना नाद,
मिुर, कल्पकता याांनी नटलेल्या आिेत. त्याांची "सप्तर्पष" िी राजकीय रचना वििादास्पद ठरली.
या रचनेमुळे त्याांच्यािर नोकरी सोडण्याची िेळ आली. काव्यप्रिासातील त्याांचे काव्य वनवश्चतच
मोलाचे आिे.

*नागेश*
नागेश गणेश निरे (जन्म १८८७- मृत्यु १९६७) नागेश याांच्या रचनाांिर सांस्कृ त भाषेचा विषेश
प्रभाि अनुभिायला वमळतो. कवि आिुवनक कवितेचे समथचक असले तरी त्याांची कविता मात्र
जुन्या िळणाची िोती. त्याांच्या रचना सांिेदनशील आवण प्रिािी आिेत. कव्यातील भाषा
सांस्कृ तप्रिान असली तरी अथचसल
ु भ आिेत. कविियच "बी" याांनी त्याांच्या सन्मानाथच "आिे ती
ऋवचरा वनसगचमिुरा नागेश िागीश्वरी " ओळी वलहून ठे िल्या आिेत. किीचा काव्यसांसार
िन्यपुष्पे ,प्रणयगुांजन ( खांडकाव्य ), रत्नगुांफा, आवण भािसुक्त यात फु ललेला आिे.
आता या पुढती जनी विजनी िा एकाांवत बैसोवनया

प्रग्जन्मर्पजत घोर कमचिी तसे वचत्ताांत वचतोवनया
नेत्रातुन अनांत वनमुचवन झरे दु:खावतररक्ताांबच
ु े
गांगौिीच तदीयमेलन आता के ले मला पाविजे
या ओळी कवि नागेश याांच्या "िोतराचे फु ल" या रचनेतील आिेत.

*ि.स.गोखले*
िरी सखाराम गोखले. ( जन्म १८९४- मृत्यु

)

के शिसुत कवि अितरला । भाषा िन्य मराठी
उां च त्याचा प्रतापशाली झेंडा फडकत रािी
जीिेभािे करी पिारा चरणी एक वशपाई
गोखले याांच्या या ओळींतुन के शिसुताांचे पाईक िोऊन काव्यप्रिाि अबावित रिाण्यासाठी
त्याांनी या काव्यप्रिािात योगदान ददले. त्याांच्या " कािीतरी(१९२५) " या सांग्रिात
शोवषताांबद्दल तळमळ, भक्ती, देशप्रेम, वनसगच, व्यक्ती िणचन अशा विविि विषयाांचा समािेष
आिे.
शुभ्रतेला शुध्द्वता शोभविते
मांदतेने मिुरता सुगांिाते
कसे सािेपणे शोभािी गुणाते
बघुवन घे िे पाहुनी फु लातें
गोखले याांच्या "तगरीचे फु ल" या रचनेतील ओळीतून त्याांचे सािेपण, काव्यातील सिजता
आवण त्याांचा पारदशचक स्िभाि प्रत्ययास येतो.

*काव्यवििारी*
िोंडो िासुदि
े गद्रे ( जन्म १५/११/१८९४- मृत्यु २२/१/१९७५) कवि आपल्याला के शिसुताांचे
अनुयायी म्िणत.
तोयाचत बवलष्ठ असािे
गररबाांनी फु कट मरािे
मत्ताांनी त्याां तुडिािे
मामला चालला असाच मागे ; पुढती चालायचा
िा न्याय असे जगताचा
या ओळी किीच्या "जगाचा न्याय" या ओळींतील आिे. इतक्या िषांनी या ओळी मन
विषण्ण िोऊन जाते. खरचां इतक्या िषाचत िी पररवस्थती मानिाला बदलता आली नािी. सािी
पण दमदार भाषा, सरळ स्पष्ट अवभव्यक्ती िे काव्यवििारींचे काव्यविशेष. त्याांचे काव्यसांग्रि
काव्यवििार(१९२३), स्फू र्पतलिरी(१९३६), स्फू र्पतवननाद(१९५०) आवण
स्फू र्पतविलास(१९३६).

*अज्ञातिासी*
ददनकर गांगािर के ळकर (१०/१/१८९६ -मृत्यु १७/४/१९९०) िे राजा के ळकर सांग्रिालयाचे
जनक आवण सांििचक. याांची कविता राष्ट्रीय काव्यपरां परे तील आिे. याांच्या काव्यात विशेष करुन
मराठ्ाांचे शौयच, मराठ्ाांचे जीिन याचे वचत्रण आिे. "अज्ञातनाद (१९२४)" आवण
"अज्ञातिासींची कविता (१९३३)" या दोन सांग्रिात किीचे काव्य समाविष्ट आिे.
शत्रुच्या खड्या समशेरी
िाांकती पुणे दरबारी
पेशिे मिाचटी स्िारी

तळपती वतखट तलिारी
"पुणे दरबारी" किीच्या या रचनेतील ओळींतून किीला इवतिासाबद्दल असलेली ओढ आवण
श्रध्दा प्रत्ययास येते. आपला इवतिास जतन करुन येणायाच वपढीपयचन्त पोिचविण्याचे विशेष
कायच अज्ञातिासींनी के ले.

*कुां जवििारी*
िररिर गुरुनाथ सलगरकर कु लकणी (जन्म १०/११/१८९६-मृत्यु १/११/१९७८). िे एक
ध्येयिेडे स्िातांत्र्यसेनानी िोते. त्याांचे प्रेरणास्त्रोत लोकमान्य रटळक. किीची कविता राष्ट्रप्रेमाने
आवण राष्ट्रिृतीने भारलेली आिे. "भेटेन नऊ मविन्याांनी" िी त्याांची लोकवप्रय रचना. देिदांडाची
वशिा वमळाल्यानांतर पुन्िा जन्म घेऊन स्िातांत्र्याची ज्योत अखांड ठे िण्याची वजद्द या रचनेत
अनुभिायला वमळते.
मनी िीर िरी, शोक आिरी जननी । भेटेन नऊ मविन्याांनी
असते। खरी ठरते, के व्िा चुकते
दकती दुदि
ै ी, प्राणी असवतल असले । जे अपरािाविण मेले
लाडका बाळ एकु लता
फाशीची वशिा िोता
किटाळु वन त्याला माता
अवत आक्रोशे, रडते के विलिाणी । भेटेन नऊ मविन्याांनी
या स्िातांत्र्यवनष्ठ राष्ट्रसेिकास शत शत दांडित.

*आनांद*

या न्यायाची , रीत मानिी

विनायक लक्ष्मण बिे (जन्म १८९६- मृत्यु १९४८) आपल्या काव्यातून कोकण आवण वतथली
सांस्कृ ती रवसकाांपूढे शब्दवचत्राांतून समथचपणे माांडली. कोकण आवण वनसगच सौंदयच िा किीच्या
कवितेचा आत्मा आिे. किीच्या "कोकण" या रचनेतील या ओळी:
सह्याद्रीराज उगित
मािळतीस सागर गात
दम्याचन डोंगरी प्राांत
शाांत त्यािरर िसे कोकण

*ग.ि.पारटल*
गणेश िरर पारटल.( जन्म १९/१०/१९०६-मृत्यु १/७/१९८९) याांचे काव्य ग्रामीण जीिन,
वतथली सांस्कृ ती, वनसगच या भोिती िेढलेली आिे. या सिांचे सुरेल िणचन त्याांनी नागर भाषेत
के ले आिे. "देि" िी पाटलाांची सिचगुणसांप्पन्न कविता आजिी अनेक शाळे त प्राथचना म्िणून
गाण्यात येते.
देिा तुझे दकती । सुांदर आकाश
सुांदर प्रकाश

। सूयच देतो

सुांदर चाांदण्या । चांद्र िा सुांदर
चाांदणे सुांदर

। पडे त्याचे

किीची शब्दसांपदा अनुपम तर आिेच त्याला सिजतेचेची, सरलतेचे, सािेपणाचे तेज
आिे. त्याांची काव्यसांपदा
रानजाई(१९३४), वलबोळ्या(१९६०), बालशारदा( १९४५), पाखराांची शाळा( १९६०)

*दा.अ.कारे *
दामोदर अच्युत कारे (जन्म ४/३/१९०९-मृत्यु २३/९/१९८५) िे एक गोमांतकीय कवि. याांचे
काव्य शाांत, सांयत, शीतल, कोमल आवण कल्पनाविलासात रमलेले आिे.
िाटते सानुली मांद झुळुक मी व्िािे
घेईल ओढ मन वतकडे स्िैर झुकािे
कारे याांचे काव्य नांदादीप (१९३४) या काव्यसांग्रिात समाविष्ट आिे.

*वि.द.घाटे*
वि.द.घाटे अथाचत विठ्ठल दत्तात्रय घाटे. (जन्म १८/१/१८८५-मृत्यु १/७/१९७८) िे
रविदकरणमांडळाचे सदस्य आवण कवि दत्त याांचे वचरां जीि. घाटे याांनी गद्य-पद्य विपुल लेखन
के ले. प्राचीन सांस्कृ ती आवण इवतिास िा त्याांच्या लेखनाचा आत्मा आिे. त्याांच्या काव्यातून
राष्ट्रप्रेम, भक्ती, समाजसुिारक िृत्तीची प्रवचती येते.

आई ! आम्िाला आठिवशल ना
स्िातांत्र्याच्या विमालयािरी
पुन्िा समािी घेताांना
अांिारामवि खडा पिारा
देत िेवचला जन्मिी सारा
परर शुक्राचा प्रकाश अपुरा
तोवि न ददसला नयनाांना

या ओळी किीच्या "आई! आम्िा आठिवशल नाां ?" या रचनेतील आिे. किीचे काव्य
रविदकरणमांडळाने प्रवसध्द के लेले काव्यसांग्रिात अनुभिायला वमळते.

*श्री. रा. बोबडे*
श्रीनीिास रामचांद्र बोबडे(जन्म १८८९- मृत्यु १९३४) कवि बोबडे याांचे काव्य शाविरी आवण
सांस्कृ त सावित्य परां परे त बाांिलेले आिे. त्याांच्या रचनेत िीररस, करुणरस, िास्यरस, श्रृांगाररस
या सिांचा अनुभि प्रत्ययास येतो. त्याांच्या उल्लेखनीय रचना म्िणजे "विदुस्थाना", "आमचा
िोभ" या रचनाांमिे िीररस तर "आरे ! आला किी?" आवण "मच्छरोक्ती" या रचनाांमिे किीची
मार्पमकबुध्दी प्रत्ययास येते. "मृत्युलख
े " किीची करुणरसाने ओथांबलेली आवण ह्दयस्पशी रचना
आिे. काव्यप्रिािात किी बोबडे याांचे योगदान वनवश्चतच मित्िाचे आिे.

*चांद्रशेखर*
चांद्रशेखर वशिराम गोिे (जन्म १८७१- मृत्यु १९३७)

असे

कविमनोभिे, सिजसांभिे, स्िावमनी
सुिणचमय देविनी, निरसात्मके , भावमनी
प्रसादमय वजविते, अनुविचार, सांचाररणी
चमत्कृ वत विलावसनी, रवसक सन्मनोिाररणी
या ओळी किीच्या "कवितारवत" य रचनेतील आिे. चांद्रशेखर याांनी सन १८९५च्या
सुमारास काव्यलेखन प्रारां भ के ले. तो काळ स्िातांत्र्यसांग्रामाचा िोता. निकाव्याला बिर चढत
िोता. समाजात अनेक विचारिारा रुजत असताांना चांद्रशेखर याांनी काव्यिेत्रात स्ितांत्र अवस्तत्ि

स्थावपत के ले. किीच्या बहुतेक रचना प्रासांवगक आवण रुपाांतररत आिे. किीच्या रचना
िाचताांना प्रकषाचने जाणिणारी गोष्ट म्िणजे काव्यात व्यक्त प्रौढ, सांमजस आवण तटस्थ भाि.
िैयवक्तक भािनाविष्कार क्ववचतच त्याांच्या रचनेत आढळू न येतो.
तुज ह्रदयांगम रिे वििांगम- भाट सकाळी आळविती
तरु वतरीचे तुजिरर िल्ली पल्लिचामर चाळवित

तुझ्या

प्रिािी कुां कु म िािी बालरवि जणु अरुणकरी
जय सांवजिनी जननी पयोदे श्री गोदे ! भितापिरी
या ओळी किीच्या "गोदागौरि" या दीघचरचनेतील आिे. प्रा. रा.श्री. जोग याांनी या
काव्याचा गौरि करताांना "अवभजात रवसकता ि भवक्तपरतेचा अवभनि सांयोग म्िणजे
गोदागौरि" असा उल्लेख के ला आिे.
तत्कालीन समीिांकाांच्या मते किी चांद्रशेखर याांनी निकाव्याच्या प्रिािात काव्यिारा न
गुांफता आपली पारां पररक ि प्रचवलत शब्दप्रयोगािर काव्यवनष्ठा वसध्द के ली. पारां पररक ि
नादमिुर शब्दप्रयोजन िा किीच्या काव्याचा आत्मा आिे. किी िैयवक्तक भािनाांपेिा
विचारिृत्तीत अविक रमत असे िे त्याांच्या रचनाांमिे प्रत्ययास येते. आपली िैभिशाली आवण
भव्य परां परा दीघचकाळ रटकू न रिाण्याच्या उद्देश्याने त्याांनी रचनाांची वनर्पमती के ली असे
म्िटल्यास अवतरे क िोणार नािी.
वजच्यािरर वितान िे गगन इां द्रनीलापरर
वजच्या तळपतो वशरी विमवगरी दकरीटापररस
वजच्यािरर नद्या, झरे , न वि जिाविरे गोमटी
वजच्या िनिनस्पवत परर न पैठणी पोपटी
या ओळी किीच्या "विदिांदना" या रचनेतील आिे.या रचनेत त्याांची राष्ट्रभक्ती प्रत्ययास
येते. या रचनेत प्रवतमा भूतकाळातच अडकू न आिे. विदुस्थानाचे िैभि असेच अबावित रिािे
किीची िी इच्छा यात प्रवचतीस येते.

किीचे काव्य निीनतेकडे झुकणारे नसले तरी त्याांना जुन्याचाच ध्यास िोता असे नािी.
किीचे "रां गराि िषे"
िे जॉन वमल्टन वलवखत "एल. एलेग्रो’ चे रुपाांतर आिे. यात त्याांनी ददव्यप्रेमाची करुणकथा
माांडली आिे. किीचे उल्लेखनीय रुपाांतर म्िणजे "वचतोपांत उदास",
"उघडां गुवपत", "दकस्मतपूरचा जमीनदार" िे गाजलेले कथाकाव्य.
बडोदा सांस्थानाच्या या किीचा काव्यसांसार "चांदद्रका" (१९३२) या स्फू ट काव्यसांग्रिात
अनुभिायला वमळतो.

*गोविद*
गोविद त्र्यांबक दरे कर ( जन्म ९/२/१८७४- मृत्यु २८/२/१९२६)
सुांदर मी िोणार, आता सुांदर मी िोणार
सुांदर मी िोणार ! िो मरणाने जगणार.........
जुनी इां दद्रये, जुना वपसारा, सिच सिच झडणार
नव्या तनुचे नव्या शक्तीचे पांख मला फु टणार
त्या पांखाांनी कतृत्िाच्या व्योमी मी घुमणार
देशविताच्या पिनसागरी पोिाया सजणार
या ओळी किीच्या "सुांदर मी िोणार" या रचनेतील आिे. किीची िी रचना
म्िणजे सिच काव्यगुणाांचे आवण काव्यवनष्ठेचे प्रतीक आिे. तत्कालीन समीिकाांनी या रचनेला
"वचरां जीिी स्िरुपाचे एक सांजीिनगीत" असे सांबोविले िोते.
किी गोविद याांचे बालपण दाररद्र्यात गेले. ियाच्या आठव्या िषी अपांगत्ि आले
आवण िवडलाांचे कृ पाछत्र िरिल्यामूळे बालपण अिेळीच िरपले. प्रवतकु ल पररवस्थतिी त्याांच्या

मार्पमक बुध्दीचा प्रत्यय त्याांच्या

स्नेिींना अनेकदा आला. किीने लािणी लेखनाने आपला

काव्यप्रिास आरां भ के ला. सन१९०० साली "अवभनि भारत" या क्राांवतकारी सांघटनेचा सांबांि
येता, त्याांच्यातील राष्ट्रप्रेम जागृत झाले. िीरसािरकराांच्या सििासात िी चेतना उत्तरोत्तर
िाढत गेली. त्याांच्या या काळातील िीररसाने भारलेल्या रचनाांमुळे त्याांना "स्िातांत्रशाविर
गोविद" असे गौरविण्यात आले.
देशभक्ती िा किी गोविद याांच्या काव्याचा स्थायीभाि आिे. "स्िातांत्र्याचा
पण", "स्िातांत्र्याचा पाळणा", "स्िातांत्रदेिी", "स्िातांत्र्यलक्ष्मीस्ति", "रणिीणस्िातांत्र्य कोणा
वमळाले?", "भारतप्रशवस्त" या त्याांच्या तेजस्िी रचना खूप लोकवप्रय झाल्यात. ज्येष्ठ साविवत्यक
िा.ना देशपाांडे याांनी किी गोविद याांच्या काव्याला "ज्िालामुखीचा लाव्िा" असे सांबोवित
"तुकारामाने आपल्या अभांगात वजतक्या उत्कटतेने विठ्ठलास आळविले, तेिढ्याच उत्कटतेने
गोविद याांनी स्िातांत्र्यदेिीस आळविले आिे." असा उल्लेख के ला आिे.
असा िरर छांद
जाई तुटोवनया भािबांि॥िृ.॥
छांद लागला रटटिीला
सप्तसागर शोवषत के ला
मौनािवतने कृ ताथच के ला॥ गोपीचांद
तीन देि जडमरताांला
रािण रामरुप तो झाला
गोपी चढल्या िैकुांठाला॥ यशोदानांद
किी गोविद याांची काव्यभाषा सिज, सोपी ि मोजक्या शब्दात मोठा आशय व्यक्त करणारी
िोती. किी गोविद याांची ज्िलांत कविता इां ग्रजाांनी जप्त के ली. सन १९०९ ते १९१७ पयचन्त
कारािासामुळे त्याांचे काव्यलेखन खांवडत झाले. सन१९१७ नांतर मात्र किीने अध्यावत्मक रचना
वलविण्यास आरां भ के ले. किीची कविता प्रेमवनष्ठ, राष्ट्रवनष्ठ, ईश्वरवनष्ठ िोती. प्रवतकु ल

पररवस्थतीत अपांगात्िािर मात करुन काव्यसाम्याचची प्रवचती देणार्या स्िातांत्र्यशाविरास
शतशत प्रणाम.

*ए.पाां. रें दाळकर*
एकनाथ पाांडुरांग रें दाळकर ( जन्म १/७/१८८७-मृत्यु २२/११/१९२०) मराठी कवितेच्या
रमवणकयुगातील(रोमॅंरटक) एक मित्िाचे किी म्िणजे रें दाळकर. या किीच्या िाटेला
दकतीपेिा उपेिा अविक आली. किीची कविता एिढी गाजली नािी जेिढे किी सवमिकाांमुळे
गाजलेत. याला जिाबदार अथाचतच त्याांचे अवस्थर िैयवक्तक जीिन आवण या अवस्थरतेमुळे
जीिनाकडे त्याांचा दृष्टीकोन वनराशेकडे झुकलेला आढळतो.
प्रेमासाठी िेडा झालो! वमळे ल ते कोठे मजला?
भ्रमुनी गेले मन िे माझे, द्या िो कोणी प्रेमजला
िणिण दफरलो माळािरती वगरीवशखरे िी लांवघयली
वशलाखांड तुडविले पदतली श्राांत विकल िी तनु झाली.
या ओळी किीच्या "प्रेमासाठी’ या रचनेतील आिे. खर्या प्रेमाच्या शोिात या ओळी किीच्या
अतृप्तेची जाणीि करुन देतात.
नािीच किी गाणार ?
नित्रे मग िी गगनी

िा आता वनश्चय के ला!
व्यथच का अशी चमचमती?

का दडु नी पानाआड
का फे दकत मांजुळ सूर

लाजुनी फु ले िी िसती?

पाखरे नभी वभरवभरती?

भ्रूभांग कररत का यमुना
थबकली विसरुनी गमना?

जािले काय सिांना?
मोडािा वनश्चय माझा

ददसते िा बेतच झाला!

या ओळी किीच्या "नािीच किी गाणार" या रचनेतील आिे. किीचा मानस
भोितालच्या सृष्टीसौंदयाचने भारािून गेला आिे, मन उदास असताांना कविता न वलविण्याचा
त्याचा वनश्चय मोडण्याच्या बेतात असल्याचे या ओळीत प्रत्ययास येते.
रें दाळकराांचा काव्यसांसार विपुल प्रमाणात आिे. कवितेसोबत त्याांनी करमणुक,
मनोरां जन, कवितारवत,िमचविचार, काव्यरत्नािली, विवििज्ञानविस्तार, अशा अनेक तत्कालीन
गाजलेल्या मावसकाांमिे विविि विषयाांिर लेखन के ले. मात्र काव्यरत्नािलीत आवन
विवििज्ञानविस्तार यात त्याांच्या वनयचमक रचनाांिरुन बरे च िाद झालेत. वनयचमक काव्यप्रयोग
यामुळे ते चचेत आलेत. रें दाळकराांचे जसे विरोिक िोते तसेच अनेक समथचक िी िोते.
रें दाळकराांच्या रचनाांमिे विचारिृत्ती, व्यापक अनुभुती आवण दृष्टीकोन,
विषयातील विवििता प्रत्यायास येते.
त्याांची "प्रबोिन" िी कविता त्याांच्या काव्यगुणाांचे प्रतीक आिे.
उघवड नयन ! रम्य उषा िसत िसत आली !
अरुणदकरणमय िसना अिनी िी ल्याली !
मांजुमिुर गान कररत
आनांदे भुिन भररत
वििांगिृांद गगनी उडत
या सुरम्य काली १
उघवड नयन ! रम्य उषा िसत िसत आली !

आपले िादग्रस्त आयुष्यात शेिटच्या िणापयचन्त त्याांना वनराशा घेरुन िोती. अखेरच्या
ददिसात वलविलेल्या त्याांच्या या कािी ओळी:
काय वनरुद्देश सिच जीिन मम िोते,
मरुसररतेपरर अिवचत झरुवन जायचे तें?
पुरे! पुरे िी असली
मुशादफरी आताां
या िूवळत दगडािर टेकलाच माथा ?
ऐन तारुण्यात ियरोगाने ग्रस्त, विफल आवण वनराश आयुष्याचा ियाच्या तेितीसाव्या
िषी वनरोप घेतला.
त्याांची सावित्यसेिा वनवशतच मोलाची आिे.

कविियच विनायक अथाचत विनायक जनादचन करां दीकर(१५.०९.१८७२ ते ३०.०३.१९०९)
के शिसुताांचे समकालीन कवि,याांचा जन्म १५ सप्टेंबर १८७२ मध्ये िुळे येथे झाला.
इवतिासाबद्दल अवभमान त्याांच्या कवितीतील शब्दाशब्दातून प्रत्ययास येतो. तसेच पारतांत्र्याची
चीड ि तत्कालीन पररवस्थतीबद्दल उर्द्वेग त्याांच्या कविततेत तीव्रतेने जाणितो. याांच्या राष्ट्रीय
कविता प्रेरणादायी ि लोकवप्रय ठरल्या.
देशभक्ता प्रासाद बांददशाला
शृांखलेच्या गुांदफल्या पुष्पमाला
वचता वसिासन शूल राजदांड
मृत्यु दैित दे अमरता उदांड

युगप्रितचक

के शिसुत अथाचत कृ ष्णाजी के शि दामले. याांचा जन्म १५माचच१८६६ रोजी
रत्नावगरीजिळ मालगुांड या गािी झाला. त्याांचे िडील के शि विठ्ठल दामले अथाचत के सोपांत िे
वचपळू णला सरकारी शाळे त वशिक िोते. त्याांच्या मतोश्री वचपळू णजिळील मालदौली
गािाच्या िोत्या. या दाांपत्याला सिा मुलां ि सिा मुली अशी एकू ण बारा अपत्य िोती. के शिसुत
अथाचत कृ ष्णाजी िे चिथे अपत्य. कोकणात खेड येथे वशिण घेत असताांना त्याांना जुन्या कविता,
पो्या-पुराणां िाचण्याचा छांद लगला. िा छांद उत्तरोत्तर िाढत गेला आवण िेच सावित्याचे बीज
त्याांच्यात रुजले, अांकुरले, फु लले, बिरले आवण के शिसुत िा काव्याचा मािािृि सावित्याच्या
प्राांगणात बिरु लागला.
के शिसुत, एकू ण चाळीस िषाचच्या आयुष्यात सांपूणच एकोणीसािे शतक तोलून
िरणारा सिचश्रेष्ठ किी. आिुवनक कवितेचा उदयवबदू ठरलेले के शिसुत स्ित:बद्दल फारशा
खाणाखुणा न सोडता काव्यिेत्र प्रकाशमान करुन गेल.े के शिसुताांच्या काव्याचे आजिर जे
अिलोकन झाले, तेिढे कोणा किीच्या काव्याचे झाले नसािे. ते वन:सांदि
े युगप्रितचक किी िोते,
पण ते युगप्रितचक का ठरले?
के शिसुताांनी सन् १८८५च्या सुमारास काव्यलेखनास आरां भ के ला. त्यािेळी
कविता लोकविन्मुख िोत िोती. लोकजीिनापासून दुरािल्यामुळे ती एका जुन्या-नव्या
िळणािर बराच काळ घुटमळत िोती. पारां पररक विषय, ठराविक िृत्त या बांिनात गुांतलेल्या
कवितेला के शिसुताांनी मोकळे के ले. व्यििारी ि रोजच्या जगण्यात मोठा आशय दडलेला
असतो, तसेच िैयवक्तकतेचा आविष्कार काव्याची सिज ि स्िाभाविक िृत्ती आिे, िे विचार
रुजिून इां ग्रजी िळणाच्या, मराठी नि-कवितेच्या निप्रिािाची वनर्पमती के ली. एिढेच नािी तर
प्रचवलत प्रतीक ि प्रवतमाांना सामान्यत्ि देत नव्या रुपात कविता सिचसामान्याांपुढे प्रस्तुत के ली.

के शिसुताांच्या अथक प्रयत्नाांमुळे कविता पुन्िा जनमानसात रुळु लागली. म्िणुनच तत्कालीन
काव्यसमीिाांनी त्याांना "आिुवनक कवितेचे जनक" आवण युगप्रितचक किी म्िणून गौरविले.

इतर

किींप्रमाणेच

के शिसुताांनी

इां ग्रजी

कवितेच्या

भाषाांतराने

आपल्या

काव्यलेखनास आरां भ के ला. थोडेबहुत सांस्कृ तमिील भाषाांतर करीत स्ितांत्र लेखनास सुरिात
के ली. विद्याथी असताांना त्याांनी बवलभद्र नािाचे नाटक वलविले िोते. त्याांच्या प्रारां भीच्या
भाषाांतरीत काव्यात "रघुिांश" आवण "दकराताजुचन" याांच्या सगाचतील कािी श्लोकाांचे भाषाांतरे
आिेत. नांतर त्याांची इां ग्रजी काव्याची भाषाांतरे अविक आढळू न येतात. भाषाांतर करता करता
त्याांचा इां ग्रजी सावित्याचा विशेष करुन इां ग्रजी काव्याचा अभ्यास व्यापक िोत गेला. याचा
पररणाम सािावजकच त्याांच्या लेखनशैलीिर आवण भाषेिर िोत गेला. इां ग्रजी काव्यातील
मध्यिती कल्पनाांचा आिार घेऊन त्याांनी बर्य़ाच रचना वलविल्या. यात उल्लेखनीय रचना
म्िणजे "दोन बाजी" िी किी वव्िक्टर ह्यूगो याांची "नेपोवलअन पॅटीट" या ितीिरची असून
यात व्यक्त आिेश, सांताप मनाला चटका लािून जातो:
त्या शुराने भगिा झेंडा विदुस्थानी नाचविला
वनजराष्ट्राचे िैभि नेले एकसारखे बढतीला....
आवण तुिारे ! त्िाां नीचाने पाठ आपुली दािुवनया
रणातुनी पौबारा के ला, शेपुट भ्याडा िळिुवनया!
(१६/२/१८९५)

इतर उल्लेखनीय रचनाांमिे "घड्याळ" िे किी लॉंगफे लोचे अनुकरण, एक निा रचनात्मक
प्रयोग आवण मोजक्या शब्दातले प्रबोिन ठरले. या रचनेच्या शेिटच्या ओळी :
िािचक्य जर सौख्यात जािया
व्िािे, पश्चाताप नुरुवनया,

तर तरुणारे ! मला िाटते
ध्यानी आपुल्या सतत आण
घड्याळ जे िे अविरत िदतेआला िण-गेला िण
(३/१२/१८९५)

किीची "घुबड" िी रचना किी पोच्या "रे व्िन" या रचनेच्या मध्यिती कल्पनेिर
आिाररत आिे. तर "सताररचे बोल" िी किी ड्रायडन याांच्या "अलेक्झांडर्स फीस्ट ऑफ द पॉिर
ऑफ म्युविक" या रचनेच्या मध्यिती कल्पनेिर आिाररत आिे.

काळोखाची रजनी िोती.
ह्रदयी भरल्या िोत्या खांती;
अांिारातवच गढले सारे
लक्ष्य, न लिी िरचे तारे ;
विमनस्कपणे स्िपदे उचवलत
रस्त्याांतुवन मी िोतो विडत
एका वखडकीतून सूर तदा
पडले-ददडऽदा ददडऽदा ददडऽदा!

"सताररचे बोल" या रचनीतील या ओळी. मनात दाटू न आलेला विषाद उराशी घेऊन किी
आयुष्याचा िाटेिर वनघतो, रस्त्यात त्याच्या कानािर सतारीचे सूर पडतात आवण या सूराांच्या
नादात त्याची घालमेल िाढतच जाते. अचानक सूर लागािा तसा किीला आत्मसािात्कार
िोतो. या आनांदात तो िुद
ां िोतो, या आशयाभोिती गुांफलेली िी रचना. यात किीचे वचत्त पुन्िा
समेिर येते तेव्िाचे बोल असे आिेत:
शाांत िाजली गती शेिटी
शाांत िररत्री शाांत वनशा ती
शाांतच िारे शाांतच तारे
शाांतच ह्रदयी झाले सारे !

या कविताांतील कल्पना के शिसुतानाां जरी स्ितांत्रपणे सुचल्या नसल्या तरी त्यातून विस्तृत
मराठी कविता वनवश्चतच अमुल्य आिे. कवितेत व्यक्त कल्पना जरी परकीय असली तरी त्यात
व्यक्त नाद, लय, आशय, अवभव्यक्ती आवण शब्दसांपदा सिचस्िी के शिसुताांची आिे. आवण इथेच
जुन्या-नव्या िळणािर घुटमळणार्य़ा कवितेला एक ददशा वमळाली आवण आिुवनक कवितेचा
प्रिास सुरु झाला.
के शिसुताांच्या सुरिातीच्या रचनाांमिून त्याांचा एककल्लीपणा, उदासीनिृत्ती आवण
वभडस्त स्िभाि प्रत्ययास येतो. "दुमख
ुच लेला" या रचनेत ते स्ित:ला उद्देश्यून म्िणतात:

माझ्या दुमुचखलेल्या मुखामिुवनया, चालाियाचा पुढे
आिे सुन्दर तो सदा सरसिाांङ्वनष्यन्द चोविकडे!
तुम्िी नाांिी तरी सुतादद तुमचे िातील तो प्राशुनी!
कोणीिी पुसणार नाांवि,"कवि तो िोता कसा आननी?"

एका वशिकाने त्याांना दुमुचखलेला म्िांटले त्यािरून त्याांना िी रचना सुचली. या
कवितेत व्यक्त स्िसाम्याचची कल्पना आवण इतराांसाठी बेदफकीर िृती डोकािून जाते.
त्याांचा वििाि त्याकाळातील परां परे नुसार ियाच्या पांिराव्या िषी सन्१८८१
साली के शि गांगािर वचतळे याांच्या कन्येशी झाला. सन १८८२साली ते बडोद्यास त्याांचे थोरले
बांिू श्रीिरपांत याांच्याकडे इां ग्रजी वशिणाकररता गेले. परन्तु श्रीिरपांताांच्या अकाली वनिनामुळे
ििाच आवण नागपूरला जिळपास एक िषच इां ग्रजी वशिणासाठी िास्तव्यास िोते.
सन१८८४साली ते पुण्यात आिी सरकारी िायस्कू लमिे नांतर न्यू इां वग्लश िायस्कू लमिे इां ग्रजी
चौथीत प्रिेष घेतला. ते इ.स.१८८९साली मॅट्रीक झाले. मॅट्रीकनांतर के शिसुत नोकरीसाठी
मुांबईला गेल.े वतथे त्याांनी "न्यू इां वग्लश स्कू ल", "वमशनरी स्कू ल", "ज्ञानोदय"च्या कचेरीत अशा
अनेक तात्पुरत्या नोकर्या के ल्या. नोकरी वनवमत्त सन१८९२-९३ सालचा कािी काळ त्याांचा
मुक्काम सािांतिाडी येथे िोता. त्याांच्या १८९०ते१८९६ च्या मुांबई वयवथल िास्तव्यात अनेक
सावित्यप्रेमी वमत्राांशी जसे ना.िा.रटळक, िासुदि
े बळिांत पटििचन, ि.ना.आपटे, किी गोविद,
गोविद कावनटकर, न.शां रिाळकर, िासुदि
े िामन गद्रे याांच्याशी पररचय झाला.
सन्१८९०साली ि.ना.आपटे याांच्या "करमणुक" पत्रात के शिसुताांच्या काव्याला प्रवसद्धी
वमळाली. त्याांच्या एकु ण ४६कविता करमणुकमिे प्रवसद्ध झाल्या. इथेच त्याांचा मनोरां जनकार
काशीनाथ रघुनाथ वमत्र, "प्रभाकर", ि विद्याथी वमत्र मावसक"चे सांपादक जगन्नाथ भाांगले, कवि
माििानुज अथाचत िरी मोडक, कवि विनायक , कवि दकरात अथाचत कृ ष्णाजी लक्ष्मण सोमण,
"विदु वमशनरी" म्िणून प्रवसद्ध असलेले गजानन भास्कर िैद्द याांच्याशी स्नेि िाढला.
किीचे रखडत झालेले वशिण ि बेताची आर्पथक पररवस्थती, वभडस्त-सांकोची-मानी
स्िभाि यामुळे जीिनात स्थैयच नव्िते. अथाचजन
च ासाठी तात्पुरती वशिकी नोकरी के ली. परन्तु
सतत अवस्थरतेमुळे एक उदासीन ि अांतमुचख िृती त्याांना कायम घेरुन िोती. के शिसुताांच्या
एकू ण रचनाांमिे कवि आवण काव्यविषयक रचना विपुल प्रमाणात आिे. कवि-कवितेविषयी
त्याांनी विविि दृष्टीकोनातून विचार व्यक्त के ले आिे. "कवितेचे प्रयोजन" या रचनेत ते
वलवितात:

कालक्रीवडत िे बघून रडला, िे व्यस्त कािी नसे
प्रौढत्िी वनजां शैशिास जपणे, बाणा किीचा असे.
तर "कविता आवण कवि" या रचनेत त्याांचे विचार असे आिेत:

करुवनया काव्य जनात आणणे
न मुख्य िेतु तदीय मी म्िणे;
करुवन ते दांग मनात गुांगणे
तदीय िा सुांदर िेतु मी म्िणे;

"काव्य कु णाचे?" एक सांिादात्मक रचना, यात िाचक मुग्ि िोऊन म्िणतो, "िी रम्य फार
आिे". कवि म्िणतो, "ते माझे नािी". या कथनािरुन िाचकाच्या मनात सांदि
े येतो. या सांदि
े ाचे
वनरसन किीने असे के ले आिे:
नव्िे ऐसेंिी! किी िदे त्याते
"काव्य वलविले मी खरे ,परर माते
शारदेने जो मांत्र ददला कानी,
तसे वलविले मी-काव्य वतचे मानी!
तर "आम्िी कोण?" या रचनेत के शिसुत वलवितात:

शून्यामाजी िसािती िसविल्या कोणी सुराांच्या बरे ?
पृ्िीला सुरलोकसाम्य झटती आणािया कोण ते?
ते आम्िीच, सुिा कृ तीमिुवनया ज्याांच्या सदा पाझरे
ते आम्िीच, शरण्य,मांगल, तुम्िा ज्याांपासुनी लाभते!
आम्िाला िगळा, गतप्रभ झणी िोतील ताराांगणे
आम्िाला िगळा, विके ल किडीमोलािरी िे वजणे!

किी आवण कवितेवशिाय सामान्याांच जगणां दकती वनरथचक आवण नीरस आिे,
एिढच के शिसुताांना साांगायचां नािी तर किीचे अवस्तत्ि दकती मित्िाचे आिे िा त्याांच्या
रचनाांचा मुख्य उद्देश्य िोता. कु ठे कु ठे िे िणचन अिास्ति िाटत असले तरी ती तत्कालीन
काळाची गरज आिे, असे के शिसुताांना िाटले असािे ककिा मानवसक समािानासाठी या
रचनाांची वनर्पमती झली असािी.
के शिसुताांना काव्यलेखनातून कु ठलाच आर्पथक लाभ झाला नािी. मावसक
मनोरां जनाचे सांपादक श्री.काशीनाथ रघुनाथ वमत्र िे त्याांना अिूनमिून मोबदला देत असे. या
मावसकाने के शिसुताांच्या ियातीत आवण पश्चात त्याांची कविता उचलून िरली िोती.
"करमणूक"चे सांपादक श्री िररभाऊ आपटे याांनी के शिसुताांची कविता सिचप्रथम पुस्तक स्िरुपात
प्रवसद्ध करु असे त्याांनी नोव्िेंबर १९१३च्या अांकात जािीर के ले िोते, िैयवक्तक अडचांणीमुळे
त्याांनी चारिषांनी िे पुस्तक प्रवसद्ध के ले.
के शिसुताांच्या "जास्िांदीची फु ले" आवण "पाररजातकाची फु ले" या रचना
काव्यरत्नािली, ऑक्टोबर १९८८ च्या अांकात प्रथमच मुदद्रत झाल्या. चार-पाच कविता

िगळता काव्यरत्नािलीत प्रवसद्ध किीच्या बहुताांश कविता त्यापूिीच "करमणूक" आवण
"मावसक मनोरां जन" मिे प्रवसद्ध झाल्या िोत्या. या कविताांखाली के शिसुताांचे नाि नव्िते.
क्ववचतच एखाद्या कवितेिर "कृ .के .दामले", "कु णीतरी", "कोणी एक कवि", असे नाि िोते.
त्यामुळे िी कविता के शिसुताांची आिे अशी ओळख सिचसामान्यात झाली नव्िती. अशा
प्रकाराांमुळे प्रारां भी किीच्या कविताांबद्दल बरे च िाद झालेत. काव्यरत्नािलीकराांनी "के शिसुत"
िे काव्यनाि त्याांच्या कवितेसोबत छापण्यास सुरिात के ली. नांतर इ.स.१९०० नांतर "मावसक
मनोरां जन" याांनी के शिसुत असा उल्लेख करण्यास सुरिात के ली. काव्यलेखन सुरु करुन
जिळ्जिळ एक तपानांतर "के शिसुत" िे नाि प्रचवलत झाले.
के शिसुताांनी प्रेमविषयक आवण वनसगचकवितेची एक िेगळीच काव्यिारा वनमाचण
के ली. पुराणातील शृांगारकथाांव्यवतररक्त सिचसामान्याांच्या प्रेमभािनाांना कवितेत कु ठे िी स्थान
नव्िते. त्याांनी इां ग्रजी कवितेच्या ितीिर प्रणयगीताांची वनर्पमती के ली. त्यात सिचसामान्याांच्या
प्रेमभािना प्रथमच व्यक्त झाल्यात. किीच्या कवितेतील प्रणय िुांद असला तरी आसक्त नािी.
त्यात कु ठलािी उन्माद िा उन्मत्तता जाणित नािी. त्यात पस्पचरािरील ददव्य प्रेमाचे तत्िज्ञान
माांडलेले आिे. "प्रणयकथन" या रचनेतील या ओळी:
विसर तर झणी व्यिािाराला, विसर शिाणपणाला
आवणक िेडी िोऊवन िद जें व्ििे या िेड्याला
म्िण मला आपला-वप्रय वजिलग िे मिुरे
िद असे मजिरी प्रेम तुझे ग तारे !

िे काव्य स्न १८९७-९८ च्या सुमारातील आिे. तो काळ वस्त्रयाांनी प्रेम व्यक्त
करण्याचा नव्िता. मुळात िे स्िातांत्र्यच स्त्रीला नव्िते. पण किीला आपल्या वप्रयेकडू न या
विटाईची अपेिा आिे. तो वतला म्िणतो "शिाणपणा विसरुन मला आपला वप्रय वजिलग म्िण.
अथाचत किीला दोघाांचे परस्परािर प्रेम अपेवित आिे. "सुन्दरीदशचन" या रचनेत के शिसुताांना
सौंदयच बघून आनांद झाला आिे, त्या िणचनात कु ठे िी उन्माद व्यक्त िोत नािी:

िरणया किनी मला गिसला उत्कृ ष्ट िा मासला
बुद्धीने असल्या जरी तुजिरी मी लाविले दृष्टीला
आकाांिा ह्रदयातल्या वनकट या आता पिा िािती
त्िन्नामाददक सिचिी समजूनी त्या घ्यािया पिाती!

सौंदयच बघून किीचे मन विचवलत िोत नािी, त्याांचा सौंदयचतील वििेक शोिण्याच्या प्रयत्नाला
काय म्िणािे? के शिसुताांच्या प्रेमगीताांमिे प्रेमापेिा वियोगाची उत्कटता अविक तीव्र
असल्याचा प्रत्यय येतो. "स्िप्न" या रचनेतील ओळी:

प्रीतीला विरिीदशा कठीण िी मी फार गार्िावणली
िांसाचे मग पि ती द्रिुवनया देती मला जािली

के शिसुताांच्या प्रेमगीताांमिे "वप्रयेचे ध्यान", "जरी तू त्याां तेथे असवतस सखे सौख्याद मला",
"अपर कविता दैित", "नािी ज्यापरर डोंगळा", ि "प्रयाणगीत" त्याांच्या पत्नीला उद्देश्यून
वलविल्या आिेत.

नािी ज्यापरर डोंगळा कवििी तो गेला झणी साखरे
नािी ज्यापरर चालला कवििी तो माजचर साइकडे
नािी कृ ष्ण कवििी ज्यापरर सखे गेला दह्यान्डीप्रत

तैसा येईन मी समुत्सुक गडे तुझ्याकडे चालत!
तर "प्रयाणगीत" रचनेतील या ओळी:
तुजविण मजला काांवि असेना वप्रय या गे जगती
तू मम वजवित, तू मम आत्मा, तू माझी शक्ती
तुजला वसडु वन जाणेम येई,सखे! वजिािरती
परर ओढू नी दूर नेती या, वनदचयी दैिगती!
या रचनेतील शब्द, के शिसुत ि त्याांच्या पत्नीचे एकमेकाांिर असलेल्या असीम
प्रेमाची साि देतात.
के शिसुताांच्या वनसगच-कविता म्िणजे आिुवनक कवितेला त्याांनी ददलेले एक िरदान
आिे. सांस्कृ त आवण प्राचीन काव्यात प्रासांवगक वचत्राांखेरीज स्ितांत्र असे वनसगचिणचन कु ठे च
आढळत नािी. काव्यात सिज,सोप्या, भाषेत वनसगाचची अनुभूती प्रथम के शिसुताांनी करुन
ददली. वनसगाचचे विविि रुप, त्यातील शक्तींचे िणचन सिचसामान्याांना समजेल अशा भाषेत
करण्याची प्रथा किीनेच सुरु के ली. खरे काव्य-खरे सौंदयच-खरे साम्यच मानिाला वनसगाचतून
प्राप्त िोते िे तत्िज्ञान के शिसुताांचे. वनसगाचचे सूक्ष्मािलोकन, सौंदयच शब्दातून व्यक्त करताांना
किीने वनसगच-मानि िा दुिा सािला आिे. "अढळ सौंदयच" या रचनेतील या ओळी:

म्िणुवन कवथतो वन:शांक मी तुम्िाते
असे सुन्दरता अढळ जरी कोठे
तर करी ती सृष्टीत मात्र िास
पिा मोविल सिचदा ती तुम्िास

वनसगाचतून ज्याने त्याने आपला आत्मानुभि घेऊन त्यात रमणे किील अपेवित आिे. प्रत्येकाला
स्ित:ची सौंदयचदष्ट
ृ ी असते. ती जागृत करुन स्ित:साठी वनसगचसौंदयाचचा अस्िाद घेणे किीला
अवभप्रेत आिे.

आकाशी ढग िे पिा विखुरले त्याांच्यािरी सुांदर
रां गाच्या खुलती छटा, बघुवन त्या येते स्िवचत्तािर
िा मृत्युांगत िोतसे ददिस, तन्मवस्तष्क वपडािरी
येती अियमोि वसन्िुलिरी तेजोयुता यापरर

वनसगाचतील रुप-रस-गांि-स्पशच-नाद यासिांमुळे इां दद्रयाांना प्रतीत िोणारी किीची
सौंदयच अनुभुती इां तरापेिा वनराळी िोती. या ओळीत व्यक्त सांध्याकाळच्या िणचनािरुन किीची
िैचाररक झेप प्रत्ययास येते. आत्मपर, प्रेमकाव्य आवण वनसगचकाव्या प्रमाणेच के शिसुताांची
सामावजक कविता समथच आवण स्फू तीदायक आिे. सामावजक कविताांचा अांतरां ग-बविरं ग सिचस्िी
के शिसुताांचा आिे. त्याकाळी इां ग्रजी सांस्कृ तीची जेमतेम ओळख समाजातील सिच स्तराांिर
पोिचली िोती. पाश्चात्य सांस्कृ ती आवण समाजात रुढ़ परां परा यात मुक सांघषच सुरु झाला िोता.
आपल्या समाजरचनेतील दोष ि अन्याय सामान्याांच्या वनदशचनास आणण्यास सुरिात झाली
िोती. समाजव्यिस्था डळमळत असताांना ती सािरण्यासाठी अनेक समाजकायचकते िडपड
करत िोते. या सिांचा पररणाम तत्कालीन साविवत्यकाांिर िोत िोता. के शिसुताांची सामावजक
दृष्टी िे सिच न्यािळत िोती. त्याांना वनदचयी िृत्तींची आवण अन्यायाची चीड आली असताां अत्यांत
सांतप्त आवण तीव्र शब्दात त्याांनी या वस्थतीचे शब्दाांकन के ले आवण तुतारी फुां कली.

रुढी जुलूम याांची दुमदच
सांतानी रािसी-िांत िा!

खादाड तुम्िा खातात पिा!
जल्शाचा का समय असे िा?
तुताररने या व्िा सािि तर!

किीचा सांतप्त भािनाांचा उद्रेक "तुतारी", "स्फू ती", "निा वशपाई" यासारख्या
तेजस्िी रचनाांमिे अनुभिास येतो. "पण लिात कोण घेतो? च्या कत्याचस" उद्देश्यून वलविलेल्या
या रचनेत स्त्री दास्याबद्दल किीचे तळमळणारे मन प्रवचतीस येते. त्याांची समाजविताची दृष्टी
"अांत्यजाच्या मुलाचा पविला प्रश्" आवण "मजुरािर उपासमारीचे पाळी" यात व्यापक िोत
गेल्याची आढळते. बदलत्या समाजव्यिस्थेत या प्रश्ाांकडे के शिसुताांचे लि गेले आवण ते त्याांनी
शब्दात व्यक्त करुन सामान्याांपयचन्त पोिचिले.
के शिसुताांच्या रचनाांमिे वचतनशील ि तावत्िक रचनाांचा समािेष आिे.
जीिनातील अनाअकलनीय सत्य शोिण्याचा त्याांचा प्रयत्न "कोणीकडू न!कोणीकडे!" या रचनेत
के ला आिे. आपल्या भोिती घडाणारे पण किी किी न उमगणारे िे गूढ त्याांनािी उमगले नािी.
कोणीकडू न! कोणीकडे!
"इकडू वन-वतकडे म्िणती गडे!
येथुवन-तेथे, मागुवन पुढे
िे तर वनत्यच कानी पडे
पण समािान का किी तयाने घडे? वजिलगे

याच पाश्वचभूमीिरील अत्यांत लोकवप्रय रचना म्िणजे "झपूझाच". अनेकाांनी के शिसुताांना तत्िज्ञ
किी म्िांटले आिे. त्याांच्या कवितेत भािनेपेिा विचाराांना श्रेष्ठत्ि ददल्यामुळे त्या तावत्िक
ठरतात.
सूयच चांद्र आवणक तारे
नाचत सारे । िे प्रेमभरे
खुवडत खपुष्पें दफरती वजथे,
आिे जर जाणे तेथ,ें
िरा जरा वन:सांगपणा,
मारा दफरके , मारा वगरके ,
नाचत गुांगत म्िणा, म्िणाझपूझाच! गडे झपूझाच!

"िरपलेले श्रेय" िी किीची लोकवप्रय रचना. या रचनेत मनातील उदासीन आवण अस्िस्थ अशी
उत्सुकता व्यक्त के ली आिे. या रचनेत वनराशेचा सूर इतर कविताांपेिा अविक तीव्र असला तरी
या सांिेदनशील रचनेत विचाराांचे प्रवतवबबिी उमटलेले आिे.
दकरण झरोक्याांतुनी पडे
अणूांसिे त्याांतून उडे;
परोिविषयीं मन माझे
विसरुवनयाम अिघीं काजें;
ियगय त्याांची मज जाची

परर न मला पिाच त्याची
िेडी िोउन
बसले अनुददन
एकच घेउन
मज माझे लाभेल कसें?
न वप्र िरपले तें गिसे!

के शिसुताांचे कविततेतील प्रयोग
के शिसुताांनी लेखनास सुरिात के ली तो काळ सांक्रमणाचा िोता. जुन्या नव्या
विचाराांचे मांथन सिचत्र सिच स्तरािर िोत िोते या मांथनातूनच आवण मुद्रणाचा प्रसार िोताच
विष्णु कृ ष्ण वचपळू णकराांचा वनबांिमाला िा िाङमयीन आविष्कार तसेच दपचण, ज्ञानोदय,
ज्ञानप्रकाश सारख्या वनयतकावलके प्रवसद्ध िोत िोते, देशात ’राष्ट्रसभेची" स्थपना झाली िोती.
इां ग्राजी सावित्य ि वशिणाच्या माध्यमातून पाश्चात्य सावित्यप्रकारास मान्यता वमळत िोती. िे
विचाराांचे पररितचन िोत असताांना के शिसुताांनी इां ग्रजी कविताांच्या भाषाांतराने सुरिात के ली,
नांतर स्िैर अनुिाद ि मध्यिती कल्पनेिर आिाररत ि नांतर स्ितांत्र काव्यरचना वलविण्यास
सुरिात के ली. किीच्या सुरिातीच्या रचनेत "थडगे" या सारखे पाश्चात्य सांकेत आढळातात.
नांतराच्या रचनेत मात्र िे सांकेत फारसे आढळत नािीत.
के शिसुताांनी आत्माविष्कारण( एक्सप्रेशन ऑफ इनव्िीज्युॲवलटी) पद्धती िी इां ग्रजी
सावित्यातून उचलली. त्याांच्या आत्ममग्न कवितेत त्याचा प्रत्यय येतो.
कवितेच्या पाय्याशी स्थलकालवनदेश देण्याची प्रथा के शिसुताांनी आरां भ के ली.
सबजेअक्टीि पोएट्री अथाचत आत्मवनष्ठ कवितेच्य अभ्यासाठी िा वनदेश अत्यांत मित्िाचा ठरतो.

"माझा अांत" या रचनेत के शिसुताांनी एक चरण इां द्रिज्रा, दुसरे चरण उपेन्द्रिज्रा, तसरे उपजाती
ि चौथा िसांतवतलका असे योजून िृत्तिैवचत्र्य सािले आिे, मात्र या रचनेत स्िरसांगती
सािण्यासाठी सिच िृत्ताच्याां अखेरीस ’ज’गण ि दोन गुरु याांची आिृत्ती कायम ठे िली आिे. जे
तत्कावलन कवितेच्या दृष्टीने बांडखोरी िोती.
तत्कालीन मराठी काव्य परां परे प्रमाणे रचनेत दोन ि चार चरणाांची प्रथा िोती,
के शिसुताांनी इां ग्रजीतील स्टॅन्झा िरुन प्रेरणा घेत रचनेत चरणाांची सांख्या ३,५ ककिा ७ अशी
योजली.
यमक या शब्दालांकाराबाबत के शिसुताांनी रचनेच्या आिश्यकतेनुसार वनयम थोडे
सैल के ले आवण यमक सािले आिे. रचनेत अनुप्रास सािण्याचा अट्टिास न करता अगदी
सिजपणे ते सािले आिे. जसे;

िे अप्रवतम वप्रये वप्रयतमे,
स्िगच िरे ला चुांबायाला खाली लिला मजला गमला,
छांद फां द उच्छृ ांखल आमुचे,

बटरफ्लाय या इां ग्रजी शब्दासाठी के शिसुताांनी प्रथम फु लपाखरु िा शब्द योजला, या
आिी त्याला वचतुर म्िणण्याची प्रथा िोती. तसेच गाडच ककि गार्पडयनसाठी पालकदेि िा
पालकदेिी िा शब्द िे त्याांनी रुढ के ला, मरमेड ि ममेन साठी त्याांनी पयोदेिी ि पयोदेि िे शब्द
योजून नव्या शब्दाना मराठीत रुजिले.

इां ग्रजीकवितेच्या

प्रभािामुळे

के शिसुताांच्या कवितेत

चेतनागुणोक्ती

अथाचत

परसोवनदफके शन विरुद्धगुणन्यास अथाचत कॉन्ट्रास्ट िे नांतरच्या काळात मराठी कवितेच्या
प्रगतीच्या दृष्टीने मित्िाचे ठरले. इमरसन, एडगर पो, लॉंगफे लो िे त्याांचे आिडते कवि. याांच्या
काव्याने प्रभावित िोऊन के शिसुताांनी इां ग्रजीतील लि वलररक िा प्रकार मराठीत आणला,
मिाराष्ट्रात त्याकाळी िा प्रकार अनोखा ि निखा िोता, तसेच याचे स्िरुपिी थोडे अस्पष्ट िोते.
लि वलररकला पॅशन वलररकिी म्िांटले जात असे. के शिसुताांनी लिवलररक अथाचत प्रेमगीत या
प्रकारास प्रणयगीत (रोमॅंरटक) िे सांबोिन उपयुक्त ठरे ल. या कविताांना उद्देश्यून कै .िासुदि
े
बळिांत पटििचन याांनी त्याांस आषकाचे िेड असे सांबोिले आिे. कवि विनायकाांना के शिसुत
त्याांच्या स्िैर स्िभाि ि काव्यातील उत्कटता बघून मिाराष्ट्राचा बायरन असे म्िणत. तर ताांबे
याांना जीिांतिाणीचे वनसगचकवि म्िणत.

के शिसुताांनी इां ग्रजी काव्य भाषाांतराने जरी सुरिात के ली असली तरी, नांतर अनेक
काव्यप्रयोगातून त्याांनी मराठी आिुवनक कवितेचा एक बांि तयार के ला. त्यात अत्यांत मित्िाचा
काव्यप्रकार म्िणजे सुनीत.
"सॉनेट" िा काव्यप्रकार इटलीचा. पविले इटावलअन सॉनेट वगआकोमोडो दा
सेवन्टनी ( १२३५ ते १२९४) याांनी सादर के ले. त्याांनी सुमारे २५० सॉनेटसची रचना के ली.
नांतर िा काव्यप्रकार दान्ते (१२६५ ते १३२१) आवण गुवडओ कािेन्टी (१२५९ ते १३००)
याांनी सावित्यात रुजिला. इटावलअन सॉनेट म्िणजे वलरटल सॉग. यात १४ ओळींचे बांिन.
पविल्या आठ ओळी(ऑक्टेि- ४ ओळींचे दोन कडिे) नांतर सिा ओळी( सेस्टेट-३ ओळींचे दोन
कडिे) सॉनेट मिे यमक आवण गेयता याांचे खुप मित्ि आिे.
इां ग्लांडमिे अनेक साविवत्यकाांनी तो समथचपणे िाताळला. शेक्सवपअर आवण जॉन
वमल्टन याांनी त्याची रुपे वनवश्चत के ली. आवण ते "शेक्सवपअर सॉनेट" ि "वमल्टन सॉनेट" या
नािे ओळखले गेल.े थोडा फार मात्राांचा फरक सोडला तर "शेक्सवपअर सॉनेट" विचाराांपेिा
कल्पनेला प्रािान्य देते तर "वमल्टन सॉनेट" िे विचाराांना प्रािान्य देणारे िोते.
सुनीत िा काव्यप्रकार मराठीत रुजिला तो के शिसुताांनी. त्याांनी १८९२ पासून
सुनीत रचनाांचे प्रयोग सुरु के ले. प्रथम त्याांनी इां ग्रजीसुनीताांची भाषाांतरे करुन मराठीत विविि

प्रयोग के लेत.के शिकरणी तर किी इां ्िज्रा पण शादूल
च विदक्रडीत िे अिरगण िृत्त सुनीतसाठी
वनवश्चत के ले. या िृत्तात पूिाचिात-गांभीरता ि कल्पकता तर उत्तरािाचत भािनाांचा आरोि
अिरोि असे आलटु न पालटु न िापरले. के शिसुताांनी सुनीत च्या वनर्पमतीसाठी बांगाली कवि
मिुसुदन दत्त याांच्या सुनीतकाव्याचािी आिार घेतला मात्र दत्तबाबूच्ां या सुनीतला चौदा ओळीचौदा अिराांचे बांिन िोते. मात्र के शिसुताांनी त्यात चौदा ओळींचे बांिन तेिढे ठे िले..अिराांचे
नािी. के शिसुताांना सुनीत िा काव्यप्रकार मराठीत रुढ व्िािा असे मनापासून िाटत असे आवण
नांतरच्या काळात रविदकरण मांडळ आवण इतर किींनी िा समथचपणे िाताळला.
पुढे सन्१८९७तेसन्१९०४पयचन्त त्याांचे िास्तव्य खानदेशात िोते. िुळ्याहून
एस.टी.एसची परीिा उत्तीणच करून ते फै िपूरच्या शाळे त िेडमास्तर म्िणून रुजू झाले. प्लेगच्या
साथीमुळे ते फै िपूरसोडू न िारिाडला मराठी वशिक म्िणून रुजू झाले. के शिसुताांच्या
आयुष्यातील िा काळ थोडाफार सुखसमािानात व्यतीत झाला. के शिसुताांचे आप्त आवण स्नेिी
याांनी के लेल्या िणचनाप्रमाणे ते स्िभािाने अत्यांत मानी ि बाणेदार िोते. त्याांची रिाणी अत्यांत
सािी िोती. ते लाांब कोट, िोतर, उपरणे, पुणेरीजोडा ि पगडी असा िेष पररिान करत असे.
त्याांची उां ची पाच फू ट,चेिरा िाटोळा, रां ग गोरा िोता. ते सांकोची ि वमतभाशी िोती.
के शिसुताांचे चुलतबांिु िरर सदावशि दामले याांच्या आईची वनिनाची िाताच ऐकू न ते हुबळीला
गेले असता त्याांना ि त्याांच्या पत्नीला प्लेग झाला. ७ नोव्िेंबरला १९०५ रोजी के शिसुत
बरोबर आठ ददिसाांनी १५ नोव्िेंबर १९०५ रोजी त्याांच्या पत्नीचा मृत्यु झाला. त्याांच्या पश्चात
त्याांच्या तीनिी मुलींचे सांगोपन के शिसुताांचे िवडलबांिु वचतोपांत ि सीतारामपांत याांनी के ले.
के शिसुताांच्या कािी काव्यातील कल्पना जरी परदकय असल्या तरी त्याांचा गाभा
मराठी आिे. के शिसुताांचे वचतनशील आवण सामावजक काव्य सिचस्िी त्याांची आिे, त्यािर
कु णाचाच प्रभाि आढळत नािी. के शिसुताांच्या लेखनात भािनाांचा आवण विचाराांचा, सांयम ि
सांतुलन प्रकषाचने जाणितो. त्याांच्या विविि प्रयोगातून मराठी कवितेचे स्िरुप व्यापक आवण
विस्तृत झाले. के शिसुत आवण त्याांचे काव्य याची कोणाशीच तुलना िोऊ शकत नािी.ते एक
तेजस्िी व्यवक्तमत्ि, ओजस्िी किी िोते आवण आजिी आिेत. या लेखाचा शेिट किीची
कल्याण, मुांबई २१एवप्रल१८९१ रोजी वलवखत एक इां ग्रजी कवितेने के ल्यास साथच िोईल असे
िाटते.

TO A POET
Whenever dark clouds flit apart
To drink sweet Luna's liquid ray:
Wheneverér high dreams wingup my heart
to tread bright heaven's milky way:

Wheneverér my wither'd tree of life
can blossom forth a charming flower
regarding not Want's cutting knife,
To get it pearl'd in Fancy's shower

And, when by chance the cuckoo free
comes to my bower desolate,
To catch its song and try to be
A song incarnate soon or late:-

Such are my wishes ever sweet:
But sweeter far to find a time
To bend low at a poet's feet,
And, at its source to taste his rhyme!

शब्दप्रभू
मराठी सावित्यसृष्टीत एक अष्टपैलू विरा आजिी तेजाने झळाळत आिे, तो म्िणजे
गोविदाग्रज अथाचत शब्दप्रभू राम गणेश गडकरी. विनोदी लेखक, कवि आवण नाटककार म्िणून
या प्रवतभेने सावित्यविश्वात अदभूत कायच के ले. गोविदाग्रज अथाचत राम गणेश गडकरी याांचा
जन्म २६ मे १८८५ रोजी गुजरात राज्यातील निसारी गािी झाला. त्याांचे प्राथवमक वशिण
निसारी येथे ि िवडलाांच्या मृत्यु पश्चात चुलत्याांसोबत कजचत येथे पुढचे वशिण झाले. त्याांनी न्यू
इां वग्लश स्कू ल, पुणे इथून मॅरट्रकची पररिा ददली. किीचे पुढचे वशिण फग्युचसन कॉलेजमध्ये
झाले. याच कॉलेजम्ध्ये किीने पानपतचा फटका वलविला. या काळत त्याांनी अफाट िाचन के ले.
झोपण्यापूिी दकमान पन्नास पानां िाचािी िा त्याांचा वनश्चय िोता. कािी काळ वशिक ि
पत्रकाररता के ल्यािर त्याांनी दकलोस्कर मांडळात काम के ले. या मांडळात राहूनच त्याांनी नाटक,
नाट्यरटका, काव्य, काव्यरटका, विनोदीलेखन असे विपुल सावित्यवनर्पमती के ली. गडकरी याांचे
आिडते नाटककार म्िणजे वव्िक्टर ह्युगो ि माकच ट्िेन, बायरन त्याांचे आिडते किी िोते.
वचपळु णकराांचे भाषाांतररत मेघदूत त्याांचे आिडते सावित्य. सांस्कृ तकवि कावलदास रवचत
शाकुां तलाचा त्याांनी खूप अभ्यास के ला िोता. त्याांच्या िाचनाबद्दल वलिािे तेिढे कमीच आिे,
एकू ण बत्तीस िषाचच्या आयुष्यातील जिळजिळ पांचिीस-सव्िीस िषे त्याांनी िाचन के ले.
जन्मवसद्ध विनोदी स्िभाि, कोरटबाजपणा, अलौदकक बुद्धी, असामान्य
शब्दसाम्यच आवण अफाट िाचन याांचा सांगम म्िणजे राम गणेश गडकरी. त्याांच्या एकू ण बत्तीस
िषाचच्या अल्पायुषात, त्याांची चोिीस-पांचिीस िषे िाचनात गेले. गडकरींनी "गोविदाग्रज या
नािाने काव्यसांसारास सुरिात के ली. "अल्लड प्रेमास" िी कविता त्याांनी जरी सन १९०९ साली
वलविली असली तरी त्याांचा खरा काव्यप्रिास सन१९११पासून सुरु झाला.
"कु णी मनाचा असेल कच्चा
करील त्याला िी मनशूर
या गाण्याने गाऊवन सूर
के शिपुत्राचा मिशूर

गोविदाग्रज चेला सच्चा"
"दसरा" किीच्या या रचनेतील शेिटच्या पाच ओळीतून त्याांचे प्रेरणास्थान
के शिसुत िोते िे सिजच लिात येते. आपल्या भोितालच्या समाजातील अस्िस्थतता बघून
किींने श्री.त्र्य.ां सी.कारखानीस, किी भालचांद्र अथाचत श्री.ग.ना.रटपणीस याांच्या मदतीने आवण
के शिसुताांच्या "तुतारी" या रचनेची प्रेरणा घेऊन १९फे ब्रुिारी१९११रोजी "तुतारी मांडळा"ची
स्थापना के ली. मनातील विचार वनभचयपणे प्रकट करण्याचे सािन म्िणून मावसक काढािे असा
मांडळाचा मानस िोता. के शिसुताांनी फुां कलेली तुतारी सदैि सिचसामाांन्याांना जागृत करत रिािी
या उद्देष्यानेच या मांडळाची स्थापना झाले िोती.
व्यििारी जगात रमलेला सिचसामान्य मानि आवण या मानिाच्या मनात अिेमिे
डोकािणारा सुिारणािाद याचे गोविदाग्रजाांनी "एक समस्या" या कवितेत उपिासात्मक िणचन
के ले आिे.
"विग्िमाचला विग्रुढीला! तेिीस कोटी देिाांना
दकती बोललो-नको साांगणे! पाठ असे ते सिांना
काम कशाचे! िाम कशाचे! एक प्रश् मग ह्रदयात
"सुिारणा िोणार तरर किी या दुदि
ै ी देशात?"
किीने सन१९१७साली रचलेली िी रचना, पांच्याण्णि िषांपूिी त्याांना पडलेला िा
प्रश्, देशाची सद्य पररवस्थतीचा आढािा घेता, या प्रश्ाचे अवस्तत्ि आजिी जसेच्या तसे
ितचमानात आढळू न येते.
गोविदाग्रजाांनी न्यू इां वग्लश स्कू ल,पुणे येथून मॅट्रीकची परीिा ददली. त्याांचे पुढचे
वशिण फग्युस
च न कॉलेजमिे झाले. याच कॉलेजमिे त्याांनी "पानपतचा फटका" वलविला. या
काळात त्याांनी भरपूर िाचन के ले. झोपण्यापूरिी रोज पन्नास पानां िाचण्याचा त्याांचा वनश्चय
िोता. कािी काळ वशिक ि पत्रकाररता के ल्यानांतर त्याांनी दकलोस्कर मांडळात काम के ले. या
मांडळात राहून त्याांनी अनेक नाटकां , नाट्यटीका, काव्य, काव्य्टीका, विनोदी लेखन असे विपुल

सावित्यवनर्पमती के ली. गोविदाग्रजाांचे वव्िक्टर ह्यूगो आवण माकच ट्िेन िे आिडते नाटककार तर
बायरन िे आिडते किी िोते.
"राजिांस माझा वनजला" गोविदाग्रजाांच्या या नाट्यगीताने अिघा मिाराष्ट्र
हुांदक्याांनी आवण आसिाांनी वभजला िोता.
िे कोण बोलले बोला? राजिांस माझा वनजला
दुदि
ै नगाच्या वशखरी! निविििा दु:खी आई!
ते ह्रदय कसे आईचे! मी उगाच साांगत नािी!
जे आनांदि
े ी रडते! दु:खात कसे ते िोई
िे कु णी कु णा साांगािे!
आईच्या बाळा ठािे!
प्रेमाच्या गािा जािे.
मग ऐकािे या बोलाला, राजिांस माझा वनजला!
िे नाट्यगीत म्िणजे एका निविििेचे स्िगत आिे. पतीवनिनानांतर अल्पािवितच वतच्या
एकु लत्याएक मुलाचे वनिन पिाण्याच प्रसांग वतच्यािर येतो. तीव्र दु:खातील आक्रोश या गीतात
किीने माांडला आिे. करुणरसाने ओथांबलेली किीची अजून एक रचना म्िणजे "अिेळी
ओरडणार्य़ा कोदकळे स".

अिेळ तररिी बोल कोदकळे ,अिेळ तररिी बोल!
रात्र पसरली जगतािरती
भुरके काळे मेघिी दफरती
िारा िािे भरभर भिती
बालचांदद्रका घाबरी गोरीमोरी िोतां.

ददिसा गाणारी कोदकळा अचानक मध्यरात्री गाऊ लागते. किीच्या वनराश ि व्याकु ळ मनाला,
कोदकळे चा आतचस्िर भेदन
ू जातो. किी कोदकळे ला विनिणी करतो "अिेळ तररिी बोल".
माध्यरात्रीच्या काळोखात किीच्या अांत:करणातील उदासीनता कोदकळे च्या आतचस्िरात वचब
वभजऊन गेली आिे.
अिेळ येथे कसली बाई?
दु:ख साांत्िना गा के व्िािी!
अनुकांपेला वनयम ना कािी!
ररत्या मनी या ओत सूर, त्या जाऊ दे अवत खोल
कोदकळे च्या आतचतेत कािी स्ित:साठी साांत्िन शोिताांना ददसतो, ह्रदयात दडलेल्या व्यथाांना
िाट मोकळी करुन देण्याची िी आगळीिेगळी अनुभुती मनाला भुरळ पाडते. "गुलाबी कोडे" िे
किीचे कल्पनाविलासात रमलेले एक उत्तम कथाकाव्य.
परर पवशमह्रदवय ताांबडे सूयचवबब विलसे
कशी रां गली पुिाच याचे कारन कािी नसे
मािळत्या रविदकरणाांच्या स्पशाचने पवश्चमददशा ताांबडीलाल िोते, पण पूिदच दशेस िा स्पशच न
िोता ती लाल का िोते? एका वप्रयेने आपल्या नाथाला के लेला िा प्रश्. या प्रश्ोत्तरात रां गलेले िे
काव्य आवण या काव्यात दांग असलेला नाथ आवण त्याच्या वप्रयेचा प्रणय अशी सुरेख-सुरेल
गुांफण किीने या रचनेत के ली आिे.

रविवबबासम चुांबनवबबवच विलसत या गाली!
सिज तयाची छटा गुलाबी पसरे भिताली.
नाथाचे िे उत्तर ऐकू न वप्रया लाजून गुलाबी िोते. या रचनेतील अलांकाररक भाषेतील चातुयच
आवण मािुयच मनाला मांत्रमुग्ि करते.

गोविदग्रजाांच्या कवितेत करुणरस आवण प्रणय जसा आपल्याला मोहून टाकतो तसाच
त्याांच्या मार्पमक ि विनोद्वबुद्धीचा प्रत्यय "विविणींचा कलकलाट", "वचन्तातूर जन्तू",
"आांिळ्याांची माळ", "हुकमेहुकु म", "काय करािे?" इत्यादी कावितेत येतो.
करमत नव्िते म्िणुवन एकदाां असाच गेलो रानी
िसांत का-परर ऋतु दुसरा कवि कु णी पाविला का िनी.
"हुकमेहुकु म" या रचनेतील या ओळी. के िी एकदा सिज रानात दफरायला गेले असताां, त्याांचे
लि झाडािर बसलेल्या पिाकडे जाते. ते त्या पिास गाणे गाण्यास अनेक विनिण्या करतात.
मात्र एिढ्या रम्य िातािरणात, िसांतऋतु असुनिी तो पिी कािी के ल्या गात नािी. राग येऊन
किी पक्ष्यास दगड मारणार, तोच त्याांना एक सांपादक िटकतो आवण िसांतऋतुिर अठरा-िीस
ओळी वलहून लिकर देण्याची तांबी देऊन वनघून जातो. तो िण िणचन करताांना किीने त्याची
अिस्था त्या पिाप्रमाणे कशी िोते ते अवतशय मार्पमक शब्दात साांवगतले आिे. सांपादकाच्या
मुखातून वनघालेला शावब्दक दगड किीच्या मनािर आवण विचाराांिर ओरखडा ओढू न जातो.
कवितेचा समारोप करताांना किी म्िणतो:
झाडािरचा वपसाट कवि तो तसाच टाकु वन रानी
चला रवसक िो लाांबी रुां दी नीट ठे िूनी ध्यानी
िसांतकाळी त्या िणाचया िनाांतुनी माघारी
गोविदाग्रज कविश्वराची घरी परतली स्िारी!
के शिसुताांनी रुजिलेला काव्यप्रकार "सुनीत", गोविदाग्रजाांनी यािर आिाररत रचनाांची
वनर्पमती करुन या काव्यप्रकाराचा प्रसार तर के लाच, ते के शिसुताांचे सच्चे चेले िोते िेिी वसद्ध
के ले. "ती कोण?", "िेडा", "ओसाड आडातील एकच फु ल", "हूरहूर" गोविदाग्रजाांच्या या सुनीत
रचना खूप लोकवप्रय झाल्यात.
आपल्या रोजच्या जगण्यात स्ित:च्या भाििृत्तीचे प्रवतवबब दुसर्य़ात बघतो अवण
आपल्याला त्याचा मोि िोतो. िी पडछाया किे किी फसिी असते, इतकी की त्याचा मोि

अनािर िोतो. त्यािर सांयम ठे िणे िे प्रत्येक माणसाच्या स्िभािािर अिलांबून असते. असाच
आशय त्याांनी "ओसाड आडातील एक फू ल" या कवितेत गुांफली आिे. ओसाड आडातील एक फू ल
पाण्यात आपलेच प्रवतवबब बघून त्याच्या प्रेमात पडतो आवण त्या वबबाचे चुांबन घेण्यासाठी
िाकले असता तो त्या पाण्यात विरुन जातो.
पाण्यामाजी गळू न पडले ते फू ल िेडवे पसे
पाताळात कु ठे असेल दडले का प्रेमवनमाचल्य ते?
छे! छे! प्रेममय स्िरुप िरुनी भूतापरी विडते
कोठे आज उनाड जे, अजुनिी तेथे कवि ते ददसे
ते मेले म्िणुनी उणे न ठरते, मवच्चत त्याला भुले
मेलेल्या ह्रदयी मदीय असली िािीन मेली फु ले.
सातत्याने आढळनार्य़ा वनराशा आवण उदासीनतेचा अवतरे क िोऊन गोविदाग्रजाांच्या
कािी कवितेत िे औदावसन्य, गूढ-भीषण रुप घेताांना आढळते. याचा प्रत्यय "घुबडास" आवण
"स्मशानातले गाणे" या रचनाांमिे येतो. किीने िी रचना वलविली त्याकाळात समाजात
सुिारणािाद ि परां परािाद यात िैचाररक सांघषच सुरु िोता. या सांघषाचतील भयाण समाजाचे
वचत्र किीने यात रे खाटलेले आिे.
भयाण जागी, भयाण काळी
भयाण िृत्ती िोत वनराळी
भयाण झाली तों आरोळी
जरा दचकला, कवि तो उठला ऐके देऊवन कान
शाांतीची िी स्मशानकारा
सजीितेला इथें ना थारा

म्िणती मरुनी पडतो िारा!
प्रेम जगाचें, जर िे साचे, कसला मग िा नाद?
समाजातील वभषण अिस्था किी मनाला अस्िस्थ करते. कवि म्िणून असलेली सामावजक
जिाबदारी पार पडण्याची आपली िेळ आली आिे िे जाणून, सुिारणेच्या नािाखाली
सोयीनुसार बदलेल्या परां परा ि यात बदलणारी सिचसामान्याांची मानवसकता रे खाटू न समाजाचे
िास्तििादी वचत्र समाजापुढे ठे िण्याचे किीचे प्रामावणक प्रयत्न खरच स्तुत्य आिे.
म्िणे िरुवन जगां ददसते सुांदर
राम जावणतो क्या िै अांदर
स्मशानातले गाणे सत्िर
अमोल म्िणुनी, टादक उिळू नी चहूकडे जगतात.
या ओळीत व्यक्त "राम जाणतो क्या िै अांदर" यात नमूद "राम" म्िणजे प्रत्येक
माणसात जागृत असलेली सद्सद्वििेकबुद्धी किीला अवभप्रेत आिे. िरिर आपण व्यक्त िोत
नसलो तरी आपली सद्सद्वििेकबुद्धीस खरे काय ते ठाऊक असते. नेमके िेच किीला इथे
साांगायचे आिे. आपल्यातील कृ तीशून्यता रटपण्याचा नेमका प्रयत्न किीने के ला आिे. या
पररवस्थतीला जिाबदार िरुन बोभाटा करणारे आवण बुद्धीला पटू निी पररवस्थतीशी तडजोड
करणारी माणसाची िृत्ती या दोघाांकडे किीने बोट दाखिले आिे.
"मांगल देशा! पवित्र देशा! मिाराष्ट्र देशा! प्रणाम घ्यािा िा माझा! श्री मिाराष्ट्र
देशा" अिघ्या मिाराष्ट्राचे िे अवभमान गीत. १मे१९६०रोजी मिाराष्ट्र राज्याची वनर्पमती
झाली, तेव्िापासून प्रत्येक मिाराष्ट्रददन या गीतानेच साजरा िोतो. िे गीत म्िणजे
गोविदाग्रजाांची मिाराष्ट्र आवण त्याांची इवतिासािर असलेली श्रद्धा ि अपार प्रेमाचे प्रतीक आिे.
प्रेमसन्यास या नाटकात गोविदाग्रजाांनी स्त्री-पुरुष या दोघाांमिील शुद्ध आवण
वनष्काम प्रेमाची कल्पना माांडली आिे.
तोच आशय त्याांच्या "ददव्यप्रेमाची जावत" या रचनेत व्यक्त के ला आिे.

प्रेमविषय अपरां पार
सूक्ष्म-रुप भव्यकार
वनरवभलाष तन्मयता ती
ददव्यप्रेमाची जावत
कौतुक, विस्मय, आश्चयच,
शून्यिृत्ती ककिा सभय
अनेक पररची
त्या प्रेमाची
रुपें साची
आविष्करणी जाणविती
ददव्यप्रेमाची जावत.
"फु ले िेवचली पण...’ या रचनेत किीने प्रेममय मनाची तळमळ व्यक्त के ली आिे. तीच
तळमळ-तीच आतचता त्याांच्या "ती कोण?", "िलत्या वपपळपानास", "पुनर्पिकसन", इत्यादी
कवितेत प्रकट िोते. या रचनाांमिील उत्कट भािनाविष्कार आवन तरल शब्दाविष्कार मनाला
भारािून टाकतात. किीच्या अजून उल्लेखनीय रचानाांमिे "वनिाचणीची विनिणी", "ह्रदयास",
"एका शब्दासाठी विनांती", "वनदचय बालेस", "शेिटचे प्रेमगीत" यात किीने उत्कट भािनाांचे
नाट्यमय िणचन के ले आिे.
सांशयविष िे जाळीत जीिा अिरसुिा दे रमवण
करी विनिणी वनिाचणाची गोविदाग्रज िाणी!

"वनिाचणीची विनांती" या रचनेतील या ओळी. प्रेमभांगाच्या वभतीने, प्रेयसीला शरण गेलेल्या
वप्रयकराची िी के िीलिाणी आळिणी आिे. मनातील सांशयात दडलेली एक आशा यात
सिजपणे व्यक्त के ली आिे.
"मुरली" िी गोविदाग्रजाांची प्रीती ि भक्ती याांचा सांगम सािणारी रचना. रािाची भक्ती
मुरलीच्या स्िरात तन्मय झाली आिे. रािेची िी उत्कट प्रीती म्िणजेच भक्तीची शेिटची पायरी
िा प्रत्यय िी रचना देऊन जाते.
उरले ना शीत िा उष्ण ॥ कािी ना शुभ्र िा कृ ष्ण
एकरुप रािा कृ ष्ण ॥
जयनाद गात िी मुरली ॥ कन्िय्या बजाि बजाि मुरली ॥
चहुकडे आता शाांत ॥ विश्व शाांत, आत्मा शाांत ॥
कृ ष्ण शाांत, रािा शाांत
मुरलीत शाांतता भरली ॥ कन्िय्या बजाि बजाि मुरली ॥
रािा-कृ ष्णातील भक्ती ि प्रीती िे कोडे सोडिण्याचा अनेकाांनी प्रयत्न के ला आिे.
गोविदाग्रजाांनी िे गूढ उकलण्याचा प्रयत्न या रचनेतून के ला आिे. रािा-कृ ष्ण याांच्या भक्तीप्रीतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आपण आपला ठरिायचा आिे. कोणाला त्याांच्यातील भक्ती श्रेष्ठ
िाटते तर कोणाला प्रीती. आपल्या दृष्टीने िे कोडे सुटल्यािर जे अफाट समािान वमळते त्याची
नेमकी अनुभुती किीने यात व्यक्त के ली आिे.
"पानपतचा फटका" ि "कृ ष्णकाठी कुां डल" या किीच्या दीघच रचना. या रचनाांमुळे
गोविदाग्रजाांची "सावत्िक प्रेमाचे शािीर" म्िणून एक निी ओळख कायम के ली.
पुरे पुरे िे राष्ट्रविघातक परस्परातील िैर अिो
पानपतची कथा ऐकू नी बोि एिढा तरी घ्या िो
भारतबाांिि! पिा के िढा नाश दुिीने िा झाला
परस्पराशी कलि कररता मरण मराठी राज्याला

इवतिास िा के िळ जतन करण्यासाठी िा स्फु रण आणण्यासाठी नसून त्यातून बोि घेणे
िी काळाची गरज आिे िे किी कळिळू न साांगत आिे. त्याांना आपल्या इवतिासाचा अवभमान
आिे. "पनपतचा फटका म्िणजे युद्ध ि युद्धाचे भीषण पररणाम याांचे वचत्र समाजापुढे उभे करुन,
पुढचा इवतिास रक्तरां वजत नसािा िे गोविदाग्रजाांना अपेवित आिे.
गोविदाग्रजाांच्या अनेक रचना वनराशा आवण उदासीनतेते गुरफटलेल्या आिेत, तर कािी
नाट्यात गुांफलेल्या आिेत. कािी कविता कल्पनाविलासातील एक निा आविष्कार आिे.
थोडक्यात त्याांची कविता म्िणजे कल्पनेच्या मिासागरात, भािनाांच्या लाटेिर अलगद आशावनराशेचे तरां ग यािे, किी उदासीनतेची ओिोटी तर किी प्रेमाची भरती यािी अशी अदभूत
आवण अलौदकक आिे. गोविदाग्रजाांच्या रचनाांचे मित्िाचे िैवशष्ट्ये म्िणजे सिच रचना
भािोत्कट असल्या तरी त्याांचा आशय विचाराांिर जाऊन वस्थर िोतो. नेमका काव्यातील िा
विचार त्याांचे श्रेश्ठत्ि वसद्ध करतो. िा तर के िळ गोविदाग्रजाांसोबत काव्यप्रिास िोता, राम
गणेश गडकरी आवण बाळकराम याांच्यासि प्रिास अवतशय विलिण आिे. खरच बालकिी
याांनी "निकवितेच्या जररपटक्याचा तुलाच अविकार" या शब्दात ददलेला अविकार सिाचथाचने
साथच आिे.
राम गणेश गडकरी याांनी गोविदाग्रज या नािे काव्यलेखन बाळक्राम या टोपण नािे
विनोदी लेखन के ले. "िाग्िैजयांती" िा एकमेि काव्यसांग्रि सन १९२१साली न.वच.के ळकर याांनी
प्रवसद्ध के ला. भािबांिन, पुण्यप्रभाि, एकच प्याला, प्रेमसन्यास, राजसन्यास, िे त्याांचे गाजलेले
नाटकां , तर "सांपूणच बाळकराम" िे विनोदी सावित्य मराठी सावित्यसृष्टीत अजरामर झाले. २३
जानेिारी १९१९ रोजी टी.बी. या रोगाने अिेळी मृत्यु झाला.

वनसगचकवि

बालकिी िे नाि घेतािणी वनतळ वनळे आकाश, त्यात स्िच्छांद भरारी घेणारी
पाखरां , वनश्चल पिचत राांगा, त्याांच्यामिून खळखळ िािणारे झरे , मेघाांचा कापूस, पािसाच्या
सरीत वभजलेली गदच िनराई, शाांत रम्य िन, िनात कुां जन करणारे पिी, अशी अनेक दृश्ये
डोळ्यापुढे उभे रिातात. बालकिींनी सृष्टीसौंदयाचची विविि रुपे बघण्याची दृष्टी रवसकाांना
ददली. वनसगाचतील सारे सौंदयच प्रत्येक मराठी मन बालकिींच्या शब्दाांतून अनुभितो असे
म्िटल्यास अवतरे क िोणार नािी. श्रािणाची चाहुल आजिी आपल्याला "श्रािणमासी िषच
मानसी" या शब्दाांत ऐकू येते, आपला आनांद आपण आनांदी आनांद गडे या ओळीतून व्यक्त करतो,
आपले जीिन गाणे कु ठलेिी असले तरी त्याचा उल्लेख आपण "माझे गाणे एकची गाणे" असा
करतो, के व्िािी नजरे स पडणारे विरिे शेत बघून "विरिे विरिे गार गावलचे" िे शब्द नकळत
ओठािर येतात, एक नािी अशा अनेक ओळी आपल्या जीिनात एकरुप झाल्या आिेत. कदावचत
यालाच कवितेचे सांस्कार म्िणतात. बालकिींच्या कविता आणी मराठी रवसकाचा गोफ िा
असाच अनांतकाळापयचन्त अखांड रिाणार यात शांकाच नािी.

ऑक्टोबर१९०७ सालचा प्रसांग, जळगाि इथे भरलेल्या एका कविसांमेलनात
वि.मो.मिाजनी, चांद्रशेखर, अनांततनय, माििानुज, लोंढे याांसारखे ददग्गज किींच्या
उपवस्थतीत सोळा-सतरा िषाचच्या एका तरुणाने शब्दाश्ब्दातून रवसकाांना मांत्रमुग्ि के ले, याच
तरुणाला अथाचत त्र्यांबक बापूजी ठोमरे याांना "बालकिी" म्िणून गौरविण्यात आले आवण
बालकिींचा काव्यप्रिासाला आरां भ झाला. बालकिींना पविली कविता स्फु रली ती ियाच्या
तेराव्या िषी आवण ती िी एका फु लबागेत. वनसगचप्रेमातूनच या कवितेचा जन्म झाला िोता.
िे फु ल या उडत्या स्िगाचतील
मावणक िे बाई झुलते आिे !

िे तान्िे सृष्टीचे गोवजरिाणे
कौतुकली मिुिांदना िसली िदली
बालकिी अथाचत त्र्यांबक बापूजी ठोमरे याांचा जन्म १३ऑगस्ट१८९०रोजी खानदेशातील
िरणगाि येथे झाला. एरां डोल, यािल, नगर, िुळे येथे ताांचे वशिण झाले. बालकिींना
लिानपणापासून असलेली वनसगाचची ओढ ियासोबत उत्कट िोत गेली. िी उत्कट ओढ िाढता
िाढता बालकिींचे सारे लि- सिच इां दद्रय सृष्टीसौंदयच या एकाच तत्िािर कें द्रीत िोत गेली.
सुांदरतेच्या सुमनािरचे दि चुांबुवन घ्यािे
चैतन्याच्या गोड कोिळ्या उन्िात विडािे
वप्रवतसाररका गीत वतयेचे ऐकािे कानी
बनिािे मन िुांद रां गुनी काव्यसुिापानी
अांिाराचे पाश मनाचे िे गळु नी जािे
वचत्त िाटते तरळ तुझ्यापरर खगबाळा व्िािे.
"अष्टददशाांचा गोफ" या रचनेतील या ओळी. वनसगच ि स्िप्नसृष्टीतील तदृपता अशा
भारािलेल्या अिस्थेत बालकिींनी अनेक रचनाांची वनर्पमती के ली. "फु लराणी" िी या
अिस्थेतील एक सिांगसुद
ां र रचना, आवण याच अिस्थेतील अजून एक उत्तमोत्तम रचना म्िणजे
"अरुण" :
उठ कोदकळा, भारर्द्वाजा! उठ गडे आता
मांगलगानी टाका मोहुनी जगताच्या वचत्ता
सररते! गाणे तुझे सुरामांवि या वमळिी बाई
साध्या भोळ्या तुझ्या गायना खांड मुळी नािी
वपिळी कु रणे या गाण्याने िषोत्कट झाली
गाऊ लागली, नाचू लागली, िेडािुनी गेली

चराचराांच्या वचत्ती भरले ददव्याचे गान
मूतचगान िे ददव्य तयाला गाणारे कोण?
ददव्य गायने, ददव्य शाांतता, ददव्याचे झोत
िसुांिरे च्या अरुण ओवततो नकळत ह्रदयात.
िे दीघचकाव्य एका कल्पनासृष्टीत रमलेले आिे. बालकिींच्या कवितेतील
वनसगाचबद्दल वलिायचे म्िणजे ब्रम्िदेिाने
सृष्टी्सौंदयाचची उिळण करायची, बालकिींनी ती शब्दात गुांफायची, त्याच
शब्दाांतून आपण सिांना सृष्टीचे रुप अनुभिायचे इतकी सिज ि स्िाभाविक दक्रया आिे.
बालकिी नुसतेच शब्दवचत्र उभे करत नािी तर त्यात रां ग, स्पशच, गांि, नाद, ताल, सुर, लय
याांच्यासि सादर करतात. इथेच किीचे श्रेष्ठत्ि वसद्ध िोते. वनसगचसौंदयाचच्या स्िप्नसृष्टीत इतके
तल्लीन ि समरस झाले िोते की इतर कु ठलेिी सौंदयच त्याांना भुरळ घालु शकले नािी. "औदुब
ां र"
िी किीची दिा ओळींची कविता म्िणजे वनसगच आवण जीिनाची साांगड घालणारे अत्यांत सुांदर
शब्दवचत्र.
ऐल तटािर पैल तटािर विरिाळी घेऊन
वनळासािळा झरा िाितो बेटाबेटातुन
चार घराांचे गाि वचमुकले पैल टेकडीकडे
शेतमळ्याची दाट लागली विरिी गरदी पुढे
पायिाट पाांढरी तयाांतुनी आडिीवतडिी पडे
विरव्या कु रणाांमिुन चालली काळ्या डोिाकडे
झाांकळु नी जळ गोड काळीमा पसरे लाटाांिर
पाय टाकु नी जळाांत बसला असला औदुब
ां र

िी रचना म्िणजे आशा-वनराशा, सुख-दु:खाच्या अनुभिाांचा प्रिास आिे. विरिळ
अथाचत स्िप्न िातात घेऊन एक अल्लड प्रिास सुरु िोतो, तो बेटाांतन
ू , किी शेतातील पाांढर्या
अथाचत दु:खाच्या पायिाटेिरुन किी विरव्या कु रणाांमिुन अथाचत सुखाच्यािाटेिरुन, काळ्या
डोिाजिळ अथाचत आयुष्याच्या वस्थतप्रज्ञवस्थतीपयचन्त येऊन पोिचतो. आयुष्यातील वचतन
अिस्था शेिटच्या दोन ओळीत किीन यथाथच व्यक्त के ली आिे.
सृष्टीसौंदयाचत एकरुप झालेल्या बालकिींच्या किीमनाला मानिी जीिनातील
अवस्थरता अस्िस्थ करत असे. िे जग िेदना, वनराशा ि दु:खाने भरलेले आिे या जाणीिाांच्या
तीव्रतेमुळे ते ि त्याांचे मन मोिमयी जगाच्या नेिमीच दूर गेलेले आढळते. किीचे प्रत्येक काव्य
कल्पनाविलासात िरिलेले आिे. मन-वनसगच याांची साांगड घालताांना बालकिींची कविता
व्यििारी जगाच्या पाशातून सुटून मोकळी िोते आवण एका नव्या विश्वात वििार करताांना
आढळते.
तुला बघािे गुांगािे ! गुांगतच चुांबुवन घ्यािे
गुांगतच िोऊवन जािे! त्िदािीन जीिभािे
गुां गुां गुां गुां जोिरती ! जडतेची पडते माती
तरवलत िो ह्रदयज्योती! ददव्यसूर श्रिणी येती
मग त्याला िरुनी सोल ! एके कच गुांदफत बोल
"किीची इच्छा" या रचनेतील या ओळीतून किीचा मानस प्रत्ययास येतो. कवितेत
गुांगुन जाणे िीच त्याांची एकमेि इच्छा िोती ि त्यातच ते दांग िोते.
"तो एक खाणीतील अनगड विरा आिे" िे कविियच विनायकाांनी बालकिींना
उद्देश्यून काढलेले उद्गार आिेत. कविियच विनायकाांनी रे व्िरां ड रटळक आवण बालकिींची भेट
घडिून आणली. उत्तरोत्तर रटळक-बालकिींचा स्नेि िाढत गेला. सन १९१०च्या सुमारास
बालकिी रटळकाांच्या अिमदनगर येवथल घरी रिाण्यास आले. त्याांच्या नगरच्या िास्त्व्यातील
अनेक स्मृती लक्ष्मीबाई रटळक याांनी "स्मृवतवचत्र" यात रटपल्या आिेत. बालकिी "तुतारी"
मांडळाचे सदस्य िोते, याच मांडळात त्याांची ि गोविदाग्रजाांशी मैत्री िाढली. बालकिींचे

वनसगचप्रेम त्याांच्या स्नेिींना चाांगलेच ठाऊक िोते. वनसगाचचे अमयाचद सौंदयच बघून त्याांना कु ठलेच
भान रिात नसे. किीचा नगर-पुण-े जळगाि प्रिास सतत िोत असे. अनेक तकालीन मावसक,
िृत्तपत्र आवण वनयतकावलकाांमिून त्याांची कविता प्रवसद्ध िोत िोती. बालकिीच्या
लेखनकाळाचा आढािा घेता, तो काळ िैचाररक क्राांतीचा िोता. किीचे समकालीन किी वमत्र
तत्कालीन विचारप्रिािाने प्रेरीत िोऊन लेखन कररत िोते. परन्तु बालकिींची कविता या
िास्तििादी पररवस्थतीहून अवलप्त िोती. समाजातील व्यथा, वनराशा, िेदना, अन्याय, अज्ञान,
असमता यासारां खे विषयाांिर लेखन करणे िा त्याांचा उद्देश्य किीच नव्िता. आवण तो व्यक्त
करण्याचा कणखरपणा त्याांच्या शब्दात नव्िता. कवितेत व्यक्त दु:ख िी बालकिींची िैयवक्तक
िोती. तत्कालीन पररवस्थतीशी बालकिी चाांगलेच पररवचत िोते, परन्तु त्या पररवस्थतीचा
स्िीकार त्याांनी के ला नव्िता ककिा त्यात ते एकरुप झाले नव्िते. िास्तिात जगणे बालकिीच्या
स्िभािातच नव्िते. उदरवनिाचिासाठी अथाचजचन, अथाचजचनासाठी करािी लागणारी िणिण या
िास्तिात सतत खुणािणारे वनसगचसौंदयच अशा वत्रविि मनवस्थतीत त्याांची घालमेल िोत असे.
या अस्िस्थ भािनाांच्या कल्लोळात अनेक व्याकू ळ काव्याांचा जन्म झाला. भािनाांचा उद्रेक
किीच्या आत्ममग्न रचनेत प्रवचतीस येतो.
कसे िाकारु! शीडाविण दुबळे ताांरु?
तुडुब
ां सागर भरला आिे
दुष्टकाल झांझावनल िािे
तुफान तेणे खेळत रािे
कसे िाकारु! शीडाविण दुबळे ताांरु?
अस्िस्थ अिस्थेत स्फु रलेली बालकिींची सिोत्तम रचना म्िणजे "ह्रदयाची गुांतागुत" :
ह्रदयाची गुांतागुत कशी उकलािी?
िी तीव्र िेदना मनामनाची ठािी
िी बुद्धी साांगता मन ऐके ना तीते

िे वचत्त िदे ते पटेच ना बुद्धीते
वनराशा आवण अस्िस्थता यातून किीला बािेर पडता आले नािी, याचा प्रत्यय देणारी िी
रचना. या रचनेत स्ित:ला पडणार्या या प्रश्ाांचे उत्तर किी शोित आिे.
िैराग्य बरा की सुखद बरा अनुराग
परर िाय प्रीतीचे उगाच माझे सोंग
ते कमच बरे की बरिा कमचत्याग?
दुदि
ै तसे, मज नव्िे त्याग ना भोग.
अस्िस्थता, वनराशा, उदासीनता बालकिींच्या रचनेत िारां िार प्रत्ययास येतात. त्याांच्या
एकू ण अठ्ठािीस िषांच्या आयुष्यात, सुरिातीचा काळ सोडता िी अस्िस्थता त्याांना शेिटपयचन्त
घेरुन िोती. पररवस्थतीशी सामना करण्याऐिजी ते ि त्याांची कविता या अस्िस्थतेत एकरुप
िोऊन गेली. या अिस्थेत रचलेल्या रचनाांमिून त्याांची विषण्णमनवस्थती लिात येत.े
कोठु वन येये मला कळे ना
उदासीनता िी ह्रदयाला
काय बोचते िे समजेना
ह्रदयाच्या अांतह्रचदयाला
िी विषण्णमनवस्थती बालकिींच्या काव्यातील सृष्टीसौंदयच किीच विद्रुप कररत नािी. तर
दु:खमय मनाला ती कशी भासतात याचे िणचन त्याांनी "पाखरास" या रचनेत के ले आिे:
पाखरा, गाइले का तुला किीिी न कु णी
नच अश्रु गावळले कु णी िनी येिोनी
वनश्वास िािती सौख्यामागे सारे
दु:खाचा िाली कु णा कु णीिी न बा रे !

िे पाखरु म्िणजे किीने स्ित:साठी योजलेली प्रवतमा आिे. माणसाांच्या िनात सारे सुखाच्या
मागे पळताांना पाहून त्याांच्या किीमनाला जगण्यातला व्यििार वखन्न करतो. त्याांच्या या वखन्न
मनाला भोितालचा आनांद प्रसन्नता देत नािी. उलट मृत्युखरे ीज या विषण्णमनवस्थतीतून
मुक्तता वमळणार नािी िी विकोपाची भािना या कवितेते किीने व्यक्त के ली आिे. ह्रदयाचे
स्पांदन थाांबताच यातनािी सांपुष्टात येतील िा भािाशय या रचनेत गुांफला आिे.
येईल एक परर िन्य ददिस सौख्याचा
जो कररल तुझ्यासि अांत तुझ्या गीताांचा
दफरिून फरारा गोफण तो झाडील
काट्याांिर उपडे भग्न ह्रदय पाडील
मग एकच िडकी, एकच अांवतम बोल
बोलून तुझे िे जळते ह्रदय वनिेल.
बालकिीसारख्या सांिेदनशील किीला प्रेमाने भुरळ पाडली नािी तर निलच. पण त्याांच्या
कािी पूणच कािी अपूणच अशा एकू ण दोनशे कविताांमिून त्याांची प्रेमकविता शोिणे अिघडच
आिे. त्याांच्याेेिाच कवितेतील प्रणय कु ठे अल्लड कु ठे अतृप्त आिे. देिाची आसक्ती त्याांच्या
रचनेत कु ठे च आढळू न येत नािी. प्रेम िा विषय बालकिींच्या कवितेते िारां िार डोकािला
असला तरी त्याला पूणचत्ि प्राप्त झालेले आढळत नािी. कदावचत वनसगचकविता िीच त्याांची
प्रेमकविता असािी. "प्रेमाचे गाणे" या रचनेतून त्याांनी प्रेम व्यक्त के ले ते असे:
प्रेमािाचूनी सिच सुने

सांध्या म्िणो कोणी

जग भासे बापुडिाणे

याते मी अिय मानी

मोठ्ा उल्िासे म्िणुनी
प्रेमाचे रवचतो गाणी
आकाशी ते
जगी विलसते

म्िणो कोणी ’ती भूल खरी’
नािी मी म्िणणार परर
सौख्य मािळे
दु:ख कोसळे

ददशात िसते
विश्व िेवष्टले प्रेमाने
प्रेमािाचुनी सिच सुने {१}

उदास सगळे
प्रेम िाटते परर दुणे
प्रेमािाचुनी सिच सुने {२}

बालकिींच्या कवितेिर कोणा एका विशेष किीचा प्रभाि िोता ककिा कु णाचे अनुकरण िोते
मिणणे चुकीचे ठरे ल. त्याांची कविता सिचस्िी त्याांची िोती. त्याांनी जे जे अनुभिले त्याचे सूर
त्याांच्या शब्दातून उमटले. आपल्याच भािविश्वात जरी बालकिींची कविता गुरफटलेली िोती,
तरी त्याांना तत्कालीन पररवस्थतीची जाण जागृत िोती याचा प्रत्यय त्याांच्या "िमचिीर" या
रचनेत येतो.
आद्य ॠषींनी जी के ली तेजाची पूजा पविली
ती करणे ज्याां ज्याां लोका ते सारे सािि ऐका
गजूच द्या विदीस्तान, ऐकू नी भासे िे गान
िमचिीर विदीस्तान, देिाचा कवलजा प्राण
"सृष्टीतील सौंदयच उकलून दाखविण्यासाठीच माझा जन्म झाला आिे. तारकाांचे
सांगीत मला नेिमी ऐकू येते. आकाशाची शोभा आवण जलाशयाची गती, वस्थती यातून मला
सांदश
े येतात ........... " असे बालकिी आपल्या वमत्राांजिळ साांगत असे. बालकिींच्या कविता
िाचताांना त्याांचा कविस्िभािाची प्रवचती शब्दाशब्दाला येते. बालकिींचे काव्यसाम्यच म्िणजे
इतराांपेिा त्िरे ने िोणारा वनसगाचतील सौंदयचसािात्कार. िा सािात्कार ते िळु िारपणे उकलुन
साांगत. ते साांगताना त्याांच्या आत्यांवतक भािनािशता प्रत्ययास येते. त्याांचे मन अवतशय मृदु
िोते, एखाद्या वनरागस बालकाप्रमाणे. अशी मृदु ि वनरागस व्यवक्त स्िप्नाळू िृत्तीची असतात.
किीच्या रचनेत कु ठे कु ठे नाजुकतेचा कोिवळकतेचा अवतरे क िोतो असे िाटते. परन्तु रचना
परत परत िाचल्यािर लिात येते की रचनेतील सांिेदनशीलता-कोमलता कवितेचा आत्मा

आिे, इथेच त्याांचे श्रेष्ठत्ि आवण समथचता वसद्ध िोते. स्िप्नसृष्टीत गुांगुन कल्पनाविलवसत रचना
िेच किीचे काव्यविशेष आवण िैवशष्ट्ये आिेत.
बालकिी आवण त्याांची कविता मोजक्या शब्दात साांगणे खरच अिघड आिे.
अनेकाांनी त्याांच्या रचनाांचा अभ्यास करुन ग्रांथवनर्पमती के ली आिे. काव्याचा विषय कु ठलािी
असला तरी बालकिींच्या कवितेला वनसगच एखाद्या िेलीसारखा वबलगुन असतो. बालकिींच्या
सांदभाचत उल्लेखनीय कविता, विशेष कविता िैगरे शब्द त्याांच्या काव्यापुढे वथटे िाटतात. सिचच
रचना सिोत्तम आिेत.
स्िप्नीिी स्िप्ने बघत, स्िप्नातच व्िािा अांत
मरण्याचे स्िप्निी गोड, जगण्याचे स्िप्निी गोड
भासाची सिचिी सुमने, चला चला चुांवबत िदने
िोईल मग सिचवच गोड, मरण गोड - जगणे गोड
बालकिींचे िे शब्द खरे ठरलेत. त्याांचे स्नेिी श्री सोनाळकर याांची तातडीने वनघून येण्याची
तार वमळाली, त्याच विचाराांत तल्लीन झालेले बालकिी भादली स्टेशनजिळील पायिाटेिरुन
चालत िोते. आपल्याच विचारात ते इतके मग्न िोते की मालगाडीचा गडग आिाजिी त्याांना
ऐकू आला नािी. रुळ ओलाांडताांना मालगाडीचा िक्का लागून त्याांच्या प्राणपाखराने ददव्यत्िाकडे
झेप घेतली. एका तल्लीन- तदृप अिस्थेत या वनसगचकिीची इवतश्री झाली.
बालकिीच्या एका अपूणच पत्रातील कािी िाक्ये :
"एक लिानसे पान घेतले तर त्याच्यािर िार्याच्या अनांत लिरी, सूयाचचे अनांत दकरणे,
बाष्पाच्या अनांत कवणका, बीजाने त्या अांगी ददलेली बाह्यपदाथच सांग्रिणाची शक्ती, िृिािर
त्याचे झालेले पररणाम, फाांददला लागलेले आघात इ. अनेक अनांत सांस्कार झाले आिेत. िाच
ककिा याविपेिा गिन विचार के ला तर आपणास मनुष्यत्ि व्यवक्तत्िाची कल्पना येणार आिे."

अिरिेल

"वनसगचकन्या", "सरस्ितीची लेक" या नािाने ओळखल्या जाणायाच बविणाबाईंचे
मराठी सावित्यात विशेष स्थान आिे.याांच्या निाचा उल्लेख करताच "अरे सांसार सांसार", "मन
िढाय िढाय" "माझी माय सरोसती" िी गाणी सिज ओठािर येतात. बविणाबाई वनसगाचच्या
सावनध्यात रुजल्या, िाढ्लल्या. पािसाने ओलवचब

झालेल्या मातीचा गांि त्याांच्या मनात

दरिळु न तो मिुर शब्दात उमटत असे. मातीच्या सििासात राविलेल्या बविणाबाईंच्या
स्िभािात सिावजकच काळ्याआईची सिनशक्ती,कणखरपणा मृदत
ु ा िे गुण उतरलेत. त्याांच्या
या स्िभािामुळे त्याांच्या रचनेत मातीची ओढ आवण आवत्मयता प्रकषाचने जाणिते. एखाद्या
आईच्या मायेन त्याांनी मातीच्या कु शीत बीज अांकुरताांना, रुजताांना, िाढताांना अनुभिलां िोतां.
त्याचां सिज सोप्या भाषेत शब्दाांकन के ल :
उन िायाचशी खेयता
एका एका कोंबातून
पगचटले दोन पान
जसे िात जोडीसान
दांग देिाच्या भजनी
टाया िाजिती पान
जसे करती करोन्या
िोउ दे रे आबादानी

जगाचे पोट भरण्यासाठी शेतकरी राब राब राबतो. शेतातील सार्या प्रदक्रया आवण
पािसाची आतुरतेने िाट पिाणारा शेतकरी सारे कािी वचत्र रे खािे तसे शब्दात रटपले आिे.
शेतकयांच्या अपार कष्टाांबद्दल त्या कळिळू न म्िणतात:
शेतकयाच तुझे िाड
शेतामिी रे मुडले
मुडीसनी झाली राख
तापी माईत पडले.
बविणाबाईंनी आपल्या काव्यात वनसगच, शेती इ. सोबत घरात - अांगणातसुखदुखात- सणिार - सांसार यात जे जे अनुभि आले ते सिज ओिींमिे गुांफले. तो काळ स्त्री ने
चौकटीत राहून चुल-ां मुल-घर साांभाळत जगण्याचा िोता. बविणाबाईंनी याच चौकटीत राहून
िैिव्याचे दु:ख पाांघरुन आयुष्यातील सारे आघात न खचता सिन के ले. आपल्या आयुष्याचा
खडतर प्रिास शब्द शब्द ओिीत गुांफून सोपा के ला. त्या स्ितालाच िीर देताांना म्िणतात:
देि गेले देिाघरी
आठी ठे यीसान ठे िा
डोयापुढे दोन लाल
रडू नको माझ्या जीिा
रडू नको माझ्या जीिा
तुला रड्याची रे सि
रडू िासि रे जरा
त्यात सांसाराची चि.
जाणारा आठिणी मागे ठे िून देिाघरी वनघून गेला, पण बविणाबाईंनी मुलाांकडे बघून बाळाला
कु शीत घ्यािे तसे दु:खाला पोटात घेतले. आवण सिांना साांवगतले:

नका नका आयाबाया
नका करु माझी कीि
झाल माझ समािान
आता माझा मले जीि
त्या काळी िैिव्याची जाणीि सतत करुन ददली जात असे. अशा वस्थतीत एक सािारण स्त्री
आयुष्यभर िे दु:ख पेलत कशी जगली असेल? पण या दु:खातून बविणाबाईंनी स्िताला
सािरण्याचा िीटपणा दाखिला. िाटेला येणारी कीि नाकारली. आवण मुख्य म्िणजे या दु:खात
गुांतून न पडता मागचस्थ झाल्यात. जीिनाकडे बघण्याचा त्याांचा दृश्टीकोन या ओिीत स्पष्ट
िोतो:
फाटी गेल पाांघरुन
नको बोचकू रे वचध्या
झाल गेल पार पडी
नको काडू आता वगध्या.
बविणाबाई जरी स्िताच्या दु:खात गुांतल्या नसतील पण सासर-मािेर च्या कोड्यात मात्र
गुांतल्या िोत्या. या नात्याांची कोडी त्याांनी ओिीत गुांफ्ली आिेत. जेिढी माया त्याांच्या मािेरच्या
रचनाांमिे आढळते तेिढाच आदर-वजव्िाळा सासरच्या व्यवक्तवचत्र साकारणायाच ओव्याांमिी िी
अनुभिायला वमळतो.
लागे पायाला चटके
रस्ता तापीसानी लाल
माझ्या मािेरची िाट
मला िाटे मखमल
माझ्या मािेरच्या िाटे

मारे सायांकी भरारी
माझ्या जाययाच्या आिी
साांगे वनरोप मािेरी
त्या काळी सासरच्या उां बरठ्ािर पाउल ठे िताच, स्त्रीच्या कष्टाांच रिाटगाड अविरत दफरत
असे. कष्टाचा िा ददनक्रम त्याांनी "सासुरिाशीण" या रचनेत असा माांडला आिे:
उठ सासुरिाशीन बाई
उठ मघ्घमराती माांड दयन तू नीट
अन चालि बाई घरोट
उठ सासुरिाशीन बाई
उठ रामपिारी डोईिर घे घडा
उठ बाांग फु के कोंबडा
उठ सासुरिाशीन बाई
उठ सयपाकाले पेटि पेटि चुल्िा
िर सूयचबापा आला
उठ सासुरिाशीन बाई
उठ जानां शेतीकामाचा दकती घोर
तू गोठ्ा मिलां ढोर
उठ सासुरिाशीन बाई
सुरु झाली िटिट कातिली सासू
पुस डोयामिले आसू
उठ सासुरिाशीन बाई

घे सोशीसन घालू नको िाद
कर मािेरची याद.
एका ग्रामीण स्त्रीचे कष्ट्मय जीिन या रचनेत स्पष्ट िोते. खरच, कामाच्या या व्यापातून ती
स्ि:तासाठी दकती िेळ देत असेल? अशा या कामाच्या रिाटगाड्यात मािेरची आठिण येण
सिावजकच आिे. एका स्त्रीसाठी सासर-मािेर म्िणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आवण या
दोन बाजु कु ठलाच फरक न करता साांभाळणे िाच तर सुखी सांसाराचा मांत्र आिे. मािेरची ओढ
प्रत्येक स्त्रीला का असते याचे िणचन बविणाबाई "योगी आवण सासुरिाशीन " या रचनेत
करतात:
योगी- बसला मी देि ध्यानी
काय मिी िे सांकट
बाई बांद कर तुझ्या
तोंडातली िटिट
माझ मािेर मािेर
सदा गानां तुझ्या ओठी
मांग मािेरुन आली
सासरले कशासाठी ?
सासुरिाशीन- अरे लागये डोिाये
साांगे शेतातली माटी
गाते मािेराच गानां
लेक येईन रे पोटी
दे रे दे रे योग्या ध्यान

ऎक काय मी साांगते
लेकीच्या मािेरासाठी
माय सासरी नाांदते
देि कु ठे देि कु ठे
भरसनी जो उरला
अरे उरीसनी माझ्या
मािेरात समािला.
िी रचना के िळ एक सांिाद नव्िे. यातील सांकेत ओळखणे िी काळाची गरज आिे.
काळ बदलला, आज स्त्री विचाराांनी आिुवनक आिे, ती आकाशाला गिसणी घालते, अनेक
िेत्रात उां च भरारी घेत,े पुरुषाांच्या बरोबरीने पुढे जाते.असे असुनिी लेक झाली की आईलाएका स्त्रीला रडू येते िे ल्जास्पद नािी काां? लेकीच्या मािेरासाठी माय सासरी नाांदते असे
ठसक्यात साांगणायाच बविणाबाई आवण गभाचत मुलगी असल्याचे कळताच गभचपात करणारी
आजची स्त्री यापैकी खरी सुसांस्कृ त माता कोण?स्त्रीच मित्ि जोिर वस्त्रयाांनाच कळत नािी
तोिर स्त्रीमुक्तीच्या सगळ्या व्याख्या वनरथचक आिेत. िे बविणाबाईनाां फार पूिीच उमगले िोते.
मुलासाठी निस बोलण्याच्या त्या काळात मुलीचे मित्ि त्याांच्यातील स्त्रीने जाणले िोते. िे
जाणून घेण्यासाठी कु ठल्यािी वशिणाची आिश्यकता नािी, िे त्याांनी वसध्द करुन दाखविले.

स्िमनाचा,

स्त्रीमनाचा

,काळ्याआईच्यामनाचा

सिजतेने

ठाि

घेणायाच

बविणाबाई,समाजातील घटनाांचा -घटकाांचा तेिढ्याच सिजतेने ठाि घेतात. एके काळी
प्लेगच्या साथीने जळ्गािात िुमाकु ळ घातला िोता, त्याचे िणचन करताांना त्या म्िणतात:
वपलोक वपलोक
जीि आला मेताकु टी

भाइर झोपड्या
गािामिी मसनिाटी
बविणाबाईंच्या िदयात माणुसकीचा झरा खळखळू न िाित िोता. म्िणुनच त्याांना
इतराांची दु:ख समजून घेऊन शब्दात माांडता आली. त्या काळी खेडयात मनोरां जनाची सािनां
फार नव्िती. थकल्या भागल्याां श्रवमकाांच रां जन "रायरां ग" म्िणजे बहुरुपी गािोगाि दफरुन करत
असे. तेच त्याच्या उपवजविके चे सािन िोते. या रायरां गबद्दल त्या म्िणतात:
आला आला रायरां ग
करे लोकाांचे रां जन
िासिता िासिता
घाले डोयात अांजन
नका म्िनू रे वभकारी
जरा तुम्िी नानािटी
करा गुनाांची कदर
िात घाला कनिटी
बविणाबाई वनसगाचच्या सावनध्यात रुजल्या, िाढ्लल्या. पािसाने ओलवचब झालेल्या
मातीचा गांि त्याांच्या मनात दरिळू न तो मिुर शब्दात उमटला. मातीच्या सििासात
राविलेल्या बविणाबाईंच्या स्िभािात सिावजकच काळ्याआईची सिनशक्ती, कणखरपणा
मृदत
ु ा िे गुण उतरलेत. त्याांच्या या स्िभािामुळे त्याांच्या रचनेत मातीची ओढ आवण आवत्मयता
प्रकषाचने जाणिते. बविणाबाईंची विनोदबुध्दी सदा जागरुक असायची. प्रसांगातले गाांभीयच तसेच
ठे िून मार्पमकतेचा प्रत्यय त्याांच्या "नवि ददयामिे तेल " या रचनेत येतो.
नवि ददया मिे तेल
कशी अांिारली रात
तेल वमये एकदाच

नेली उां दरान िात
िात के ली वचिुकाची
तेल ददयात पडलां
सापडेना आकपेटी
घोड आठी बी आडलां
सापडली आकपेटी
आग्या येताळाची लेक
आली आली िाती काडी
लाडानिसाची एक
वशलगािली रे काडी
जोत पेटली पेटली
अांिाराली ब्यािीसनी
मेली इझीसन गेली
बविणाबाईंच्या रचना उमलत्या फु लासारख्या आिेत. एक एक पाकळी उमलािी
तसे शब्द उमलतात, कडिी उकलतात आवण त्यातील आशय अजून स्पष्ट िोत जातो. त्याांच्या
काव्यात वनसगच, शेती,स्त्री-विश्व, स्िानुभाि िे सातत्याने आले असले तरी तत्कालीन सामावजक
वस्थतीचा आढािा पण घेतात.त्याांची रचना म्िणजे समपचक रुपक योजून एका घटनेचे िा
प्रसांगाचे वििरण आिे. सिज-सोपी-सािी-ग्रामीण अविराणी भाषा त्याांचे काव्यिैवशष्टे ."कशाले
काय म्िनू निी" िी त्याांची आशयघनाने ओथांबलेली एक आदशच रचना :
वबना कपावशने उले
त्याले बोंड म्िनू निी
िरीनामाईना बोले

त्याले तोंड म्िनू निी
निी िायाचनां िाललां
त्याले पानां म्िनू निी
निी ऎके िरीनाम
त्याले कान म्िनू निी

बविणाबाईंच्या रचनाांचे अजून एक िैवशष्ट्ये म्िणजे त्याांच्या बहुताांश रचना आठ
अिरातच गुांफल्या आिेत. गाणी रचताांना दुसरी ओळ आठ अिरातच सुचािी याचे आश्चयच
िाटते. कु ठलेिी अिरज्ञान नसताांना त्याांच्या छ्नन्दबद्द रचना अदभूत आवण अलौदकक आिेत.
बविणाबाईंना असलेले काव्यज्ञान म्िणजे लिानपणापासून कानािर पडलेल्या ओव्या-अभांग.
याच आिारिर फु ललेला िा अिरिेल सावत्िक ि सोज्िळ ओिीरुपी फु लाांतून मराठी
सावित्यात आजिी दरिळत आिे. या अिरिेलीिरील सिचच फु लाांचा गांि शब्दात पकडणे
म्िणजे एक एक ओिी प्रत्यिात अनुभिणे. प्रत्येक रचना सुबक शब्दातले वचतन ि प्रबोिन
आिे. िे काव्यविचार मु्णापासून िांवचत असल्यामुळे या विचाराांचा ििा तेिढा प्रसार झाला
नािी याची खांत मनात दाटू न येते. िे विचार जर आिीच सिचत्र पोिचले असते तर कदावचत
मुलगी झाल्याचे दु:ख त्याचे पडसाद आज उमटताांना ददसले नसते. बविणाबाईंची िैचाररक झेप
आवण शब्दसाम्यच साांगायचे झाले तर कविियच बा.भ.बोरकर याांच्या शब्दातले िणचन साथच ठरे ल
:
"देि तुझ्या ओटी पोटी,देि तुझ्या कां ठी ओठी
दशाांगुळी उरलेला , देि तुझ्या दािी बोटी
त्याांनी भरिी गे घास, दुिा मोडु नी भाकर
बोलेन त्या अिरात, उमटू दे बीजािर "

बविणाबाईंचा जन्म खानदेशातील जळगािापासुन दोन मैल अांतरािर असलेल्या
असोदे या गािी नागपांचमीच्या ददिशी सन १८८० साली मिाजनाांच्या घरी झाला.त्याांच्या
आईचे नाि वभमाई. तीन भाऊ- घमा,गना आवण घना तीन बविणी- अविल्या,सीता आवण
तुळसा.ियाच्या तेराव्या िषी जळगािचे ितनदार खांडरे ाि चौिरी याांचे पुत्र नथुजी चौिरी
याांच्याशी झाला. नथुजी आवण बविणाबाईंना तीन अपत्ये- ओंकार, सोपान आवण
काशी.जळ्गािच्या प्लेगच्या साथीत ओंकारला कायमच अपांगत्ि आले. ियाच्या तीसाव्यािषी
बविणाबाईंना िैिव्य आलां. त्याांनी आयुष्याच्या शेिटच्या िणापयंत सावित्यसेिा के ली. कािी
रचना काळाच्या ओघात िाहून गेले कािी सोपानदेि चौिरी याांनी रटपून घेतले.
वनसगाचच्या मुक्त विद्यावपठात सिोच्च पदिी घेउन बहुश्रुत व्यवक्तमत्ि असलेल्या
बविणाबाईंनी ३ वडसेंबर १९५१ साली जगाचा वनरोप घेतला. १९५२ साली "बविणाबाईंची
गाणी" िे पुस्तक ज्येष्ठ साविवत्यक प्र.के .अत्रे याांच्या प्रस्तािनेसि कविियच सोपानदेि चौिरी
याांनी प्रकावशत के ले.

रविदकरणमांडळ- एक अिलोकन

भाग १
आज मराठी कविता काळाच्या ओघात बदलत दकती तरी पुढे गेली
आिे. वतचे मूल्यमापन िेळोिेळी िोत आले. के शिसुताांच्या काळापासून कवितेच्या बदलत्या
रुपाकडे एक दृष्टीिेप टाकता विवशष्ट काळात सािारणपणे एका दशकात एक काव्यसांकल्पना
विकवसत िोते, कािीकाळ वस्थरािते, समाजाला झपाटू न टाकते, परत ते निे जुने िोऊन जाते,
अशाच काव्याच्या प्रदीघच प्रिािात रविदकरणमांडळ नािाचे एक पिच आले आवण गेल.े आजची
कविता याच काव्यप्रिािातील एक िारा आिे, िे विसरुन कसे चालेल. काव्यात बदल दकतीिी
झालेत तरी त्याचे उगमस्थान तर तेच रिाणार. या काव्यप्रिािातील काव्यकतृचत्ि त्याांच्या
स्मृती, त्याांची ओळख काळाच्या पडद्याआड जाण्याअगोदर, त्याांना िाविलेली िी काव्याांजली
म्िण्जे "रविदकरण मांडळ- एक अिलोकन."
सन १८८५ च्या उत्तरािाचत आिुवनक कवितेचा जन्म झाला. पविले आिुवनक
कविपांचक म्िणजे के शिसुत-रे व्िरां ड रटळक-विनायक-गोविदाग्रज-बालकवि, या सिांच्या
सावनध्यात आिुवनक कविता बाळसे िरत िोती. या दशकात िुळ्यातील काव्यकौमुदी मांडळ,
दादर(मुांबई) चे गोविदाग्रज मांडळ आवण पुण्याचे मिाराष्ट्र शारदामांददर मांडळ अशा
मांडळाांमाफच त सावित्य प्रसार िोत िोता. तो काळ स्िातांत्र्य सांग्रामाचा आवण िैचाररक सांघषाचचा
िोता. त्याचे पडसाद तत्कालीन साविवत्यकाांच्या सावित्यात उमटलेले ददसतात. सन१९२० च्या
सुमारास आिुवनक किीपांचकातील रटळक-गोविदाग्रज-बालकिी याांच्या वनिनाने कािी काळ
काव्यप्रिािास ओिोटी लागली िोती. याच काळात निोददत किी आपआपली कविता
जनमानसात रुजविण्याचा प्रयत्न करत िोते. एकां दररत िैचाररक क्राांवत, समाजसुिारकाांचे प्रयत्न,
स्िातांत्र सांग्राम अशा सांभ्रवमत िळणािर समाजव्यिस्था उभी िोती. या अिस्थेत फार मोठा
सामान्यिगच वपचल्या जात िोता. त्याांच्या भािना, त्याांचा त्याग, त्याांचे िैयवक्तक जीिन, त्याांचे
भािविश्व यात कोलमडू न गेले िोते.

रविदकरणमांडळानी

सामान्याांसाठी

कविता

वलविली

आवण

ती

सामान्याांपयचन्त पोिचिली. मांडळातील सदस्याांनी जी कविता वलविली ती सामान्याांचे
भािविश्व, सांस्कृ वतक जीिन, कौटुांवबक जीिन, त्याांच्या आशा, अपेिा याांचे वचत्रण करणारी
िोती. जुन्या ि नव्या दोन्िी काळातील मोजके िेचून त्याला निीनतेची झालर देत एक सकससिज-सोपी कविता लोकाांपूढे ठे िली. कवितेला "घरपण" देत ती लोकवप्रय के ली. यातून
सामान्याांचा फार मोठा रवसक िगच तयार झाला. या मांडळामाफच त सिचसामान्याांच्या
भािविश्वाला चैतन्य वमळाले. सिज वनर्पमत अशा मांडळाचे एक पिच सावित्यात दुमदुमुन गेले.
सन १९२२ च्या सुमारास कवि यशिांत, कवि वगरीश आवण कािी तरुण
मांडळी "सन टी क्लब" च्या वनवमत्ताने दर रवििारी काव्यचचेसाठी जमत असे. याच क्लब चे
पुढे "रविदकरणमांडळ" नामाकरण करण्यात आले. या मांडळाला अध्यि, वचटणीस असा
औपचाररकपणा नव्िता. फक्त काव्यप्रेम आवण काव्यशास्त्राची चचाच या उद्येश्याने मांडळाची
वनर्पमती झाली. या मांडळाचे सदस्य मािि जूवलअन, वगरीश, यशितां, श्रीिर रानडे,
मनोरमाबाई रानडे, गजानन माडखोलकर, दत्तात्रय गोखले, नाट्यछटाकार ददिाकर (शांकर
का.गगे) िे सदस्य िोते. ददिाकर मांडळातून बािेर पडल्यािर विठ्ठल घाटे याांना सदस्यत्ि
देण्यात आले.
यशिांत, वगरीश आवण मािि जूवलअन याांनी काव्यगायनेच्या प्रथेला आरां भ
के ला. त्याांच्या काव्यगायनाला उदांड प्रवतसाद वमळाला, कवितेत निे प्रयोग िोऊ लागले, आवण
कविता लोकावभमुख ि लोकवप्रय झाली. मांडळातल्या किींनी स्त्री-गीते, लोकगीते, नाट्यगीते,
लािणी याांचा कल्पकतेने उपयोग करुन मराठी कवितेत गेयता आणली. जाती रचनेत विविि
प्रयोग करत काव्याला एक नादयुक्त आवण तालबध्द आकृ तीबांि ददला.
सन १९२३ साली मांडळाचे पविले पुस्तक "दकरण" एकू ण ३२ पानाांचे ि
गद्यपद्य स्िरुपाचे प्रवसध्द झाले. यात ददिाकराांच्या नाट्यछटा ि इतर सदस्याांच्या कविता
समाविष्ट िोत्या. िे पुस्तक समीिकाांनी बरे च गाजिले. दकरणच्या पाठोपाठ मांडळाचे
"काव्यविचार", "शलाका", " उषा", "मिुमािि", "प्रभा" िे काव्यसांग्रि प्रवसध्द झाले. मांडळािर
अनेक टीका झाल्यात...त्याांच्या कवितेिर टीका झाल्या..पण मांडळ बिरत गेले. मांडळ ि त्याचे
काव्य बिरत असताांना १९२६साली मनोरमाबाईंचे अकाली वनिन झाले. याचा पररणाम

श्रीिरपांत याांच्या लेखनािर झाला. उरलेल्या सदस्याांपैकी मािि जूवलअन, वगरीश ि यशिांत
याांनी अविरत काव्योपासना के ली. तर इतर सदस्याांनी स्ितांत्र लेखनास सुरिात के ली. मािि
जूवलअन- वगरीश-यशिांत िे रविदकरणमांडळाचे वत्रदल. या वत्रदलाची काव्यवनष्ठा मराठी
सावित्यात अजरामर ठरली. सांघरटत िोऊन काव्यप्रसार करण्याचे मांडळाचे बरे च अनुकरण
झाले परन्तु काव्यातील उत्कृ ष्टता, गुण, िैवशष्ट्ये जपण्याची उल्लेखनीय कामवगरी
रविदकरणांमांडळास शक्य झाली.
मराठी काव्याच्या प्रदीघच प्रिािातील रविदकरणमांडळ िा एक मित्िाचा
टप्पा आिे त्याकडे दुलचि करुन कसे चालेल. एका व्यासांगी समीिकाने म्िटले आिे,
"रविदकरणमांडळाने काव्यिेत्रात के लेल्या कामवगरील येत्या शांभर िषाचत तोड नािी..
रविदकरणमांडळ िा एक विचार िोता,- जीिनाचा आवण काव्याचा ! तो के िळ साविवत्यकच
नव्िे तर सामावजक आवण साांस्कृ वतक प्रयोग िोता."

रविदकरणमांडळाचे अिलोकन करताांना त्याांच्या सदस्याांचा पररचय आवण
मांडळामाफच त त्याांचे कायच जाणून घ्यायचा िा एक प्रयत्न.

मािि जूवलअन
मािि जूवलअन अथाचत माििराि वत्रबक पटििचन. याांचा जन्म २१ जानेिारी
१८९४ रोजी बडोदे येथे झाला. त्याांचे वशिण बडोद्याला झाले. कवि मुांबई विद्यापीठाचे पविले
डी.वलट िोते. त्याांनी जूवलअन िे नाि मारी कोरे ली वलवखत "गॉर्ड्स गुड मॅन" या कादांबरीतील
स्िच्छांदी-उत्कट-सौंदयचपज
ु ारी-कवि जूवलअन आली या पात्रािरुन घेतले िोते. मािि जूवलअन
एक तत्िज्ञ कवि आवण फाशी-मराठी कोशकताच पण िोते. मराठी भाषा ि व्याकरणातील
शुध्दीकरणाच्या आांदोलनातील ते एक काव्यवचदकत्सक िोते.
विदपुत्राांनो, स्ित:ला लेवखता का बापडे ?

भ्रान्त तुम्िा का पडे ?
िावघवणचे दूि प्याले िाघबच्चे फाकडे
विदभू िीरप्रसू जी िैभिाला पािली
काां अता खालािली ?
पूिचजाांची थोरिी लाभे पुन्िा बोलून का?
वझगुनी डोलू नका
लि द्या चोविकडे, द्या कालिैवषटयाकडे !
या ओळी किीच्या "भ्राांत तुम्िा का पडे ?" या रचनेतील आिे. आजचे
समाजवचत्रण तत्कालीन समाजव्यिस्थेहून वनराळे नािी. किीने के लेले आव्िानाची गरज
तेव्िािी िोती आजिी आिे. तर किीच्या "वशिप्रताप" या रचनेिरुन त्याांची ऐवतिावसक आस्था,
सामावजक जाणीि, मायबोलीचा अवभमान आवण मराठीबाणा प्रत्ययास येते.
भिानी आमुची आई,वशिाजी आमुचा राणा
मराठी आमुची बोली,गनीमी आमुचा बाणा
मराठ्ाांच्या प्रदेशाचा कणा िा सह्यबांिारा
कशाचा पारतांत्र्याला दयाचखोयाचत थारा ?

माििरािाांची खरी ओळख पटते ती त्याांच्या पत्नी लीलाबाई पटििचन वलवखत
"आमची अकरा िषे", या पुस्तकात..लीलाबाईंच्या शब्दात साांगायचे झाले तर माििराि
अवतशय लिरी, मनस्िी, स्ियांकेंद्रीत िोते. समीिकाांमुळे झालेली अििेलना त्याांच्या स्ियांकेंद्रीत
स्िभािाला बोचत असे. उपिासाने समीिक त्याांना प्रणय पांढरीचे िारकरी म्िणत असे.

किीच्या प्रेमकवितातून प्रीतीचे अनोखे रुप अनुभिायला वमळते. त्याांचे प्रेमकाव्य विलिण
आवण अनेक भािनाांनी अविष्कृ त आिे. त्याांच्या काव्यात व्यक्त प्रेमभािना बहुरां गी आवण बहुढांगी
आिे. "मुक्तपिी" या रचनेतील या ओळी:

िेड आिी साांग कोणी लाविले ?
आवण डोळा गूज कोणी दाविले ?
नेणता पिी मला पाहूवन तू
भोिती जाळे खुबीने टाकले.

तर "प्रेमाची दविणा" या रचनेत किीला प्रेम म्िणजे के िळ भािनाांिचा खेळ नसून
एकमेकाांिरचे वनस्सीम प्रेम किीला अपेवित आिे. याच तृप्त प्रेमाचे किी ऋण या रचनेत व्यक्त
करतो:

जीि तूझा लोभला माझ्यािरी रे शोभना,
या ऋणाची विस्मृती ती ना किी िोिो मना !
का मुळी कोणी करािे प्रेम एखाद्यािरी ?
िे तुझे सौजन्य पाणी आवणते या लोचना.......
याच रचनेतील पुढच्या कािी ओळी अशा आिेत :
शवक्तच्या राज्यात सक्ती शोभते शोभो वतथे
प्रीतील स्िातांत्र्य आिी पाविजे,का िोय ना?

जन्मता सावनध्य लाभे,वनत्य ते कैं चे परर?
नमचदा-शोणास नेई दूर दैिी योजना.
या रचनेचा शेिटच्या ओळी :
चाललो एका ददशेने थोडके का िे असे ?
सागरी एकाच भेटू अांतकाळी मोिना.
प्रेमाच्या अनेक अिस्था उलगडणार्या या किीच्या प्रेमाची शेिटची पायरी मात्र भक्तीपाशी
येउन थाांबते. याचा प्रत्यय त्याांची प्रवसध्द रचना "मुरली" यात प्रत्ययास येतो. इतर
किींप्रमाणेच रािाकृ ष्णाच्या प्रेमाने त्याांनािी भुरळ घातली. म्िणुनच किीचा प्रणय आवण
प्रीतीचा आविष्कार कृ ष्णापाशी येऊन सांपूणच िोतो.
श्रीकृ ष्णा रे , आस न दुसरी उरली,
ये घुमि मिुर ति मुरली !! िृ !!
िण ददपिुनी िोशी दृष्टीआड
अन िररशी मूकता र्द्वाड
स्िरसांगम तो, तगमगतो िा जीि
िाजीि गडे िाजीि!
ये बरस पुन्िा तोअ रम्याद्वभुत राग
ये फु लि झुलि ददल्बाग.

माििरािाांची ओळख त्याांच्या गिल आवण रुबायाांवशिाय अपूणच आिे.
"गजलाांजली" या सांग्रिात गिलिृत्ताचे विविि प्रयोग प्रवचतीस येतात. िा सांग्रि के िळ त्याांच्या
िौसेचा प्रयोग िोता असे त्याांनी प्रस्तािनेतच स्पष्ट के ले आिे. त्याचा सांबांि त्याांच्या

भािजीिनाशी लािणे म्िणजे त्याांच्यािर अन्याय के ल्यासारखे िोईल. माििराि एक
प्रयोगशील किी िोते. अरबी- फारशी िृत्ते मराठीत आणण्याच्या उद्येश्यानी त्याांनी अनेक
भािगीते ि कविताांची वनर्पमती के ली. "विरितरां ग" िे त्याांचे गाजलेले दीघच भािकाव्य यात
किीने २३८ श्लोकाांच्या माध्यमातुन एक विरिकथा माांडली आिे. तर "तुटलेले दुिे" िा त्याांचा
सुनीत सांग्रि. यात १०१ *सुनीत*याांच्या माध्यमातून किीने शोकाकु ल प्रेमकथा गुांफली आिे.
किीने उमरखय्याम या इराणी किीच्या रुबायाांचे मराठीत भाषाांतर "उमरखय्यमच्या रुबाया"
आवण "द्रािकन्या" या सांग्रिाांची वनर्पमती के ली. किीचे " नकु लालांकार"यात एकू ण १०९० आयाच
आिेत आवण "सुिारक" उपिासात्मक खांडकाव्ये खूप गाजलीत.
माििराि िे तत्कालीन िादग्रस्त किी िोते. त्याचे कारण त्याांचे अस्िस्थ
िैयवक्तक जीिन आवण ते अस्िस्थ िोण्याचे कारण म्िणजे समीिकाांचे प्रिार, त्याांच्या लेखनािर
आवण त्याांच्यािर त्याकाळी अनेक टीका झाल्यात. एकू ण त्याांच्या लेखनाने त्याांच्या आयुष्यात
अवस्थरता वनमाचण झाली. त्याच्या विश्लेषणाची आज गरज िाटत नािी. त्याांनी जे वलविले ते
तत्कालीन पररवस्थतीत क्राांवतकारी लेखन िोते..आिुवनक िोते...आवण प्रयोगशील िोते.
माििराि त्याांच्या अखेरच्या काळात अविक वचतनशील ि अांतमुचख िोत गेल.े त्याांचे
२९/११/१९३९ रोजी वनिन झाले.
त्याांचे िृत्तरचनाांिरचे प्रभुत्ि, गिल काव्यप्रकार मराठीत रुजिण्याचा
प्रयत्न, अरबी-फारशी िृत्त मराठीत आणण्याचा आग्रि, प्रेम-प्रीती, समाजव्यिस्थेत सुिारणा या
मुख्य काव्य विषयाांतून त्याांचे मराठी सावित्यातील योगदन वनवश्चतच मोलाचे ि उल्लेखनीय
आिे. ते जळगाि येथे सन १९३६ साली भरलेल्या २२व्या अवखल भारतीय मराठी सावित्य
सांमेलनाचे अध्यि िोते.
मािि जूवलअन याांची काव्य एकू ण नऊ पुस्तकात समाविष्ट आिे:
*विरितरां ग(सन १९२६), *सुिारक(सन१९२८),
१९२९),

*द्रािकन्या(सन१९३१)

*,गजलाांजली(सन

*उमरखय्यामच्या रुबाया(सन

१९३३),

*स्िप्नरां जन(सन१९३४)

,*तुटलेले दुिे(सन १९३८), *नकु लालांकार(सन१९३९), *मिुलिरी(सन१९४०).

किीचे इतर लेखन: *छांदोरचना (सन १९२७), *फाशी मराठी कोश(सन १९२५),
*भाषाशुध्दी वििेक(१९३८), * पद्यप्रकाश (सन १९३८), * काव्यवििार(सन १९४७), *
भा.रा.ताांबे याांच्या समग्र कविताांचे सांपादन(सन १९३५)

वगरीश
कवि वगरीश अथाचत शांकर के शि कानेटकर याांचा जन्म २८/१०/१८९३ रोजी
फत्यापूर, वजल्िा सातारा येथे झाला. सातारा-पुणे येथे त्याांचे एम.ए., एस.टी.सी. पयचन्त वशिण
झाले. किी वगरीश समािानी एिां कु टुांबित्सल कवि िोते. त्याांच्या काव्यात सयांम, स्नेि, आदर,
िात्सल्य याांची प्रवचती येते. त्याांची कविता म्िणजे एखाद्या बोलक्या वचत्राांसारखी आिेत.
"सुांदर विरिे माळ" िी त्याांची प्रवसध्द रचना:
सुांदर विरिे माळ ! चहुकडे सुांदर विरिे माळ !!
जमली काळी िर घनमाला
वझमवझम पाउअस खाली आला
ग्रीष्मतूचचा ताप वनिाला
कोंभ येउवन दूर दूरिर पालिले खडकाळ !
बोरिनाची सुकली पानें
तरतरली या नि जलपाने
विरळ बाभळी चैतन्याने
स्िाांनदाने डू लूां लागल्या सकाळ,सायांकाळ !

कवि वगरीश याांच्या काव्यकततचत्िाकडे दृष्टीिेप टाकता, ते स्फु ट काव्यापेिा
खांडकाव्यात प्रकषाचने जाणिते. तो काळ िी तसाच िोता. आपले विचार लोकाांपयचन्त
पोिचिण्यासाठी खांडकाव्य िे प्रभािी माध्यम िोते. ते कवि वगरीश याांनी िेरुन त्याांचे विचार,
त्याांना समाजाबद्दल िाटणारी तळमळ खांडकाव्यातून व्यक्त के ली. त्याांचे उल्लेखनीय खांडकाव्य
म्िणजे "आांबराई" आवण "अभागी कमल". यात एका कलावप्रय विििेची किाणी गुफ
ां ली आिे.
िैिव्याने त्रस्त वपवडत आभागी कमलची व्यथा माांडून समाजव्यिस्थेतील तृटी सामान्याांपायचन्त
पोिचिून किीने िैचाररकक्राांतीचे पविले पाऊल उचलले. तत्कालीन पररवस्थतीतील ते एक
आव्िानात्मक खांडकाव्य िोते.
"भलरी" िी किीची ग्रामीण भाषेतील तरल आवण मोिक रचना आिे. यािरुन
किीचा कल्पनाविलास आवण शब्दसाम्याचचा प्रत्यय येतो.
भल ऽ र,भल ऽ र
भलांरर दादा ! भल गवड दादा !!
ताांबर्ड्स फु टलां, झुांजूमुांजू
सुकीर चाांदनी लागली इझूां
थण्ड िात करतुया कु जूांबुजू
म्िोरां िात चावलि जोसाांत मदाच
भलांरर दादा ! भल गवड दादा !!
कापूरिढ्याच! झुळझुळ पानी
पाखरासांग गाउनश्यानी
रां झविल गड्या खेवळयािानी
वन्िरीचा खाउन चल भाकर कान्दा
भलांरर दादा ! भल गवड दादा !!

"श्रीशारदािांदन" िी रचना किीचा मानस व्यक्त करणारी आिे:
जीिा ििें ते कु ठें सापडेना, म्िणूनी तुझ्या सांगलो वचतनीं
माते ! मन:शाांततेची सुिा या जीिा पाजिी गीतगांगेतुनी

वन:स्िाथचतेने तुझे शब्दवबदू असे साठिूनी सदा अांतरी
सोडीन एके ददनीं काांचनाची वशराांतून गांगा वगरे शापरी

कवि वगरीश िे रविदकरणमांडळाचे ज्येष्ठ सदस्य िोते. त्याांचा खांडकाव्यातून
दीघचकाव्याची परां परा जपण्याचा प्रयत्न नक्कीच उल्लेखनीय आिेत. किीची मिुर भाषेतील
अवभव्यक्ती, शब्दवचत्र उभे करण्याचे साम्यच, गेयता, तालबध्द्वता, वचतन त्याांच्या काव्याची
िैवशष्ट्ये आिेत. कवि वगरीश याांनी सुनीत, गीते, अभांग, मुक्तछांद, असे अनेक काव्यप्रकार
समथचपणे िाताळलेत. मराठी सावित्यात शब्दरुपी काांचनगांगेचा प्रिाि देणायाच या लोकवप्रय
किीचे ४/१२/१९७४ रोजी वनिन झाले.कवि वगरीश याांचे सावित्य :खांडकाव्य : * अभागी
कमल ( सन १९२३ ), * कला (सन १९२६ ), * आांबराई (सन १९२८ ), * अवनके त (सन
१९५४ ) * अमृत
काव्यसांग्रि : * काांचनगांगा( सन १९३० ), * फलभार (सन १९३४ ), * मानसमेघ (
सन १९४३)
* चांद्रलेखा, काांचनमेघ (सन १९५४), * सोनेरी चाांदणे ( सन १९६१).

यशिन्त

कवि यशिन्त अथाचत यशिन्त ददनकर पेंढरकर. याांचा जन्म ९/३/१८९९ रोजी
तारले, वजल्िा: सातारा या गािी झाला. त्याांचे बालपण चाफळ येथे आवण इां ग्रजी सातिी पयचन्त
वशिण. सन १९४० ते १९४७ या काळात ते बडोदा सांस्थानाचे राजकिी िोते.
किीची प्रारां भीची कविता प्रवतकु ल पररवस्थतीमुळे नैराश्याकडे झुकलेली आढळते.
तत्कालीन समीिकाांनी त्याांना "दु:खाचे शाविर" म्िणून सांबोविले आिे. त्याांच्या अनेक आत्मपर
कविता उदास आवण वखन्न आिेत.
"आई म्िणोवन कोणी आईस िाक मारी ,
ती िाक येई कानीं

मज िोय शोककारी,

नोिेच िाक माते

मारी कु णी कु ठारी,

आई कु णा म्िणू मी? आई घरी ना दारी,
िी न्यूनता सुखाची

वचत्ता सदा विदारी

स्िामी वतन्िी जगाांचा आई विना वभकारी!
त्याांची "आई" िी लोकवप्रय कविता आजिी डोळ्यात पाणी आणते. त्याांच्या "गाऊ
त्याांना आरती", "तुरुांगाच्या दारात", "दैित मायतात" या अजरामर रचना आिेत. किीने
काव्यात अनेक विषय जसे प्रेम, वनराशा, परां परा, सुिारणा यािर विपुल लेखन के ले. त्याांच्या
राष्ट्रीय कविताांबरोबर ग्रामीण रचना पण लोकवप्रय झाल्यात. "न्यािारीचे गाणे" या रानेतील या
ओळी:
न्यािारीचा िकु त िोईल
मैतररणी वबगी वबगी चाल
नाांगूर-सुटीच्या आत
पोचाया िोिो तत
सोवडतील िात बैलाला

िुांवडल नजर कोनाला ?
तर "युगांिराचे पालुपद" या रचनेत व्यक्त किीचे विचार, किीची अन्यायाबद्दल असलेली
चीड, सामान्याांचा भेकडपणा, सिचसामान्याांच्या विचारिृत्ती आवण ते जगत असलेले व्यििारी
जीिन यातील विसांगती त्याांच्या किीमनाला िुब्ि करते. त्याांचे शब्द आपल्या मनािर नेमका
आघात करते.
जमेच ना , घडेच ना
बनेच ना, पटेच ना
घ्या तर िाती आता बांदक
ु
चढिा पट्टे उभे आडिे
वपड्याचभिती
कमरे भिती
छातीिरती
वशका, चला व्िा कडिे शूर !
घडी बसाया ििी जगाची
निीन सुांदर शाांत वनरामय
उरस्फोड का थोडी के ली ?
वसिु आटले दकती शाईचे !
बोरु मेरु-मांदाराचे
वझजले, गेले तासुन वचबुन
फे सवि आला ओठाांभोिती !

पण
जमेच ना , घडेच ना
बनेच ना, पटेच ना
या रचनेचा शेिट करताांना किी म्िणतात:
शतके गेली,
युगेवि गेली !
परन्तु त्याांचे एक पालुपद
जमेच ना , घडेच ना
बनेच ना, पटेच ना
या ओळी आजच्या युगात पण साथच ठरतात. स्िातांत्र्यानांतर इतक्या िषांनी कािी प्रश् जसे
सामावजक अवस्थरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मिागाई, भेदभािाचा आांतररक सांघषच, दाररद्र्य
सुटलेच नािी, तर उलट ददिसेंददिस िाढतातच आिेत.
िाढु दे कारागृिाच्या वभतीची उां ची दकती
मन्मना नािी विती
वभतीच्या उां चीत आत्मा रािातो का कोंडु वन ?
मुक्त तो रात्रांददनी !
भवक्तला जो पूर आला िाढतो तो अांतरी
पायरीने पायरी
फत्तराांच्या या तटाांनी ओसरािा काय तो ?

सारखा फोफाितो
अांजनीच्या बालकाने सूयचवबबा ग्रावसले
मन्मनी ते वबबले
घावलती सैतानसे शत्रू इथे थैमान जे
ते वगळाया मी सजे.
या ओळी कवि यशिन्त याांच्या अजरामर कविता "तुरुांगाच्या दारात" या
रचनेतील आिेत. स्िातांत्र्यसांग्रामाचे ते एक सािीदार िोते. स्िातांत्र्यानांतर ते रटकिण्याची
िडपड त्याांच्या किीनजरे तून सुटली नािी. किीचे मन स्िातांत्र्यासाठी, ते जपण्यासाठी, दकती
तळमळत िोते याचा प्रत्यय त्याांच्या राष्ट्रीय कवितेत येतो. किीचा सावित्यप्रिास प्रदीघच िोता.
या प्रिासात त्याांनी विविि विषयाांिर विपुल ि अनेक अविस्मरणीय सावित्यकृ तींची वनर्पमती
के ली. ते मिाराष्ट्र सावित्य सांमेलन (मुांबई सन१९५०) चे अध्यि िोते. त्याांना मिाराष्ट्रकवि (सन
१९६०) आवण पद्मभूषण (सन १९६९) िे सन्मान िी लाभलेत.
या सांिेदनशील, कु टुांबित्सल, राष्ट्रभक्त किीचे २६/११/१९८५ रोजी वनिन झाले. त्याांची
सावित्यसांपदा :
काव्यसांग्रि : *वमत्रप्रेम रिस्य ( सन१९१९),*यशिन्ती ९ सन १९२१), *िीणाझांकार(सन
१९२२),
*इां दक
ु ला(सन१९२३), *यशोिन ( सन १९२९), * भािमांथन(सन १९३०),
* यशोगांि( सन १९३४), *यशोवनिी (सन १९४१), * यशोवगरी(सन १९४४),
* ओजवस्िनी (सन १९४६), *पाणपोई (सन १९५१), *बाकळ(सन १९५६),
* कमांडलू(सन १९६२)

कथा/खांडकाव्य:*जयमांगला(सन १९३१), * बांदीशाळा(सन १९३२), *काव्यदकरीट(सन
१९४०),
*तुटलेला तारा(सन १९६१), * मुठे लोकमाते (सन १९६१),
*रणदुगाच झाशीिाली(सन १९००),
मिाकाव्य: *छत्रपती वशिराय

श्री.बा.रानडे-मनोरमा रानडे
प्रभाि माझा कसा के िढा ठाउक इतरा जना नसे
साांगे ज्याांना ते ते म्िणती खवचत लागले मला वपसे
श्री.बा.रानडे अथाचत श्रीिर रानडे उफच नाना रानडे िे रविदकरणमांडळातील ज्येष्ठ सदस्य िोते.
श्रीिरपांत आवण मनोरमाबाई म्िणजे िवसष्ठ-अरुां िती ची जोडी.
िरील ओळी किीच्या " कविप्रभाि" या रचनेतील आिे.

पुरे पुरे ग िसणे, दकती िसािे मनुजाने
सौख्यामागे ती छाया, दु:खाची वशनिी काया.
वस्थती दोन प्रवतिस्तूला, असली,विददत न काां तुजला ?
जलिर गजे िषाचन,े सौदावमनीच्या सांगमने
करात घालुवन कर मोदें, नभभर विडे स्िछांदे

या ओळी मनोरमाबाईंच्या "पुरे पुरे ग िसणे" या रचनेतील आिेत.
मनोरमाबाईंच्या काव्याला बिर चढत असताांना त्याांचे अकाली वनिन झाले. मनोरमाबाईंची
कविता स्फु ट असुन त्याांच्या काव्यात आत्मपर रचनाां अविक आिेत. श्रीिरपांताांनी बालसावित्य,
स्फु ट ि दीघच काव्य असे विपुल लेखन के ले.
"काळाच्या दाढेतून" िे त्याांचे आत्मपर दीघचकाव्य उल्लेखनीय आिे, ते कॉलराने
आजारी असता त्याांच्या मनात उठलेल्या विचारतरां गािर आिाररत आिे. या दोघाांचा श्रीमनोरमा िा काव्यसांग्रि दोघाांच्या प्रेमाचे प्रतीक ठरला. या दाांपत्याने रविदकरणमांडळासोबत जो
काव्यप्रिास के ला तो वनवश्चतच विशेष आवण मोलाचा आिे.

वि.द.घाटे
रडु ां नकोस राजस बाळा ! तो पिा मिात्मा आला...!!
शवशमांगल शुक्र नभाांत

या प्रभात तेजी विरले

बघ बाळा! देिाजीने

िर डोके अपुले के ले,

गोवजयाच पाखराांनी या

िे जांगल मांगल झाले,

मोकळ्या ििेने बघ िे

ताड िृि कै से डु लते

सांपली रात्र घोराची
अिचपोटी राबायाची
कोपयाचत मग कु ढण्याची
िा ताजा िारा सुटला

तो पिा मिात्मा आला.

या ओळी कवि वि.द.घाटे याांच्या "तो पिा मिात्मा आला" या रचनेतील आिे. कवि वि.द.घाटे
अथाचत विठ्ठठ्ठल दत्तात्रय घाटे. िे कविियच "दत्त" अथाचत दत्तात्रय कोंडो घाटे याांचे पुत्र, याांचा
जन्म १८/१/१८८५ रोजी झाला. किीने काव्य, व्यवक्तवचत्री, लवलत, नाटक असे विपुल लेखन

के ले. तसेच प्राचीन सांस्कृ ती, मराठ्ाांचा इवतिास िा त्याांच्या लेखनाचा आत्मा िोता. त्याांची
"आई आम्िाां आठिवशल ना?" िी अत्यांत लोकवप्रय रचना.
आई ! आम्िाां आठिवशल ना
स्िातांत्र्याच्या विमालयािरर
पुन्िा समािी घेताांना !! िृ !!

अांिारामवि खडा पिारा
देत िेवचला जन्मवि सारा
परर शुक्राचा प्रकाश अपुरा
तोवि न ददसला नयनाांना
रविदकरणमांडळातील गजानन माडखोलकर आवण दत्तात्रय गोखले याांचे काव्यसांसार फारच
लिान िोता. मात्र माडखोलकर िे कादांबरीकार आवण पत्रकार म्िणुन प्रवसध्द झालेत. त्याांची
मोजकीच काव्यरचना असली तरी त्याांची सुनीत आज िी िाचनीय आिेत. किीचे "शुक्रतारा" िे
सुनीत येणार्या वपढीला नक्केच मागच दाखितील:
मी जेव्िा तुज पिातो तळपता सूयाचस्त झाल्यािर
उत्कां ठा ह्रदयात दाटु वन मला तेव्िा असे िाटते;
आली घेउवन रत्नदीप गगनी काांतास शोिािया
कालाची भवगनी, प्रभा मिुर िी त्याांचीच का फाकली ?
ककिा ज्याांतुवन इां ददरा प्रगटली ते ददव्य िेमाांबुज
या गांभीर, अथाांग वसिुिरती शून्यावचया शोभते

की िे कष्ट करुन विश्व वशणले त्याला वनशा द्यािया
येते शाांवत,-सदैि दूतच वतचा तू काय अग्रेसर ?

तू प्रात:समयी परां तु ददससी पूिेकडे जेििाां
तेव्िा िर्पषत वचत्त िोउवन मनी िी कल्पना येतसे

आले लािुवन दृष्टी ज्यािर मुनी विस्तास शोिीत ते
त्याच्यामागुवन,-तोच काय अससी तेजाळ तू तारका?
र्द्वेषाग्नी भडकू न विश्व जळते-िे भोवगते यातना,
तो श्रेयस्कर मागच दाविशल का तू आज त्याला पुन्िाां?

मािि जूवलअन- वगरीश-यशिांत िे वत्रदल या मांडळाचे आिारस्तांभ िोते.
वतघाांचीिी लेखन शैली वभन्न पण काव्यप्रेमाने त्याांना एकत्र आणले आवण या वत्रदलाने मराठी
कविता घराघरात नेली. िे मांडळ अल्पकाळापयचन्तच सांघरटत असले तरी आिुवनक कविपांचकात
गुरफटू न पडलेल्या कवितेला उत्तेजन आवण निीन ददशा देण्याची गरज िोती. िे कायच कोणा
एका किीच्या प्रयत्नाने साध्य िोणार नव्िते. त्यासाठी सांघरटत प्रयत्नाांची गरज िोती.
रविदकरणमांडळाच्या वनवमत्ताने िा िेतू साध्य झाला िोता. मांडळाने फार मोठी िैचाररक क्राांवत
जरी घडिून आणली नसली तरी सांघरटत काव्यपरां परा सुरु करुन ती बराच काळ जतन करुन
ठे िली यात शांकाच नािी.
रविदकरणमांडळाचे काव्यकतृत्ि सावित्यात फार मोलाचे आिे. "काव्यपरां परे त
अविक कलापूण,च अविक विविितायुक्त, अविक आकषचक, अविक लोकवप्रय करण्याचे मित्िपूणच

कायच या मांडळाने के ले." असे कु सुमािती देशपाांडे याांनी मौज १९४५-ददिाळी अांकात नमुद के ले
आिे.
कवितेला लोकावभमुख करुन सिचसािारणाांच्या अनुभिाांना िाचा देण्याची परां परा
या मांडळाने प्रारां भ के ली. समीिकाांचे अवभप्राय बाजुला ठे िून या मांडळाचे एकू ण कायच ि स्िरुप
लिात घेतले तर या मांडळामुळे मराठी कवितेचा िाचकिगच िाढत गेला. सामावजक
खांडकाव्यातून समाजातील प्रश्ाांना िाचा फु टली आवण प्रभािी आांदोलने सुरु िोण्यास मदत
वमळाली. मािि जूवलअन याांच्या मृत्युपश्चात या मांडळाचे कतृचत्ि िळु िळु सांपुष्टात आले. कवि
वगरीश आवण कवि यशिन्त याांनी नतांर अखांड सावित्यसेिा के ली.
रविदकरणमांडळ , मांडळातील कवि त्याांच्या कायाचचे अिलोकन करण्याचा उद्देश्य
एिढाच दक या सांघरटत प्रयत्नाांची नव्य स्िरुपात आज तेिढीच गरज आिे. काळाच्या प्रिािात
काव्याचे स्िरुप नेिमीच बदलत असते...बदलणारच, परन्तु या बदलाांचा िेग काळाच्या
गतीपेिा अविक िेगिान नको. आज अनेक काव्यमांडळे कायचरत आिेत. या माध्यमातूनच
काव्याची भाषा, व्याकरण, िैवशष्ट्ये जपली गेली पाविजे.

रविदकरणमांडळ- एक अिलोकन
भाग २
रविदकरणमांडळाचे कायच- कततत्ि-किी याांचे अिलोकन करताांना, "छांदोरचना" आवण
"सुिारक" िे दोन ग्रांथ िगळता मांडळाचे इतर सावित्य तत्कालीन मित्िाचे आिे. मात्र िे दोन
ग्रांथ म्िणजे जुन्या-नव्या किींना जोडणारा एक पारदशी दुिा आिे. या ग्रांथामाफच त निकिींना
एक निी काव्य दृष्टी एक निी ददशा देण्याची जिाबदारी या मांडळाने पार पाडली आिे. िे ग्रांथ
कालबाह्य िोण्याअगोदर िा विस्मृतीत जाण्याअगोदर, त्यातील कािी विचाराांची दखल घेणे
आजच्या दृष्टीने आिष्यक िाटले.
छांदोरचना
"छन्दोरचना" िे रविदकरणमांडळाचे माििराि पटििचन वलवखत ९िे पुस्तक. िे
पुस्तक २६/०६/१९२७ रोजी आयचसांस्कृ ती मुद्रणालय, पुणे येथे िासुदि
े गोपाळ पराांजपे याांनी
प्रवसध्द के ले.या ग्रांथात एकू ण आठ प्रकरणात सांपूणच छांदशास्त्र अनेक उदािरणाांसि माांडले
आिे.या ग्रांथाच्या १ल्या प्रकरणात "प्रस्ताि"यात किीचे ि कविता विचार कसे असािे याचा
उल्लेख करताांना माििराि म्िणतात " किीने स्ित:च टीकाकार िोउन आपल्या मूळ कल्पनेची
विकृ ती िोणार नािी, तर उलट बिारदार उठािणी िोईल अशा ररतीने प्रयत्न करायला पाविजे
".
िी वन:श्ववसते
कोण सोवडते
मम ह्रदयीते
विचारुनी वभउनी त्याला ! पुढे करा मग कर आपुला
(रटळकाांची कविता पान.१८)
या ग्रांथात लेखकाला व्याकरण ि इतर बांिनाांचे स्तोम माजिायचे नािी, िे
अगोदरच प्रस्तािनेत स्पष्ट के ले आिे. मात्र या बांिनाांचे योग्य मित्ि जाणणे त्याांना मित्िाचे
िाटते. िी गरज ८७ िषांपूिी िी िोती आवण आजिी आिे. लेखकाच्या मते या बांिनाांना स्ित:चे

असे मित्ि नािी, परन्तु बहुजनसमाजाला िे पाळणे इष्ट िाटते तोिर त्याांची नैवतकसत्ता गाजू
शकते. भाषा िी समाजाची असल्यामूळे वतच्या स्िरुपात , योगायोगाने व्याकरणाच्या वनयमात
फे रफार िोणार िे माििरािाांना अपेवितच िोते, परन्तु िे बदल िोत असताांना निी उपयुक्त
बांिने घालण्याचे कायच सुरु रिािे िी त्याांची इच्छा आवण निोददत किींकडू न अपेिा िोती.
या ग्रांथात प्रकरण २ ते प्रकरण ७ मिे लेखकाने यमकविचार, गणविचार,
अिरविचार, िृत्तविचार, जावतविचार, व्याकरण विशेष या विषयाांिर उदािरणाांसि विस्तृत
चचाच के ली आिे. पद्यरचनेची भाषा तत्कालीन बोलचालीिर अिलांबून असते. छांदोरचनातील ८
व्या प्रकरणात पुन्िा किीची व्याख्या स्पष्ट के ली आिे. माििराि वलवितात "सािारण मनुष्य
ज्या प्रमाणे अनुभिातील तीन-चार गोष्टींिरुन एकदम अनुमान बाांितो त्याच प्रमाणे कवि
अनुमान काढतो. सािारण मनुष्यापेिा तो अविक खोल िा अविक दूर पाहू शकतो. जसे प्रत्यि
अनुभुतीने सत्य पटते त्या प्रमाणे काल्पवनक अनुभुतीतून रवसकाला अनुभि द्यायचा ि सत्याची
प्रवचती करुन देण्यात किीची िातोटी असली पाविजे.काळाच्या ओघात कािी व्याकरण ि बांिने
नकळत कालबाह्य िोतात पण काव्यशास्त्र आवण काव्याविचाराांचा प्रिाि अखांड ि अबावित
आिे ,ते ठे िणे किीचे कतचव्य आिे." याच प्रकरणात लेखकाने " मराठी शब्दसांपत्ती
साांभाळण्याची , ती िाढिण्याची जिाबदारी गद्यलेखकाांप्रमाणे किींिरिी आिे...िी मिनीय
कामवगरी त्याने अांगाबािेर टाकणे त्याच्या ब्रीदाला शोभणार नािी" असे म्िणत निोददत
किींना त्याांच्या जिाबदारीची जाणीि करुन ददली आिे.
पूिीच्या काळी रां जनाचे सािन फारसे उपलब्ि नव्िते. किींना आपल्या
शब्दसाम्याचच्या जोरािर प्रासांवगक शब्दवचत्र उभे करािे लागत असे. आज िी दृष्टी अनेक
माध्यमातून उपलब्ि असताांना आजची कविता, आशय-अवभव्यक्तीच्या दृष्टीने अजून सशक्त
असायला ििी. गिलचा आकृ तीबांि जसा गिलकाराांनी जतन के ला, त्याप्रमाणे काव्यशास्त्राचे
कवितेतून जतन करायला ििे. परदकय भाषा ककिा प्रचवलत भाषेिर आिेप नािी. ककिा
व्याकरणाच्या वनयमातच वलविले पाविजे असा आग्रििी नािी. पण िे काव्यशास्त्र कु ठे तरी जपले
गेले पाविजे. काळाच्या प्रिािात भाषा, शब्द, शैली, व्याकरण यात सोयींनुसार किीने बदल
के लेत, तर कािी नकळत झाले. सावित्याच्या अांगणात रुजलेला व्याकरणाचा- छांदशास्त्राचा जो

भक्कम पाया आिे, िा ग्रांथ त्यातील एक िीट आिे. गगनािर चढणार्या काव्यिेलीला त्याच्या या
मुळापासून कसे िेगळे करता येईल. जुन्यातूनच निा जन्मतो, जुन्यातील अांश घेऊन.

सुिारक
"सुिारक" िे रविदकरणमांडळाचे माििराि पटििचन वलवखत ११िे पुस्तक. िे
खांडकाव्य आयचसांस्कृ वत मुद्रणालय, पुणे येथे िासुदि
े गोपाळ पराांजपे याांनी २१/०१/१९२८
रोजी प्रवसध्द के ले. समाजात िेगिेगळ्या स्तरािर िािरणार्या व्यक्तींचे प्रवतवनवित्ि करणारे
पात्र ि प्रत्येक पात्राभोितीचे शावब्दकिणचनािरुन तत्कालीन पररवस्थतीचा अांदाज येतो. या
पात्राांच्या माध्यमातून किीने समाजप्रबोिन सािले आिे. किीच्या लेखनाचा काळ बघता त्या
काळात दोन विचारिारा प्रचवलत िोत्या. एक िैचाररक सांघषच आवण दुसरा स्िातांत्र्यासाठी
सांघषच. सिचसािारण मानि अनेक जुन्या ररती-रुढी-परां परा-अांिश्रध्दा यात गुरफटला िोता. या
विचारसरणीतून मुक्त करुन विििा वििाि, अांतजाचवतय वििाि, अांध्दश्रध्दा वनमुचलन या
सारख्या नव्याविचाराांकडे या िगाचला प्रिृत्त करणे सिज शक्य नव्िते. या िैचाररक क्राांवतचे बीज
सुिारक सारख्या खांडकाव्यातून किीने जनमानसात रुजिले. िे करताांना किीला अनेक
अििेलना आवण समीिाांना सामोरे जािे लागले. इतर सामावजक प्रश्ाांसोबत किीने यात
व्यवक्तमािात्म्य आवण विििसुिारणा िे दोन विषय यात िाताळलेत. या सांग्रिातील प्रस्ताि
किीने "काव्यशास्त्रविनोद" कवितेतून अवतशय मार्पमकपणे के ला आिे.
या काळाची मिती गाता ?
काळास पुढे लोटी व्यक्ती
अवनिार वजची ध्येयासक्ती
अितार गणी मग वतची भक्ती
पररवस्थतीच्या खाउन लाथा
जाल पुढे घावलत लोटाांगण.

युगायुगापासून काळाचे िे चक्र असेच दफरत आिे. या खांडकाव्यात एकू ण १८
अध्यायातून किीची सामावजक जाणीि प्रवचतीस येते. यातील काव्य रािबिादुर ठोसर ि
त्याच्या अिती भिती दफरताांना आढळते. ठोसर िे तालुका स्तरािर प्रवतवनवित्ि करतात. त्यात
त्याांचा राजदकय ि सामावजक दबदबा, त्याांचे रिाणीमान िे वचत्रण आिे. रािबिादुर याांची
दुसरी तरुण पत्नी विच्या मनाची घालमेल, तर "साििान" या रचनेतून मुलीच्या लग्नाचा
सोिळा माांडला आिे.तत्कालीन समाजाला ज्या विकृ त विचाराांच्या विळख्यातून सोडिायचे
आिे, ते विषय यात किीने माांडले आिे.विििा वििाि, जावतभेद, हुांडा अशा अनेक प्रश्ाांना
िाचा फोडली आिे. स्िातांत्र्याचा दुरुपयोग िोईल या वभतीने वस्त्रयाांना मानवसक आवण
सामावजक दास्यात ठे िणे या सुिारकास मान्य नािी. किीला "सामावजक वशस्त म्िणजे िमच
मानत इतराांनी वनमूटपणे सोसाियाचा असा अल्पसांख्याांक लोकाांचा जुलुम नसून स्ित:च्या
स्िातांत्र्याला जपत दुसर्याच्या स्िातांत्र्यालािी तेिढाच मान देणे िी किीची व्याख्या आिे.
आज जरी िे प्रश् आपल्या समाजात अवस्तत्िात नसले तरी अशा प्रकारचे अनेक प्रश्
समाजात उजळमा्याने िािरत आिे. तत्कालीन पररवस्थतीत या सुिारकाची वनताांत
आिश्यकता िोती, परन्तु स्िातांत्र्यानांतर ७०िषांनी अशाच नव्या सुिारकाची गरज प्रकषाचने
जाणिली. रविदकरणमांडळाचे अिलोकन करताांना या सुिारकाबद्दल नमुद करण्याचे कारण
एिढेच की समाजाची गरज किींनी िेळोिेळी ओळखून आपली जिाबदारी नेिमीच पार
पाडली आिे.
रविदकरणमांडळाचे अिलोकन करण्याची गरज एिढ्यासाठीच की आज ई-युगात
अनेक किी मांडळामाफच त काव्यप्रिािाची िारा अखांड ठे िण्याचा प्रयत्न करत आिेत..कविता
नव्या स्िरुपात रुजत आिे. सांघरटत प्रयत्नाांची जी प्रथा या मांडळाने सुरु के ली ती आजिी तशीच
सुरु आिे.
रविदकरणमांडळ िा एक विचार िोता..जीिनाचा आवण काव्याचा. तो एक
साविवत्यकच नव्िे तर, सामावजक आवण साांस्कृ वतक प्रयोग िोता.
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मराठी किवयत्रींचा काव्यप्रिास............

मराठी स्त्री-काव्याची गांगोत्री जनाई, मुक्ताई, िेणाबाई, बिेणाबाई, प्रेमाबाई,
कान्िोपात्रा याांसारख्या सांतकिवयवत्रच्या शब्दाांनी खळखळू न वनघाली. नांतर िी गांगोत्री कािी
काळ लुप्त िोती. सन १८८५ पासून आिुवनक कवितेचा कालखांड सुरु झाला. बदलत्या
काळासोबत प्रचवलत काव्यपरां परे ला िैचाररक दृष्टीने निे िळण, निी ददशा वमळत गेली. किी
िा किवयत्री याांचे व्यवक्तमत्ि, काव्यिैवशट्ये, जीिनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन त्याांच्या कव्यातून
प्रत्ययास येत असतो.

आिुवनक आद्य किवयत्रीचा मान वनवश्चतच लक्ष्मीबाई रटळक (सन१८६८ ते
१९३३) याांचा आिे. त्याांचा सावित्य प्रिास त्याांचे पती रे व्िरां ड ना.िा.रटळक याांच्या सोबत सुरु
झाला. विस्तायनमिील अध्याय १२ ते अध्याय ७५ िे दीघचलेखन लक्ष्मीबाईंनी के ले आिे.
यािरुन त्याांची विस्तभक्ती आवण अभ्यासूिृत्ती प्रवचतीस येते. याांची गाजलेली कविता म्िणजे
"मी तुझी मािशी तुला न्यायला आले" :
मािेरी आपण भाऊबीजेला जाऊ
येतील न्यािया बाबा अथिा भाऊ
िे प्रौढपणाचे ओझे फे कु वन देऊ !
सुचवतल तेिढे खेळ खेळुवन घेऊ
कवितेतील या ओळी िाचतािणी त्याकाळातील स्त्री-जीिनपट सिज डोळ्यापुढे
उभा रिातो.

अल्पाियातच पडणारी सांसाराची जिाबदारी ि यातून थोडाकाळ मुक्ती

देण्यासाठी भाचीला न्यायला आलेली मािशी, या आशयाभोिती िी कविता गुांफली आिे खर
तर त्या काळी मािेरपणाला आणण्यासाठी घरातील पुरुष िवडल िा भाऊ जात असतां, मात्र या
रचनेत "मािशी" आली आिे, कारण स्त्रीच्या भािना एक स्त्रीच समजू शकते. त्यात मािशी-

भाची िे नातां मैत्रीचे, या नात्यातील जािळीक साित ततकालीन स्त्री समस्याांना सामावजक
दृष्टीकोन देण्याचा प्रयत्न या रचनेत के ला आिे. त्यामुळे िी रचना हृदयस्पशीतर आिेच, रचनेचा
काळ बघता ज्या भािना व्यक्त के ल्या आिेत त्याची गरज लक्ष्मीबाईंनी अचूक िेरली.
"स्मृवतवचत्रे" िे त्याांचे आत्मिृत्त आवण "भरली घागर’ िा स्फु ट कविताांचा सांग्रि,
या सावित्याची वनर्पमती कु ठल्यािी शालेयवशिणावशिाय झाली आिे िे लिात घेणे मित्िाचे
आिे. इच्छाशक्ती, अभ्यासूिृत्ती आवण जागरुक सामावजक दृष्टी वनवश्चतच लक्ष्मीबाईंचे
सावित्यिेत्रात विशेष स्थान वनमाचण करते.
काव्यगुणाांच्या बाबतीत ल्क्ष्मीबाईंची मोठी बविण शोभेल अशी कवियवत्र
म्िणजे बविणाबाई(सन१८८०-सन१९५१). बविणाबाई एका शेतकरी कु टुांबातल्या, लग्नानांतर
सुरिातीचा थोडा काळ सोडता त्याांचा जीिन प्रिास फार खडतर िोता. मात्र त्याांच्या
रचनाांमध्ये कु ठे िी वनराशा जाणित नािी, त्या अत्यांत मार्पमक ि समपचक आिेत. अनेकाांना
पडलेले कोडे "मन" त्या सिजपणे उलगडू न साांगतात:
मन मोकाट मोकाट
त्याले ठायी ठायी िाटा
जशा िार्यानां चालल्या
पान्यािर िललेल्या रे लाटा
बविणाबाईंच्या रचनाांचा काळ बघता त्याांच्या काव्यातील सामावजक दृष्टीकोन
व्यापक ि विशाल िोता. मनोरां जनाचे मोजके च सािन उपलब्ि असलेल्या त्या काळात रायरां ग
अथाचत बहुरुपीबद्दल ज्या तीव्रतेने त्याांच्या मनात दया दाटू न येते, तीच तीव्रता त्याांच्या "योगी
आवण . सासुरिाशीण" या रचनेत जाणिते. मुलासाठी निस बोलण्याचा तो काळ, त्या काळात
बविणाबाई "लेकीच्या मािेरासाठी माय सासरी नांदत " असे ठसकािून साांगतात. इतक्या
िषांनी या विचाराांची आजिी समाजात गरज आिे, िे प्रकषाचने जाणिते.

सिज- सोपी- सािी भाषा त्याांच्या प्रत्य्क रचनेचा आत्मा आिे आवण मार्पमक
ि आशािाद िे काव्यगुण. त्याांच्या लिानपणी कानािर पडलेल्या ओव्या ि अभांग या आिारािर
उभा राविलेला अिरिेल आजिी सावत्िक फु लाांनी टिटिीत आिे. या अिरिेलीचे अजून एक
िैवशट्ये म्िणजे कु ठलेिी अिरज्ञान नसताांना त्याांच्या बहुतेक रचना आठ अिरातच गुफ
ां ल्या
आिेत. बविणाबाईंच्या बाबतीत आचायच अत्रे याांचे शब्द ’जुन्यात चमके ल नव्यात झळके ल"
याची प्रचीती देतात. मात्र मुद्रणापासून दूर असल्यामुळे बविणाबाईंच्या विचाराांचा प्रसार
झाला नािी, याची खांत मनात नेिमीच दाटू न येते. िे विचार जर त्या काळात प्रसाररत झाले
असते तर मुलगी झाल्याचे दु:ख ि त्याचे पडसाद आज उमटताांना ददसले नसते.

मनोरमाबाई रानडे(इ.स.१८९६-इ.स.१९२३) या रविदकरण मांडळाच्या पविल्या
मविला सदस्य. "रवसक म्िणे मज "विषय कशाचा?"
पाठ बोल तू वनज प्रेमाचा
विचार कर तू आयुष्याचा
गुांफ त्या कविता! डोलि मग सगळ्या जगता
या ओळी "वलहू कु णािर कविता?" या रचनेतील आिेत. आयुष्यािर बरचां कािी
वलविण्यापूिीच ऐन तारुण्यात िा बिर कोमेजून गेला.
मात्र त्याांनी जे वलविले त्यात प्रेम, िात्सल्य ि वनसगच िे प्रमुख विषय िोते.
"स्मृवतमांजुषा" ि "काननी जाऊनी राहू" या उल्लेखनीय रचनाांमध्ये किवयवत्रचा भािनाविष्कार
अनुभिायला वमळतो.
आिुवनक कवितेच्या प्रिासातील सुरिातीच्या काळात एकीकडे स्िातांत्र्यासाठी
लढा सुरु िोता ि दुसरीकडे समाजात विखुरलेल्या इतर समस्या जसे अांिश्रद्धा, बालवििाि,
जावतभेद, िणचभेद या विरुद्ध सुिारकाांचा लढा सुरु िोता. त्यात समस्त स्त्री िगाचची स्ितांत्र
अवस्तत्ि ि कतृत्ि स्थावपत करण्याची िडपड सुरु िोती. या िैचाररक सांघषाचचा पररणाम

तत्कालीन सावित्यािर िोत िोता, स्त्रीची उां बरठ्ाबािेर पाऊलां उचलण्यची मानवसकता
विकवसत िोत िोती. अशा काळात पद्मा गोळे (इ.स.१९१३ ते १९९८) याांच्या कवितेने त्याग,
भोग, माया ि उां बरठ्ात अडकलेल्या स्त्रीला निे आकाश दाखिले. िे आकाश वमळिण्यसाठी
जो त्रास सिन करािा लागला, त्या बद्दल त्या म्िणतात;
सीतेपुढे एकच ओढली रे षा लिमणाने
वतने ती ओलाांडली आवण झाले रामायण
आमच्यापुढे दािीददशा लक्ष्मणरे षा
रािणाांना सामोरे जािेच लागते
एिढेच कमी असते
कु शीत घेत नािी भुई दुभांगुन.
पद्माताईंच्या कवितेतील भािविश्व जरी प्रेम, तृप्ती, िात्सल्य ि वनसगाचत गुरफटलेले असले
तरी त्याांची सामावजक जाणीिेची किा व्यापक िोती. िरील ओळीत तडजोड िृत्ती प्रवचतीस
येत असली तरीिी आशेचा दकरण दशचिणारी आिे.
पररितचनाच्या काळात आवण समाजात स्ितांत्र अवस्तत्ि ि कतृचत्ि वनमाचण करण्याच्या नादात
किवयत्रींच्या लेखणीतून उतरलेला सामावजक दृष्टीकोन त्याांच्या भोितालच्या विषयाांपुरताच
मयाचददत िोत गेला या कडे दुलि
च करु कसे चालेल?
इां ददरा सांत(इ.स.१९१४ ते इ.स.२०००) याांना प्रवसद्ध लेखक गांगािर गाडगीळ "आिुवनक
मीरा" म्िणत असे. इां ददरा सांत याांच्या कविता त्याांच्या िैयवक्तक अनुभिाांचा आरसा आिे.
त्याांच्या कवितेतील भाषा ि अवभव्यवक्त सुक्ष्म वनररिणातून व्यक्त झाली आिे. त्याांच्या
वनसगचकाव्यातील प्रवतमा त्याांच्या तरल कल्पनाशक्तीची प्रवचती देतात. स्त्रीच्या दैनांददन
जीिनाची कै दफयत माांडताांना त्या म्िणतात:
आिुवनक स्ितांत्र स्त्री, स्त्रीचा विकास

स्त्रीची प्रगतीपथािरील िाटचाल इत्यादी इत्यादी
कानामनाला गोड िाटणारी
आके डिारीची प्रगती तर सूयाचपयचन्त पोिचणारी.....
......... आवण मग कु कर मग पोळ्या मग फोडण्या
थोरापोराांच्या मनिरण्या नोकराांच्या काचण्या
दकतीतरी िागे घट्ट जखडू न ठे िणारे
सगळाच वशणिटा. वशजिणारी िी तीच
आवण वशजणारी िी तीच.
"मध्यमिगीय गागी" या रचनेतील ओळीतून उां बरठ्ाबािेर पडल्यािरिी स्ितांत्र स्त्रीचे
चौकटीतले जगणे या शवब्दक वचत्रातून डोळ्यापुढे उभे रिाते.
स्त्रीबद्दल पुरुष आवण एकू णच समाजाची मानवसकता बदलण्याची वनताांत गरज असताांना,
स्त्री समस्याांचे मूळ उपटुन काढू न टाकािे असे प्रखर ि तेजस्िी लेखन स्त्री-लेखणीतून उतरलेच
नािी िे िी खरे च आिे. स्त्रीच्या दु:ख, िेदना, असाियता, समाजापुढे आणण्यातच बराच काळ
लोटला. स्त्रीचे पाऊल उां बरठ्ाबािेर पडू न अध्याचशतकाहून अविक काळ लोटला, घराची चौकट
साांभाळत ज्ञान-कला-दक्रडा-सावित्य-विज्ञान-राजकारण अशा अनेक िेत्रात स्ितांत्र अवस्तत्ि
स्थावपत के ले. मात्र िे करताांना वतच्या मागून येणार्या स्त्री-पिलाांची िाट सुलभ का झाली
नािी? कवि-किवयत्रींच्या लेखन प्रिासात कळत-नकळत कािी काव्यसांकेत तयार िोत असतात,
ज्याला आपण "प्रभाि" म्िणतो. कािी किवयत्रींच्या काव्यप्रभािामूळे उां बरठ्ातले दु:ख
अांगणात ि अांगनातले दु:ख चौरस्त्यािर आले आवण िैचररक बदल घडण्यास मदत झाली,
निकवितेच्या या कालखांडात कवितेत िैचाररक वस्थत्यांतर ि वस्थरता आली असली तरी
किवयत्रींच्या काव्यातून सामावजक जाणीिा प्रखरतेने व्यक्त झाल्या नािीत. स्त्री-स्त्रीविषयक
समस्या, दु:ख इत्यादी भािनाांभोिती िेढलेल्या काव्याला आकाश खुणाित िोते, मात्र शावब्दक
बळ वतच्या लेखणीतुउन उतरले नािी. स्िातांत्र्योत्तर सुरु असलेल्या िैचाररक सांघषाचचे पररणाम

इतर सावित्यप्रकाराांिर जेिढे आढळू न येतात तेिढे पररणाम किवयत्रींच्या काव्यािर आढळू न
येत नािी.
सांजीिनी

मराठे (इ.स.१९१६

ते

इ.स२०००)

मराठी

सावित्य

िसांतातील

काव्यकोकीळा, याांनी पारां पाररक चौकट "१५ऑगस्ट१९४७", "लाल वनशाण’, "अशोक ददन" या
कवितीतून भेदली असली तरी या रचना िाचकाांिर पररणामकारक ठरले नािी. या सांदभाचत
पद्माताई गोळे म्िणतात: "िसांतागमन झाल्याबरोबर आतचमिूर स्िरलिरींनी िातािरण भरून
टकणार्या कोदकळे कडू न िनराजाच्या घनगजचनेची अपेिा करणे कसे योग्य आिे?"

ज्या

काव्यसांकेताांिर किवयत्रींची कविता घडत िोते ते सांकेत बदलिण्यात सांजीिनी मराठे याांना यश
वमळाले यात मात्र शांका नािी. िळू िळू किवयत्रीने समाजव्यिस्था बदलिून टाकण्याची भाषा
बोलण्यास प्रारां भ के ला. िैयवक्तक ि उदावसन रचनाांमिे विचाराांची बांडखोरी प्रिेश करु लागली.
िैचाररक बांडखोरीने मात्र सांस्कृ ती ि सांस्कार याांची सीमारे षा किीच ओलाांडली नािी.
पररितचनाचा ओघ बघता, समाजात िाढता उपद्रि बघता, सुवशवित मराठी स्त्री जी सामावजक
जीिनात सिच िेत्रात पुरुषाांच्या बरोबरीने कायच करत असताांना वतच्या लेखणीतून ज्या उत्कट ि
तीव्रतेची गरज िोती, ती अपेवित अवभव्यवक्त काव्यातून झाली नािी.
स्िगच कल्पनेतला
येईल किी भूतला?
ददिसरात्र अांतरात आस िी उचांबळे
शाांत सागरी कशास उठिली िादळे ?
कल्पनेतला स्िगच भूतलािर येऊ शकत नािी असे ठाम मत असल्यामूळे आली ते
तडजोड स्त्रीने वस्िकारली, पण मनात उठणार्या आशेच्या लाटाांच काय? िा प्रश् बराच काळ
अनुत्तरीतच राविला.
शाांता शेळके िे नाि आज अनेक वचत्रपट गीते, भािगीते, कोळीगीते,
आरत्या,भूपाळ्या यामूळे घराघरात पोिचले आिे. जिळजिळ साठ िषांच्या त्याांच्या
सावित्यप्रिासातील सिजता ि प्रसन्नता मनाला भुरळ घालणारीच िोती. शाांताबाईंची कविता

आत्मकें दद्रत िोती. मनातील र्द्वांर्द्व, एकाकीपणा, उदासीनता, स्मृती, व्याकु ळता या भिनाांभोिती
त्याांची कविता घुटमळत राविली. त्याांचे काव्य इतर किवयत्रींप्रमाणेच सुिारणिाद, राष्ट्रिाद,
िास्तििाद, सामावजक प्रश्ाांपासून खूप दूर िोते.
मे माझे गाणे गुणगुणत राविले
"िेडप
े णा काय" लोकां म्िणत राविले
कु वण िी वशरकाि आत ना शके करु
कोश असा मी भिते विणत राविले.
या ओळी शाांताबाईंच्या "इत्यथच" या सांग्रिातील शेिटच्या रचनेतील आिेत. त्याांच्या
या ओळींतून त्याांची काव्यवनष्ठा प्रवचतीस येते.
या किवयत्रींच्या कवितेतील रां जन आवण िैयवक्तक अनुभूती बाजूला ठे िून
त्याांच्या काव्यातील सामावजक दृष्टीकोनािे मुल्यमापन िी काळाची गरज िाटली. पारां पाररक
सांकेतािर थोडेफार बदल करत किवयत्रींची निी वपढी िाटचाल करत आिे, आजिी स्त्री मुक्तीस्त्री-जागृती-या विषयी वचतन के ले जात आिे. स्त्री िी समाजव्यिस्थेचा खरा पाया आिे िे सिच
सांमत असताांना स्त्री-लेखणीतून वतला अपेवित समाजाचे शब्दवचत्र का उभे राविले नािी?आज
आवण उद्याची किवयत्री, समाजातील इतर समस्या, िास्तविकता त्याांच्या काव्यातून प्रकट
िोणार? शावपत-शोवषत-िांवचताांसाठी काव्यातुन आिाज उठिणार की प्रेम-िात्सल्य-मोिमाया
यात हूरळू न जाणार ? स्त्री-काव्य समानता-िक्क- अगवतकता याांचाच लढा लढत रिाणार?
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