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भूिमका
समकालीन गझलचा पिहला अंक वाचकां या हातात दे ताना आज िवशेष आनंद होतो आहे .
या अंकात आप या गझल आिण लेख प्रकािशत कर यासाठी परवानगी िद याब ल सवर् लेखक
िमत्रांचे आभार. आपण समकालीन गझल हा उपक्रम सु

केला तो आधुिनक मनाची जाण

असणार्या, जीवनािभमख
ु , संयत आिण अकृित्रम गझलेला

यासपीठ िमळवून दे यासाठी;

तसेच गझले या बा य पात न अडकणार्या आशयकद्री आिण पिरपक्व समीक्षेला पाठबळ
दे यासाठी.

मराठी

गझलेत

मूलगामी

बदल

लोकरं जनपरता आिण मंचीय अिभिनवेश कमी
आपले प्रय न सु

आहे त; हा उपक्रम

हणजे

हावेत,
हावा

अिभ यक्तीतला

उथळपणा,

हणून गे या दीडेकदशकांपासून

याच प्रय नांचेच एक

प आहे . मराठीत

स या मो या प्रमाणावर गझल िलिहली जाते आहे . अनेक नवनवीन कवी मो या उमेदीने
आिण उ साहाने गझल िलिहत आहे त. मात्र

या िवधेिवषयी, ितचे आशय,

व प आिण

इतर किवतीय अंगांब ल अ यापही अनेक गैरसमज मराठी कवींम ये प्रचिलत आहे त.

या

समजांवर चचार्

या

हावी; या आधी चिचर् या न गेले या अनेक मु यांवर खल

अपेक्षन
े े हा लेख प्रपंच.

हावा

या अिनयतकािलका या यापुढील अंकांमधून दे खील ही चचार्

सु च राहील.
अनंत ढवळे
सं थापक संपादक, समकालीन गझल

गझल ‐ काही न दी
गझलेची याख्या काय असावी याब ल अनेकदा चचार् होताना िदसन
ू येते. मा या मते एखा या
सािह यिवधेची सरधोपट

याख्या करणे शक्य नाही. तसेच ते अ याव यक दे खील नाही.

सु वाती या काळात या याख्या बिघत या तर त्रीसोबत केलेला संवाद िकंवा ि त्रयांब ल बोलणे
हणजे गझल; हिरणा या शोक आिण भयग्र त दयातला हुंकार हणजे गझल अशी काही वणर्ने

सापडतात. पण गे या साताठशे वषार्ंचा गझलेचा प्रवास बघता, या याख्यांची या ती गझलेने
क हाच पार केलेली आहे असे लक्षात येते. यामळ
ु े या याख्या अ यंत मयार्िदत आहे त असे
हणावे वाटते. खरे तर गझलेला िवषयांची मयार्दा नाही. मानवी जीवन आिण संवेदनांचे जग
िजतके िवशाल आहे , िततकीच गझलेची या तीदे खील. गझलेला िन वळ प्रेमकिवता हणणे हे
ित या मूलभूत वैिश

यांचा खून कर यासारखे आहे असे आहे प्रिसद्ध उदर् ू समीक्षक डॉ. इबादत

बरे लवी यांनी हटले आहे . गझलेत जसे अमूतार्चे िचंतन आहे तसे अनेक ऐितहािसक, सामिजक,
मनोदै िहक िवषयही आहे त. थोडक्यात गझले या िचंतनाचे िवषय हे माणसा या जीवनाप्रमाणेच
अमयार्द आहे त.

तग जुल ( हणजे भािषक साधने) आिण तखै युल ( हणजे प्राितिभक साधने) या दोन प्रमख
ु
घटकांचा पिरपाक असलेली, व ृ त‐कािफयािदकांचे काही िविश ट िनयम पाळून िलिहलेली
घाटिन ठ आिण संवादी किवता हणजे गझल असे ढोबळ मानाने हणता येईल. भािषक साधने
आिण िवचार (िकंवा) आशय यांना मयार्दा नाहीत. जसजशी गझल िलिहली जाईल, तसतसा या
संज्ञांचा िवकास होत जाईल. शेर हा गझले या घाटाचा प्रमुख घटक. गझलेची हणून जी काही
वैिश

ये आहे त ती शेराची दे खील आहे त. गझलेतला शेर हा एक वतंत्र आिण संपूणर् िवचारसंकुल

असतो असे िफराक गोरखपुरी

हणतात. कवीचे वक्त य, याची अनुभुती, या अनुभवातली

ती ता ‐ उ कटता, आवाहक व, भाषेचे आिण प्रितमांचे संघटन या सग यांचा पिरपाक होऊन
एक अंतबार् य एकजीव असे संकुल जे हा उभे रा ते ‐ त हा खर्या अथार्ने चांगला शेर उभा राहतो.
आशय आिण यक्तीकरणाम ये एक प्रकारची समतानता आिण संतुलन हे शेराचे प्रमुख वैिश

य.

शेर संप यानंतर यात या अथर् आिण जािणवे या अनेक छटा वाचणार्या या मनात उमटत
राहतात. गझलेचा शेर हा शेर संप यानंतर खर्या अथार्ने सु होते असे बशर नवाज यांनी हटले

र् न
े े िकंवा ताजेपणामळ
आहे ते यामळ
ु े दे खील लक्षात
ु े च. चांगला शेर हा बरे चदा आप या अपूवत

राहतो ‐ भाषा, शैली आिण आशया या नािव यामुळे एरवी लक्षात न आलेली गो ट पुढे आणली
जाते. िन वळ िवरोधाभास, धक्कातंत्र, कलाटणी अथवा चम कृती ही शेरांची वैिश

ये नाहीत ही

गो ट इथे लक्षात यावी. गािलबचे शेर जनमानसात कायमचे कोरले गेले आहे त, ते यात या
बौिद्धक प्रितमा, अंगभूत पेच, अ यंत समद्ध
ु े ‐ िवरोधाभास, चंचलता
ृ श दकळा आिण शैलीमळ
िकंवा हे लका यामुळे नाहीत. चांग या शेरांचे जे अनेक गुण सांिगतले जातात यात अनेकाथर् व

(वरकरणी जो अथर् वाटतो आहे यापेक्षा वेगळा अथर् असणे, अनेक अथर् िनघणे); श दौिच य (उिचत
आिण अथार्शी योग्य संबंध िसद्ध करणारे श द वापरणे); भाषासौकयर् (बोल यासारखी सहज भाषा
वापरणे) इ. उ लेखनीय आहे त.

गझल ही घाटिन ठ रचना आहे असे आपण ज हा हणतो, त हा यात एक प्रकारचे सौ ठव, घडाई
िकंवा बांधणी अपेिक्षत असते. कुठ याही प य किवतेत, मग ती साधी ओवी का असेना, एक
िविश ट रचना िदसन
ू येते ‐ ही रचना गझलेत थोडी जास ्त उठावदार असते इतकेच. गझले या
पारं पिरक टीकाकारांना या रचनेब ल, ित यात या बंधनांब ल नेहमीच आक्षेप रािहलेला आहे .
इतके िक्ल ट िनयम असलेली किवता िवचाराचा अथवा आशयाचा नीट िवकास होवू दे णे शक्य
नाही असा काहीसा हा आक्षेप असतो. गझलेत मो या समज या जाणार्या कवीं या गझलांकडे
बिघत यास या बंिद त घाटातन
ू ही अ यंत गहन आशय आिण िक्ल ट िवचार उत न आलेली
िदसन
ू येतात. िशवाय गझले या

पात आ याने, या गहन िवषयांम येदेखील एक प्रकारची

सहजता आिण सं मरणीयता आलेली आहे हे ही लक्षात येते. मीर तकी मीर आिण गािलब यांचे
अनेक शेर या गो टीचे प्रमाण आहे त. या दोन कवींचे शेर बरे चदा आप या अथार्आधी आप या
रचनास दयार्ने वाचणार्याला आकषन
ूर् घेतात. थोडेसे वेग या श दांत बोलायचे झा यास गझले या
बंधनांम येच गझलेचे स दयर्देखील दडलेले आहे . श दांची वैिश

यपूणर् मांडणी, लय, नाद,

जािणवेची ती ता या रचनावैिश

यांमुळे गझलेतील अनभ
ु वाची संघटना बनत, उलगडत आिण

िवकिसत होत जाते.

सािह या या प्र येक िवधेची आपली अशी बल थाने असतात, तशाच मयार्दाही असतात.
गझलेलाही आप या अंगभत
ु त किवतेत
ू मयार्दा आहे तच ‐ या नाकार याचे कारण नाही. मक्
िवचार खुलवत ने यासाठी भरपूर जागा असते. गझलेत मात्र दोन ओळींचाच अवकाश असतो.
दरवेळी कवीला आपला आशय शेरां या बंिद त घाटातून समथर्पणे पेलवेलच असे नाही. पण या
संिक्ष ततेमुळे गझले या शेरामधून येणारा आशय अिधक गडद, सघन होऊन येतो हे ही लक्षात
घेतले पािहजे.

आता गझले या भािषक साधनांब ल थोडेसे बोल.ू वर हट याप्रमाणे तग जुल हा गझलेतला
हणजे
मह वाचा घटक. या संज्ञब
े ल आप याकडे अनेक गैरसमज पसरलेले आहे त. तग जल
ु
'गझलीयत' आहे असेही सरार्स बोलले जाते. वा तिवक गझलीयत असा काही प्रकार नसतो.
शेरांम ये चम कृती असावी, हे लकावा असावा, शेर गोटीबंद असावा, शेरातून काही
िवरोधाभासा मक आले पािहजे आिण हे घटक शेरात नसले, तर या शेरात गझलीयत नसते ‐ असे
अनेक गैरसमज मराठीत वषार्नव
ु षर् पस न रािहलेले आहे त. खरं तर िवरोधाभास, चम कृती इ.
लक्षणे मुशायर्यातून हमखास गाजणार्या पण उदर् ू सािह यात नेहमीच गौण मान या गेले या

टाळीबाज गझलांची आहे त. थोडक्यात तग जुल या संज्ञेचा गझलीयत सारख्या का पिनक
गो टींशी काहीएक संबंध नाही. तग जुल हणजे गझलेची भािषक साधने ‐ यात प्रितमा, प्रितके,
दं तकथा, वाक् प्रचार, उपमा इ.चा समावेश होतो. उदर् ू गझलेपुरते पाहू गे यास जाम, सरु ाही,

मैखाना, साकी, गुल, बुलबुल, लैला मजनू, शीरी फरहाद यां या कथा इ. अनेक गो टींचा समावेश

होतो. अथार्तच काळासोबत ही प्रितमा प्रितके बदलत गेलेली आहे त हे लक्षात घेतले पािहजे.
आधुिनक उदर् ू गझलेची प्रितमास ृ टी ही िचंतनपरक आहे ; िशवाय दै नंिदन जीवनात या अनेक
गो टीही ित यात समािव ट झाले या आहे त. एकोिणसा या शतकात – िवशेषत: तरक्कीपसंद
(प्रगतीशील) कवीं या गझलांमधून या प्रितमास ृ टीचा िवशेष िव तार झालेला िदसन
ू येतो . डॉ

शाहपार रसूल यानी
पिर

हट याप्रमाणे प्रगतीशील उदर् ू कवींनी आयु या या फैलावत जाणार्या

याला आप या अिभ यक्तीचा पाया मानले आहे .

मराठी गझलेची ही साधने िकंवा प्रितमािव व सु वाती या काळात वाभािवकपणे मयार्िदतच
होते. मी िव द्ध जग हा का पिनक संघषर् आिण या संघषार्ं या अनष
ु ंगाने येणार्या प्रितमा आिण
काहीशा आग्रही ‐ अनेकवेळा आक्रमक अशा शैलीचा बोलबोला होता. ख्ररं तर कवीने कुठ या प्रकारे
िलहावे, संयत िलहावे की आक्रमक िलहावे हा या या या या आवडीचा प्र न आहे असे हणता
येते. पण गझलेचा, िवशेषतः उदर् ू गझलेचा इितहास बघता, या गझलेत मोठे िकंवा मह वाचे
मानले गेलेले लेखन बघता ‐ गझलेचा वर हा संयत असतो असेच हणावे लागेल. गझले या
शेरांमधली आक्रमकता क्विचतप्रसंगी आप या वेगळे पणामळ
ु े आकषर्क वाटत असली तरी ती
गझलेचा थायीभाव होऊ शकत नाही. हीच गो ट चम कृती,िवरोधाभास ई. ब लही हणता येईल.

गझल आपण उदर्क
ू डून घेतली ‐ याब ल आपण उदर् ू भाषेचे आिण अथार्तच सुरेश भटांचे ऋणी
आहोत. गे या चार शतकांम ये उदर्त
ू प्रचंड मो या प्रमाणात गझल िलिहली गेलेली आहे . ित यात
अनेक प्रवाह, शाखा आिण मत‐मतांतरे आहे त. पैकी मराठीला िद ली
िवशेषत: मीर आिण गािलब

कूलची उदर् ू गझल ‐

यां या गझला जा त जवळ या वाटतात ही व तिु थती आहे .

चक्रधर, ज्ञाने वर, नामदे व, तुकाराम, एकनाथािदकां या अ या म आिण भक्ती या रं गात रं गलेले
मराठी मन; समाजसुधारकां या प्रखर सामािजकतेत िवकिसत आिण िव तारीत झालेली मराठी
मनाची सामिू हक जाणीव ‐ लखनवी वळणा या बनावटी आिण चंचल गझलां या ( याना उदर्त
ू ही
िवशेष मह वाचे मानले जात नाही) वाटे ने जाणे कठीणच आहे . प्र येक भाषेचा आपला एक वभाव,
परं परा, इितहास आिण कल असतो. मराठी गझल ही उदर् ू गझलेची थेट प्रितकृती असणार नाही ‐
तशी अपेक्षा करणे दे खील चुकीचे ठरे ल. ितचे वतःचे यिक्त व आिण वभाव असेल.

गझल या िवधेचा यापक पातळीवर िवचार क

जाता मराठीत (आिण इतर भाषांमधन
ू ) जे

गझल लेखन होते आहे ‐ याने गझल उ तरो तर समद्ध
ृ होते आहे . मराठीतले समाजजीवन,
अ या म, ग्रामीण आिण नागर प्रितमा या गो टी मराठी भाषेची गझलेला दे णच आहे . मराठी

गझलेब ल वाढलेली उ कंठा ही उदर् ू गझलेला दे खील पोषक ठरते आहे . अनेक उदर् ू कवी महारा ट्रात
ओळखले, वाचले आिण चिचर्ले जातात. ही आनंद आिण समाधान दे णारी गो ट आहे ; सािह य
यवहाराने माणसे जवळ यावीत, भाषांमधले संवाद वाढावेत हे एका उदार आिण सिह णू अशा
सामािजक, सािहि यक मानिसकतेचे योतक आहे .

मराठी किवतेवर वारकरी सािह याचा प्रभाव प ट आहे . िकंबहुना आधुिनक मराठी या िनिमर्तीत
या परं परे चा, िवशेषत: तक
ु ारामाचा मोठाच िह सा आहे . तक
ु ारामाची भाषा रोखठोक आहे हणून

आपणही रोखठोक गझल िलिहली पािहजे हे गिृ हतक मात्र मुळातच चुकीचे आहे . तुकारामाची

किवता अ यंत गहन आिण एखा या महासागराप्रमाणे िवशाल आहे . तुकारामातले काही िनवडक

सामािजक अभंग हणजेच तुकाराम आहे असे समजून िलिहणे अयोग्य ठरे ल. मराठी सािह य,
मराठी परं परा आ मसात क न ‐ गझले या मळ
ू अक्षापासन
ू दरू न जाता आप याला गझल
िलिहली पािहजे. नुसतेच व ृ त िलिहता आले आिण कािफया रदीफ समजला

हणजे गझल

समजली असे होत नाही. गझलेची लय, ितचा घाट, शेरांमधले अंतिवर्रोधा मक पेच इ. समजून घेणे
आव यक आहे .

गझलेचा सूर संयत असतो; पा याचा एखादा प्रवाह संथ वाहत जावा ‐ एकसंध गतीने, तशी गझल
आप या िवचारांसिहत पुढे जात असते. कुठलीही किवता ही मानवी जािणवांची अिभ यक्ती असते
आिण िजथे जाणीवा येतात ‐ ितथे एक ग धळ आिण असमतोल असतोच. मात्र हा ग धळ दे खील
एका 'एकसंध वात' आिण एका प्रतलात गझलेतून उमटताना िदसन
ू येतो. एकीकडे िवचारांचा,
जािणवांचा हा ग धळ, आिण दस
ु रीकडे गझलेची संथ लय ‐ हा समतोल साधणं कठीण असलं, तरी
अशक्य नक्कीच नाही. गझलेची ही लय समजून घे याची इ छा असणार्यांनी मीर या गझलांचा
िन चीत अ यास करावा असे सुचवावेसे वाटते.

गे या िदडेक दशकात झालेले मराठी गझल लेखन मात्र या अंगाने खूपच चांगले उतरलेले आहे
असे आवजन
ूर् नमद
ू करावेसे वाटते. जसे जसे नवनवीन कवी गझल िलहू लागले आहे त, तसतसे

गझलेचे प्रितमािव वही िव तारत जाते आहे . मराठी भाषेचा
बोलीभाषेतले वाक्प्रचार आिण

वभाव, ितची वळणे, दै नंिदन

हणी, श दप्रयोग, ग्रामीण भाषेचे स दयर् आता गझलेत खर्या

अथार्ने येऊ लागले आहे , बह लागले आहे . आंतरजालामळ
ु े कवींना उपल ध झालेली िविवध साधने
आिण गझलेचा झालेला प्रसार हे या या बदलामागचे मुख्य कारण आहे हे दे खील प टपणे नमूद
क इि छतो. मराठी गझलेची ही भािषक साधने अशीच िवकिसत आिण िव तारीत होत राहोत ही
अपेक्षा आहे .

े ल. खयाल हणजे िवचार या संज्ञेपासन
आता थोडेसे बोलत
ू ते 'तख युल' या संज्ञब
ू बनलेला हा
श द आहे . या श दा या िन वळ श दकोशीय अथार् या पलीकडे जाऊन कवीची प्रितभा िवचार,
क पना, आशय असे काही यापक अथर् आपण घेऊ शकतो. एकूण कवी या प्रितभेतून गझलेत
िचित्रत होणारी जी िवचार यूहे आहे त याला तखैयुल हणता येईल. इथे गझल िलिहणार्या कवीचा
खरा कस लागतो. चांगले शेर चांगले का वाटतात,

या मागे अनेक कारणे असली तरी या

शेरामधून यक्त झालेली िलिहणार्याची प्रितभा हे एक मोठे च कारण असते. मानवी जीवनाचा
पिरवेश बदलत गेलेला असला तरी जीवन तेच आहे ; मूलभूत िवषय आिण पेच तेच आहे त. आप या
प्रितभेतून कवीने घेतलेला मानवी जीवनाचा शोध ही कदािचत कुठ याही गझलेची (अथवा
किवतेची) सग यात मोठी उपल धी असते. कवीची प्रितभा ही याचे वाचन, िचंतन मननातन
ू
झालेले सं कार, याचे िनिरक्षण, वतःचे आिण इतरांचे अनुभव, या या कळत नकळत तयार
झाले या भूिमका, या या आधी अि त वात असलेली किवतेची परं परा इ. अनेक गो टीं या

पिरपाकातन
ू िवकिसत होत असते. ही प्रितभा िकंवा हा तखै युल, कवीची गझलेतून उतरणारी
छवीदे खील असते. ही प्राितिभक साधने आिण भाषे या िम णातन
ू कवीची शैली िनमार्ण होत
असावी असे मान यास भरपूर वाव आहे .

गझल ही ' व' या शोधाची आ मिन ठ किवता आहे , पण या ' व' ला आप या पिरवेशापासन
ू ,
परं परा, इितहास आिण समाजापासून वेगळे क न पाहणे शक्य नाही. सु वाती या काळातली
मराठी गझल ही आ मिन ठ कमी आिण आ मकिद्रत जा त होती. कालानु प हे िचत्र बदलले;
र् बदलवून आणले ‐ ते आणखी बदलणे
िकंबहुना मा या िपढीत या गझलेने ते जाणीवपूवक

आव यक आहे . स या या काळात जगणार्या, िवचार करणार्या माणसाचे युगभान, समह
ू भान,
या या दै नंिदन जीवनातले संघषर्, अितप्रगत तंत्रज्ञानामळ
ु े झालेले भंजन, खे यांचे कोसळत जाणे,
शहरांची बकाली, बदलत चाललेली कुटुंब यव था, िदवसिदवस वाढत चाललेले धािमर्क संघषर् ‐
आिण या सवार्ं या पिरणामी मानवी जीवनात आलेले दभ
ं लेपण ‐ या िवषयांचा वेध घेणारी;
ु ग
या िवषयांवर गझले या भाषेत बोलणारी गझल अिधकािधक प्रकषार्ने पुढे आली पािहजे. पण असे
करताना िन वळ या िवषयांचे सरधोपट बातमीवजा वणर्न क न चालणार नाही. कालानु प होत
जाणारे बदल, सामािजक तपशील जसे या तसे िटपणे हे किवतेचे काम नाही. यासाठी इतर अनेक
गो टी आहे त. झपा याने बदलत जाणार्या जगाचा मानवी मनावर काय पिरणाम होतो आहे ;
या या अि त वल यी प्रेरणा, मह वाकांक्षा, भीती, प्रेमभावना, वासना; समह
ू ाशी असलेले याचे
नाते इ. गो टींचा िवचार गझलेला करावा लागेल.

उदर् ू गझलेत अनेक शतके प्रेमाचा बोलबाला रािहलेला आहे . इतका की गझल हणजे एक प्रकारची
प्रेमकिवताच आहे असेही हटले जाते. हे अगदीच मयार्िदत अथार्ने खरे ही आहे . गझले या प्रारं िभक
शायरांम ये अनेक सूफी संत होते.

या संतांनी आप या ई वराला उ ेशून अनेक प्रेमकिवता

िलिह या आहे त. अिमर खुसरौचे उदाहरण
गझलेतला िपया

हणजे

या अनुषंगाने लक्षात घेता येईल. खुसरौ या

याचा ई वर आहे . आप याकडे भक्ती संप्रदाय आिण वारकरी

संप्रदायातले प्रेम; िकंवा तुकाराम

याला 'आनंद' हणतो तीच ही भावना आहे . पुढे मीर आिण

गािलब या गझलांमधून हे िचंतन िन वळ प्रेमभावनेपुरते मयार्िदत न राहता एकंदर मानवी जीवन
आिण आयु याचा ठाव घेताना िदसन
ू येत.े िवशेषता: मीर या गझलांची भाषा ही वरकरणी बा य
प्रेमाची असली, तरी याची प्रव ृ ती ही प्रेमातला 'हकीकी'

हणजे 'सत' भाव शोध याकडेच

अस याची िदसन
ू येते. एकूणच उदर् ू गझलेत या प्रेमाला बरे चदा िचंतनाची डूब असते असे लक्षात
येते.

अथार्तच उदर् ू शायरांनी हे जे िचंतन केले आहे , ते प्रेमा या भाषेत ‐ गझलेचे स दयर्भान राखत, ितचे
'किवतापण' जपत केलेले आहे हे ही लक्षात घेतले पािहजे. गझल प्रेमाब ल, आयु याब ल िचंतन
करते, पण ती काही थेट आ याि मक किवता अथवा भक्तीगीत नसते; तसेच ती क्ष दशर्नशा त्रही

नसते हा तरल भेद िवसरता कामा नये. थेट भक्तीपर िलिहणे िकंवा त विचंतनातला एखादा
िसद्धांत जसा या तसा उचलन
ू गझले या शेरात टाकणे हणजे गझले या मळ
ू अक्षापासन
ू दरू
जा यासारखेच आहे . गझलेतला मानवी

पशर् हरवता नये. आप या िचंतनपरकतेसाठी प्रिसद्ध

असले या िद ली कूलमध या कवींना दे खील मानवी भाव भावनांवर, प्रेमावर भरपूर िलिहलेले
आहे ‐ यां या अनेक गझला

या प्रेमातली आतर्ता, प्रेयसी या स दयार्ची वणर्ने, िवरहातली

याकुळता इ. िवषयांवर बोलताना िदसन
ू येतात (इथे बोलणे हा गझले या संवादी अस याकडे
केलेला इशारा आहे ). गािलबचे अनेक शेर प्रेमभावनेत या अनेक बािरकसािरक खाचाखोचांब ल
बरे चदा मानसशा त्रीय पातळीव न िवचार करताना िदसन
ू येतात.

या सग या पिरवेशात ज हा आपण मराठी गझलेचे िचंतन क

जातो ‐ त हा काही गो टी

आप याला िवचारात घ्या या लागतात. या हणजे मराठी किवतेची परं परा, मराठी जनमानसाचा
एकून वभाव आिण ितसरा, सवार्त मह वाचा घटक हणजे स या या काळात आिण सािह यात
होत असलेली प्रचंड ि थ यंतरे . मराठी किवतेची परं परा पाहू जाता गझल ही तल
ु नेने अ यापही
नवी आहे असे

हणावे लागेल. उदर् ू िकंवा फारसी इतकी जुनी मराठी गझलेची परं परा नाही.

याचे दोन पिरणाम होतात. एक पिरणाम िलिहणार्यांवर होतो, तो असा की

यां यापुढे

संदभार्साठी िवशेष सामग्री उपल ध नसते. दस
ु रा पिरणाम होतो तो त कालीन सािहि यक समज
आिण समीक्षेवर. तुलनेने न या आिण दस
ु र्या एखा या भाषेतील परं परे शी जवळीक सांगणार्या
सािह य िवधेकडे समीक्षक आिण अ यासक सपशेल दल
र् करतात. मराठी गझलेसोबत स या हे च
ु क्ष
होते आहे . वा तिवक पहाता मराठी आिण उदर् ू या भाषांचा संबंध अितशय जन
ु ा आहे . उदर्त
ू ून
मराठीत आले या हजारो श दांची उदाहरणे दे ता येतील. िशवाय मराठीतन
ू दखनी उदर्त
ू गेलेले
श दही अनेक आहे त. गािलब या अनेक उदर् ू शेरांचा प्रभाव मराठीत या ग यप य लेखनावर
िदसन
र् करणे अयोग्य तर
ू येतो. असे असताना केवळ उदर्त
ू ून आलेली आहे हणून गझलेकडे दल
ु क्ष
आहे च, पण अ यंत को या मानिसकतेचे योतकही आहे . गझलेवर अधूनमधून होणारी वेषमूलक
टीकेतन
ू ही मानिसकता वेळोवेळी िदसन
ू येत असते. साठो तरी िपढीत या काही समीक्षकांनी
सु वाती या काळात गझलेवर केलेली िवखारी टीका अजूनही गझलेचे अतोनात नुकसान करते

आहे . नंतर या समीक्षक अ यासकांनी या टीकेचे िन वळ अनुसरण करत गझलेला दल
ु िर् क्षत
करणे सु च ठे वलेले आहे . असो.

गे या दहा पंधरा वषार्ंत िलिहली गेलेली मराठी गझल ही मराठीतली अ यंत मह वाची
किवता आहे . ही गझल कशी आहे ? तर ती कुठ याही 'उ तरी' गटात न मोडणारी; शहरी,
ग्रामीण, महानगरी अशा कुठ याही बेगडी िव यापीठीय संज्ञांम ये न अडकलेली; तपशील
आिण मािहती या जोखडातून किवतेला सोडवून माणसाला आिण

या या आयु याला

आप या सजर्ना या कद्र थानी ठे वणारी आहे . प्रितभे या आिण िचंतना या सीमांना
आवाहने दे णारी; भाषेला ित या समद्ध
ु ः प्र यय दे णारी; बहुतां या जीवन
ृ वारशाचा पन

आिण भाविव वाचे प्रितिनिध व करणारी ही िवधा मराठी सािह यातले एक अ यंत

मह वाचे आिण समद्ध
ृ दालन आहे . मराठी किवते या अ यासकांनी, समीक्षकांनी आिण
सािहि यकसं थांनी
यथोिचत

या गझलेची योग्य ती दखल घेणे आिण गझल िलिहणार्या कवींना

थान दे णे अ यंत आव यक आहे . सािह य अकादे मीने प्राितिनिधक गझल संग्रह

प्रकािशत केला ही आनंदाची बाब आहे . मात्र

यासारखे अिधकािधक उपक्रम यापुढेही होत

राहणे गरजेचे आहे . मराठी जनमानसाने एव या प्रेमाने आिण आि मयतेने जवळ केलेली
ही िवधा, समीक्षकां या अना थेमळ
ु े जर सािह यात दल
ु िर् क्षत राहणार असेल तर ती एक
मोठी िवडंबनाच ठरे ल.

अनंत ढवळे
पण
ु े, स टबर २०१६
anantdhavale@gmail.com
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गुजराती गझल ‐ १५० वषार्ंची एक समद्ध
ृ परं परा
गझलचा गज
ु रातशी संबंध हा जवळपास उदर् ू गझल एवढाच जन
ु ा आहे . उदर् ू गझलेचे आ य
गझलकार वली (१६६७ ‐ १७०७) हे सुरतेत सात वषर् रािहले होते हणून यांना वली गुजराती पण
हणतात. तर उदर् ू गझले या सु वाती या काळापासूनच गुजरातम ये अनेक उदर् ू गझलकार झाले.
यां या संपकार्तून गुजरातीत गझल आली. पारसी रं गमंचावर पण गझल सारख्या रचना सादर
करायची पद्धत होती. यांचा पण प्रभाव गज
ु राती कवींवर पडला असावा. सु वातीचे गज
ु राती
गझलकार हे उदर् ू पंरपरे चे जाणकार होते

हणून अरबी‐फारसी अ झ (गझलेचं िपंगळशा त्र)

गुजरातीत लवकर ळलं. माग या िदडशे वषार्त किवतेत ये या सारखे सवर् आशय/िवषय गझल
व पात हाताळले गेले. अ या या समद्ध
ृ गुजराती गझलेचा इितहास ढोबळपणे चार कालखंडात
िवभािजत केला जातो.
१) बाल‐कलापी युगाची गझल २) पारं पािरक गझल ३) आधुिनक गझल ४) अनआ
ु धुिनक गझल
१) बाल‐कलापी युगाची गझल (१८८०‐१९१०)
हा गज
ु राती गझलेचा सु वातीचा काळ आहे . या काळातले दोन प्रमख
ु गझलकार बालाशंकर
कथािरया आिण सरु िसंहजी तख्तिसंहजी गोहे ल ‘कलापी’ यां या नावाने हा काळ ओळखला
जातो. या काळात या बर्याच गझलांमधे गझलेचे

व पाचे बंधनं पूणप
र् णे पाळलेले नाही.

उदाहरणाथर् कलापीं या या प्रख्यात गझलेत यमक नाही.

यां यां नजर मारी ठरे यादी भरी छे आपनी
आंसु महीं ए आंखथी यादी झरे छे आपनी
‐ कलापी
िजथे िजथे माझी नजर थांबते, तुम या आठवणी आहे त
अ ूंमधून डो यातून तुम या आठवणी झरत आहे त
अमत
ृ केशव नायक, का त, डा याभाई दे रासरी ‘बुलबुल’मिणलाल नभुभाई

िववेदी हे या

काळातले अ य प्रमुख गझलकार. या काळात या गझलेत साकी, सुराही, जाम, खंजर, सनम वगैरे
उपकरणांचा वापर उदर्च
ू ा प्रभाव दाखवतो.
कहीं लाखो िनराशामां अमर आशा छुपाई छे
खफा खंजर सनमनामां रहम ऊंडी लपाई छे
‐ मिणलाल नभुभाई िववेदी
कुठे लाखो िनराशांमधे अमर आशा लपलेली आहे
रागवले या िप्रयकरा या खंजरात कृपाच लपलेली आहे .

“खफा खंजर सनमनामां”या श दांचा क्रम उदर्च
ू ा प्रभाव दाखवतो. गुजरातीत बोलायची पद्धत
अशी नाही.

२) पारं पािरक गझलेचा काळ (१९१० – १९६०)
हरजी लवजी दामाणी ‘शयदा’ (१८९२‐१९६२) यांनी गझलेला उदर्म
ु त क न शद्ध
ु गज
ु रातीत
ू क्
तंत्रशद्ध
ु गझल िलहायला सु वात केली. सुरेश भटांनी जे काम मराठीत केलं ते शयदांनी गुजरातीत
केलं.

हाथ आ युं हतुं हरण छू युं
हाय मा ं ए बाळपण छू यंु
‐ शयदा
हाती आले होते हिरण सुटले
हाय माझे ते बालपण सुटले

बालपणाला हिरणाची उपमा िकती समपर्क आहे ! यांचा समकालीन गझलकारांमधे अिसम रांदेरी,
वा मझलम
ू ी, अमीन आझाद वगेरचे नाव सांगता येतील. या गझलकारांनी उदर् ू फारसीचे अ झ
समजून याचा गुजरातीत योग्य असा वापर सु केला. यां यानंतर आलेले गझलकार हणजे
गज
ु राती गझले या इितहासाचे सोनेरी पान. अ बास अ दल
ु अली वासी ‘मरीझ’ (१९१७ ‐ १९८३)
यांना "गुजरातीचे गािलब" असंही संबोिधत केलं जातं.

बस दद
ु र्शानो एटलो आभार होय छे
जेने मळंु छुं मुजथी समजदार होय छे
‐ मरीझ
बस दद
ु र्शेचा इतका आभार असतो
याला भेटतो मा याहून समजदार असतो
यां याच बरोबर बरकत वीराणी ‘बेफाम’, अमत
ृ लालजी भट्ट ‘घायल’, गनी दहींवाळा, रितलाल
‘अिनल’, जलन मातरी, शू य पालनपुरी, मनहरलाल चोक्सी, शेखादम आबव
ु ाला, सािबर वटवा,
सैफ पालनपुरी इ यादी गझलकारांनी गझलेचे पूणर् गुजरातीकरण केले. गुजराती हणी, कथेचे
संदभर्, बोल याची पद्धत वगैरे गझलेत आले आिण गझलेला गुजरात या मातीचा सुगंध येऊ
लागला.

िदवसो जुदाईना जाय छे ए जशे ज र िमलन सुधी
मने हाथ झालीने लई जशे, हवे शत्रओ
ु ज वजन सध
ु ी
‐ गनी दहींवाळा
िवरहाचे िदवस जातायेत, ते जातील ज र मीलना पयर्ंत
मला हाथ ध न घेऊन जातील आता शत्रच
ु वजना पयर्ंत

कािमल (न िकसी की आँख का नरू हूँ – बहादरू शाह ‘ज़फ़र’) कठीण व ृ त आहे . गज
ु रातीत या

व ृ तात मोजक्याच गझला आहे त. या व ृ तातली ही गझल गनी दहीवाळांची सवार्त प्रख्यात गझल
आहे .

तने पीता नथी आवडतुं मूखर् मन मारां
पदाथर् एवो कयो छे के जे शराब नथी?
‐ घायल
तुला पीता येत नाही मा या मूखर् मना
पदाथर् असा कोणता आहे जो दा नाहीए?

‘बेफाम’ तोय केटलुं थाकी जवुं प युं
निह तो जीवननो मागर् छे घरथी कबर सुधी
‐ बरकत वीराणी ‘बेफाम’
बेफाम तरीपण िकती थकवा लागला
नाहीतर जीवनाचा मागर् आहे घरापासून थडग्यापयर्ंतचा

३) आधुिनक गझल (१९६० – १९८०)

िवतीय िव वयुद्धा नंतर पारं पािरक गझलकारां या छायेतून बाहे र पडायला

हणून काही

गझलकारांनी वेगळीच गझल िलहायला सु वात केली. िचनु मोदी ‘इशार्द’, रमेश पारे ख, राजद्र
शुक्ल आिण आिदल मंसरु ी यांनी या बंडखोर मंडळीचे नेत ृ व घेतले. इशार्द ना यलेखन करायचे.
राजद्र शुक्लांना अ या माची प ृ ठभिू म होती. रमेश पारे ख यांचं गुजराती गीत परं परे शी नातं होतं
तर आिदल मंसरु ी उदर्त
ू आले या गझलकारांनी
ू ही गझल िलहायचे. या वैिव यपूणर् प ृ ठभूिमतन
गझलेत नवीन प्रयोग केले. नवीन उपकरणं आणले. गझल सांगायची एक वेगळीच पद्धत
गुजरातीत आली.

पवर्तने नामे प थर, दिरयाने नामे पाणी
इशार्द आपणे तो ई वरने नामे वाणी
‐ िचनु मोदी ‘इशार्द’
पवर्त हणून प थर, दिरया हणून पाणी
इशार्द आप याला ई वर हणून वाणी

बंध परबीिडयामांथी मरण मळे तमने
बची शकाय तो बचवानी क्षण मळे तमने
- रमेश पारे ख
(पिह या ओळीत व ृ त सदोष आहे )
बंद िलफा यातन
ू मरण िमळे ल तु हाला
वाचू शकाल तर वाचायचा क्षण िमळे ल तु हाला

हजो हाथ करताल ने िच त चानक
तळे टी समीपे हजो क्यांक थानक
‐ राजद्र शक्
ु ल

हाती करताल असूदे आिण िच तात चुणूक असू दे
(िगरनार या) पाय याशी माझे थान असू दे
िगरनार पवर्त सौरा ट्र भागात आहे . ितथे द तात्रेयांचं थान आहे .

िदलमां कोईनी यादनां पगलां रही गयां
झाकळ उडी गयुं अने डाघा रही गया
‐ आिदल मंसरु ी
दयात कुणा या आठवणींचे पाउलं रािहले आहे त
दविबंद ू वाळले आिण डाग रािहले आहे त

या िदग्गज गझलकारां बरोबर याम साध,ु भगवतीकुमार शमार्, कैलास पंिडत, जवाहर बक्षी,
मनहर मोदी, मनोज खंडिे रया, हिरंद्र दवे इ यादी गझलकारांनी उ तम गझला िलिह या. परं परे या
काळातली उपल ध सवर् यमकांचा उपयोग करत लांबलचक गझला िलहायची पद्धत या काळात
बदलली. अगदी चार शेरां या गझल पण मा य झा या.

वात दिरयानी करी छलकाय छे
माणसो पण केवा केवा थाय छे
‐ याम साधु
बात दिरयाची क न ओसंडतात
माणसं ही कशी कशी होतात

आ नगरमां तो संबंधोना धुमाडा ज खपे
अिहंया ऊिमर् तो अगरब तीनुं अजवाळु छे
‐ जवाहर बक्षी

या नगरात तर संबंधांचे धूरच िवकले जातात
इथे ऊिमर् तर उदब तीचा उजेड आहे

पकडो कलम ने कोई पळे एम पण बने
आ हाथ आखेआखो बळे एम पण बने
‐ मनोज खंडिे रया
कलम पकड या वर एखा या क्षणी असं पण होऊ शकतं
हा पूणर् हाथ पेटून उठे ल असं पण होऊ शकतं.
गुजरातीचे प्रथम किव आिण कृ णभक्त नरिसंह महे तां या एका दं तकथेचा संदभर् या शेरात आहे .
महादे व प्रस न झा यावर नरिसंहने वर मािगतला की जे तु हाला दल
र् आहे याचं मला दशर्न
ु भ
करायचंय. ते हा महादे वाने यां या हातात मशाल िदली आिण यांना वैकंु ठात घेऊन गेले. ितथे
रासलीला पाह यात नरिसंह इतके मग्न झाले की यां या पूणर् हात जळायला लागला तरी यांना
कळलं नाही. मग कृ ण वतः रास सोडून धावत आला आिण नरिसंह या हातातून मशाल काढून
घेतली.

१९७०

या दशकात गुजरातीत ऍब ट्रॅ क्ट आिण ऍबसडर् गझल पण िलिहली गेली. िदग्गज

गझलकारांचं अनुकरण करणारे आिण मेण, वाळवंट, बोटांचा अग्र भाग (टे रवा), िरक्तता वगैरे
उपकरणांचा वापर करत िक्ल ट गझल िलिहणारे बरे च (अ)गझलकार आले. पण गुजराती गझलेचं
सद्भाग्य की हे वादळ खप
ू काळ िटकलं नाही आिण या नंतर या अन‐ु आधुिनक गझलेनं परं परे शी
आपलं नातं पु हा जोडून घेतलं.

४) अन‐ु आधुिनक गझल (१९८० पासन
ू आजपयर्ंत)
जवळपास शंभर वषार् या गझले या वार याला पुढे नेत या काळात या अनेक गझलकारांनी संुदर
गझला िलिह या आहे आिण िलिहत आहे त. िकसन सोसा, खिलल धनतेजवी, अंिकत ित्रवेदी,
राजेश यास ‘िम कीन’, एस. एस. राही, शोिभत दे साई, मुकुल चोक्सी, रईश मनीआर, नयन

दे साई, हे मेन शाह, उदयन ठक्कर, मुकेश जोशी, भरत िवंझुडा, संजु वाळा, अदम टं कारवी, हरीश
मीना ,ु हषर्द ित्रवेदी, हे मत
ं धोरडा, सौ य जोशी, िववेक काणे, मकरं द मस
ु ळे वगैरे आ ताही गझल
लेखन करताहे त. पारं पािरक आिण आधुिनकचा भेद पुसट होत जातोय. काही उदाहरणः‐

उ माद! कंचुकीथीय कमनीय काळ छे
झूलो तो डाळ छे अने उतरो तो ढाळ छे
‐ मक
ु ु ल चोक्सी
उ माद कंचुकीहून ही (जा त) कमनीय काळ आहे

झुललात तर डहाळ आहे , उतराल तर उतार आहे

िकनाराओ अलग रहीने झरणने जीवतुं राखे
अलगता आपणी एम ज मरणने जीवतंु राखे
‐ रईश मनीआर
तट वेगळे राहून झर्याला िजवंत ठे वतात

तसाच आपला दरु ावा मरणांना िजवंत ठे वतो

प्रेम अमारो महादे वने अमे प्रेमना नंदीजी
आंख मारती जेजे छोरी, अमे एमना बंदीजी
‐ उदयन ठक्कर
प्रेम आमचा महादे व अन ् आ ही प्रेमाचे नंदी जी
डोळा मारते जी जी मुलगी, आ ही यांचे कैदी जी

ए अगासी पर सुतेला होय तो
चांद पर मारे पथारी जोईए
‐ मुकेश जोशी
ती ग चीत झोपलेली असेल तर
मला चंद्रावर पथारी पािहजे

माग या १५‐२० वषार्त उदयास आलेले त ण गझलकार अिनल चावडा, भावेश भट्ट, िमिल द
गढवी, अशोक चावडा ‘बेिदल’, जीगर जोशी ‘प्रेम’, चंद्रेश मकवाणा ‘नाराज’, महे श दावडेकर, पंकज
वखािरया, िववेक टे लर, िकरणिसंह चौहाण, डॉ. हरीश ठक्कर, मनोज जोशी ‘मन’ वगैरे पण उ तम
गझला िलिहत आहे त.

एम मनमां िवचार काम करे
जेम घरमां सुथार काम करे
‐ भावेश भट्ट
अशे मनात िवचारांचे काम चालए
ू
जशे घरात सुतारांचे काम चालए
ू

आ रण पार करवुं तमा ं गजु निह
तमे झांझवा साथे फोटा पडावो
‐ जीगर जोशी ‘प्रेम’
हे वाळवंट पार कर याची तुमची क्षमता नाही
तु ही मग
ृ जळा बरोबर फोटो काढा!

गझले या व ृ तशा त्राचा अ यास पण गुजरातीत झालाय. सुरते या डॉ. रईश मनीआर यांनी
भारतीय पारं पािरक िपंगळा या उजेडात अरबी‐फारसी अ झला तपासन
ू या दो ही परं परची सांगड
घातली आहे . उदर् ू आिण गुजराती गझलेत वापरले जाणारे व ृ त हे िविश ट प्रकाराचे मात्रा‐जाती
व ृ त च अस याचं प्रितपादन यांनी यां या “गझलनुं छं दोिवधान” या पु तकात केले आहे . या
प्रकाराचं काम अ य कुठ याही भारतीय भाषेत झा याचं या लेखका या यानात नाही.

आज गज
ु राती किवतेचं मािसक तपासन
ू पािहलं
ु राती किवतेत गझलयग
ु चालू आहे . कुठलंही गज
तर ५०% िकंवा जा त गझलाच सापडतील. बरे च सािह यकार गझले या अितरे काने िचंितत पण
आहे त तरी तंत्रशद्ध
ु आिण नवनवीन आशयांचे रं ग असलेली गझल आजचा गुजराती गझलकार
िलिहतोय. उदर् ू गझलकार पण गुजराती गझलेकडे स मानाने बघतात. भारतीय भाषेत िलिह या
जाणार्या गझलेत गज
ु राती गझलेने वतःचं एक िवलक्षण असं थान बनवलं आहे .

हे मत
ं पुणेकर
पुणे, स टबर २०१६
hdpunekar@gmail.com
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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मराठी गझल भाषा साधने आिण िव तार ‐ ग्रामीण जनजीवना या
योगदाना या शक्याशक्यता
कुठलाही सािह य प्रकार ज यासाठी कोण या गो टी घडा या िकंवा जाणीवपवू क
र् घडवा या
लागतात लागतात

याची आप याला जाण आहे च. कळत नकळत आपण वेगवेग या

पात यांवर, यासपीठांवर या िवषयी बोलत असतो. सािह याचे यक्त हो याचे मा यम हणजे
याची भाषा! साधारणपणे आपण जे बोलतो ते समोर याला आप याला जसे हणायचे आहे
तसेच जर समजले असेल तर यास पिरणामकारक आदानप्रदान असे समजले जाते. कुठलाही

संवाद िकंवा संभाषण पिरणामकारक हायला लागणारा समान दव
ु ा हणजे या संभाषणासाठी
वापरली गेलेली भाषा!

इथे बोलणारा आिण ऐकणारा यांची भाषा तीच असावी हे च अपेिक्षत आहे . आता 'भाषा' या
श दाचा मराठी, िहंदी, उदर्,ू इंग्रजी, जमर्न, फ्रच इतपत मयार्िदतच अथर् घ्यायचा की पिरणामकारक
संवाद थािपत कर याचे मा यम हणून याकडे पाहायचे हे आपाप या

टीकोनावर अवलंबून

आहे . जर दस
ु रा पयार्य आप याला अिधक योग्य वाटत असेल तर मग नेमकेपणा, सुलभता,
लोकािभमख
ु ता हे िनकष पूणर् करणारी भाषा, ितची उपअंगे, आिण या या सािह यिवधे वारे
भौगोिलकते या

टीने ित या िव तारा या शक्याशक्यता पडताळणे अपिरहायर् हावे.

मुळात सािह यात भािषक स दयर् नावाची जी संक पना आहे ितची काय या ती असावी हे समजून
घेणे फार गरजेचे आहे . भाषेत उपल ध असले या, अनेक वषार्ंपासून प्रचिलत असले या प्रितमा,
प्रतीके, संकेत, अलंकार यांचा वापर ही गो ट आहे च परं तु याहूनही अिधक मह वाचे हणजे या

प्रितमा, प्रतीके, अलंकार आज या काळाशी िकती सुसग
ं त आहे त हे पाहून यांचा सािह यात डोळस

वापर क न, न या प्रितमा, प्रतीके िनमार्ण कर यावर सात याने िवचार होणे.

या

टीने

'समकालीन' या श दाचे मह व अधोरे िखत करावेसे वाटत आहे . कुठ याही सािह यप्रकाराशी
आपले तादा

य पावणे हे या सािह याचा आज या काळाशी 'िरले हन ्स; िकती आहे यावर ठरते.

इथे मु ामच मी इंग्रजी श द वापरला आहे कारण पु हा तेच! संवाद पिरणामकारक हायला हवा
आिण िरले ह स हा श द मला सस
ु ंगत पेक्षा आज या काळात अिधक पिरणामकारक वाटला.

वेगवेग या सािह य प्रकारांचा िवचार करता, भािषक स दयार्चे

थान जरी सवर्च प्रकारांम ये

मह वाचे असले तरी िवशेषक न किवतेम ये ते जरा जा तच मह वाचे असते असे वाटते याचे
कारण हणजे रचने या

टीने किवतेला असलेली बंधने. किवतेत कमीत कमी श दांतून जा तीत

जा त गहन आिण आशयपूणर् िवषय मांडला जायला हवा असा संकेत आहे आिण यामळ
ु ेच
प्रितमा, प्रतीके, अलंकार

याचा वापर तुलनेने किवतेत अिधक अपिरहायर् ठरतो. इतर

सािह यप्रकारात वाट यास िलिहणारा थेट िलहून याचे हणणे मांडू शकतो परं तु किवतेत असे

करायची मभ
ु ा असत नाही. िकंबहुना केवळ तसेच करायचे ठर यास किवतेचा आवाका फारच
मयार्िदत होऊन राहील.

यापुढे जाऊन िवचार करायचा झा यास, गझलेसाठी ही बंधने तर जाचक वाटावीत इतक्या
िविश टतेचा आग्रह घेऊन आप यापुढे येतात. मग अशा पिरि थतीतन
ू मागर् काढ यासाठीच हे
भािषक स दयार्चे वरदान आप या कामी येते. गझलेचा िविश ट आकृतीबंध सांभाळून यातन
ू
ताकदी या, आशयघन आिण िचंतनशील सािह याचे सज
ृ न उभे करायचे हट यावर या प्रितमा,
ही प्रतीके, हे संकेत आिण अलंकार आप या मदतीला येतात आिण मुळातच एक वलय असलेली
गझल अिधकच दे खणी आिण वलयपूणर् होत जाते. चांग या गझलेचे गा ड मनाव न काही के या
उतरत नाही याचे कारण हणजे ितची स दयर्पण
ू र् मांडणी, ितची आशयघनता आिण िच तनपर
असूनही वाचकाला िभडेल अशा श दांत मांडलेले आप या दै नंिदन जीवनाचे दशर्न, आपला
आरसाच जणू!

लेखाचा िवषय केवळ गझलेपुरता मयार्िदत अस याने आपण मराठी गझलेचा िवचार क . आपण
हणतो याप्रमाणे मराठी गझल स या उमल या वयात आहे

यामळ
ु े भािषक स दयार्चे जे

सं कार मराठी गझलेवर आता केले जातील या सं कारां या िशदोरीवर येणारी मराठी गझल
फळाला येईल.

मराठी गझलेची

वतःची अशी समद्ध
ृ परं परा तयार हो या या

टीने

या

सं कारांची गरज, यांचे मह व आप या लक्षात यायला हवे. आजपासून शंभर वषार्ंनी मराठी
गझल कशी िदसेल, कशी असेल हे आज आपण ित या समद्ध
ृ तेम ये काय आिण कशी भर
टाकतोय या यावर अवलंबून असेल. येणार्या
िपढयांनी इितहास चाळला तर काहीतरी ठोस यां या हाती लागले पािहजे हणूनच
जाणीवपव
र् प्रय न आज करणे गरजेचे आहे .
ू क
पण मग हे सं कार करायचे हणजे नेमके काय करायचे?

सु वातीपासन
ू या मराठी गझलेचे िनरीक्षण के यास असे लक्षात येईल की, मराठी गझलेची
आजपयर्ंतची भाषा ही कुठे तरी शहरी/नागरी जीवनाचे प्रितिनिध व करणारी रािहलेली आहे यामळ
ु े
यामधून येणार्या प्रितमा, प्रतीके शहरी जीवनाशी िनगडीतच येत गेलेली आहे त. आप याकडे
'प्रमाण भाषा' नावाचा एक बागुलबुवा आहे आिण येता जाता आपण सग या न या िलिहणार्यांना
या बागुलबुवाची भीती दाखवत इथवर आलेलो आहोत. लेखा या सु वातीलाच उ लेख याप्रमाणे,
मा या

टीने वाचकाला कवीचे हणणे जसे या तसे

याचाच अथर् जर आपण आपला

या भाषेतून समजते ती प्रमाण भाषा!

टीकोन िवशाल करायचा ठरवला तर भाषेची या ती कशी

वाढे ल याकडे लक्ष यायला हवे.

तर भाषेची

या ती कशी वाढे ल? साहिजकच

यात नवीन श दांची, परं परांची, संकेतांची,

वाक्प्रचारांची, हणींची भर पडत जाईल ते हा. भाषे या िवकासात इतर भाषांतन
ू आले या िकंवा
आप या भाषेतून इतर भाषेत गेले या श दांचे मह वाचे योगदान असते हे आप याला माहीत
आहे च. या पा वर्भूमीवर मराठी गझलेत ग्रामीण मराठी भाषेचे थान काय आहे . अगदी प ट
िलहायचे झा यास 'बोली' भाषा आपण िकती प्रमाणात वापरतो? नाही हणायला अलीकड या

काळात काही िविश ट कवींनी आप या बोली भाषेतले संकेत वापरायला सु वात केलेली आहे परं तु
ते अगदी अलीकड याच काळात! आप याला माहीत आहे च की, महारा ट्रा या एकूण
लोकसंख्ये या ५५ टक्के लोकांचे वा त य ग्रामीण भागात आहे . आप याकडे दर बारा मैलांवर
भाषा बदलते असे

हणतात आिण अनेक परं पराही बदलतात तर िवचार करा की जर नागरी

भाषेसोबत बोली भाषेलाही गझलेत सामावून घेता आले तर गझले या भािषक स दयार्चा िव तार
िकती पटीने वाढे ल.

बोलीभाषेचा वापर हणजे सरार्स बोलीभाषेतच गझल िलहायची असे कदािचत शक्य होणार नाही.
अथार्त काही कवींनी तोही प्रय न क न पािहलेला आहे परं तू ते अ यंत अपवादा मक हणता
येईल. मात्र बोली भाषेतले श द, वाक्प्रचार, हणी नक्कीच िवपुलतेने वापरता येतील. या उप ्पर
मह वाची गो ट हणजे ग्रामीण जीवनातले अनेकिवध संकेत वापरता येतील. ग्रामीण महारा ट्राचा
अ यास असणार्या लोकां या लक्षात येईल की ग्रामीण जीवनात छो या छो या गो टी िकती
वेग या प्रकारे के या जातात. ितथली मंिदरे , पूजा, सण, प्रथा, परं परा, लग्ने, वर्हाडे, शेती
भातीत या रीती, िवठ्ठलाचे, संतांचे स ते (स ताह) इ. अशा अनेक गो टी मराठी गझलेत का येऊ
नयेत? िवशेष हणजे या सवर्च गो टी महारा ट्रा या िविवध भागात या या भागा या वेग या
वैिश टयांसह होत असतात. यामळ
ु े या अनष
ु गाने येणार्या वेगवेग या भाषा साधनांचा िवचार
क न पािह यास लक्षात येते की ही अमाप संपदा गे या िक येक वषार्ंपासून ना वापरता तशीच
पडून आहे .

काही ढी, परं परा, जीवन पद्धती यांची उदाहरणे िद यास मु ा अिधक प ट होईल असे वाटते.
यासाठी आधी शेर दे तो आिण या याशी संलग्ं न अशा गो टींचा उ लेख करतो,

गावाला आलो की िमळते सावळ कांती गालाला
चुंबन दे ते बहुधा काळी माती गोर्या पोराला
या शेरात ग्रामीण भागातन
ू शहरात गेलेला नायक सट्ट
ु ीला गावाला येतो आिण आठ पंधरा िदवस

राहतो ते हा या या वचेचा रं ग गावाकड या वातावरणाने थोडासा सावळा होतो. हटले तर हे
केवळ वणर्न आहे परं तू काळी माती, ितचे चंुबन, सावळ कांती या गो टींमळ
ु े शेर या सवार्ंना लगेच
िरलेट होतो जे कामासाठी गाव सोडून शहरात आलेले आहे त.
याच गझलेतला अजून एक शेर,
भावाभावांम ये झाली ई यार् सवते हो याची
आई िचंितत आहे की ती जाते कुठ या वा याला
या शेरातले वा तव जरी सगळीकडचेच असले पिरि थती ग्रामीण भागात अिधक िचंताजनक
असते. दस
ु रे मह वाचे हणजे या शेरातला 'सवते' हा श द शेराची नाळ ग्रामीण भागाशी जोडून
दे तो.

आता हा शेर बघा,

कशीबशी िभंतींची पडझड थांबवेल औंदाची िमळकत
सुगी होरची िपक यानंतर बघू िगलावा कर याबाबत
एका ग्रामीण कुटुंबाचे खरे खुरे दशर्न आहे हे ! गावाकडे प्रगतीची पिरभाषा हीच आहे , या वषीर् पीक
कसे आले यावर घरी काय करायचे काय नाही हे ठरते. गावाकडे अशी अनेक घरे मी पािहली आहे त
यां या घरी डागडुजीची कामेही कुठपयर्ंत करायची हे सुगी िपकली की नाही यावर ठरते िशवाय
अगदी सहजपणे आवाक्याबाहे रची असलेली कामे पुढ या सग
ु ीपयर्ंत िश लक ठे वली जातात.
वर या शेरात िगलावा असाच िश लक ठे व याब ल शेर भा य करतो.

पुढचा शेर बघा,

बंद का केलेस पाणी यायचे तू
वेल होती चालली की मांडवावर

या शेरातले वेलीचे मांडवावर जाणे आप यापैकी अनेकांनी पािहले असेल. परसात भोपळा, दोडके,
वाल यांची लागवड कर यासाठी मांडव घालन
ू या या भोवती बी पेरणे हा ग्रामीण जीवनपद्धतीचा
एक भाग आहे आिण आजही
हे ग्रामीण भागात दरवषीर् केले जाते. या आिण अशा अनेक वेगवेग या प्रथा/संकेत ग्रामीण
भागात पाळले जातात, जे गझलेत प्रय नपव
र् आणले पािहजेत.
ू क
स य पिरि थतीचा िवचार करायचा झा यास, नवनवीन कवींचा गझलेकडे बघ याचा

टीकोन

नक्कीच सकारा मक आहे . अनेक कवी गझललेखनाकडे वळत आहे त ही आनंदाची गो ट आहे परं तू
याच बरोबर या सवार्ंमधे सोशल िमडीया या वरदानामळ
ु े एक प्रकारची ह यअ
ुर् ल चढाओढ सु
आहे असे जाणवत राहते. वत:ची गझल सक्षम कर याऐवजी इतरां या गझलेत काय खोट आहे हे
दाखवून दे यासाठी कवी सदै व सरसावलेले असतात. यामळ
ु े गझले या भरभराटीसाठी काय काय
करता येईल यावर िकतपत िवचार होतो याब ल मनात शंका आहे . नाही हणायला गझलेला
यासपीठे उपल ध क न दे ऊन जनसामा यांमधे ितला लोकिप्रय कर याचे िवधायक काम काही
लोक करत आहे त परं त,ू

यासपीठावर येत जाणारी गझल सक्षम करीत राह याचे कामही

आप याला पड यामागन
ू करीत रहावे लागेल. असे हणतात की, प्रेक्षकाची अिभ ची बदलायला
वेळ लागत नाही आिण

हणूनच आज यासपीठांवर सादर केली जात असले या गझलेचा

ऐकणार्यांना कंटाळा याय या आतच काहीतरी नवीन आप याला यां यासमोर ठे वता आले
पािहजे. हे ते हाच शक्य होईल जे हा गझले या भािषक िवकासावर सात याने िवचार केला जाईल.
या

टीने नवनवीन प्रय न केले जातील.

इथे मु ा केवळ मंचीय गझलेपरु ताच मयार्िदत नाही. आज आपण जे पेरायचा प्रय न करत आहोत
यातन
ू येणा‐या काळाकरीता काय उगवणार आहे हे बघ याचे काम जोवर केले जात नाही तोवर

मराठी गझलेची अशी वतंत्र आिण उ लेखनीय परं परा िनमार्ण होईल हे मानणे हणजे फािजल
आ मिव वास ठरावा. एकूणच भाषा, अिभ यक्तीची पद्धत, आशयाची खोली

या सवर्च

पात यांवर नावी याचा यास आव यक आहे .

आता हे सवर् करायला पिरि थती अनुकूल आहे का? तर नक्कीच आहे . मराठी गझलेत आता
महारा ट्रा या कानाकोपर्यातन
ू िलिहणारे पुढे येत आहे त या सवार्ंनी आपण िजथन
ू आलो ितथली
िविश ट जीवनपद्धती गझलेत आणायला हवी.

याचा अथर् खिचतच असा न हे की

या सवर्

गझलकारांनी केवळ यां या बोलीभाषेतच िलिहत रहायचे परं तू िजथे िजथे हे संदभर् आणता येतील
या सवर् िठकाणी बोलीभाषेचा, ग्रामीण संकेतांचा वापर केला तर गझलेचा आवाका वाढ या या
टीने ते एक मोठे पाऊल ठरावे.

िवजय िदनकर पाटील
नािशक, स टबर २०१६
vdpatil74@gmail.com

समकालीन गझल‐ एक यासपीठ
मराठी गझल या िवधेची िवशेष परं परा नस यामळ
ु े संदभर् हणून मराठी किवता आिण उदर् ू
गझल या महान परं परचे अवलोकन आव यक ठरते. स य मराठी गझलेची ि थती िबकट नसली
तरी भरकट यापत नक्कीच आहे . ते हा समकालीन गझल ने िवचारांना कद्र थानी ठे वू पाहणार्या
तसेच जवाबदारीने गझल लेखन क

पाहणार्यांसाठी उपल ध क न िदले या

यासपीठाचे

अन यसाधारण मह व अधोरे िखत कर याची गरज भासू नये. प्र तत
ु लेखात समीक्षक आिण
सािहि यक श सुरर्हमान फ़ा क़ी यां या ‘शेर‐ए‐शोरअंगेज़’
पु तकामधील काही मु े मराठी गझल
पु तकाला थोडक्यात समराइज करायचे

या सर वती पुर कार स मािनत

या िवषया या अनष
ु ंगाने चचत घेणार आहोत.
हटले तर ‘मीर या च

या

यातून समग्र उदर् ू गझलेचे

अवलोकन’ हणता येईल. गझल ही एक किवता असते हे लक्षात घेता एकूणच किवता या िवधेची
काही सू म स दयर् थळे समजून घे या या प्रय नात तुकाराम सोसायटी या (सक्रीय कालख ड
१९०१‐१९१६) तुकारामावरील मूलभूत कामाचा संदभर् दे खील घेतला आहे .

मराठी गझल वतळ
ुर् मयार्िदत असून नानािवध समज‐गैरसमजांनी ग्र त आहे ही मराठी गझल
िलिहणार्यांसाठी एक अजीणर् होणारी गो ट आहे . हे िवधान मराठी किवतेलाही बर्यापैकी लागू होते.
कारणांत न जाता आप या मयार्दा तसेच असलेले गैरसमज समजून घे याचा प्रय न क यात.
गझल बोलीचाली या भाषेतच िलिहली पािहजे, शेर हा वाच या‐वाच या वाचकाला िभडला पािहजे
वगैरे वगैरे अपेक्षा िकतपत वाजवी आहे त ? मानवी वभावीतील गंत
ु ागंत
ु नेहमीच रोजंिदनी या
भाषेत यक्त होऊ शकते का ?

या प्र नांची उ तरे समजून घे यासाठी सािह या या अनेक

शतकां या परं परे कडे पाहणे आव यक आहे . बोलीचालीची भाषा काळानु प बदलते. भाषे या

जडणघडणीत नवनवीन श द जोडले जातात, काही श द काळांतराने मागे राहतात, िव मरणात
जातात. मराठी किवतेचेच घेतले तर नामदे व‐एकनाथ‐तक
ु ाराम यांनी घडिवलेली मराठी भाषा,
यात काळा या आड गेले या हणी, वाक्यप्रचार, संकेत, प्रितमा असंख्य प्रमाणात आहे ,

या

बदल या बोली भाषेपासन
ू दरू गे या आहे त, वापरले जाऊ नयेत का ? दस
ु रा भािषक आग्रह हणजे
भािषक शुद्धता. भाषेची तोडफोड, भाषेत नवीन गो टी आणणे, त या शक्यता िनमार्ण करणे,
परभाषेतन
ू घेवाण इ. आक्षेप घे याजोगे आहे त का ?

वर उपि थत केले या प्र नांचे समाधान कर यासाठी फा की आिण तुकाराम सोसायटी

यां या

संदभर् सूचीम ये िदले या दोन संदभार्कडे पाहता येईल. मीर ब ल फा कींनी केलेली अनेक
िवधाने तुकाराम सोसायटीने तुकारामाब ल न दवली आहे त. खरे तर अशी िवधाने जवळपास भाषा
घडवणार्या कोण याही महाकवी ब ल करता यावीत. फा की हणतात,

‘खरे तर मीर दै नंिदनीचा, बोली भाषेत िलिहणारा कवी न हता. हे िनि चत की या या किवतेचा
साचा बोलीचाली या भाषेतलाच होता. हा महान किर मा या या हातन
ू सा य असा काही झाला
की या याकडून अनेक भािषक आिण किवितक मा यमांकरवी असामा य बुद्धीिववेकाने काम घेत
ित यासारखी तीच अशी अप्रितम शैली ज माला आली.’

मूळ भा यात ‘रोज़मरार् की ज़बान म शायरी’आिण

‘रोज़मरार् की ज़बान पर आधािरत

शायरी’ यातील फरक अधोरे िखत कर याजोगा आहे . इथे लक्षात घ्यायला हवे की बोलीचालीची
भाषा ते बोलीचाली या भाषे या सा यातली किवतेची भाषा हा प्रवास अफाट आहे . रोजमरार् या
भाषेत संवाद साधला जाऊ शकतो, पण िवचार‐अिभ यिक्तवर मयार्दा येऊ शकतात ही शक्यता
नाकारता येत नाही. यापुढे फा की हणतात,

‘आप या समकालीन आिण पूवव
र् तीर् गझल िलिहणार्यां या तुलनेत मीर ने भािषक सुटी खूप
जा त घेत या आहे त. मीर कुठलाही श द वापरताना भीड राखत नाही, आिण संधी िमळा यावर

प्र यक्ष संबंध नसलेले आिण (किवतेमधील) अप्रचिलत वा लोकभाषेतले श द िबनिदक्कत वाप न
टाकतो. श दवापराम ये मीर पेक्षा साहसी आिण उ यमशील कवी शोधून सापडणार नाही. ... असे
नाही की मीर चे हे प्रय न, जे दै नंिदनीला शेरात अिभ यक्त कर या या दीघर् प्रय नांचाच एक भाग
आहे , केवळ िन काळजीपणा िकंवा बेिफिकरीमुळे आले असावेत. श दांची अंतगर्त सुसग
ं ती,
अथर्पूणर् बांधणी, श दांचे भाषेत समरस आिण एक प होऊन िवकिसत पावणे या गो टींव न
प ट होते की कवीने श दांचा िबनिदक्कत वापर एका सज
ृ ना मक उ े याने केला असावा.’

वरील िवधाने समजावून सांगताना फा की मीरचे अनेक अप्रचिलत श दवापर सांगतात,
कहीं (कुठे ) अथार्ने कहूं (सांगणे) वापरणे,

यामळ
ु े कधीकधी सांगणे

यात

या अथार्चा केवळ भास

िनमार्ण होतो. मीर अनेकदा श दांचा वापर प्रचिलत अथार्पेक्षा वेग या अथार्ने करतो. हा प्रकार
तक
ु ारामाकडेही असंख्य प्रमाणात िदसतो, िजथे कल श द मळ
ू अथार्ने योज याकडे प्रबलतेने
िदसतो. उदाहरणाथर् ‘काय कळे बाळा’

या रचनेत तुकाराम ‘सदै व’ हा श द ‘भाग्यशाली’ या

अथार्ने वापरतो तर प्रचिलत अथर् ‘नेहमी’असा आहे . अनेक फोरम वर येणार्या प्रितसादाव न
एकूणच आपली सािहि यक समज अ य प आहे याची वारं वार जाणीव होते.

या िनिम ताने

‘संभावना’ या श दवापरावरील एक हा या पद आक्षेप आठवला.

मीर आिण तुकारामा सारख्या मो या कवींनी योजलेले आणखी एक सािहि यक साधन
पाह यासाठी मीरचा एक शेर पहाल:

पास मझ
ु को भी नहीं है मीर अब
दरू पहुँची ह मेरी
इथे ‘

वाइयाँ

वाइयाँ’ (अमूतर् श दांचे अनेकवचन) हा वापर कुठ याही याकरणा या िनयमात बसेल

असे वाटत नाही. अ याप्रकार या वापरामुळे रचना अनौपचािरक होते आिण भाषा‐िवज्ञाना या
सामा य िसद्धांताप्रमाणे बहुवचनाचा वापर भावनेतील ती ता दाखिव यास उपयक्
ु त ठरतो. असे

प्रयोग मराठीत ज्ञाने वराने

(उदा. ‘सु वरे ’) आिण नंतर तुकारामाने (उदा. ‘वनचरे ’) केलेले

िदसतात. मीर पुि लंगी श दांना त्रीिलंगी सारखे प्रयक्
ु त (आिण हायसे हसार्) करताना िदसन
ू
येतो. तसेच श दांचे पूरबी वापर प्रचिलत करतो (उदा. लगे ऐवजी लागे). तुकारामा या अनेक रचना
धोपट सदरात मोड यासारख्या भासतात; आि तकता हा मु ा बाजूला ठे वला तरीही. याचे कारण
वाचक घाईगडबडीत वाचत असावा, असे होऊ शकते. पण प्र येक वेळेस तसे नसते. अनेकदा
अभंगाचा सार काही िकरकोळ मु ा असू शकतो आिण मग वाचकाला अभंग सरळसोट, सपाट वाटू
शकतो. कदािचत याचमुळे अिभ यिक्तसाठी तुकारामाने अवलंबलेली भािषक आिण किवितक
मा यमे वाचका या नजरे तून िनसट या या शक्यता बळावतात. एक उदाहरण दे ऊन मत प ट
करतो. ‘पूजा पू यमान’ या अभंगात तक
ु ाराम सोसायटी या हण यानस
ु ार एक ल यप्रयोग
आहे . तो ‘लाज मान बोळिवला’ असा आहे , जेथे दोन क यार्ंपैकीं दस
ु ‐या या िलंगवचनाप्रमाण
िक्रयापदाचे

प िफरिवल आहे . वाचक अ या भािषक बारका यांना तुकारामा या अभंगाकडे

बघ या या िनरस व ृ तीमुळे पारखा हो याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा मु ा िदसायला
लहान िदसला तरी दशर्वतो की संतसािह यात लहानसहान गो टींचाही िवचार झालेला िदसन
ू येतो.
तुकारामाकडे तर फारच मो या प्रमाणात.

पुढे फा की हणतात,
‘मीर ने कायदा करणार्यां या ( याकरणाचे ठे केदार, जे जनमानसात प्र येक युगात
अवतरतातच) धबडग्याची पवार् न करता फारसी या समासयक्
ु त श दसमह
ू ांना उदर् ू मधे बहुवचन
क न िबनधोक वापरले.’

फारसीमधून येणारे श द मीर ने तसे यातसे न घेता वापरात या भाषेचा लहजा लक्षात घेऊन
असाधारण मौिलकतेने काम घेतले आहे . उदा. बग स ज़ा उपल ध असताना मीर बग ‐स ज़े
वापरतो. हा मीर चा शेर पहाल.

जेब दरीदा ख़ाक िमल के हाल से क्या आगाही तु ह
राह चलो हो नाज़कुनां दामन को लगाकर तुम ठोकर

जेबदरीदा = िखसा कटलेले, आगाही = खबर

इथे ‘ख़ाक म िमले हुए’ऐवजी ‘ख़ाक िमल ’अशी संिक्ष त पण प्रभावी श दयोजना केली आहे .
तसेच ‘अ दाज़े‐क़ाितल का अपने’ हे ‘अपने क़ाितल के अ दाज़ का’ ऐवजी योजले आहे .
याचप्रमाणे तुकारामरिचत ‘ढे कर जेवण िदसे साच’(जेवण बरे झाले की नाही की हे ढे कर आले की
समजावे)

या चरणात ढे कर हा श दप्रयोग पाह यासारखा आहे .

दद
ु वाने ‘ढे कर’ सारखे

श दप्रयोग हळूहळू लु त होऊन गाथे या काहीकाही प्रतीत सद्ध
ु ा आढळनासे झाले आहे त. या
उदाहरणांव न लक्षात येते सग याच मो या कवींकडे बारीकसारीक गो टींत वेगळा आिण
सज
ू येतो. डो यात अंजन घालणार्या फा क़ीं या खालील ओळी िचंतनीय
ृ ना मक िवचार िदसन
आहे त.

`अ या प्रकार या ग ड‐म ड आिण घल
ु ावटीने मीर या भाषेत िजवंतपणा आिण गितशीलता
आणली; ही दद
ु , उदर् ू आिण फारसी या
ु वी बाब आहे की आप या सग यांनी शुद्ध आिण अशद्ध
घोळात पडून अ याप्रकार या सवर् प्रय नांना, यामळ
ु े मीर मीर हणून ओळखला जातो, नाकारले,
आिण आप या हाताने आपले सािहि यक िव व अिधक संकुिचत क न घेतले.’

अलीकडे इ‐मा यमांमळ
ु े सवर्दरू पोहोचता येत अस यामळ
ु े प्रकषार्ने जाणवते की मराठी गझल
िवपुल प्रमाणात िलिहली जात आहे . आपण सग यांनीच थोडासा वेळ थांबून पहायला हवे की
होणारे िलखाण (भाषे या आिण अथार् या अंगाने) िकतपत भर घालणारे आहे . मराठी गझल म ये
एक मोठी लाट िदसन
ू येते ती आहे भावगीतीयछाप गझलांची. अ या गझला बहुतेकदा

नाजक
ु खयाली या नावाखाली खपिव या जातात. नाजक
ु खयाली या एका शेराबाबत ग़ािलब
िलिहतो, ‘कोह कंदन‐ओ‐काह बरआवुदर्न’ हणजे पहाड खोदना और घास िनकालना. आपाप या
त येतीप्रमाणे नाजुकखयालीचे प्रशंसक असणे योग्यच आहे , परं तु नाजुकखयाली आिण
अथर्सौ दयर् (मानीआ ीनी) या संक पनांची गफलत केली जाता कामा नये. नाजुकखयालीचा शेर
अथार् या अंगाने मयार्िदत असू शकतो. दस
ु रीकडे,

या वक्त यात अथार् या अनेक शक्यता

िदसतात, तो अथर्सौ दयार्ने युक्त असे ढोबळपणे हणता येईल. एक उदाहरण दे ऊन प ट करता
येईल की शेरात मानीआ ीनी क याप्रकारे आणता येऊ शकते. क़द्र िबलिग रामी या शायरा या
म

यावर इ लाह दे ताना गािलब जे प टीकरण दे तो, याव न मानीआ ीनी समज यास मदत

होते. मूळ शेर असा होता,

लाके दिु नया म हम ज़हरे ‐फ़ना दे ते हो
हाय इस भल
ै ा म दग़ा दे ते हो
ू ‐भल
ु य

तर गािलब या इ लाहानंतर शेर असा झाला,

लाके दिु नया म हम ज़हरे ‐फ़ना दे ते ह
हाय इस भूल‐भुलय
ै ा म दग़ा दे ते ह

गािलब हणतो, ‘आता स बोधन दो ही प्रेयसींना झाले‐ भौितक तथा अलौिकक (म ृ य)ू . हणजेच
अथार्त इजाफा झाला.’ श दसौ दयार्ने ओतप्रोत असा तुकारामाचा एक अप्रितम मक्ता पहाल:

तक
ु ा हणे काळ काळे त ड केले

या दै िद तमान ओळीब ल नेमाडे हणतात ‘काळावर िवजय िमळिव याचे अदभुत स य.’ इथे
अथार्तच ‘काळ’ हे ‘काळाचे’अ या अथार्ने घेतले आहे . वरील ओळीत ‘काळ’ हे
‘काळाने’घेतले तर ‘काळाने त ड काळे केले’ असा लौिकक अथर् प्रगट होतो. ही ओळ
मानीआफ्रीनी चे अ यु तम उदाहरण आहे .

मीर आिण गािलब गझलेत श दसौ दयर् आिण अथर्सौ दयर् यांना क्रे द थानी मानतात. गािलबचे
तर प्रिस ध कथन आहे , ‘भाई, शायरी मानीआ ीनी है , क़ािफयापैमाई नही।’ क़ािफ़यापैमाई
हणजे असे शेर की जे भरीचे असून केवळ खानापूतीर् साधतात. असे शेर गझलेम ये शेरांची संख्या
वाढिव या या ि टकोनातून िलिहले जातात. मराठीतही अ या शेरांचे चलन ळत चालले आहे , ही
दद
ु ै वी पण न थोपवता येणारी गो ट आहे .

फा कीं या मते मानीआ ीनी या लक्षणाम ये

वक्त याम ये पेचदारी आिण अथार् या अनेक शक्यता हे गुण प्रामख्
ु याने आहे त. अथार् या अनेक
शक्यता क या िनमार्ण होऊ शकतात हे सांग यासाठी एक शेर पाहूया.
इ छाही अ यार्तच सुटली
कुठे न अडले गाडे माझे

एक अथर् असा आहे की (आयु या या) अ यार् वाटे वरच (जग याची) इ छा सट
ु ली (मेली), मग गाडे
अडणार तरी कसे, िजथे कुठे जा याची इ छाच रािहली नाही. दस
ु रा अथर् दस
ु र्या ओळीत प्र निच ह
टाकले की लागतो. माझे कुठे गाडे अडले नाही ? हणजेच माझे िजथेितथे गाडे अडले आिण (काही
कर याची) इ छासुद्धा संपली.

या उदाहरणाव न हे ही

प ट होते की िच हां या अनाव यक

वापराने अथार्ची िदशा िनि चत होऊ शकते, जे मानीआ ीनीला बाधक आहे .

दस
ु रा आिण अितशय मूलभूत मु ा आहे मुनासबते‐ल ज़ीचा. ही फ्रेज नवीन असली तरी मु ा
अपिरिचत नाही. मुनासबते‐ल ज़ी हणजे किवतेतील (शेरातील) िनवडले या श दांची एकमेकांशी
असलेली यथाथर्ता. हा मु ा समजून घे यासाठी मस
ु हफीचा एक शेर पाहूया:
यादगारे ‐ज़माना है हम लोग
याद रखना फ़साना है हम लोग

काय आहे या शेरात की याची खु गािलबने प्रशंसा करावी. गािलब हणतो, ‘याद रखना’ हा
श द ‘फ़साना’ या श दासाठी यथाथर् (मन
ु ािसब) आहे . ... श द एकमेकांशी सस
ु ंगत (मन
ु ािसब)
असायला हवेत.’ अथार्तच ही यथाथर्ता श दगत असू शकते, तशीच अथर्गत सुद्धा. योग्य श दांची
िनवड, यांचे यथा थान रोपण, आिण प्रवाहीपणा हे गुण चांग या शेरासाठी अ यंत आव यक
आहे त. या सग याच गुणांनी संप न असा हा अनंत ढवळचा आशयघन शेर मरणात राहणारा
आहे .

ही ना यांची गजबज, हा पाला पाचोळा
मरण असावे िनजर्नतेचा वारा बहुधा
उ तम शेर कसा ओळखावा/वाचावा या साठी मीर या एका कॉ पेक्स शेरावरील फा कींचे भा य
वाच यासारखे आहे . शेर आहे ,

धोखा है तमाम ब े ‐दिु नया
दे िखएगा िक ह ठ तर न होगा

फ़ा क़ी हणतात, ‘शेराचा अंदाज पग बरी उपदे शा मक आहे . शेरात अ तिनर्िहत स दयर् आहे . ब े ‐
दिु नया दोन अथार्ंनी घेता येईल. एक दिु नया जी खु एक समद्र
ु आहे आिण दस
ु जो
ु रा तो समद्र
दिु नयेत आहे . दस
ु आशा आिण शांतीचा उ गम आहे . हणजे, जी जागा
ु रा अथर् घेतला तर समद्र

िकंवा व तू यामळ
ु े अशांती आिण उ िवग्नता संप याची आशा आहे , एक धोका आहे . खरा समद्र
ु ,

जो त ृ णा िमटवेल वा मन:शांती दे ईल, या जगात आहे तरी कुठे ? धोका या श दाचेही दोन अथर्
लावता येतील. एक हणजे दिु नया पी समद्र
ु मग
ृ त ृ णेसारखासा आहे . या या जेवढे जवळ जाल
तो तेवढाच दरू जाईल. दस
ु नजरे चा धोका आहे , जो िदसतो पण नसतो.
ु रा असा की दिु नया पी समद्र
हणजेच मग
ु ात बुडून तर
ृ जळ आहे . पुढे ‘ह ठ तर न होगा’ म ये सूचकता आहे . दिु नया पी समद्र
जाशील पण तहान भागणार नाही. इथे ‘दामन तर होना’ हणजे ‘गन
ु ाहगार होना’हा संकेत

यानात घेत यास असाही अथर् घेता येईल की दिु नया पी समद्र
ु ात डुबक्या लावून गु हे गार तर
होशील पण असंतु ट राहशील. हणजेच मन:शांती काही िमळणार नाही.’

गािलब ‘कैफ़ीयत’

या शेरात या िवशेषतेचा उ लेख करीत नाही तर मीर हणतो, `न हो क्यूँ

रे ता बेशोिरशो‐कैफ़ीयतो‐मानी’. फ़ा क़ी हणतात, ‘ या पािरभािषक श दाचा अथर् आता हरवून
गेला आहे . परं तु खरे तर कैफ़ीयत ती गो ट आहे की िजला यानात ध न ‘बेिदल’ ने एक प्रिसद्ध
कथन केले होते‐ ‘शेरे‐ख़ब
ू मानी नदारद’. हणजेच असा शेर की िजचा अथर् त काल िनघो न
िनघो याचा भावना मक वा कथना मक प्रभाव वरीत होतो.’ कैफीयत असले या शेरांचा अथर्
लावणे कठीण जाऊ शकते.

जहाँ म ‘मीर’ से काहे को होते ह पैदा
सन
ु ा ये वािक़आ िजनने उसे तअ सफ़
ु था

या शेरातले िडटे स पाह यासारखे आहे त. पिह या ओळीत उिक्तवैिच य आहे . ‘काहे को होते ह
पैदा’चे दोन अथर् िनघतात. एक अथर् असा की असे (असामा य) लोक होतात तरी कुठे तर दस
ु रा
असा की असे (कमनिशबी) लोक होतात तरी का ? दस
ु री गंमत अशी आहे की म ृ यूचा उ लेख न
करता ‘ये वािक़आ’ हणत ही घटना पोहोचवली आहे , आिण तीही अशी की ही घटना ‘क़ािबले‐
िज़क्र’आहे असे प्रतीत हावे. अ याप्रकारे रोज याच एका घटनेत मीर ने भावना मक अथर्गांभीयर्
आणून कमाल साधली आहे . इथे हे ही लक्षात घ्यायला हवे की प्रासंिगक (सुपरिफिशयल) शेर जे
दीघर्कािलक ठरत नाही, कैफ़ीयत चे शेर नसतात.

काही मिह यांपव
ू ीर् जफर इकबाल या प्रिसद्ध शायराचा एक शेर वाचनात आला:

िफरता हूं बाजार म, क जाऊ, लेता चलू

उनकी खाितर ब्रेिजयर अपने िलए दवाइया

मराठी गझलेत असा शेर लोक कसा घेतील, अशी शेर वाचला ते हा उ सुकता वाटली. नंतर िवचार
के यावर जाणवले की असे बो ड शेर प्र येक काळात होतातच. िवषय आिण संदभर् तेवढे बदलत
राहतात. एखादा शेर त कालीन साचेबंद आवडीिनवडीप्रमाणे िविश ट काळात खटकतो तर
काळांतराने नाही. िमज़ार् रफ़ी सौदा चा एक शेर पहाल.

ये

बा जाहे ‐दिु नया का नही कम मालज़ादी से

िक इस पर रोज़ो‐शब म सैकड चढ़ते‐उतरते ह

इथे सौदा दिु नयेतील सुख‐समद्ध
ृ ी, शान‐शौकत इ यादींची उपमा मालज़ादी हणजे वे येला दे त
आहे . हा शेर अठरा या शतका या मानाने बो ड आहे . एका कायर्क्रमात माझा असाच एक शेर
ऐकवून लोकांची प्रितिक्रया पािहली, आिण वाटले की मराठीत गझलेचे वाचक घडिव याची गरज
सद्ध
ुर् ात आव यक आहे . असे क चर अनेक
ु ा असावी. सु ढ वाचनाचे चलन मराठी गझल वतळ
वषार्ं या जािणवपूवक
र् प्रय नातूनच येऊ शकते हे मराठी गझल िलिहणार्यांना समजायला हवे.
अ यथा ‘गाबज इन गाबज आउट’ अशी मराठी गझलेची ि थती होऊ शकते. असो, जफ़र या वर
िदले या शेराब ल शहरयार िलिहतो, ‘गझलेत अ याप्रकार या गो टी थो याफार िविचत्र नक्कीच
वाटतात. परं तू पारं पािरक गझलेत या किथत स य समाजा या अलंकृत भाषा व

यां या

का पिनक िवषयां या पुढे जाऊन सरळ सरळ मांडलेली सामा य माणसा या मानिसक ि थतीची
ही अिभ यिक्त आहे .’ असे अनेक शेर, अनेक िवषय जदीद उदर् ू गझलेत फार अगोदर आलेले आहे .
न याने मराठी गझल िलिहणार्यांनी अगोदर काय झाले आहे याचा मागोवा, आिण स या काय
होत आहे , याची खबर ठे वणे गरजेचे आहे . मराठी गझलेचा येणार्या काही वषार्ंत कायापालट होतो
का, आिण झाला तर कसा होतो, हे पाहणे मोठा अनुभव ठरावा.

असो, अनेक मु े आहे त जे वर उ लेखले या फा की आिण तुकाराम सोसायटी या कामामळ
ु े
आप यापयर्ंत पोहचू शकतात. समकालीन या पुढील अंकात यावर िव ताराने िलिहनच. आता
आटोपते घेत इतकेच हणीन की आ तापयर्ंत या गझल िलिहणार्यांनी मराठी गझल िजथपयर्ंत
आणून सोडली आहे , यात सुरेश भटां या मूलभूत कामाचा संदभर् घ्यावा लागेल, ितथून ती खर्या

अथार्ने पुढे यायची असेल तर यां यापासन
ू लाभाि वत होणे अनुकरणा मक नसून सज
ृ ना मक
अस याची आव यकता आहे . खात्री आहे की समकालीन गझल

यात मह वाची भिू मका

साकारे ल. ध यवाद.
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दव फुलांवर पडत जाते

ध स या दयात होते
कुट्ट मांजर पळत जाते

कोठली ती चूक करते
पाल का चुकचुकत जाते

अंतरी काहूर उठते
एक

टी बघत जाते

एक जग उ

व त होते

एक जीवन घडत जाते

रात्र धाग्याने तमा या
लाख गो टी िवणत जाते

ओळ जखमी काळजाची
श द मागत क हत जाते

शुभानन िचंचकर
shubhanan.chinchkar@gmail.com

४.

दयात भावनांचा क यूर् असेल ते हा
नीरव अशा क्षणांनी ते गजबजेल ते हा

नाते िवणायचे तर आलेच गाठ पडणे
टोकांस दोन दोघे, गुंता सुटेल ते हा

संपेल हे वलय अन माझी नजर उपाशी
सवर्त्र फक्त ग्लॅ मर हुडकत िफरे ल ते हा
येईल िबलग याला लाटे परी पु हा मी
जे हा तुला िकनारा होणे जमेल ते हा

सा न बघ कधी तू हे पव
र् ह जरासे
ू ग्र
टीप याडचेही नक्की िदसेल ते हा

िव वजीत दीपक गुडधे
vishwajeetgudadhe@gmail.com

५.

वसवली आहे स जी व ती तुझी
पाड यासाठी ितला सक्ती तुझी

सेम हो या आवडी मा या तु या
बदलली की काय आवड ती तुझी ?

क पना आहे तुला सारी तरी
अ प आहे क पनाशक्ती तुझी

एवढी िचडिचड वत:वरती? नको
जायची सोडुन तुला यक्ती तुझी .

दे िवभक्तीचा नवा प्र यय मला
जर पुरे झाली तुला भक्ती तुझी

का मला भेटायला आलीस तू ?
िजंदगी नडणार ही म ती तुझी

वि नल शेवडे
swapnil.shewade@gmail.com

६.

यग
ु यग
ु ांचा त्रास हा गेला िटपेला वाटतो
िवठ्ठलाचा भार आता या िवटे ला वाटतो

पािहली ओलावताना मी िचतेची पापणी
आज बहुदा स गण
ु ी माणस
ू मेला वाटतो
लटकतो खोपा कुठे िहरवा कुठे भगवा, िनळा
पाखरांनी आज जातीवाद केला वाटतो

वीज कडकडली मघाशी हुंदक्यागत वाटली
कंठ आभाळा तझ
ु ाही दाटलेला वाटतो

पोट गेलेले खपाटी अन ् नजर याकूळली
जीवना तू ज म ज माचा भुकेला वाटतो

वावराचा बघ िकती िदसतोय सुतकी चेहरा
पावसाचा काल बहुदा जीव गेला वाटतो
सिचन क्षीरसागर
sachinkshirsagar261@gmail.com

७.

िदघर् उसासे टाकत बसते
आठवणींना गाडत बसते

अंधुक‐अंधक
ु वाट धुक्याची
अंदाजाने तुडवत बसते

तुला भेटणे नाही टाळत
वतःलाच िझड़कारत बसते

चतथ
ु ीर्स चंद्रास पािहले
आळ घेतला भोगत बसते

डो यातन
ु मोती ओघळती
आठवणींना वेचत बसते

आकांक्षांचे पंख पसरले
नैरा याने कापत बसते

केस िनखळतो पापणीतला
काही‐बाही मागत बसते

सुिप्रया िमिलंद जाधव
supriya.jadhav7@gmail.com

८.

सहज प्र येक धागा वेगळा काढून झाला
असा हा मोकळा गुंता कुणाहातून झाला

तशी तर क्रीनवर होती कुणी दस
ु रीच मुलगी
िकतीवेळा तझ
ु ा मख
ु डा पढ
ु े आणन
ू झाला

िकती दाटून येतो पण कुठे बरसन
ू जातो
तुझा आवेग बहुधा कोरडा मा सून झाला
कशाला अथर् सांगू नेमका मा या मनाचा
तल
ु ा जो पािहजे होता तझ
ु ा लावून झाला

तल
ु ा िमळणार नाही िवठ्ठला माफी कधीही
मला हा रोग जो झाला, तु यापासून झाला

वैभव कुलकणीर्
vvk751985@gmail.com

९.

घ याळाचा पुढे काटा सरकलेला
क्षणाचा हातुनी पारा िनसटलेला

िरतेपण साचुनी शैवाल झालेले
मनाचा पायही मा या घसरलेला

मनाजोगे तुला सारे िमळुनसुद्धा
तुझा का चेहरा आहे उतरलेला

कसा ठोका मनाचा जुळवुनी घेऊ
कसा हा चेहरा सोसू बदललेला

तु याशी म करी केली जरा दे वा
तसा तू मंिदरी िदसला िबथरलेला

मला हा ओळखीचा वाटला र ता
कुठे काचा, कुठे काटा उगवलेला

िमळाले ना चुलीला आजही सरपण
मल
ु ीला चारला पापा िभजवलेला.

िप यांना आज या वाटे महा मा मी
असे माथेिफ

पव
ू ीर् िहणवलेला

गणेश नागवडे
ganeshnagavade21@gmail.com

१०.

जग याचेही िकती बहाणे करतो आपण

मे यावरती खरे खरु े ते मरतो आपण

सारे जागे, हमाल केवळ घोरत असतो
ओझे सारे मनावरी पांघरतो आपण

केले आ ही महाग इथले दानापाणी

चंदर, मंगळ िकती कुटाणे करतो आपण
झा या दिु मर्ळ िजवािशवा या गाठीभेटी
आंतरजालाव न का वावरतो आपण
गेले सगळे िर याच हाती जातानाही

येणार्यांची उगाच गोणी भरतो आपण

बाळ पाटील
balpatil11@gmail.com

११.

मनाचे बोल ऐकावे
क्षणाचे होउनी जावे

जरासा धूर सोसावा
हवेचे द:ु ख जाणावे

थकुनी झोपता र ता
धुळीचे पाय चेपावे

िजथे वालामुखी जागा
ितथेही रोप लावावे

अखेरी मक्
ु त हो याला
िकती ज मातुनी जावे

प्रफु ल कुलकणीर्
prafull.gazal@gmail.com

१२.

मान ठे वा कशास कोणाचा
कोण होईल दास कोणाचा

एकमेकांस वाहुनी पाहू

भार होतो कुणास कोणाचा

केवढा िख न वाटतो र ता
ठ प झाला प्रवास कोणाचा

शेकडो हूड छोक‐यांम ये

एक मुलगा उदास कोणाचा

ईि सते िक्ल ट होत जाणारी
काय तगणार यास कोणाचा

भल
ु वणे ही तझ
ु ी नशा मानू
गुंतलो तो िवलास कोणाचा

िवजय िदनकर पाटील
vdpatil74@gmail.com

१३.

हे पान हलेनासे का झाले आहे
हे गढ
ू कळे नासे का झाले आहे

फारा िदवसांनी र

यावर हा आलो

संदभर् िमळे नासे का झाले आहे

डो यांत तु याही इ छा धूसर धूसर
काहीच िदसेनासे का झाले आहे

प्रेमात िनखरले एकेप्रितमेचेपण
हे रं ग िवटे नासे का झाले आहे

हे वाट असे बघणे आशेवर को या
हे पाय िनघेनासे का झाले आहे

सांजेस िवरागी पाचोळा होताना
आयु य ढळे नासे का झाले आहे
समीर च हाण
chavansameer@gmail.com

१४.

मी इितहासाचा एखादा सांधा बहुधा

मा यावरती गतकाळाचा ताबा बहुधा

तिु झयासाठी िकंिचत रडलो आिण वाटले
या ही कतर् यातुन झाली सुटका बहुधा
उगाच क्षणभर सळसळली िहरमुसली झाडे
धुळार या पानांवर पडला तारा बहुधा
ही ना यांची गजबज, हा पाला पाचोळा
मरण असावे िनजर्नतेचा वारा बहुधा
दिु नयेचा यापार पहावा, व थ बसावे
मा यासाठी एकच र ता उरला बहुधा
राित्रंचे धगधगते जंगल िवझते आहे
सुटत चालला िदवसांचा ही फेरा बहुधा
अनंत ढवळे
anantdhavale@gmail.com

