RESEARCH FRONT
ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

ना. धो. महानोर याांच्या कवितेतील सौंदयय

प्रा .बाळासो आण्णा सुतार आबासाहे बमराठे महाविद्यालय, राजापरू , जज. रत्नागिरी
१९६० हे मराठी साहहत्याच्या अविष्कारामधील महत्िाचे दशक होय. निकाव्यासमोर मराठी

कवितेचा जोरकस आविष्कार विविध प्रिाहाांच्या माध्यमातून अविष्कारीत झाला. शशकलेली निवपढी

तळािाळातील अनुभिाचा आविष्कार करू लािली. दशलत, ग्रामीण, स्त्रीिादी, आहदिाशी, मुजस्त्लम
महानिरी अश्या प्रिाहातून साहहत्याचा आविष्कार होत होता. या काळाच्या उत्तराधाातच पॉप्युलर

प्रकाशनच्या ‘निे किी, निी कविता’ या योजनेतून महानोराांच्या ‘रानातल्या कविता’हा पहहला
कवितासांग्रह प्रकाशशत झाला. प्रतीांननगधक कवितासांग्रह म्हणन
ू ना. धो. महानोर
प्रकाशशत करण्यात आल्या होत्या. या सोबतच

याांच्या कविता

िही, पािसाळी कविता, अजजांठा, प्रार्ाना दयाघना,

पानझड िाांधी, शशिरायाांची कहाणी हे कवितासांग्रह त्याांचे प्रकाशशत झाले.प्रा. उत्तम क्षीरसािर याांनी

ना. धो. महानोर याांच्या शांभर नव्या जुन्या कविता एकर करून ‘पक्षयाांचे लक्ष र्िे’ हा कविता
सांग्रह सांपाहदत केला आहे .

ननसिााच्या माध्यामातून भािना आविष्कार होणाऱ्या

कविताांचा हा सांग्रह आहे. ननसिााच्या

छायेतच महानोराांची कविता अांिात शभनलेली प्रीतीची चाहूल व्यक्त करते.
‘अांिात माझझया’
शभनलाय डोशलया’

महानोराांना ननसिाात फक्त कलात्मक ननशमातीच जाणित नाही तर ती ननशमाती शारीरीकही

आहे. या ननशमाती क्षणाची

ककांिा त्याला आदीच्या आझण नांतरच्या क्षणाची अनेक गचरे महानोराांनी

स्त्री ि ननसिा याांच्या करिी रे खाटली आहेत. विजया राजाध्यक्ष रानाच्या सांदभाात एक अस्त्सल
अनादी श्ांि
ु ार अनभ
ु ि दे णारी ही कविता मळ
ु अर्ााने रानातली कविता आहे .

या किीचा रानािर एिढा जीि आहे कक, रान आझण किी िेिळे राहत नाहीत एकरूप

होिून जातात. ते इतके कक ‘िुांतलेले प्राण ह्या रानात माझ्या’ रान

कविसाठी जीि कक प्राण होते

किी आपल्या भािना अनुभि याांची प्रनतबबांबे ननसिा रूपातच पाहतो.

मानिी जीिनातील

शांिारभािना ि ननसिारूप याांचे गचरण त्याांच्या कवितेत प्रामुख्याने त्याांनी केले आहे. रान, भुई ही
धीट सजनशील ि निननमााण करणारी आहे.

विजया राजाध्यक्ष म्हणतात.

“आपल्या विविध

रूपातून विक्रमातून रां िातून ि नादातून तेही किीशी हहतिज
ु करते. काविपढ
ु े जणू ते अनाित
अिस्त्र्ेत उभे राहते , किीने आपल्याला भोिािे असे आव्हान दे त.े महानोराांनी हे आव्हान

स्त्िीकारले आहे ,रानाच्या सांिेदना त्याांनी जाणल्या आहे त त्याचे रानाशी झालेले सायुज्य शारीररक
आझण भािननक अशा दोन्ही स्त्िरूपाचे आहे . तोच महानोराांचा सांपूणा अनुभि आहे. त्याना या
अनुभिापुढे इतर सिळे दय्ु यम िाटते. रान हे त्याांचे ध्यान त्याांचा साक्षात्कार एकदा हा साक्षत्कार
झाला कक नभ आझण भुई याांच्यातील भािसांबांध जाणिू लाितो.”
ह्या नभाने ह्या भई
ु ला हात

द्यािे

आझण या मातीतून चैतन्य िािे

कोणती पुण्ये अशी येती फळाला
जोंधळ्यालो चाांदणे लिडून जािे.
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‘नभाने भई
ु ला दान दे णे’ , ‘जोंधल्याळा चाांदणे लिडून जाणे’, ‘पाखराांशी खेळ माांडून जाणे’,

‘फाटकी झोपडी हेच काळीज असणे ’, ‘शब्दिांधे तू बाहुत घािे’ या कल्पना किीने मानिीय
पातळीिरून गचबरत केले आहे त. ही ननसिाानुभूती हटपण्याचा मोह किीला सुटत नाही. ननसिा हा
या किीच्या जजव्हाळ्याचा विषय झाला आहे. आपल्या कवितेतून त्याांनी लोकजीिनाची नस पकडून
लोकिीते ि सांतपरां परे च्या काव्यरूपातून काव्याची लय कवितेत पकडली. महानोराांचा ननसिा हा
दे हधारी आहे तो हा ननसिा आपल्या भािना शारीररक पातळ्यािरून प्रकट होतो.
‘पाण्यात िोठल्या छाया, काठािर स्त्तब्ध

ननिाांत

िुडघाभर पाण्यािरती, घुटमळे शेन्दरी झाक

ती लिबि सािरताना माांड्यात घोळ किळून

अन ननतळ ननतळ अांिाचे पाण्यात साांधले ऊन
झाडाांना फुटले डोळे , मािेना रूप डोळ्यात

माांड्यात घोळ किळून ती स्त्तब्ध उभी ऐन्यात’

यासारख्या मानिी व्यजक्तरे खा किीने ननसिााच्या रां िभम
ू ीिर सादर केली आहे. या

व्यजक्तरे खत
े ून प्रतीकात्मक श्ुांिार किी सादर करतो.

बघ ना काळोख कसा झझांित येतोय,

तुला या काळोखात किळून घ्यायला.

‘झाडे नतचे डोळे चुकितात त्याना ठाऊक असतात नतचे घारे डोळे ’ या कवितेत ननसिा माणसाशी

िप्पा मारताना हदसतात. महानोराांच्या बऱ्याच कविता हा अनभ
ु ि दे तात. त्याांच्या कविता
िाचकाला ननसिा आझण मानि या दोघाांमध्ये

कफरितात. आपल्या कवितेना त्याांनी ननसिाातून

मानिी भािभािनाांचे भान हदले. या कविता ननसिााला किेत घेिून मानिी प्रित्तीिर भाष्य करतात.
त्यामुळे त्याांची कविता ननसिा सांस्त्कार घेिून येत.े त्या ननसिारुपी िास्त्तूशशल्प आहेत.
‘हीव्याा पानात

पानात’ ही

महानोराांची कविता ियात

आलेल्या आपल्याच

धुांगधत

िािरणाऱ्या प्रेशमयूिुलाांच्या शांिारभाि व्यक्त ननसिासांिेदनाच्या रूपाने व्यक्त करतो. किीने या
कवितेत

िापरलेल्या प्रनतमा ि ननसिा साहचाया भािना शांिारास उठािदारपणा दे तात. शालीचे

अांि शहारने पोटऱ्यातील िव्हाचे हसू, ओांब्यात दाटणे, अांि मोडण्यातून चालि होणे िव्हाचे शेत
नशेत

झुलणे ही सिळी ननसिााची ककमया व्हािी कवि शांिार भािनेने पाहतो. लोकजीिनात

‘पाऊस ’ हा पूजेचा , प्रार्ाना याांचा विषय पण महानोर या पािसाला ‘ननशमाती क्षम दाता ’
सांबोधतात. नािीन

नािीण मैर्ुनात मग्न / नग्न नािाच्या विळख्यात / स्त्िस्त्र् / सळसळते / अांिाांि सिळे /

आसमांत विसरून/ सस्त्
ु त / जडािल्या डोळ्याच्या प्राणात. ननसिा जीिनातील नाि नागिणीचे मैर्न
ू
किी या कवितेतून मानिी भाि भािनाांचे सूचन करतो. या
आडोश्याला बसून
साजन

छे लछबेला

घन होिून बबलिणे

या ओळीतून लोकसांकेत

तारुण्यातील

िापरून किी श्ुांिाराची

माांडणी करतो. ननसिााचे भरलेपण

ि

भरलेपण या मध्ये समत्ि शोधन
ू रनतभाि गचबरत केला आहे. पाऊस भरलेले
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महानोराांच्या कवितेतील परु
ु षत्िाची आिडती प्रनतमा आहे . ‘भरलां आभाळ’ या कवितेत

महानोराांनी मीलनोत्सुक श्ुांिार जाणीि व्यक्त केली आहे. श्ािणातील पािसाच्या सरी कोसळण्या

आधीचे आभाळ ि त्याची शमलनासाठी झालेली उत्सुक अिस्त्र्ा अत्यांत सुांदर पध्दतीने किीने
गचबरत केली आहे.

‘घन ओर्ांबन
ां ार
ू येती’ या कवितेतून कवि ननसिाप्रतीमाांच्या िापरातून चेतननकरनातून शि

भािनेचे गचरण करतो. या कवितेत किीने शांिाराच्या

भािना उत्कट होण्यासाठी बनात राघु

नघरनघरने, सािरास भरती येणे. लाटाांनी िेधन
ू घेणे. वपकास ओले केसर असणे. या ननसिा प्रनतमा

शांिारास आणखी उत्कटपणा भरून येतो. या कवितेतील शमलना उत्सुक भािजस्त्र्साठी आभाळ,
राघू, सािर या प्रर्म पुरुषी प्रनतमा या कवितेत आल्या आहेत.
किी हा रानाचाच जणू एक भाि बनला आहे . या रानाने

सुधीर रसाळ म्हणतात, “इर्े

त्याांची सांिेदनशशलता घडविली आहे ि

नतचा रानाला एक अर्ापूणत
ा ा दे त आहे . हे रान शेतकऱ्याचे आहे.हे रान शेतकरी ि दोघेही
बीजारोपण, अांकुरसांिधानि बबजारक्षण या ननशमाती चक्रात मग्न आहेत. या रानाची िेििेिळी रूपे
म्हणजे या ननशमातीच्या िेििेिळ्या अिस्त्र्ा आहेत. अ अखांडपणे चाललेले हे ननशमाती चक्र रानात
राबणायाा माणसाच्या जीिनाचा एक भाि बनलेले आहे. आपल्या जीिनाची कुळे

या रानात घट्ट

रोिून उभ्या असलेल्या माणसातील ननशमाती प्रेरणेला या रानामुळे जाि आली आहे . रानाची ि
माणसाची ननशमातीशक्ती, सजानशक्ती, एकमेकीांशी बाांधलेली आहे या जाणीिेत महानोराांची कविता
जन्म घेते.”

अनीतीची क्षेरे

ननसिााची ननशमाती प्रकक्रया हह मानिाच्या

आकलनापलीकडील

िोष्ट आहे नीती

ती कधीच ओलाांडताना हदसते या प्रमाणेच किी माणसाची सध्
ु दा ररतीप्रेरणा

अशाच ननतीननपेक्ष पातळीिरून महानोर स्त्िीकारतात.

‘दे हािरती चळ भरलेले अिखळ हात,
भरदप
ु ार,

उघड्या रानात’

त्याांनी त्याांच्या काव्यात नभ ही प्रनतमा पुरुष या अर्ााने

ि रानभई
ु हह स्त्री या अर्ााने िापरली आहे. ननसिााशी एकरूप होिून महानोर

शांिाराचा मनमोकळा अविष्कार करतो. पाउस हह शमलनाची प्रनतमा िापरून ननसिा
सांिेदना प्रकट करतात.

परिा असे झाले

राजबन्शी पांखाचे एक पाखरू आले

आझण नतच्या अांिाशी लिट करून िेले.

महानोराांच्या या कवितेत राजबन्शी पाखरू ही पुरुष
वप्रयकराची प्रनतमा िापरली आहे .

प्रनतमा

ही नतच्या

अांिाशी लिट करणाऱ्या

लख्ख लाखेरी दे हाच्या ननळ्या रे षा मानू नये

खुळ्या नुसतेच डोळ्याांनी रान झेलू , िाऊ नये.

अशा सुांदर पध्दतीने महानोर शारीररक सांिाद साधतात.

“नतला अिदी सहज सहज बोलत िेलो
ननतळ भुऱ्या माांड्यािरचा जाळ झालो

ककांिा ककती झाकशशल तेव्हा पानानी तुझे िभाारपण
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पाखराांनी कधीच बोभाय केलाय िािभर

मानिी जीिनातील अनुभि आझण भािना किीने कवितेतून चैतन्याच्या बािा पाऊस आझण

रान याांचे सनातन नाते माांडतो.

महानोराांच्या कवितेत ‘नभभई
ु ’, ही प्रनतमा िेिळ्या जाझणिाांचे लेणे घेिून कवितेत िािरते.

राजिांशी पाखरू असो पाखरू ही आभाळाशी ननिडीत प्रनतमा तर तळे , वपके, झाड या प्रनतमा
भई
ू ची जािा घेतात त्यामळ
ु े महानोराांची नभभम
ू ी ही
प्रतीमेसोबतच महानोराांच्या कवितेत ननसिाातील

प्रनतमा ननशमाती सर
ू प्रनतमा िाटते.

वििध प्रनतमा िािरतात.

या

स्त्िताला उधळीत

जाणे, धुळीच्या ल्क्तारीत लाज िुांडाळणे, दख
ु फुल होणे , उध्िस्त्र् झालेले घाट , िैराण माळरान,
घाटात हरिन
ू िेलेले कौलारू घराांचे िाि, ताांबड्या मातीचा साक्षात्कार पाहणे, आांबलेली माणसे,

एकटाच कुठे अचल ननश्िास घेत चमकणारा काजिा, शब्दाविन कोणी नुरते किळायास, हसताना
कलुन िेलेले नभ, नतच्या काचोळीला चाांदण्याचा जर, आकाशाला कालोकाचा िहहिर येण,े
आकाशाने आिांढा

गिळणे, चीटपाखराच्या नजरे त भरणे, पानात छां द धम
ु सणे, झाडे झझांिन
ू

जाणे,वपिळ्या बाांबच्
ांू या िीत्िाांित
े पक्षी बड
ु ू न जाणे, िदा पोपटी रां ि मे

खशी, अस्त्मानाच्या कडा

झुकणे, कलत्या साांजच
े े सोनेरी ताटिे, मोहाच्याही झाडाला मोह होणे, झझांित येणारा काळोख,
िाऱ्याांची िांधिभा लय

अशा किी कल्पना किी मानिीकरण करत एक एक शब्द जीिन करून

अर्ा िाहताना हदसतो. या किीच्या रां म्य कल्पना, रशसकाांना खुणाितात.

महानोराांच्या कवितेतून ननसिााचे सुांदर रूप किीने माांडले आहे. नभ आझण भूई याांच्यातील

सनातन नाते, सजनचे , ननशमाती अन त्याची प्रकक्रया ननसिा सांिेदनाच्या रूपाने व्यक्त केली आहे.

जोंधळ्याला चाांदण्याने लिडून जाण्यासाठी मातीत चैतन्याचा िास निननशमाती होण्यासाठी भई
ु ला

नभाने दान द्यािे असे कवि म्हणतो. किीने स्त्ित:ला ननसिााशी जोडून घेतले आहे . चैतन्य
सोहळ्याने आनांहदत होतो. माणसाच्या सजनाचा सोहळा सांयतपणे भाषेत व्यक्त केला आहे .
महानोर हे आपली कविता ननसिााचे लेणे पाांघरून अखांड कवितेत िािरतात रानाच नात लेखक
आपल्या कवितेत घट्ट करत जातो त्याबरोबर रानातील लक्षिेधी
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