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मर्ढे कराांची कविता : काही प्रततमा

प्रा.डॉ.खांदारे बी.बी.

वळभाग प्रमख
ु , मराठी

बहषर्जी स्मारक मषावळद्याऱय,
ळशमत जर्ज.हषिंगोऱी

आधनु नक

काव्याच्या

RESEARCH PAPER
इनतषाशात

केऴळशत
ू ािंनिंतर ळाड:मयाच्या

इनतषाशात

नळकवळतेचे प्रळततक म्षणन
ू जयािंचा वळचार केऱा गेऱा अशा प्रहा-प्रनतभाळिंत कळी
म्षणर्जे मढे कर षोत. मढे कर शळ
ु े ढशाल अऴा तीन कळीची कवळताच खऱ्या अथाांने

काऱशिंगत र्जीळन –र्जाणणळेची कवळता म्षणन
ू वळचारात घ्याळी ऱागते. ऩण ऩैकी शळ
ु े
आणण ढशाल स्ळातिंत्र्योतर कालातीऱ कळी षोत तयािंचा वळचार तया कालाच्या
ऩार्शळतभमू मळर करण गरर्जेचे ठरते, इथे अप्रस्तुत ठरणारे

आषे , ऩरिं तु मषान

प्रनतभाळिंतािंच्या प्रनतभा हानाचा वळचार केल्याश एखादाच अशा कळी अशतो की
तयाऱाच म्षणून की काय तयाच्या अळतीभोळतीच्या मानळी शषर्जीळनािंचे शम्यक
आणण शर्जग भान आऱेऱे अशते.
तयाऱा

मढे कर

आतमननष्ठ

र्जाणीळ

अशे

म्षणतात

अऴा

आतमननष्ठ

र्जाणणळेचा कळी म्षणन
मढे कर षा कळी नळकाव्याच प्रळततक म्षणन
ठरऱा
ू
ू
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आषे .तयािंचे षे नळप्रळततन नळकाव्याचा अन्ळथतकतेतन
ू आऱेऱे अशते षे आता ळेगले

शािंगण्याची गरर्ज नाषी काल बदऱऱा की ऩररजस्थती बदऱते अन ् ऩररजस्थती बदऱऱी

की मल्
ू यदृष्टीषी बदऱत अशते मल्
ू यदृष्टी बदऱऱी की प्रर्शन ऩडत अशतात या
प्रर्शनाच्या शोडणक
ू ीशाठी प्रहा-प्रनतभाळिंताचा ऊर्जात आऩआऩल्या प्रनतभाधमातप्रमाणे

कायतरत अशते. तया कालाच्या ऩार्शळतभम
ू ीळरीऱ शळत शिंदभातची वळचार करुनच तया,
तया कालातीऱ कवळिंच्या काव्याचे स्ळरुऩ आकऱन करुन घ्याळे ऱागते.

मढे कर षा कळी अऴा कालात काव्यऱेखन करतािंना करतात की र्जो काल

माणळी र्जीळनाच्या अजस्ततळाची अशषाय्यता घेळन
ू आऱा आषे . मऴमऴरागमधीऱ
कवळता शोडऱी तर काषी कवळता मधन
ू र्जी र्जीळन र्जाणीळ आऱी आषे ती तया
शमार्ज र्जीळनाची ळास्तळता ऴबदािंककत करणारी आषे

ऩहषल्या आणण दश
ु ऱ्या

मषायध्
त ाह्य
ु दाने मानळी र्जीळनाची भयानक ळाताषात केऱी तया ळाताषातीच्या आिंतब
स्ळरुऩाची ळास्तळता अमभव्यक्त करणारी आषे .

मढे कर षा कळी तशा कमाऱीचा शिंळेदनऴीऱ जयािंचे मानळी र्जीळनाच्या

अजस्ततळाळर अऩार प्रेम आषे . अनिं एक शस्
ू थीत मानळीमल्
ु यािंळर अधारीत ननष्ठा
ठे ळन
ू

र्जीळन र्जगू

ऩाषत

अशऱेल्या

शश्रध्द

मानळी

र्जीळनाचे

भयान

तािंडळ

ऩाषूनवळकऱ अिंतवळऩनन अळस्थेने ननरुऩीकरण ऩाषून मढे करािंशारख्या कळीिंचे
ऱ्षदयद्राळक घटना ऩाषून द:ु खाचे कढ वऩण्यामऴळाय दश
ु रे काषीच षातचे र्जेव्षा राषत
नाषी तेव्षा मानळी अजस्ततळाचे काय? या प्रर्शनाचे शमग्रऱक्ष्मी मानळी अजस्ततळाची
र्जाणणळ तयािंच्या कवळतेतून प्रकट षोतािंना हदशते.

‘’ डोलयािंच्याच भीती झाल्या ऐऴा षी अळस्था माणळी शमार्जाची झाऱेऱी

हदशते. अऴाषी ऩररजस्थतीत मणूश आणण मानळी र्जीळनाचे अजस्ततळ हटकऱे,
अबािंधधत राहषऱे ऩाहषर्जे अशे तयािंना ळाटणे स्ळाभावळक आषे . षी तयािंची
शमार्ज ळास्तळामभमक्
ु तता तयािंची कवळतेचे प्रमख
ु आषे . ळैमऴष्टये आषे .

स्ळाभावळक

‘षी एक मिंग
ु ी ती एक मिंग
ु ी
वऩऩात मेल्या उिं हदर’

मानळी र्जीळनाची झाऱेऱी ऩडझड वळकऱािंगता वळराणता अगनतकता अन ्

शळातत मोठी म्षणर्जे माणशािंचा मानळी र्जीळनाळरचा र्जगण्याळरऱाच उडाऱेऱा
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वळर्शळाश

ढाशषणारी

मानळी

र्जीळनमल्
ू याच्या

शळतकिया

प्रनतकातमक

ळास्तळ

मढे करािंच्या ऩढ
ु यात उभे टाकऱेऱे अशतािंना या कवळती प्रहाप्रनतभा केळल अन्ळयाथत
ऱाळत

बशत

नाषी,

तर

तयािंना

र्जाणळणाऱ्या

मानळी

र्जीळनाच्या

प्रेमाबद्दऱ

अजस्ततळाबदऱ तया र्जीळन र्जाणीळे उघडे नागडे रुऩ र्जीळनद्ष्टीऱा र्जाणळऱे ते तयािंनी
तया शमार्जळास्तळाच्या ऩररभावेत व्यक्त केऱे.
माणळाळर

अऩारप्रेम

करणारा

माणुश

माणळाची

अशी

झाऱेऱी

भयान

ळास्तळता बघन
ू डोले मभर्जन
ू र्जाणार नाषीतर काय ‘डोलयािंच्याच झाल्या मभती ऐऴा
अशे म्षणतो.

मढे करािंच्य शळत कवळताचाच र्जर आऩण शाकल्याने अभ्याश केऱा तर अश

हदशते की मध्ययग
ु ीन कालात तक
ु ारामािंच्यािं अनभ
ु त
ू ीऱा र्जे र्जाणळऱे आषे तेच
बदऱल्या कालात म्षणुन ते म्षणतात की

‘ तझ्
ु याशाठी दे ळा काय म्या झरु ाळे |
झरु लाते कॅशे ऩतिं गाळे.’

या कवळतेतऱी ‘झरु ल’ षी प्रनतमा तक
ु ारामािंच्या इथे ऩाहषर्जे र्जानतचे ऐरा

गबालयाचे काम नोव्षे ’ या उऩाधीऱा ऩोषचऱेल्या शश्रध्द मनाची आषे .

‘कढई’ षी प्रनतमा मढे करािंनी ‘या दख
ु ाच्या कढईत गा’ या कवळतेत आऱेऱी

आषे , षी प्रनतमाषी शाधम्यतयक्
ु त अऴा शमार्ज र्जीळनाच्या ळास्तळाची अन्ळथतकता
प्रकट करणारी आषे . मानळी र्जीळन र्जशे दश
ु ऱ्या मषायध्
ु दाने अग्नीकिंु ड ऩेटऱेऱा आषे

अन तयाळर मानळी र्जीळनाचे अजस्ततळ र्जळल आषे यातून ऩरातमतळाची र्जाणीळ
व्यक्त षोतेच ऩरिं तु एका शश्रध्द मनान मानळी र्जीळनाच्या अजस्ततळाबदऱचा बदऱचा
दद
ु त म्या आऴाळर व्यक्त षोतािंनाषी र्जाणळतो.

‘कढई’ आगीच्या भट्टीळर र्जऴी र्जलत र्जाते ऩण र्जलुनषी आऩऱे आऩऱे

कणखर अन मर्जबत
ू अजस्ततळ

मऴल्ऱक ठे ळते तशेच काषीशे माणळी र्जीळनाच्या

अजस्ततळाचे अशाळे षा शश्रध्दभाळ शाधम्यतयक्
ु त र्जीळनानभ
ु ळ ‘कढई’ या प्रनतमेमधन
ू

प्रनतमािंकीत झाऱा आषे . ‘ऩक्चरऱी र्जरी रात्रहदव्यानी | तरी ऩिंऩती कुणी कालोख’
आऴाळाद व्यक्त षोतो.
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‘दळात आऱीश भल्या ऩषाटे , न्षाऱेल्या गभतळतीशम, थािंब उद्याचे माऊऱे तीथत

ऩायीचे घेईते’

अऴा ककती तरी ओलीमधन
आऴाळादी र्जीळनाच्या र्जाणणळा
ू

मढे करािंनी व्यक्त केल्या याळरुन या कळीचे मानळी र्जीळनाळर कीती कमाऱीचे प्रेम

षोते षे र्जाणळते. याबरोबरच मानळी र्जीळनमल्
ू यािंळरननष्ठा बालगणारा अन ् तया
र्जीळन मल्
ु यािंची ऩडझड ऩाषूण आळाक झाऱेऱे कळीचे व्यक्तीमन षे शतत तयािंच्या
कळीतेतून र्जाणळत राषते.

‘मढे कर र्जीळनातीऱ मऱ
ू भत
ू प्रर्शनािंना उतकरतेने शमोरे र्जातात. तयामल
ू े तयािंचे

वळचार ळा दृष्टीकोण मान्य नशणाऱ्याऱाषी तयािंच्या अनभ
ु ळाचा शच्चेऩणा ळ उतकट
प्रखरता नाकारता येत नाषी. षीच
म.कवळता आणण वळळेचन)

तयािंच्या काव्याची ऴक्ती आषे ’’ (ऩ.ू ि341

दळान आऱीश भल्या ऩषाटे
अन ्

काऱऩरळा, ऩोरशळदा षोतीश तू

थािंब उद्याचे माऊऱे तीथत ऩाईचे घेईतो.

‘ या कवळतेतून व्यक्त षोणारी भाळशिंळेदना अनेकािंनी ‘स्त्री’ शमर्जून व्यक्त

केऱी आषे शाधम्यत शर्ज
ृ नातमकतेच्या दृष्टीने अशू ऴकेऱ ऩरिं तु मढे करािंना अऩक्षसत
अशणारी र्जाणणळ षी केळल एका स्त्री र्जीळनाची अनभ
ु त
ू ी व्यक्त करणारी नशाळी.
अशेच ळाटत राषते. आऩण तयािंच्या अळतीभोळतीचे काऱशिंदभत र्जर ऱसात घेतऱे तर

षे आऩल्या ऱसात येईऱ की मढे कर षा कळी एकाच ळेली भत
ू ळततमान आणण
भवळष्य या कालाऴी शिंळादी राषीऱेऱे आषे त. कारण दश
ु ऱ्या मषायध्
ु दाने मानळी

र्जीळनाची झाऱेऱी ळाताषात ऩाषून अळस्था ळ तयातुन हष उठण्याची अधगतकता षे
शारे शिंदभत मढे करािंच्या शिंळेदनऴीऱतेऱा अस्ळस्थ करणारे आषे त.आणण तयामल
ु ेच
तयािंची षी र्जाणीळ केळल स्त्री र्जीळनाच्या अळस्थािंतराची नशन
ू ती अणखऱ मानळी
र्जीळनाच्या अजस्ततळ र्जाणीळेची आषे कारण तयािंना मानळी र्जीळनाच्या ऩडझडीची

अनतऴय शर्जग र्जाण आषे कारण तयािंची मानळी र्जीळनाळर तयािंच्या शिंस्कृतीळर
प्रगाढ वळर्शळाश आषे . जस्थरता अन अजस्थरता ह्या शष्ृ टीच्या

काऱचिाऴी शिंबिंधीत

बाबी आषे त तयातुनषी मानळी शिंस्कृती उभी राषु ऴकते ऩडझड चाऱच
ु राषु ऴकते.
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षाननयतीऴरणातमक व्दव्दस्मक काऱशिंळादी तरतमभाळ ‘काऱऩरळा ऩोरशळादा षोऱेश
तु थािंब उद्याचे ऩाऊऱे तीथत ऩाईऱे घेईतो’ अशा भाळ व्यक्त षोता.

शष्ृ टीच्या काऱचिािंऱा कालाचे बिंधन षतबऱ ठरतात ह्या मानळी शिंस्कृतीच्या
र्जडणघडणीत शष्ृ टीचा ‘ कायतकारणभाळ’ ऱसात घेतल्यामल
ु े मढे कर आऴाळादी
र्जीळन र्जाणणळेची भाळ शिंळेदना व्यक्त करतात.
या

‘माणूश ननयतीच्या षातचे बाषुऱे आषे ’
तयािंच्या र्जाणणळेने मानळी र्जीळनाचे ळास्तळ

शमर्जन
ु

घेतल्यामल
ु ेच

की

कायननशगातच्या काऱचिाऱा वळनम्र षोऊन थािंब उद्याचे माऊऱे अशे शिंबोधतात षे

एका अथातने र्जीळनाऱा शमर्जन
घेणारी र्जाणीळ आषे . शष्ृ टीच्या शर्ज
ू
ृ नातमक
मषानतेच मोठे ऩण मान्य करणारी नतच्या वळवयीचा वळनम्र भाळ व्यक्त करणारी
र्जाणणळ ळररऱ प्रनतमेमधन
ू प्रकट षोतािंना र्जाणळत राषते.
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ृ ुळार (ऩ.ु ि.51)
2. मढे करािंची कवळता – मौर्ज प्रकाऴन (ऩ.ु ि.45)
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