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संपादकीय न द:
समकालीनचा दस
ु रा अंक वाचकां या हाती दे ताना आनंद होतो आहे . प्रग भ, वैचािरक
आिण न या वळणा या गझलेची पाठराखण कर यासाठी, गझले या अथर्िवषयक शक्यता
धुंडाळ यासाठी सु

केलेला हा उपक्रम. पिह या अंकाचे वाचकांकडून आिण िवशेषतः

गझल िलिहणार्या न या िपढीकडून जे

वागत झाले ते बघता गझलेत अशा उपक्रमाची

िकती आव यकता होती हे सहज लक्षात यावे.
गे या खेपेप्रमाणे

यावेळी दे खील काही लेख आिण िनवडक कवीं या गझल असे अंकाचे

व प आहे . अंकासाठी सहकायर् केले या सवर् कवींचे आभार; पिहला अंक वाचून आवजन
ूर्
प्रितिक्रया कळवणार्या वाचकांचेही िवशेष आभार.

अनंत ढवळे
सं थापक संपादक, समकालीन गझल

गझल - पिरवेश, परं परा आिण अथर्व तेची साधने
गझलेचा भारतीय उपखंडावरील प्रभाव प ट आहे. गे या दोन-तीनशे वषार्ं या काळातील
गझल लेखनाचा प्रभाव इथ या जीवनावर आिण इथ या जीवनाचा प्रभाव गझलेवर पडला
आहे .

अनेक गझल,

बनत आहे त.
असावे?

या गझलांमधले शेर लोकोक्तीचा भाग बनलेले आहे त, अजूनही

लोकजीवनात गझलेचे इतक्या मो या प्रमाणावर

ळ याचे काय कारण

या प्र नाचे उ तर कदािचत पौवार् य सं कृतीत - आिण

याहूनही अिधक

इथ या मानिसकतेत अथवा सामूिहक जाणीवेत दडलेले असावे. भारतीय त वज्ञान, भक्ती
परं परा आिण सूफी संप्रदायांची उदारमतवादी प्रेम-जाणीव

यांचा अनोखा संगम गझले या

िचंतनात झालेला िदसन
ू येतो. भारतीय उपखंडात या लोकजीवनाकडे बिघत यास असे
िदसन
ू येत,े की इथला समाज अनेक पात यांवर तुटलेला आिण िवभािजत आहे .

धमर्,

जात, भाषा, प्रांितक अिभिनवेश अशा अनेक गो टी सांगता येतील. पण एक मोठाच
सामािजक िवरोधाभास हाही आहे , की एक उदारमतवादी िवचारधारा

या खंडप्राय दे शा या

उं चसखल जमीनीतन
शतकानश
ू
ु तके वाहत आलेली आहे . हे िचंतन, ही िवचारधारा
वेगवेग या भाषांमधन
उ या रािहले या भक्तीपरं परा आिण संतकवीं या मा यमातून
ू
आलेली

आहे .

भक्तीपरं परे तली

प्रेमाची,

साधेपणाची

सवर्समावेशकतेचा पाया आहे . या िचंतनाचे काहीसे 'भौितक'

िशकवण

या

उदारमतवादी

प गझलेतन
ू उत न आलेले

आहे . भक्तीपरं परे त प्रेम आ याि मक पातळीवरचे तर गझलेतले काहीसे अिधभौितक िकंबहुना

या दोन पात यां या मधले आहे .

किवता आिण िचंतन

यातला मूलभूत फरक आहे की िचंतन (िकंवा त वज्ञान) गो टींची

याख्या कर याचा, आिण

या

याख्यांचा अथर् लाव याचा प्रयत ्न करत असते - तर

किवता ही गो टीं या - माणसावर,

या या जीवनावर होणार्या पिरणामाचा िवचार करत

असते. चांग या किवतेत हा िवचार भावने या िकंवा िन वळ क पने या पलीकडे जािणवे या पातळीवर जाताना िदसन
ू येतो.
गझल ही रोमँटीक किवता आहे का?

गझल दे खील

या गो टीला अपवाद नाही.

या प्र नाचे उ तर हो आिण नाही असे दो ही दे ता

येते. मी मागेच

हट याप्रमाणे गझलेचा सु वातीचा त वळा पािहला तर तो िप्रयकरा या

यिथत आिण अित भाविनक 'उ गारांचा' िदसन
ू येते.

िकंवा हुंकारयुक्त 'वक्तत
ृ ्व'

यामळ
ु े हे अित भाविनक उ गार

हणजेच गझल आहे असा समज अनेकांचा होऊ शकतो.

हे गझलेचे सवर्ंकष वणर्न िकंवा
प्राधा य दे ताना िदसन
ू येते.

वभाव नाही.

पण

रोमँटीक किवता क्विचतच िवचाराला

या किवतांचे वैिश

य

हणजे थेट भाविनक प्रितिक्रया -

आिण भावने या पातळीवर िनिमर्तीसाठी आव यक असले या क पना आिण प्रितमा.
गझल अशी किवता आहे का?

तर नक्कीच नाही.

गझलेचा शेर क्विचत भावने या

पातळीवर जाणारा असला - तरी तो िन वळ भावुक अिभ यक्ती नसतो. वेदनेने िव हळणे
एक आिण

या वेदनेचे मळ
शोधू जाणे दस
ू
ु रे . मानवी जीवन अथाह आहे , माणसाचे

वभाविव व महासागराप्रमाणे िवशाल आहे .

यक्तीचे अनुभविव व आिण लौिकक जग

यांचा पर पर संबंध शोधणे हा गझलेचा मूळ
आहे .
गो टींची

पण हे िचंतन

वभाव आहे ; आिण ितचा गाभा िचंतनाचा

क्ष त वज्ञाना या भाषेत नाही - तसेच

या िचंतनाचा कल

याख्या कर याचा दे खील नाही. अिभ यक्तीमधली उ कटता आिण मानवीयता

राखूनच गझल हे िचंतन करताना िदसन
येते. अपवाद प्र येक गो टीला असतात,
ू
गझलेतही आहे त.

िन वळ भाविनक लेखन गझलेतही होतेच - पण

जाणारी गझल बघणे

या

यापलीकडे िलिहली

टीने आव यक आहे . मराठी गझलेतली पिहली िपढी मात्र

याज रोमँिटकते या आहारी जाऊन ब हं शी भावूक लेखन करती झाली हे
खेदाने नमूद करावेसे वाटते.

या िठकाणी

या िपढीने गझलेचा प्रवाह वाहता ठे व याचे अ यंत मह वाचे

काम केले हे मा यच, पण आशय आिण िवचारां या कसो यांवर

या िपढीचे लेखन तोकडे

पडताना िदसन
ू येते. स या मराठी गझलेत मुशायर्यांचा जोर आहे . या उपक्रमांमधून नवे
कवी लोकपटलावर पुढे येत असले तरी िन वळ भावनाप्रधान आिण लोकरं जनपर
लेखनाकडे कल वाढत जातो आहे हे दे खील न दवावेसे वाटते.
मी कोण आहे ? मा याभोवतीचे अफाट, प्रचंड वेगाने पुढे जाणारे जग आिण मी पर पर संबंध कसा आहे ? या जीवनाचे मूळ कारण काय आहे ?
आहे ?

गो टी अशा आहे त तर

हे जग कुणी बनवले

या अशा का आहे त? प्रेम, वासना, अहं कार,

या भावनांचे मानवी पर परसंबंधांम ये काय

यांचा

वेष, िहंसा

थान आहे ? मानवी जीवनातील प्रचंड

मो या िवरोधाभासाचे मूळ कशात आहे ?

असे अनेक प्र न आहे त. काही प्र न मूलभूत

जगाब लचे आहे त - तर काही मानवी मनो यापारांब लचे. िवचार कर याची तयारी
असले या कुठ याही माणसाला हे प्र न पडतच असतात.

या प्र नांचा शोध घे याचे काम

अनेक हजार वषार्ंपासून सु च आहे . प्र येक भाषेत या मो या िचंतकांनी, कवींनी
प्र नांना हात घातलेला आहे - गझलेतही या प्र नांचे,

या

या अ वेषणाचे प्रितिबंब अनेकिवध

रं गांत पडलेले िदसन
ू येते. फारसी गझलेकडून परं परे ने चालत आलेले िचंतनाचे िवषय
(िफक्र), प्रितमा- प्रतीके उदर् ू गझलेने हातोहात उचलून घेतले.

या

टीने उदर् ू कवीं या

िचंतनावर फारसी अरबी कवीं या िचंतनाचा मोठाच पगडा होता - पण
प्रभाव सफ
ु वज
ु ुद ू ी िवचारधारे त या वहदतल

याहूनही अिधक

हणजे अि त वात या एकते या मताचा

(ई वराचे प्र येक गो टीत अि त वआहे - िकंबहुना ई वर हे च एकमेव अि त व) होता हे

लक्षात घेतले पािहजे. सूफींचे हे मत वेदांत आिण बौद्ध त वज्ञानाशी काहीसे िमळतेजुळते
आहे . मी आिण माझा िप्रयकर, माझा दे व एकच आहोत ही ती भावना.
शू यवाद; उपिनषदांनी सांिगतलेला

महायान बौद्धांचा

यक्तीचा ब्र हणातला िवलय; आिण भक्तीपरं परे त या

िविवध मतांचा इ लाममध या सूफी परं परे शी हा एकप्रकारे सम वयच आहे . नागाजन
ुर् ाचे
शू य आिण वेदां यांचे िनगुण
र् ब्र ह

या दो ही गो टी अंितमतः िमळ याजळ
ु या आहे त.

शू यवादाला म यम मागर् असे दे खील
टोकांना

मा य

न

करता

व तंू या

(conditional existence) - गो टींचा

हटले जाते. स य आिण अस य अशा दोन
िनभर्र

अि त वास

शू यवादाने

मानले

आहे

वभाव इतर गो टींवर अवलंबून असतो. अशी

कुठलीच व तू नाही जी अ य व तव
ू र अवलंबून नाही. गो टींची परिनभर्रता आिण
अवणर्नीयता

हणजे शू य- कुठलेच अि त व नसणे

ते वणर्नातीत आहे असे शू यवाद मानतो. शू य

हणजे शू य नसून, जे काही आहे
ह़णजे काय - तर जे स य नाही,

अस य नाही, स य आिण अस य दो ही नाही, िकंवा स य आिण अस य दो ही आहे

असेही

हणता येत नाही.

सतत येत गेलेले आहे .

या अफाट अवणर्नीय अि त वाचे गहन दशर्न गझलेतून

एकूण भारतीय दर्शन अफाट आहे . या दशर्नाचा प्रभाव गझलेवर

न पडता तर नवलच. वेगवेग या मतांचा, िवचारधारांचा सम वय गझलेतन
ू अनेकिवध
पांनी झाला अस याचे िदसन
ू येते.
किवता आहे असे

या यापक अथार्ने बघू जाता गझल ही सम वयाची

हणावे वाटते - हा सम वय वैचािरक, सामािजक आिण सां कृितक

पातळीवर झालेला आहे . भारतात या िविवध भाषांना गझलेने आकषून
र् घ्यावे
सम वय, जीवनाकडे बघ याची सिह णू आिण उदार

यामागे हा

टी कदािचत कारणीभत
ू असावी;

आिण बहुधा हे च कारण असावे की गझलेत इथ या मातीचा सुगंध दडलेला - रचला बसला आहे .

मराठी किवतेला चक् रधर, नामदे व, ज्ञाने वर, तुकाराम, एकनाथ अशी प्रदीघर् परं परा आहे .
या परं परे या पिरवेशात आिण गझले या भाषेत मराठी गझलेत िचंतन यावे ही अपेक्षा
रा त ठरे ल. हे िचंतन त वज्ञानाप्रमाणे िन वळ मल
ू भूत िव वाचेच असेल असे नाही, तर
यक्ती या अनुभविव वाचेही असेल. अट एवढीच, की जे िलिहलं जातंय तो केवळ
व ृ तिनवार्ह नसावा -

यात किवता हवी. मानवी मू यांचे, मानवी

िवरोधाभासांचे िचत्रण

हावे.

लागत नाही.

वभावाचे, जीवनातील

मात्रा जळ
ु व यासाठी िकंवा मोज यासाठी कुठलीही प्रितभा

व ृ त हे गझलेचे साधन आहे , सा य नाही, ही गो ट पु हा एकदा सांगावीशी

वाटते.
आता थोडेसे बोलय
ू ात ते समकालीनतेब ल. समकालीन
स याचे.

याहून अिधक संदभर्

हणजे आता या काळातले,

या संज्ञेला जोड याची गरज नाही. आता या काळात

जगणार्या लेखकांचे लेखन; आिण गंमत अशी की, की हे लेखन जर मल
ू गामी असेल तर ते कुठ याही काळात समकालीनच ठरे ल. मीर, गािलब आिण तुकाराम अगदी
स या या काळात िलिहत अस यासारखे वाटतात.
किवतांचा पट इतका मोठा आहे की
आहे .

याचे कारण काय असावे?

या

यात मानवी जीवनाचा प्रचंड आवाका सामावलेला

हा आवाका सामावून घे या या प्रय नात असणारे हे लेखन मानवी जािणवे या

मुळापयर्ंत पोचते.

माणूस आिण

याचा भवताल,

याचे आयु य

पहाणारे हे लेखन अनेक पात यांवर िफरताना िदसते.

या

याची सांगड घालू

तरांम ये वरवर िदसणारे

भावनावेगही येतात आिण रे खीव- घडीव चौकटी या पलीकडे
असणारे संभ्रम, िवरोधाभास,
़
भीती,

वेष, अहं कार, वासना दे खील. एकूण माणूस हा मो या किवतेचा (िकंबहुना

कुठ याही कलेचा) कद्रिबंद ू रािहलेला िदसन
ू येतो:

कद्र नहीं कुछ उस बंदे की
असे ज हा मीर

हणतो त हा

याचा इशारा सामा य माणसा या ओढाताणीकडे आिण

िववंचनेकडे असतो. काळ कुठलाही असू दे त, सामा य माणस
नेहमीच हलाखी या
ू
पिरि थतीत जगत आलेला आहे .

कुठ याही धमार्ने अथवा राजस तेने सामा य माणसाचे

जीवन सुकर केलेले िदसन
ू येत नाही.

या माणसाचे द:ु ख,

याचा दै नंिदन संघषर्,

याला

करा या लागणार्या तडजोडी - आिण एकूणच याचे जीवन हा गझले या आ थेचा आिण
िज हा याचा िवषय आहे . गझलेतन
ू उमटणारी द:ु खाची छटा ही या माणसा या द:ु खाचे
बखान आहे हे लक्षात घेतले पािहजे. एकीकडे हे 'अिधभौितक' द:ु ख आिण दस
ु रीकडे
मानवा या अि त विवषयक मूलभूत सम या - एवढे प्रदीघर् अंतर पार करणे मोठा कवीच
जाणो. मीर ज हा:

वनार् म वही िख वती ए राज़े िनहां हूं
असे

हणून अि त वा या गहन प्र नांना सामोरे जातो त हा

एकूण माणस
ू आिण

या गो टीची प्रचीती येते.

याचे भाविव व गझले या संवादाचा िवषय आहे .

दिलत आिण

ग्रामीण सािह यात सामा य माणसाब लचा जो कळवळा, जी आ था आिण जे प्रेम िदसन
ू
येत - ते साहचयार्ने मराठी गझलेत दे खील येईल अशी अपेक्षा कर यास हरकत नसावी.
पण गझलेतन
ु ाराम, कबीर ू िन वळ 'तपशीलीकरणाचे' काम होऊ नये. मीर, गािलब, तक
या महाकवींनी आप या काळाचा िन वळ तपशील मांड याचे काम केलेले नाही हे लक्षात
घेतले पािहजे. आधुिनक मराठी किवता - आिण किवतेतले काही 'राजमा य' प्रवाह हे
दद
ू येतात. जागितकीकरण आिण महानगरातले
ु वाने तपशीलातच गुंतून पडलेले िदसन
िवखंिडत आयु य

या या पिरणामी आले या प्रितिक्रया मक

व पा या किवता अित-

प्रासंिगक ठ न कालबा य होताना िदसन
ू येताहे त. किवता नुसतीच प्रितिक्रया असू शकत
नाही. किवतेने भाविनक प्रितिक्रये या पुढे जाणे अपेिक्षत आहे .

कवींची इ छा असो वा नसो - िकंवा गझल िलिहणार्या अनेकांना

या गो टीची जाणीव

असो वा नसो; मराठी गझल ही तथाकिथत प्रितिक्रयावादी किवता आिण नाटकी
भावकिवते या मधोमध उभी आहे .

गझलेने

या दोनही प्रवाहांपासून काहीसे दरू राहणे

आव यक आहे . आ हाला पाडगावकर - गुलझार- मुन वर राणा वळणाची अितभाविनक कौटुंिबक अिभ यक्ती नको आहे - तशीच िन वळ

लँ गम ये िलिहलेली महानगरांची

सपाट वणर्ने दे खील नको आहे त. मराठीत गझल िलिहणार्यांसाठी दिलत किवता,
साठो तरी किवता आिण ग्रामीण कादं बरी हे सािह यातले मह वाचे संदभर् आहे त.
काय ठरावी

मराठीच

या सािह यातली जीवनानुभत
ु ी खरे तर जगात या कुठ याही भाषेसाठी मागर्दशर्क
इतकी

कृित्रमते या

प्रखर

आिण

जोखडातून

अ सल

सोडवले.

आहे .

साठो तरी

साठो तरी

किवतेने

प्रितभावंतांची

समद्ध
ृ

मराठी

सािह याला

श दकळा,

प्रखर

सामािजक / ऐितहािसक जाणीव, अिभ यक्तीमधला आ यंितक प्रामािणकपणा गझलेत
आला पािहजे. थोडक्यात गझलेत या आशया या बांधणीसाठी; जीवनाकडे बघ या या
यापक

टीसाठी आप याला मराठीतील उपरोि लिखत सािह याकडे वळावे लागेल.

एकूण परं परा आिण आधुिनकता

यांचा मेळ गझलेकडून अपेिक्षत आहे . आधुिनकता

कशातली? - तर यक्तीकरणातली, िवचार कर यातली, शेरांची मांडणी कर यातली.

यात

िन चीत नवेपणा असू शकतो. चौकटी बाहे रचा िवचार करणे; घासून पुसून सपाट झाले या
प्रितमा न वापरणे अशा काही गो टी सांगता येतील. लेखनात िन वळ भाविनकता नको,
िवचारही हवा. शेरांमधन
ू झटकेदार प्रितिक्रया दे यापेक्षा जाणीवे या मळ
ू ापयर्ंत जा याचा
प्रय न झाला पािहजे. आणखी एक गो ट – स या उदर् ू मुशायर्यांमधून कधी न हे इतकी
वाईट गझल पुढे येते आहे -

या प्रकार या मंचीय गझलेपासून मराठी गझलेने प्रकषार्ने

दरू रहावे हे दे खील इथे सच
ु वावेसे वाटते.
गे या अंकात गझलेत या काही मह वा या अंगांची सिव तर चचार् केली. तीच चचार् इथे
पु हा कर याचा उ ेश नाही.
एक नजर टाकूयात.

यावेळी गझलेचे अथर्गामी व आिण अथार्ं या िविवध

टांकडे

बरे चदा गझलेतला सूत्रधार आिण ि थती संिदग्ध अस याने (बोलणारा तो िकंवा ती कोण
आहे ? प्रसंग काय आहे ? पा वर्भम
ू ी काय आहे ?)

अनेकाथर् वाला भरपरू जागा असते.

िशवाय जे काही बोललं जातं ते बरे चदा सूत्रबद्ध िकंवा संकेतां या भाषेत सांिगतले गे याने
अथार् या

यापकतेत आणखी भर पडते. गझलेत या

िलिहणारा कसे करतो

या रचना मक भागाचे उपयोजन

यावर गझलेची अथर्व ता अवलंबून असते.

हे कदािचत वाचायला

अनेकांना जड जाईल - पण मा या मते संज्ञाप्रवाही लेखनासाठी गझलेत खप
ू च वाव आहे .
हे बािरक कोपरे - कापरे न याने िलिहणारे प्रितभावंत कवी जोखन
ू पाहतील अशी अपेक्षा
आहे . शेराचे अथर्गामी व समजून घे यासाठी जी काही साधने आहे त , याम ये गझलेची
घडीव शैली काहीसा हातभार लावते. ही घडाई गझलेत या शेरांना

वयंपण
ू र् एकक

बनव यात मदत करत असते. एखादा शेर वेगळा काढून पािह यास तो किवतेसारखा िकंवा
हायकूसारख संपूणर् अथार्नुभव उभा करतो आहे च. दस
ु रे मह वाचे साधन

िकंवा एखादी िविश ट प्रितमा.
हातभार लावतात.

या मागे

याची शैली आिण रचना दे खील

हणजे कवीने वापरलेले सूत्र - मग ती एखादी

हण असेल,

शेरात या मळ
ू िवचाराचा िव तार कर यात ही साधने

शेरा या दोन ओळींमधला पर पर संबंध दे खील अथर्िनणर्यात मह वाचा

असतो - बरे चदा पिह या ओळीत एखादे प्रितपादन क न, दस
ु र्या ओळीत ितचे समथर्न

िकंवा अिधक िववेचन केले जाते. हा क्रम असाच पािहजे असा कुठे ही आग्रह नाही िवपिरतिव यास

यायाने एखादा शायर

या या नेमके िव द्ध ही क

या दोन ओळींमधले अंतर जा त अस याचे िदसून येते -

शकतो! अनेकदा

याचे कारण शेरातली

अ यव था नसून गुंता-गुंती या िवषयांब ल बोलताना काहीसा दरु ा वयाने अथर् लाव याचा
कवीचा प्रय न िदसन
ू येतो.
क लोळ, अथर् आिण भावाव था हे तीन घटक आहे त {शोिरश, मानी (म'आनी), कैिफयत}
- जे गझले या शेराला संपूणर् व दे तात. (कैिफयत
मराठीत हा श द तक्रार

या अथार्ने

हणजे मूड िकंवा एक भावाव था,

ढ होवून बसला आहे ). जु या उदर् ू कवींनी तहदारी

आिण पेचदारी अशी दोन साधने वापरलेली िदसतात. तहदारी
दर- तर उलगडत जाणारी खोली, तर पेचदारी
(माना' असे ही

हणजे आशयातली

तर-

हणजे गंत
ु ागंत
ु . गािलबने मानी आफरीनी

हटले जाते) असा श द वापरलेला आहे .

मानी आफरीनी

हणजे अथार्ला

अिधक संप न करणे, अनेक आयाम दे णे. गािलब मानी आफरीनी या कलेतला मोठाच
िकमयागार आहे . तो अथार्ला खल
ु वत नेत-नेत अथार्चे अक्षरशः बांधकाम करताना िदसन
ू
येतो. प्रितमा, दं तकथा, श दांचे िविश ट प्रयोग क न तो शेरांमधून अनेक ताण - अनेक
पेच िनमार्ण करतो. नारं ग

हणतात

याप्रमाणे गािलब वाचताना वाचक एखा या

'स दयर्शा त्रीय घटनेतून' गे या सारखा अवाक होतो ते

या मुळेच.

आिण तो िवचार श दांम ये िलिहताना होणारी बोल याची मांडणी

िवचाराची मांडणी

या

हणाल तर दोन

वेगवेग या गो टी आहे त. पैकी दस
ु र्या भागात शेर िलिहणार्याची मोठीच कसोटी असते.
इथे तु ही अथार्ला िव तारत नेता, वेगवेगळे आयाम दे ता.

हे कर यासाठी भाषेची मोठीच

जाण हवी. भाषा िलिहता वाचणे एक आिण भाषेची जाण असणे दस
ु रे . श दांचे अथर्, या
श दांना जोडले गेलेले संदभर्, श दां या पर पर खेळातून (Play) उभे राहणारे अथर्संघात
या गो टी शेरांना यापक बनवत जातात आिण मग एखादा अथर् िन वळ कळवला जात
नाही तर एक संपूणर् अथार्नुभव
गो ट 'कळवणे'

या

पात उभा केला जातो. शेरातून िन वळ एखादी

हणजे खबिरया (बातमीवजा) िलिहणे - अशा लेखनातन
ू अनेकाथर् वा या

संभावना राहात नाही, केवळ एकच एक िवषय सूिचत केला जातो.

या उलट इंशाइया

बोलणे - संकेत, आ चयर्, प्र न, आवाहन अशा अनेक अंगांनी समद्ध
ृ असते - आिण

या

'वक्त ृ वा'तून (rhetoric) अनेकाथर् वता या शक्यता िनमार्ण होतात. प्रितमा, आिदबंध,
प्रितमा अशा आणखी काही गो टी सांगता येतील, पण तो
अथर् (मानी) आिण िवषय (मजमन
ू )

वतंत्र लेखाचा िवषय आहे .

या दोन गो टींमधला फरक

घ्यावा लागेल. गािलबने अथार्ं या शक्यता शोध या या प्रय नात
यापैकी एक

हणजे अ फ आिण इजाफतींचा वापर. इजाफत

या

टीने लक्षात

या अनेक गो टी के या
हणजे काय तर हाले िदल

िकंवा गमे-दिु नया मधला ‘ए. नाम आिण िवशेषणाला जोडणारी, िकंवा दोन गो टींमधला
संबंध सांगणारी सोय. अ फ

हणजे 'ओ', दोन गो टींना जोडणारा प्रयोग. गािलबने

एकानंतर एक अशा वेगवान अ फ आिण इजाफत वापरले या िदसन
ू येतात (उदा.

ए-हयात-ओ-बंद-ए-गम).

कैद-

या प्रयोगांमधून तो वाचकावर प्रितमा िचत्रांचा भिडमार करत

जातो - आिण अथार्ची अनेक वलये बनवत जातो. इथे र त ( हणजे संबंध) आिण रवानी

( हणजे प्रवाह, क्विचत वेग) हे दोन अथर्बंध काम करताना िदसून येतात. एकूण एखादा

शेर वाचताना जे अथर् उभे राहतात -

यामागे अनेक गो टी कायर्रत असतात.

या

सग यांम ये िलिहणार्याची जािणवपव
र् ता असेलच असे मात्र नसते. बरे चदा श दांचे
ू क
तणाव आिण गझले या जमीनीतले उतार चढाव दे खील अ

य

पात काम करतात.

(गझले या जमीनीचा मी इथे उ लेख केला आहे आहे कारण किवतेचा आकार - आिण
ितचा अथर्

यामधला पर पर संबंध मह वाचा असतो).

प्र येक भाषेची काही वैिश

ये असतात. अ फ आिण इजाफत हे उदर्च
ू े वैिश

आप याला आप या भाषेतले प्रयोग शोधून काढावे लागतील,

य आहे .

याने अथर्सघ
ं ाताचे काम

नीट पार पडेल. जु या मराठीत वापरातले काही भािषक प्रयोग

या

टीकोनातून

मह वाचे आहे त. गे या सात-आठ दशकांम ये मराठी प य किवता अ यंत मागे पडलेली
िदसन
ू येते.

या प य किवतेचा िवकास, ितचे भािषक आिण आशियक संहतीकरण

गझले या मा यमातून होईल अशी अपेक्षा आहे .
वर बर्याच गो टींचा उ लेख केलेला आहे – पण ही सगळी अथार्तच साधने आहे त.

शेवटी

कुठ याही

आिण

चांग या

किवतेत

अथार्ं या

शेकडो

शक्यता

मावले या

असतात-

हणूनच- िलिहणार्याची मूळ भूिमका वाचणाराने काढले या अथार्शी सुसग
ं त असेल असे
आव यक नसते. श दाकडे िन वळ संकेत
धोक्यात येऊ शकते, पण

हणून पािह या कुठ याही पाठाची अथर्व ता

याब ल अिधक उहापोह कर याची इथे आव यकता नाही.

शेरातला व यर् िवषय आिण श दांची केलेली िनवड - आिण बोलणार्याचा

वर

यात एक

प्रकारचे संतल
ु न अस यास एकसंध अथर्िनिमर्ती होऊ शकते. हा समतोल भाषेचा आहे ,
आशयाचा आहे तसाच िवचारांचा दे खील आहे . गझलेतून सगळे च िवषय यवि थत मांडता
येतील असे नाही.

याबाबतीत कवीकडून थोडे तारत य बाळगले जाणे अपेिक्षत आहे .

कुठ या िवषयावर शेर िलहावे आिण कुठ यावर किवता इतकी जाग कता िलिहणार्याकडे
हवी.
अनंत ढवळे
ड लीन, ओहायो
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संदभर् सच
ू ी::
१. उदर् ू गझल अँड इंिडयन माईंड, गोपीचंद नारं ग (इंग्रजी अनव
ु ाद: िनशाद झैदी)

२. गािलब मानी आफरीनी, जदिलयाती वजा, शुनीता और शेरीयात, गोपीचंद नारं ग
३. शेर-ए-शोर अंगेज (मीर की किवता और भारतीय सौ दयर्बोध), श सुरर्हमान फ़ा क़ी, भारतीय ज्ञानपीठ
४. ने स ऑफ अवेरनेस, फ्रांिसस िप्रट शे, यिु नविसर्टी ऑफ कॅिलफोिनर्या प्रेस

५. त वमीमांसा एवं ज्ञानमीमांसा, केदारनाथ ितवारी, प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास, िद ली
६. कुि लयात-ए–मीर, मंश
ु ी नवल िकशोर प्रेस, लखनऊ

७. दीवान-ए-गािलब, ग़ािलब अकादमी, िद ली

समकालीन गझल‐ एक यासपीठ - भाग २
समकालीन गझल या पिह या अंकात िलिहले या लेखाचा उ तराधर् दे ताना आनंदाची

भावना होणे

वाभािवक आहे . समकालीन गझल मधील लेख हा अनेक वषार्ं या

अनुभवाचा आिण अनेक तज्ञिमत्रांशी झाले या िवचारमंथनाचा पिरपाक असला तरी बैठक
मांडून

या गो टी िश तबद्ध पद्धतीने िलहून काढ याचे वषर्भराचे म समकालीन गझल
सायल ट वकर्र सारखा सतत कायर्रत अस याची साक्ष आहे . पिह या लेखात श सुरर्हमान
फ़ा क़ी

यां या ‘शेर-ए-शोरअंगेज़’ आिण वा. ब. पटवधर्न - ग. ह. केळकर संपािदत ‘ ी

तुकारामा या अभंगांची चचार्’

यां या आधाराने मराठी गझले या िवकासवाटे या

िदशां या शक्यता तसेच असणारी समकालीन आ हाने
होती.

लेख िलिह यानंतर मा या वाचनात

यांबाबत चचार् कर यात आली

ये ठ समीक्षक गोपीचंद नारं ग

यांचा ‘मीर

की का यशैली’ हा दीघर् िचंतनपर लेख आला. फ़ा क़ी आिण नारं गा या िलखाणात अनेक

समान धागे असूनही दोघांची िव लेषणपद्धती वेगळी आिण नवीन िदशा ि ट दे णारी आहे .
या यितिरक्त नारं गां या लेखात काही मु े असे आढळले

याचा संतसािह यात (आिण

िवशेषक न तुकारामाठायी) िवचार झालेला िदसन
ू येतो. प्र तुत लेखाची िदशा
प ट हावी.

याव न

आपण अगोदर पािहले की मीर असो वा तक
ु ाराम, दो ही महाकवींनी बोलीचाली या भाषेचे

( याचा संदभर् सामा य वाशी,

साधेपणाशी

आहे )

किवते या भाषेत ( याचा संदभर्

स दयर्बोधाशी, अथर्िव व िनिमर्तीशी आहे ) लीलया पिरवतर्न केले. दो ही भाषेतील फरक

असा आहे की बोलीचालीची भाषा शाि दक अथर्

थािपत करते (पिरणामत: एक आपले

हणणे दस
ु र्यापयर्ंत पोचवतो) तर किवतेची भाषा अथार्ंतगत अथार्ची अनेक पैलू असलेली

पद्धत

थािपत करते (पिरणामत: का यानंद व स दयर्बोध िनमार्ण होतो).

श दयोजनेतील साधेपणा आिण अथर्गत साधेपणा

दद
ु वाने

यांची ग लत के यामळ
ु े अनेक उदर् ू

समीक्षक-कवींकडून मीर वर ‘सादा गो शायर’ हा ठ पा लावला गेला. मीर या भाषेतच
मीरला सांगायचे

हटले तर हा शेर दे ता येईल.

कोई सादा ही उसको सादा कहे

हम तो लगे है वो अ यार सा ।

अ यार = जरा जा त चलाख
मीरचे कथन तुकारामाला तंतोतंत लागू पडते. िवशेषक न तुकारामाब लची जनमानसात
असलेली िदशाभल
ू करणारी भाबडी प्रितमा लक्षात घेत यास ही गो ट ठसावी. गोपीचंद

नारं ग

हणतात, ‘मीरकडे सामा य भाषा सामा य राहत नाही.

या या

पशार्ने ती

इलेिक्ट्रफाय होऊन का य-संवेदनांनी तरं िगत होऊन प्रकटते.’ हे नेमके क यामुळे होते

समज यासाठी बोलीचालीची भाषा ते उ चतम का यभाषा ही पिरवतर्नाची प्रिकया समजून

घेणे अ याव यक आहे .

आहे . ते

हणतात,

या प्रिक्रयेवरील गोपीचंद नारं गांचे िव लेषण अ यास याजोगे

‘पिरवतर्नाची प्रिक्रया मूलत: पर पर नातेसब
ं ंध, िवरोधाभास, भािषक संबंध िकंवा अनु पता
यांची प्रिक्रया आहे ,

गण
ु -िवशेषतांकडे िकंवा

असते.

यात मन एका व तूपासून दस
ु र्या व तूकडे िकंवा
यां या संबधांकडे िकंवा

या संबंधांम ये उपमा,

या व तूं या

या या िवपरीत िदशेने वाटचाल करीत

पक, इशारा, गु त संकेत, रह य, क पना, िबंब,

अनप्र
ु ास, िवरोधाभास इ यादींचा समावेश होतो. मीरचा चम कार हा आहे की तो सामा य
बोलीचाली या भाषे या बा य संरचनेम ये नकळत अंत:संरचनांना असा घेऊन येतो की

वाचणार्याला वा ऐकणार्याला

याचा आभासही होत नाही, आिण मग सामा य भाषेचे

उ चतम का यभाषेत पिरवतर्न घडून येते.’

हे लक्षात घ्यायला हवे की वरील भा य पिरवतर्ना या प्रिक्रयेची केवळ िदशा दाखवते.
याव न ही प्रिक्रया िकती गुंतागुंतीची असावी

समजून घे या या िदशेने एक पाऊल

याचा अंदाज िनि चतच यावा. ही प्रिक्रया

हणजे ही प्रिक्रया काही दाख यांसह उलगडून

पाहणे. गोपीचंद नारं ग पुढील मीर या बहु ुत शेरा या आधारे ही प्रिक्रया समजून
सांगतात.
कहा मने िकतना है गुल का सबात

कली ने ये सुनकर तब सुम िकया ।

सबात = ि थरता (अि त व)

कथन करणारा कळीला प्र न िवचारतो की फुलाचे
हे ऐकून केवळ हसते (

थैयर् िकती (प्र नवाचक ओळ) ? कळी

या मक ओळ). हा झाला शेराचा शाि दक अथर्. अथार्चे अनेक

पदर उलगड याआधी काही िनरीक्षणे आव यक आहे त.

या शेराचा ढाचा पारं पािरक

यात गुल, कली, आिण तब सुम (कली का िखलिखलना)

व पाचा आहे ,

अलंकािरक संज्ञा सामा य भाषेला का यभाषेचे

या आले या

प नक्कीच समथर्पणे दे तात. पण

उ चतम का यभाषा साध यासाठी केवळ हे अलंकरण पुरेसे नाही. उपरोक्त शेरात मीरने
उ चतम का यभाषेची अव था कशी साधली ते पहायला हवे. नारं गांचे िनरीक्षण असे आहे

की जीवा या प्र नाला िनजीर्व केवळ आप या िक्रयेने प्र यु तर दे णे आप याम येच एक

का यप्रिक्रया आहे .

साधतोय. नारं ग पुढे

या शेरात कथन करणारा आिण कळी
हणतात,

यांमधील वातार्लाप नेमके हे च

‘जे हा बा य संरचना अंत संरचनाशी िमसळून समसामियक पद्धतीने कायर् करतील ते हाच

शेरात आनंद आिण प्रभाव िनमार्ण होईल. ‘गल
ु ’ उमलणारे फूल आहे

रं ग आिण सुगंध
कळीतून

फूल

यांचे

बनणे,

याप्रमाणेच स दयर्,

पक. हे लक्षात घ्यायला हवे की ‘कली का तब सुम करना’ ितचे
अथार्तच

स दयार्चे

या यितिरक्त फुला या अव थेव न

आप या

पूणर् वाला

पोहोचणेसुद्धा

आहे .

याचे क्षिणक असणे आिण स दयार्चे न वर व

अ थायी असणे प्रतीत होते. इथे प्र येक अथर् दस
ु र्या अथार्चे अि त व ग्रहण करतो,
प्र येक संबंध दस
ु र्या संबंधाला मागर् दाखवत जातो, जेणेक न अथार्ंतगर्त अथार्ची पद्धत

उभ न येताना िदसते. ... इथे ‘तब सुम करना’ ची आंतिरक संरचना आहे ‘िखलकर फूल

बनना’, ‘िखलकर फूल बनना’ ची आंतिरक संरचना आहे ‘उ नित के िशखर पर पहुंचना’,
‘उ नित के िशखर पर पहुंचना’ ची आंतिरक संरचना आहे ‘अवनित के ओर अग्रेसर होना’,

आिण ‘अवनित के ओर अग्रेसर होना’ ची आंतिरक संरचना आहे ‘मु यु के ओर कदम

बढाना’. जेणेक न एका िक्रयेत अनेक अथर्गत आंतिरक संरचना सामावले या आहे त.’

नारं गां या हवा याने शेरातील आणखी काही पैलू पाहू. आता समजून घेऊ की कळी हसते
तर का हसते ? एक कारण असे आहे की जर प्र नाचे उ तर धुत या तांदळाइतके व छ

आहे तर हस याखेरीज कळीकडे दस
ु रा िवक प कुठे राहतो. दस
ु रा पैलू असा आहे की
ित या हस याची कालमयार्दा (कळीचे फूल हो याचा अवधी)

हणजे जीवन ते म ृ यू हा

ट पा आहे . ही जाणीव उदास करणारी आहे आिण कळीचे हसणे

आहे . नारं ग पुढे

हणतात,

या उदास जािणवेपोटी

‘कळी या हस यामधे आनंदाची आिण सुखमयतेची तसेच फूल होऊन कोमेज यामधे

द:ु खाची आिण बोचरे पणाची जी अव था आहे ,

याप्रमाणेच

या अव थांमधील अथर्गत

संरचनांमधे जो िवरोधाभास आिण तणाव आहे , तो अथर्गत पद्धतीला आंनद आिण स दयर्

प्रदान करतो. शेराचा िवषय (जीवन न वर वा अ थायी आहे ) पारं पािरक आिण
आहे , तरीही मीर ने सांकेितक

प ट

प दे ऊन शेराला अनोख्या मनोभावाने ओतप्रोत केले आहे .’

अथार्तच मीर या वर चिचर्ले या शेराचा प ला असीम आहे . अगोदर सांिगत याप्रमाणे

मराठीत गझल अ याप आपले आशयिक्षितज िव तारत आहे . ते हा मराठी-उदर् ू गझलांची

एकमेकांशी तल
ु ना अप्रश त आहे . परं तु मराठीत या दाख यासह नारं गाची पद्धत समजून
घे याचा प्रय न अयोग्य ठ

नये. माझे

नेही िवजय पाटील

यांचा मला अितशय

आवडणारा, समकालीन संदभार्चा आिण अनेकाथार्ंनी बहुआयामी शेर चचला घेऊयात.
शेकडो हूड छोकर्यांम ये
एक मुलगा उदास कोणाचा

शाि दक अथर् असा होईल की कथन करणारा िवचारतोय की शेकडो हूड छोकर्यांमधे
कोणाचा एक उदास मुलगा आहे ? शेकडोचा अथर् श दश: न घेता अनेक असा घेणे
संयुिक्तक ठरावे. अनेकांत एक आिण

हणूनच वेगळा असा शेराचा सार होईल. शेर

वरकरणी प्र नवाचक, लक्षवेधक, ओपन ए डेड आिण िवचाराला चालना दे णारा आहे .

ओपन ए डेड अ या अथार्ने की कथन करणार्याला प्र नाचे उ तर अपेिक्षत आहे तर नेमके
काय अपेिक्षत आहे ?

याअथीर्

या शेरात या मूळ प्र नाचा रोख (‘कोणाचा’

या श दाचे

प्रयोजन) समजन
ू घेणे आव यक आहे . िवचारांती लक्षात येते की शेरातला उदास छोकरा

उदास (आिण

हणूनच वेगळा) क यामुळे आहे हा अपेिक्षत प्र न आहे . हूड छोकर्या
(छोकरे ) नक्की कोण िकंवा उदास मुलगा नक्की कोण हे प्र न अप्रश त ठरावेत. खरे तर
शेराची एक गंमत अशी आहे की हा शेर कुठ याही एका संदभार्त अडकून राहत नाही
िकंबहुना

या या अथर्-अि त वाला संदभार्ची गरज भासत नाही. तरीही शेराची

यापकता

समज यासाठी संदभार्खेरीज पयार्य नाही. इथे पिह या ओळीतील हूड (जो ‘हू’ हटले की
कायर्रत होतो) या श दा या काही अथर्छटा ‘सामोरे जायला उतावीळ, धीट, अिवचारी’

अ या आहे त,

यात उतावीळपणा सग याच छटांम ये आव यक आहे . दस
ु र्या ओळीतील

उदास

या श दा या अथर्छटांम ये ‘द:ु खी, िनि चंत, उदासीन’ हे श द येतात. शेर

संदभार्ं या झोतात समजून घेणे अनेकदा सोपे ठरते. उदाहरणाथर् शाळे त/वगार्त एकच

छोकरा जो कायम चुपचाप राहतो (एखा या अपघातामळ
ु े
ु े , द:ु खामळ
ु े , िनि चंतपणामळ

िकंवा उदासीनपणामळ
ु े ) तर बाकी छोकरे सदा कदा हाहू कर यात मशगूल असतात,
प्र येक गो टीत उतावीळ असतात. दस
ु रा संदभर् क पनािवलास क न लागतो तो रात्री या

आकाशात शेकडो तार्यांत एकटाच ि थर (उदासीन) असणारा ध्रुवतारा. ध्रुवतार्याचे लक्षण

असे की तो जागा बदलत नाही.

याउलट इतर तारे रात्रींगिणक (उतावीळपणे) इकडून

ितकडे िफरत राहतात ( थान बदलतात). इथे नारं गांनी िवशद केलेली अथार्ंतगर्त अथार्ची

पद्धत कशी उभ न येते हे पहायला हवे. शेरातला छोकरा शेकडो हूड छोकर्यांत या या
उदासपणामळ
ु े वेगळा आहे . बाकी सगळे च छोकरे (छोकर्या) हूड (एकसारख्याच आिण
उलट वभावी) आहे त. पिरणामी तो छोकरा आपली ओळख राखतो, सग यांत उठून

िदसतो, आिण

यामळ
ु े च आकषर्णाचे क्रद्र दे खील बनतो. ‘हा उदास मुलगा कोणाचा आहे ’

या प्र नामागील प्रयोजन

या मल
ू घेणे आहे .
ु ा या उदासीची पा वर्भम
ू ी जाणन

मुलाला नक्की काय झालेय की तो उदास आहे ?

कथेकडे िनदश आहे ,

या अथार्ने इथे

या

या उदास मुला या

याचा रोख कुठ याशा घटनेकडे िकंवा अपघाताकडे असावा. वर

िदले या सग याच संदभार्त ही िवधाने/शक्यता पडताळून पहाता येतात. अथार्तच
शेरात अथार् या आणखी शक्यता नाकारता येणार नाहीत.

या

वरील दोन उदाहरणांमुळे

सामा य भाषा ते का य-भाषा आिण का य-भाषा ते उ तम-अ यु तम-उ चतम का य-भाषा
या प्रवासांची बर्यापैकी क पना आली असावी. लांब प

क पनाही

या चचमळ
ु े

याचा शेर कसा असतो

प ट झाली असावी अशीही आशा ठे वूयात.

याची

काही मु े ठसिव यासाठी पु हा पु हा लक्षात घेणे आव यक आहे त. जसे की, पिह या
भागात सांिगत याप्रमाणे, श दयोजनेतला साधेपणा हा आव यकपणे अथर्गत साधेपणा

विनत करे लच असे नाही. अजून एक गोष ्ट इथे ठसवायला हवी की रोजंिदनी या

श दांचा वापर असाधारण किवता दे ईलच असे न हे . किवतेत असाधारणता आण यासाठी

हे पहायला हवे की रोजंिदनी या श दांनी अथार्चे आिण िवषयाचे काही नवीन पैलू

उलडगडून येत आहे त का. जसे की मीर या किवतेत ‘ही, कोई, वो, कुछ’ सारखे मामुली
श द, जे असमथर् आिण संिदग्ध आहे त, वेगवेग याप्रकारे अथार् या शक्यता िनमार्ण

करतात. उदाहरणाथर्

नासािज़ओ-ख़ुशुनत जंगल ही चाहती (‘ही’

या सीमांकनामुळे कथानक)

यानी इ क़ कोई नािज़म है खब
ू (‘कोई’ मुळे रह या मकता)
आणखी एक गो ट

पदांमुळे (तरकीब

प ट करायला हवी की उदर्त
ू अरबी-फारसी भाषेत या सामािसक

या अथार्ने) किवतेचा भािषक

तर नक्कीच उं चावतो. परं तू अ या

वापरांमळ
ु े किवते या अथर्स दयार्त भर पडते का ? पडते तर नक्की क यामळ
ु े पडते
गो टींचा िवचार

हायला हवा. फ़ा क़ी

हणतात, अ या प्रयोगामळ
र्
ु े दल
ु भ

(इि तआरा), अथार्ि वित वा अथर्विृ द्ध साधली तर असे प्रयोग अथर्पूणर्

या

पक अलंकार

हणता येतील.

सामािसक पदांम ये िबंबा मक क पना (अमत
ू र् िकंवा चाक्षुष), िबंबांचे िम ण तसेच
अथार्तला टवटवीतपणा

संदभार्त

सं कृत,

यांबाबतीतसद्ध
ु ा

उदर् ू

या गो टी उ चतम किवतेसाठी उपयुक्त आहे त. मराठी या

तसेच

इंिग्लश

या

भाषेतील

श दवापर

िकंवा

या अपेक्षा वाजवी ठरा यात. मीरचा हा एक शेर पहाल:

संदभर्वापर

आग खा जाती है ख़ु को-तर जो उसके मुंह पडे
म तो जैसे शम ्अ अपने ही तईं खाता रहा
फ़ा क़ी शेराब ल

हणतात की ‘पिहले िम े का िबंब बेहद खौफ़नाक है ’ (आगीने पेटलेले

शु क रान डो यांपुढे उभे करणारे ). खरे तर हा शेर म मून आ ीनी (िवषय-स दयर्) आिण
मन
ु ा आहे .
ु ासबते-ल जी (श द-अनक
ु ू लता) चा संद
ु र नमन

मुहावर्याचा वापर आिण दस
ु र्या िमसर्यातील ‘तो’ आिण ‘ही’
यथायोग्य रोपण लक्षात घे याजोगे आहे .

यातही ‘मंह
पडे’
ु

या

या लहान या श दांचे

हणींचा श दकोशीय अथर् तसेच अलंकारीय अथर्

या दो हींचा एकाच वेळेस फायदा उठिव याचे मीरचे कसब वाखाण याजोगे आहे

प्रिचती पुढील शेर दे तो:

याची

सावन हरे न भाद म हम सूखे अहले-ददर्

स ज़ा हमारी पलक का सेराब था सो था

इथे

हण आहे , ‘सावन हरे न भाद

सूखे’

याचा अलंकारीय अथर् असा आहे की

पिरि थतीत कुठलाही बदल घडला नाही. आता दावा आहे की ‘भाद म सख
ू े नही ना

सावन म हरे हुए ।’ तकर् आहे की ‘हम हमेशा हरे रहे ।’

याचा पुरावा दस
ु र्या ओळीत

िदला आहे की ‘हमारी पलक जो तर थी वो तर ही रही ।’

याव न हे

प ट होते की

हणीचा श दकोशीय आिण अलंकारीय अथर् एकाचवेळेस कसा प्रयुक्त केला गेला आहे .

आणखी एक मु ा ठसिव याची गरज आहे तो आहे की शेरात एक वा अनेक चांगले गण
ु
असूनही (उदा. िबंब,

पक अलंकार, िवचारातील ताजेपणा) शेर नेहमीच उ तम शेर होईल

असे नाही. हा मु ा समजून घे यासाठी फ़ा क़ीं या हवा याने दोन शेर पाहूयात.
आसां नहीं है दाम से दिु नया के छूटना

ये इक बडे हकीम का बांधा ितिल म है

आलम िकसू हकीम का बांधा ितिल म है
कुछ हो तो एतबार भी हो कायनात का

पिहला शेर आहे अमीर िमनाईचा तर दस
ु रा मीरचा. पिह या शेरातील दस
ु री ओळ
दिु नयेसाठी योजले या

पक अलंकारामुळे बरी आहे .

दिु नये या जंजाळातून सुटणे सोपे

नाही, ही दिु नया एका मोठया जादग
ू ाराचा (िचिक सकाचा) ितिल म आहे असा सरधोपट
अथार्िशवाय शेरात काही नाही. शेर साधारण आहे . मीर या शेराब ल फ़ा क़ी

पिह या ओळीनंतर सांगायला काही राहत नाही. पुढे

हणतात,

हणतात, ‘ऐसे िम े पर िम ा

लगाना मीर ही का िदल-गुदार् था ।’ शेर अितशय उमदा आहे हे सप्रमाण पाहता येईल.

असो, अ या

व पा या चचला अंत नाही.

लेखा या उवर्िरत भागात भाषा-संवधर्ना या अंगाने उपयुक्त अशी काही दे शीत वे समजून

घेऊ. दे शीत व

हणजे अशी भािषक त वे जी भाषेला अिधक ठे ठ

हणजेच दे शी

बनिवतात. पिहले दे शी त व आपण पाहणार आहोत ते आहे अक्षरां या िवलोपनाचे
हणजेच

दोन

श दांना

जोडणार्या

अक्षरांना

बेमालम
ू पणे

गायब

करणे.

नारं गां या

कथनानुसार हा प्रयोग मीर कडे मो या प्रमाणात आढळतो. उदाहरणाथर् ‘पूछा जो म िनशां’
आिण ‘हम क़यास िकया’ म ये ‘ने’ चे िवलोपन झाले आहे .

याकरणशा त्राप्रमाणे ‘पूछा

जो मने िनशां’ आिण ‘हमने क़यास िकया’ असे हवेय. हे लक्षात घ्यायला हवे की उदर्त
ू

श द-संयोगाचे ‘अ फ़’ (दोन श दांना जोडणारे उदा. मेहर-ओ-वफ़ाओ म ये ओ) आिण

‘इज़ाफ़त’ (एका श दाचा दस
ु र्या श दाशी लगाव दाखवणारे उदा. मगर्-ए-मजनू म ये ए) हे
दोन जबरद त

ोत असताना मीर ने आप या रचनांत अक्षर-िवलोपनाचा प्रयोग मो या

प्रमाणात प्रयुक्त करणे लक्षवेधक आहे . उदाहरणाथर् मीर ‘मेरे पास’ साठी ‘मुझ पास’, ‘िदल

के साथ’ ऐवजी ‘िदल साथ’, ‘चमन के बीच’ ऐवजी ‘चमन बीच’, ‘आने को कहे है ’ ऐवजी

‘आने कहे है ’, ‘बल
ु बुल ने बांधा क्या समझकर’ ऐवजी ‘बुलबुल ने बांधा क्या समझ’

प्रयक्
ु त करतो. हे प्रयोग अिजबात खटकत नाहीतच तर एकप्रकारे संवादाला बोलीभाषेचा

मुलामा चढवतात. तुकारामाने एका वेग याच संदभार्त एकूणच कलाकुसरीचे गुणगान
करताना (मीर या अ याराप्रमाणे) कलाकुसरीचा अ यु तम नमुना पुढे ठे वला आहे .

आधींच सो याचे । वरी जडावाचे ॥
इतकेच नाही तर अक्षर-िवलोपनाचे वापर जाणीवपव
र्
पािहले तरच लक्षात येतात.
ू क

अक्षरिवलोपन िकंवा त सम काटछाट संतसािह यातही िदसन
ू येते. उदा. ‘आ हां नाही फार
थोडे काही’ मधील ‘आ हां’ हे ‘आ हाला’ साठी योजले आहे तर ‘कथे उभे हिरजन’ मधील

‘कथे’ हे ‘कथेला’ साठी योजले आहे . मीर या भाषेब ल नारं ग

हणतात,

‘हे

प आप याला अ या भाषेची क पना दे ते की जी नंतर या भाषेहून भािषक
संरचने या िवचाराने नक्कीच अिधक िव तत
ृ , अिधक भरपूर, आिण अिधक संभ्रांत

(अिभजात) होती.’

मीर या गझलेतील आणखी एक वैिश
असावे पण सामा य व

य (जे जवळपास प्र येका या पाह यात आले

हणून) आहे या या असंख्य प्रमाणात असणार्या गीत पी गझल

(भावगीतीयछाप गझल न हे ). गीितका य द ु यम हा आज या काळातला फार मोठा

गैरसमज उद्भवणे ही िचंतेची गो ट आहे ,

िवशेषक न एकोिणसा या शतकापयर्ंत प्र येक

शतकातील महान का य गीितकाव ्य असताना. असो, मीर या गझलेत लया मक कािफया

आिण छं दाचे प्रयोग आढळतात. नारं गां या हवा याने अ यासक सैयद अ द ु ला

यांची

काही मते पाहू. ते हणतात, ‘मीरने गझलेतील सग याच छं दांचा प्रयोग केला परं तु
या या दीघर् छं दां या गझलांम ये सवार्िधक आनंदमयता प्रकटते. दीघर् छं द आंनद आिण

सू म अनभ
ु ूती प्रितिबंिबत करतात. िहंदी गीितका यात नवा प्राण फुंक याचे िकंवा िहंदी
गीितका याला शाबूत राख याचे जेवढे प्रय न झालेत,

यात नावी यासह मीरचे योगदान

मह वपूणर् आहे . मीर या गीत पी गझल इतक्या संगीतमय, लयबद्ध आिण आनंदपूणर्

आहे की ित या पण
ू र् अव थांचे वणर्न होऊ शकत नाही.

यात काही वेदना, काही

िजज्ञासा, काही अिभलाषा, काही लालसा प्रकट करतात,
क

याची अिभ यक्ती केवळ छं दच

शकतात.’ काही दाख यांसह वरील िवधाने समजून घेता येतील.

झुकी कुछ िक जी म चुभी सभी, िहली टुक िक िदल म खुबी सभी
ये जो लाग पलक म उसकी है न छुरी म है न कटार म

छले है मंढ
ू े फटी है कुहनी चसी है चोली फंसी है मह
ु री
क़यामत उसकी है तंगपोशी हमारा जी तौ बातंग आया

पुढचा मु ा आहे किवतेम ये िविश ट

वरांना (उदा. ट आिण ह) व यर् मान याचा. मीरने

या िनयमाला फाटा लावलेला िदसन
येतो. मीर
ू

या किवतेत टकार आिण हकार

वरां या मो या प्रमाणातील वापरामुळे आनंद आिण भाविनिमर्ती होताना िदसते. हा

आिण अ या प्रकारा या प्रयोगांनाच (उदा. अक्षरांचे िवलोपन) आपणास दे शी त व
येईल,

हणता

याला ‘ब्रा मणवाद’ िकंवा ‘मु लाइयत’ ( यांचा धमर् पु तकी शा त्र आिण

अछूतवादावर बेतलेला असतो)

याचा

पशर्देखील होत नाही. तुकारामाप्रमाणेच मीर या

(िकंबहुना भाषा घडवणार्या कुठ याही महाकवी या) रचनांम ये दे शी त वे मुबलक

प्रमाणात आढळतात. िकंबहुना ते

यां या िवचारांशी सस
ं त असावे. असे अनेक प्रयोग
ु ग

लक्षवेधक असून यातून िनमार्ण होणारी अथर्व ता पाहणे रोचक अनुभव आहे .

जी ढहा जाए है सहर से आह
रात गुज़रे गी िकस ख़राबी से

आसमां शायद कुछ वरे आ गया
रात से क्या क्या

का जाता है जी

वािमक़ो-कोहकनो-क़ैस नहीं है कोई

भख गया इ क़ का अ दर मेरे ग़म वार को
वर िदले या शेरात ‘ढहा, वरे , भख गया’ हे दे शी श द उदर्‐ू फारसी ढा यात समरस होताना िदसतात.
शेवट या शेराबाबत फ़ा क़ी

हणतात, ‘ या शेरात ‘भख गया’ हा वाक्यांश ‘इ क़ का अ दर

(अजगर)’ वर हावी झाला आहे .’ आप याला मीर या किवता भाषे या मल
ू त वां या मह वाची

जाणीवसद्ध
ु ा क न दे तात. नारं ग मीरब ल हणतात,
‘मीरने उदर् ू या िविश ट बाजल
ू ा, िकंवा

तराला न हाताळता पण
ू र् उदर् ल
ू ा हाताळले.

भिव यातील उदर् ू या समग्र का यशक्यतांचे दशर्न मीर या ठायी आप याला होते. ... खर्या

अथार्ने मीर पूणर् उदर्च
ू े पिरपूणर् कवी होते.’ पुढे ते

(भाषेचे) एक प्रतल नसन
ू सम त भािषक
वाक्यगत,

वरगत, शैलीगत तसेच छं दगत

हणतात, ‘पूणर् उदर् ू किवतेचा अथर् केवळ

प आिण

या सग या

तर होत. अथार्तच श दगत,

पांना मीरने जेवढे हाताळले,

जोखले, आिण येणार्या संभावनांची जी िद यवाणी मीरने िदली, याप्रकारे पूणर् उदर् ू भाषेचा
पिरपूणर् शायर

हणून गौरव याचे

मराठी गझल म ये

ेय मीरलाच जाते.’

ची राखणार्यांना अजूनही लांबचा प ला गाठायचा आहे . सामा य

शेर, उ तम शेर आिण उ चतम शेर

यातील सू म फरक भेदणारी नजर अ यापही दल
र्
ु भ

आहे . मा या आठवणीनुसार साधारणत: २००५-२००६

अनंत ढवळनी
गझल

या सुमारास समीक्षक आिण कवी

याची आव यकता पटवून दे या या िदशेने प्रय न सु

या प्रय नांचेच एक अंग आहे असे

हणायला हरकत नाही. लेखा या शेवटी

इतकेच सांगावेसे वाटते की गझलेचा पारं पािरक संयत
त वांसह किवतेची उ चतम भाषा साधणे हे

असणार्यांसाठी मोठे आ हान ठरे ल.

वर राखत अिधकािधक दे शी

मराठी गझल िलिह यािवषयी सजग

यात समकालीन गझल

िपढीसाठी िहतिचंतक आिण मागर्दशर्का या भिू मकेत ठाम राहील

नाही.

यापुढेही

या आ वासक

याब ल ितळमात्र शंका

समीर च हाण
कानपरु , उ तर प्रदे श

२०१७

संदभर् सूची::
१. उदर् ू पर खल
ु ता दरीचा, गोपीचंद नारं ग, वाणी प्रकाशन

२.

केले. समकालीन

ी तुकारामा या अभंगांची चचार्, वासुदेव बळवंत पटवधर्न आिण गणेश हरी केळकर, सािह य अकादमी

३. शेर-ए-शोर अंगेज (मीर की किवता और भारतीय सौ दयर्बोध), श सुरर्हमान फ़ा क़ी, भारतीय ज्ञानपीठ

गझल

इंद्रिजत उगले
रोज कुठली तरी कळ उठत राहते
रोज काहीतरी आठवत राहते
ओघ असतो सतत आसवांचा सु
द:ु ख द:ु खामधे िवरघळत राहते
ही कुणाची िठबकती नभी आसवे
रात्रभर कोण इतके रडत राहते
मी िवषय काढतो, ग प बसतो पुढे
ती उगाचच िकती बडबडत राहते
खायला तर इथे रोज उठतो िदवस
रात्रसुद्धा मला कुरतडत राहते
वाट पाहत कुणाची तरी सारखी
एक िखडकी िकती आदळत राहते

●

ही दिु नया काही वरवरची नाही

िदसते आहे िततकी साधी नाही
आज कसे करमेना झाले आहे

सहजच अगदी? बाकी काही नाही?
छानच आहे शहर तसे हे ही, पण
मी इथला नाही, ती इथली नाही
कुणी कुणाला हातभार लावावा
कोणाला कोणाची पडली नाही
ही नुसती अंधार कोठडी आहे

या खोलीला तर िखडकीही नाही

थकलो आहे , पण डोळा लागेना
घरात झोपेची गोळीही नाही

एकेक गो ट सांगत बस यापेक्षा

सांग तुला मी आवडतो की नाही
मा याब ल काय तल
ु ा मी सांगू
मा याब ल मला मािहती नाही

ugaleindra@gmail.com

सुशांत खरु साले
प्रेम कर याची तर्हा ही कोणती आहे

का ितला मा यातसुद्धा 'ती' हवी आहे
वाटली होती मला आकाशगंगा जी
ती खरे तर एक साधी चांदणी आहे

लागले आहे िदसू जंगल वतःमधले

काय मा या आत कोणी मोगली आहे
मागचाही काळ न हता फारसा खोटा

हा जमानाही कुठे बावनकशी आहे
मौन दे व वास नाही नेत कोणाला

'श द' हा आजारसद्ध
ु ा राक्षसी आहे
आप या दयात कुठलाही ऋतू नाही
आप या दे हात केवळ िशरिशरी आहे

पाय नकळत घसरला होता िजचा मागे
ती तुझी इ छा जुनी आता कशी आहे

या उ या दिु नयेत आहे खूपशी क्षमता

आिण मा या आतही काहीतरी आहे

●

कधी परतून यावा काळ एखादा
असे का वाटते आहे मला आता

उ या या आजही िचंतत
े आहे मी

उ या असणार परवाची मला िचंता
इथे नाही, ितथे नाही, कुठे नाही

कुठे नाही, कशाला शोधता याला
मला तर वाटते मी लावला आहे

उदासीतून एका शोध शु याचा

नको इतक्यात परतुन पाठवू मागे
मला घेऊन जा अगदीच टोकाला

इथे अस यामळ
ु े कौतक
ु िकती आहे

इथे नसलोच तर असणार नाही का ?
वतःला यात बुडवावे, बुडत जावे

कुठे जाशील तू सोडून हा साचा

तझ
ु ाही आठवत नाही ऋतू आता
मलाही रं ग नाही रािहला माझा

sbkhursal4444@gmail.com

शुभानन िचंचकर
अजूनसद्ध
ु ा नाही छ पर िभंतीवरती

फक्त पाहतो रे खाटुन घर िभंतीवरती

तीच भाकरी, तोच रगाडा, याच सम या
फक्त नवे आले कॅलडर िभंतीवरती

लपवुन ठे वू बघतो िवटक्या आयु याला

िचकटवतो 'मधब
ु ाला पो टर' िभंतीवरती

नशीबात िभंतीच फक्त... मग रे खाटे तो
पक्षी, झाडे, सागर, अंबर... िभंतीवरती

उरले नाही घर अन ् उरली नाही वळचण
येउन बसते िख न कबूतर िभंतीवरती

कोणी केली घाण... इमारत आयु याची

येता-जाता थुंकुन सुंदर िभंतीवरती

●

बोललो एकदा 'होय' मी

रोज िकंमत चक
ु वतोय मी
ळ अपुले समांतर तरी

धडधडत रोज जातोय मी
प्राशतो रोज काळोख हा
आत िवठ्ठल

जवतोय मी

पावसा यातले हे शहर

कोरडे लोक बघतोय मी
ज म

हणजेच जनरल डबा

पकडला, पण लटकतोय मी
काय काशीस जाउन क

रोज 'काशीच करतोय' मी
चाखली मग जगाने फळे

एक फेकुन िदली कोय मी
गरज होतो कधी मी तझ
ु ी
फक्त आहे तुझी सोय मी

shubhanan.chinchkar@gmail.com

िव वजीत दीपक गुडधे
सारखी चकवा मला दे ऊन जाते

ही झळाळी नेमकी कोठून जाते ?
सहजतेने केव या तोडून बसतो

ज मभर मग सांधणे राहून जाते
लागते जे हा कळाया जगरहाटी

गोिजरी आख्याियका संपून जाते
दाबले इ छे स एका फार पव
ू ीर्

आजही ती जोगवा मागून जाते

एरवी रगाळलो असतो िकनारी

लाट काळाची मला ढकलून जाते

●

का भांडले कळे ना, मातीसवे िबयाणे
िदसले नसेल याला, पत्रावळीत दाणे
हं गाम या सुखांचा, गे यावरीच येते
हे दःु ख बारमाही, झाले अता शहाणे
चौकात मागणारा, मल
ु गा मला हणाला :
"शाळे त याल का हो ? की याल फक्त नाणे ?"
गेली िनघून मैना, तोडून पाश सारे
व तीत माणसां या, नाही ितचे िठकाणे
गेली हयात ते हा, आला िनकाल हाती
सोडून यायचे का, यायालयात जाणे ?
डो यांत बालकां या, व ने िकती उ याची
बहरे ल दे श माझा, ता या फुलाप्रमाणे

vishwajeetgudadhe@gmail.com

गणेश नागवडे
कधीचा पोहरा िचंतेत काठावर,
ढकलली की घसरली पोर आडावर
िदला खाटे वरी टाकून

हातारा,

िनघुन गेले पु हा घरदार कामावर

तुला यादीतन
ु ी वगळायचे होते,

तु या केली तरीही खण
ू नावावर
हळद उ टावली उ टाय या आधी,

कशी मदी तु या खुलणार हातावर

कसे हे बायकोला पटवुनी दे ऊ?

िकती टे शनमधे जगतोय कामावर
िफर ता एक येतो रोज

टे शनवर,

िदवसभर झोपतो तो याच बाकावर

●

अ व थता कुशीवर जागीच राहते,

िचंतेत एक घर मग झोपेत चालते

फोटोमधून दोघे बघतात धावपळ,

दमलास का? असे घर कोठे िवचारते?
पा यावरी तरं गत येतय
े आठवण,
सांजेस एक होडी भलती सतावते
तळ
ु शीजवळ कधीची बसलीय एकटी,

भर या घरात मुलगी बैचेन वाटते

डो यात श द जळतो ओठातला कधी,
वय यक्त होत नाही के हा अजाणते
मन एकटे च जाते शू यात दरू वर,

ही िरक्तता मना या टाचा दख
ु ावते
पडला जसा अचानक मोडून पाळणा,
घासागणीक उचकी आईस लागते

ganeshnagavade21@gmail.com

राहूल गडेकर
ओघळत आहे तळाशी साचलेपण
साहता येणार का पण कोरडेपण
जीवनाला भरिवतांना भक
ू मरते

मार या इ छात जगते पोरकेपण
हुंदके आले ितचे प यास मा या
सांगती मा यािवना गाहाळलेपण
व कले एकेक काळाची उतरता

चेहर्यावर चढत आहे राहलेपण

ऊन जीवाला िकती तापून जाते

जात नाही आतले सदार्वलेपण

श द अ यासातले वा अनुभवाचे
शेवटी बोले

वभावी डागलेपण

बोल तू रं गावरी िबनधा त मा या
भाव तर खाऊन जाते सावळे पण

rahul.gdkr@gmail.com

वैभव कुलकणीर्
बांधला आहे तु यासाठीच हा र ता

पाडला आहे तु यासाठीच हा ख डा
मी तु या डो यात माझा चंद्र का पाहू
तू मला रात्री िद या आहे त अवसे या
एकसु दा शक्यता आता िदसत नाही

काल परवा , मोजताना यायची म जा
प्राक्तनाचा घाव एकच एवढा जबरी

केव या िठकयार् उडत आहे त प्रितभे या

फक्त इतके जाणवत आहे मला आता
मी कुणावरतीतरी िचडलोय कायमचा
तूच मा या आर या िदसशील गाताना
मी िवटे वरती उभा जर रािहलो नु ता

●

आसमंत हा पु हा पहाटतोय
मी मला पु हा

वतःत आणतोय

ऊ ह चांगले पडेल काय आज
हा धुकेजलेपणा सतावतोय

कोण भागवेल नेमकी तहान

भेटतोय तो चहाच पाजतोय

एकदा अजून तेच गीत लाव
मूड लागतोय मूड लागतोय
काय मी क

थांबवेचना

मला कळे चनाय

हणून चालतोय

प्र न हा मलाच सोडवायचाय

ज ट, िहंट मी तुला िवचारतोय
vvk751985@gmail.com

अमोल िशरसाट
तू गे यावर कुणी मनाला िततके आता भावत नाही
तू गे यावर कुणी फारसे

व नांचा तळ गाठत नाही

सजावटी या व तूंनी भरलेली खोली आत मना या
यात एकटी एक बाहुली दार मनाचे उघडत नाही

बाप हाटस ्अप- माय फेसबक
ु - चॅिटंग या नादात लेकरे
भरलेले घर असन
ू सुद्धा कुणी कुणाशी बोलत नाही

संशय जे हा ना याम ये

जू लागतो कणाकणाने

अशा िवषारी मातीम ये कधी िबयाणे उगवत नाही

कसे िबचारे उं च भरारी हवेत घेइल खु या मनाने
नाजुकशा पंखांना इतके भारी द तर तोलत नाही

●

शरीरात जहराचे लक्षण वाढत गेले

जे हा जे हा मनात मीपण वाढत गेले

सं याकाळी घरटे एकाकी पड यावर
झाडाचेही उदासलेपण वाढत गेले

घाव आतले दाखवताही आले नाही

सोसत गे याने मोठे पण वाढत गेले

आत भक
ु े ची भाकर बहुधा करपत होती
पोटावरती चटक्यांचे ण वाढत गेले
मा या नकळत वागत असतो तु यासारखा
मा यावरचे तुझे िनयंत्रण वाढत गेले

होत रािहला अफवांनी राईचा पवर्त

बघता बघता मग 'ते' प्रकरण वाढत गेले

ab.shirsat@gmail.com

िवजय िदनकर पाटील
कोणता ना कोणता य यय असू दे
ही उदासीची छटा अक्षय असू दे
मी रसातळ गाठ यावर ठाम आहे
शक्य िततका काळही िनदर् य असू दे
सवर् टोलेजग
ं वा तू पाड इथ या
तेवढे हे भग्न दे वालय असू दे
शांतता बाहे रची संत्र त करते
आत या दं ग्यात मन त मय असू दे
भाव खालावेल सय
ू ार् ताबरोबर
तळपता तोवर सु

िवक्रय असू दे

●

यायचा हाती कसा हा गंध पळता
रानवार्या या पुढे मागे न करता
िख नता दाटून आली उतरताना
पािहजे होता तुझा आलेख चढता
अवकळा आली कशाने

या घराला

कोण आहे येथला कतार् सवरता
नाटकाम ये तसे काहीच न हते
वाटला रोमांचकारी मंच हलता
पायरी बदलायची नाही कुणाला
पािहजे सोपान सार्यांना सरकता
vdpatil74@gmail.com

समीर च हाण
एक-एक टाका माझा मी उसवुन पािहन ्
मात्र वेदने या टोकाशी जाउन रािहन ्
आ

याचा क लोळ

व थ का बसून दे तो

लागलाच हातात कधीतर झोडुन रािहन ्
भरकटूनही िमळून जावा समज भ्रमाचा
ितलांजली इ छांना सग या दे वुन पािहन ्
मी कुठ या बापाचा, माझी कुठे न गणती
अि त वाची माय एकदा झ बुन पािहन ्
मला तक्
ु याचे भत
ू लागले, बरे च झाले
छाटछूट

या दिु नयेशी मी झटकुन रािहन ्

●

काय आहे आपले येथे
हे कळालेले बरे येथे
गंड
ु ु नी गाशा तझ
ु ा तू घे
काय अपुले रािहले येथे
मोजुनी घे िदवस इथले तू
काढतो सगळे कुठे येथे
जायचे आहे तुला नक्की
तोड धागे येथले येथे
बोलतो आपण तसे पुढचे
कोण पण इ छे पुढे येथे
chavansameer@gmail.com

अनंत ढवळे
वतःला पाहणे अ तास जाताना

अजब ठरली तु या जग यातली शोभा
उ हा या त त िदवसांचे फिलत बहुधा
जमवला खप
ू मी ही थोर पाचोळा
िवतळते हरघडी आयु य थोडेसे

िदवस एकेक हा मातीत िमळणारा
उगाचच पाहतो आहे कधीचा मी
ढगांसोबत भटकणारी िनरथर्कता

िनरथर्कता तरी पुरते मला कुठवर

पु हा शोधेन मी कुठलीतरी त ृ णा

क

स यातरी माझेच अ वेषण

तुझा नंतर कधी घेवूत धांडोळा

●

कारण काही नाही पण, मन उदास झाले आहे

हा अनाथ धुरकटला क्षण, मन उदास झाले आहे
भेटेन एकदा

हणतो, म ृ यू यापार तुला मी

दर यान यग
ु ांताचे रण, मन उदास झाले आहे
एकेक मोजतो आहे , की कसे बळावत गेले

ज माचे िव कटलेपण, मन उदास झाले आहे
उवर्िरता िरक्ता या या, िमळतील तुला ही नावे
हे दिु नयेचे दानीपण, मन उदास झाले आहे
हे प्रवाहगामी जीवन, ही अनग
ु मनांची कथने
दशकांवर काळाचे वण, मन उदास झाले आहे
या आधी न हते काही, नंतरही नसेल काही

काळाची नस
ु ती वणवण, मन उदास झाले आहे
anantdhavale@gmail.com

