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णनिेदन 
 

आधुहनक शास्त्रे, ज्ञानहवज्ञाने, तांत्र आहण अहभयाांहत्रकी इत्यादी के्षत्रात त्याचप्रर्ाणे भारतीय प्राचीन सांस्कृहत, 
इहतिास, कला इत्यादी हवषयात र्राठी भाषेला हवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे सार्र्थयु यावे िा उदे्दश 
लक्षात घेऊन साहित्यसांस्कृती र्ांडळाने वाङ्र्य हनर्मर्तीचा हवहवध कायुक्रर् िाती घेतला आिे. र्राठी हवश्वकोश, 
र्राठी भाषेचा शब्दकोश, र्राठी वाङ्र्यकोश, हवज्ञानर्ाला, भाषाांतरर्ाला, आांतरभारती-हवश्वभारती, 
र्िाराष्रेहतिास इत्यादी योजना या कायुक्रर्ात अांतभूतु केल्या आिेत. 

 
२. र्राठी भाषेला हवद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्भ स्वरूप व दजा देण्याकहरता र्राठीत हवज्ञान आहण तांत्रहवज्ञान, 

तत्त्वज्ञान न सार्ाहजक-शास्त्रे या हवषयाांवरील सांशोधनात्र्क व अद्यावत र्ाहितीने युक्त अशा ग्रांथाांची रचना र्ोठ्या 
प्रर्ाणावर िोण्याची आवश्यकता आिे. हशक्षणाच्या प्रसाराने र्राठी भाषेचा हवकास िोईल िी गोष्ट तर हनर्मववादच 
आिे. पण र्राठी भाषेचा हवकास िोण्यास आणखीिी एक साधन आिे आहण ते साधन म्िणजे र्राठी भाषेत हनर्ाण 
िोणारे उत्कृष्ट वाङ् र्य िे िोय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान व सांस्कृती याांचे अहधष्ठान तयार व्िावे लागते. जोपयंत र्ाणसे 
परकीय भाषेच्याच आश्रयाने हशक्षण घेतात, कारे् करतात व हवचार व्यक्त करतात, तोपयंत हशक्षण सकस बनत नािी. 
सांशोधनाला परावलां हबत्व रािाते व हवचाराला अस्सलपणा येत नािी, एवढेच नव्िे तर वेगाने वाढणाऱ्या 
ज्ञानहवज्ञानापासून सवुसार्ान्य र्ाणसे वांहचत रािातात. 

 
३. सांस्कृत व अन्य भारतीय भाषाांतील आहण त्याचप्रर्ाणे इांग्रजी, फ्रें च, जरु्न. इटाहलयन, रहशयन, ग्रीक, 

लॅहटन इत्यादी पहिर्ी भाषाांतील अहभजात ग्रांथाांचे व उच्च साहित्यार्धील हवशषे हनवडक पुस्तकाांचे भाषाांतर ककवा 
साराांश अनुवाद अथवा हवहशष्ट हवस्तृत ग्रांथाांचा आवश्यक तेवढा पहरचय करून देणे िा र्ांडळाच्या वाङ् र्यीन 
कायुक्रर्ातील भाषाांतरर्ालेचा उदे्दश आिे. 

 
४. भाषाांतर योजनेतील पहिला कायुक्रर् र्ांडळाने आखून, ज्याांना अग्रक्रर् हदला पाहिजे अशी पािात्य व 

भारतीय भाषाांतील सुर्ारे ३०० पुस्तके हनवडली आिेत. िोर्र, व्िर्मजल, एस्स्कलस, अॅहरस्टॉफनीझ, युहरहपडीझ, 
प्लेटो, अहरस्टॉटल, टॉर्स अॅक्वाइनस , न्यूटन, डार्मवन, रूसो, काण्ट, िेगल, जॉन स्टुअटु हर्ल, गटे, शके्सहपअर, 
टॉल  स्टॉय, दोस्तयेव स्की, कॅहसरेर, गॉडुन व्िी. चाईल्ड इत्याहदकाांचा या भाषाांतरर्ालेत सर्ावेश केला आिे. 
सांस्कृतर्धील वेद, उपहनषदे, र्िाभारत, रार्ायण, भरताचे नाट्यशास्त्र, सांगीत रत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृतातील 
गाथासप्तशती, हत्रपीटकातील हनवडक भाग इत्याहदकाांचािी भाषाांतरर्ालेत सर्ावेश केला आिे. 

 
५. भाषाांतर योजनेखाली र्ांडळाने आतापयंत ३८ अहभजात ग्रांथाांची भाषाांतरे प्रकाहशत केली आिेत. जॉन 

स्टुअटु हर्लचे “On Liberty”, रूसोचे “Social Contract”, एम . एन. रॉयचे “Reason, Romanticism and 
Revolution” व “Letters from Jail”, स्ताहनस्लाव स्कीची “An Actor Prepares” व “Building a 
Character”, तुगेहनव्िचे “Fathers and Sons”, रायशनेबाखचे “Rise of Scientific Philosophy”, गुन्नार 
हर्रदालचे “Economic Theory and Underdeveloped Regions” भारतरत्न कै. पाां. वा. काणे याांचे 
“History of Dharmashastra”, कोपलँडच े“Music and Imagination”, बरुण्ड रसेलचे “Religion And 
Science”, तेरझागीचे “Theoretical Soil Mechanics”, हवशाखदत्ताचे “रु्द्राराक्षसम ”, भरतरु्नींचे “भरत-
नाट्यशास्त्र” (अध्याय ६ व ७ आहण अध्याय १८ व १९), हनकोलाय र्ानुचीचे “Storia Do Mogor”, ऑ. से. हपगु 
हलहखत “Socialism vs. Capitalism”, इझाडोरा डांकनचे “My Life”, स्राहवन्स्कीचे “Poetics of Music” 
इत्यादी पुस्तकाांची भाषाांतरे व सारानुवाद प्रकाहशत झाले आिेत. 

 
६. प्रस्तुत आय. ए. हरचर् ुस  हलहखत “Poetries and Sciences” या पुस्तकाचा अनुवाद प्रा. रा. हभ. 

जोशी, रु्ांबई, याांनी केला असून तो र्ांडळाच्या भाषाांतरर्ालेत “काव्ये आहण हवज्ञाने” या शीषुकाने प्रकाहशत करून 



 
           

र्राठी वाचकाांना सादर करण्यास र्ांडळास आनांद िोत आिे. हरचर् ुस च्या साहित्यसर्ीक्षाहवषयक कायाचा आहण 
त्याच्या कािी र्ित्त्वाच्या पुस्तकाांचा पहरचय शवेटी पुरवणीत करून हदला आिे. 

 
 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 
 अध्यक्ष, 
 र्िाराष्र राज्य साहित्य सांस्कृती र्ांडळ. 
वाई:  
आहश्वन १०, शके १९०१  
हवजयादशर्ी,  
१ ऑक्टोबर १९७९.  
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णनिेदन 
 

आय. ए. हरचर् ुस च्या ‘सायन्स अॅण्ड पोएरी’ ह्या पुस्तकाचे र्ी भाषाांतर करावे अशी सूचना रु्ांबईच्या 
ईस्थेहटक सोसायटीने र्ला केली आहण र्ी ती स्वीकारली. ह्या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती १९२६ साली प्रहसद्ध झाली. 
त्यानांतर १९३५ साली त्याची सुधारून वाढवलेली दुसरी आवृत्ती प्रहसद्ध झाली. पहिल्या आहण दुसऱ्या आवृत्तीतल्या 
र्जकुरात बऱ्याच हठकाणी आहण बराच फरक िोता. १९३५ ची दुसरी आवृत्तीिी दुर्मर्ळच झाली िोती. पण ती आवृत्ती 
हर्ळवनू र्ी हतच्यावरून भाषाांतर करण्याला सुरुवात केली. पुढे र्ला असे वाटले की, पुस्तक र्ित्त्वाचे आिे तेव्िा 
त्याची आपली स्वतःची एक प्रत आपल्याजवळ असावी. म्िणून र्ग र्ी स्वतःसाठी पुस्तक हर्ळवण्याचा प्रयत्न केला. 
त्यात बरेच हदवस गेले आहण अखेर पुस्तक इांग्लांडिून र्ागवावे लागले. इांग्लांडिून पुस्तक आले ती १९७० ची म्िणजे 
ह्या पुस्तकाची अगदी अलीकडली आवृत्ती आिे. प्रस्तुत भाषाांतरासाठी वापरलेली आवृत्ती िी १९७० ची आवृत्ती आिे. 
ह्या आवृत्तीच्या वेळी लेखकाने १९३५ च्या आवृत्तीतला र्जकूर जसाच्या तसा पुनरुु्हद्रत केला, पण पुस्तकाचे ‘सायन्स 
अॅण्ड पोएरी’ िे रू्ळ नाव बदलले आहण ‘पोएरीज अॅण्ड सायस्न्सज’ असे नाव त्याला हदले. ह्या आवृत्तीत १९३५ च्या 
आवृत्तीपेक्षा सुर्ारे ४० पृष्ठे अहधक र्जकूर आिे. िा जास्तीचा र्जकूर हटपणे (Notes), फेरहवचार 
(Reorientation), त्यातच हवशषेीकृत अवतरण-हचन्िे (Specialized Quotation Marks) आहण ‘आपण सर्ाप्त 
झालो िे कहवतेला कसे कळते?’ (How Does a Poem Know When It Is Finished?) अशा नवीन भागाांचा 
पुरवणीवजा आिे. 

 
ह्या पुरवण्याांपैकी Notes र्ध्ये १९३५ च्या आवृत्तीत वापरलेल्या कािी शब्दाांसांबांधी, त्याांच्या 

युक्तायुक्ततेसांबांधीच साधक-बाधक चचा आिे. आहण बिुतेक हटपणाांत चचेच्या ओघात हरचर् ुस ने स्वतः च्या इतर 
पुस्तकाांचा आहण इतराांच्या पुस्तकाांचा उल्लेख केला आिे. रू्ळ पुस्तकात वापरलेल्या इांग्रजी शब्दाांसांबांधी िी हटपणे 
रु्ख्यतः असल्यारु्ळे त्याांच्या भाषाांतराचा र्राठी वाचकाांना कािी बोध ककवा उपयोग िोणार नािी म्िणून Notes चे 
भाषाांतर केले नािी. 

 
Reorientation र्ध्ये लेखकाने १९३५ च्या आवृत्तीत केलेल्या कािी हवधानाांचा फेरहवचार केला आिे. 

क्वहचत हवस्तार केला आिे. क्वहचत त्यात सुधारणा सुचवली आिे. िा भाग र्ित्त्वाचा असल्यारु्ळे त्याचे भाषाांतर केले 
आिे. त्यातच Specialized Quotation Marks र्ध्ये त्याने अवतरणाांची वेगवेगळी उहद्दष्टे साांगून त्याांचा वेगळेपणा 
दाखवण्यासाठी रोर्न हलपीतली अक्षरे, प्रश्नहचन्िे, उद गारहचन्िे इत्यादी अवतरणहचन्िे म्िणून वापरली आिेत आहण 
वापरण्याची सूचना केली आिे. िी चचा बिुतेक इांग्रजी वाक प्रयोगावर आधारलेली असल्यारु्ळे हतचेिी भाषाांतर र्राठी 
वाचकाांना उपयोगी ठरणार नािी असे वाटल्याने त्या भागाचेिी भाषाांतर केले नािी. 

 
How Does a Poem Know When It Is Finished? ह्या लेखातली चचा फारच र्ित्त्वाची आिे. हतचे 

सांपूणु भाषाांतर केले आिे. ह्या आवृत्तीसाठी हरचर् ुस ने नवी प्रस्तावना हलहिली आिे हतचेिी भाषाांतर केले आिे. 
 
म्िणजे Notes आहण Specialized Quotation Marks वगळून बाकीच्या सवु र्जकुराचे िे भाषाांतर आिे. 
 
भाषाांतर करताना जेव्िा र्ला असे वाटले की रु्ळातला शब्द ककवा शब्दसरू्ि भाषाांतराबरोबर रािू हदला तर 

वाचकाला अथु सर्जण्याला सािाय्य िोईल तेव्िा र्ी तो पहिल्याांदा आल्यावेळी भाषाांतरापुढे गोल कां सात हदला आिे. 
नांतर हदला नािी. 

 
अथुबोधासाठी र्ाझ्या पदरचा शब्द ककवा शब्दसरू्ि घालणे इष्ट िोईल असे हजथे वाटले हतथे र्ी तो चौकोनी 

कां सात घातला आिे. रु्ळातच जो र्जकूर गोल कां सात आिे तो भाषाांतर करून गोल कां सातच हदला आिे. 



 
           

 
प्रत्येक प्रकरणाच्या आरांभी हरचर् ुस ने कािी काव्यपांक्ती अवतरणे म्िणून हदल्या आिेत. दुसऱ्या प्रकरणात 

वर् ुज वथुचे ‘अपॉन द वेस्ट हर्न्स्टर हिज’ िे सांपूणु सुनीत हदले आिे. नवीन घातलेल्या र्जकुरात ‘िाऊ डज अ पोएर् 
नो?’ ह्या लेखात हवल्यम  एम्प सन ची ‘लीगल हफक्शन’ आहण हरचर् ुस ची स्वतःची ‘बाय द पूल’ ह्या दोन कहवता सबांध 
हदल्या आिेत. वर उल्लेहखलेल्या काव्यपांक्ती आहण कहवता ह्याांचे भाषाांतर केले नािी. अवतरण म्िणून घेतलेल्या 
प्रकरणारांभीच्या काव्यपांक्तींच्या भाषाांतराचा प्रकरणातले हववेचन सर्जण्याला प्रत्यक्ष उपयोग नािी. हशवाय कािी 
ओळींचे भाषाांतर अथुिीन वाटण्याचा सांभव आिे. ज्या सबांध कहवता पुस्तकात हदल्या आिेत त्यासांबांधीचे लेखकाचे 
हववेचन त्यात वापरलेल्या शब्दाांवरच आधारलेले आहण त्यासांबांधी असल्यारु्ळे भाषाांतर करण्यात स्वारस्य नािी. 
उलट तसे केल्याने हववेचनाचे स्वारस्य जाईल, म्िणून त्याांचे भाषाांतर केले नािी. 

 
पुस्तकातील इतर उतारे, पद्यपांक्ती ह्याांचे भाषाांतर केले आिे. ते आधी देऊन नांतर आवश्यक तेथे गोल कां सात 

रू्ळ अवतरण हदले आिे. कहवताांचे र्थळे, पुस्तकाांची नावे वगैरे बिुतेक र्राठी हलपीत हदली आिेत. पण र्राठी 
हलपीत हदल्यारु्ळे अथुबोध न िोण्याची ककवा सांदेि हनर्ाण िोण्याची शक्यता वाटली हतथे रू्ळ इांग्रजी हलपीच ठेवली 
आिे. 

 
शवेटी “पुरवणी” ह्या प्रकरणात हरचर् ुस च्या साहित्य सर्ीक्षाहवषयक हवचाराांची स्थूल रूपरेषा हदली आिे. 

ती रु्ख्यतः The Foundations of Aesthetics, The Meaning of Meaning, Principles of Literary 
Criticism आहण Talencius on the Mind ह्या त्याच्या ग्रांथाांवर आधारलेली आिे. पुरवणीतले शब्द हवषयसूचीत 
घेतले नािीत. 

 
आधी १९३५ ची आहण नांतर १९७० ची ह्या दोन्िी आवृत्त्या र्ला उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत रु्ांबई 

येथील हसद्धाथु कॉलेज ऑफ आट ुस  अॅण्ड सायस्न्सजचे ग्रांथपाल र्ाझे जुने हर्त्र श्री. शाां. शां. रेगे ह्याांनी त्याांच्या 
नेिर्ीच्या तत्परतेने आहण आस्थेने सािाय्य केले. त्याांच्या सािाय्याच्या अभावी १९७० ची आवृत्ती र्ला कदाहचत 
हर्ळालीिी नसती. र्ी त्याांचा ह्याबद्दल फार आभारी आिे. हरचर् ुस ची कािी दुर्मर्ळ पुस्तके प्रा. हर्कलद र्ालश ेह्याांनी 
र्ला हर्ळवनू हदली त्याबद्दल र्ी त्याांचािी आभारी आिे. 

 
भाषाांतर पुरे झाल्यावर र्ी ते डॉ. रा. भा. पाटणकर, प्रा. श्री. पु. भागवत आहण प्रा. हर्कलद र्ालश ेह्याांना 

वाचून दाखवले. त्यावेळी त्याांच्याशी झालेल्या चचेचा आहण त्याांनी केलेल्या सूचनाांचा र्ला फार उपयोग झाला. डॉ. 
पाटणकर आहण प्रा. भागवत ह्याांनी र्ला हवषयसूची तयार करतानािी बिुर्ोल सािाय्य केले. इतर अनेक हनकडीची 
कारे् असतानािी त्याांनी र्ाझ्यासाठी आपला वेळ हदला ह्याबद्दल र्ी त्याांचा ऋणी आिे. डॉ. अशोक रानडे, डॉ. स. गां. 
र्ालश,े प्रा. गो. हव. करांदीकर आहण प्रा. रे्. पुां. रेगे ह्याांच्याशी केलेल्या हवचारहवहनर्याचािी र्ला लाभ झाला आिे. 
त्याांचािी र्ी आभारी आिे. एकूण भाषाांतराच्या वरे-वाईटपणाची जबाबदारी अथातच र्ाझी आिे. 

 
िे कार् र्ाझ्यावर सोपवल्याबद्दल ईस्थेहटक सोसायटीचा र्ी आभारी आिे. 

 
 
१६-११-७४. िा. णि. जोशी. 

 
  



 
           

प्रस्तािना 
 

िे छोटेसे पुस्तक र्ाझ्याकडून अनेक प्रकाराांनी िाताळले गेले आिे. का ते नक्की साांगता येत नािी, पण 
प्रहसद्ध झाल्यानांतर लवकरच र्ला त्याच्याबद्दल नावड उत्पन्न झाली. र्ला असे हदसून आले की, त्यातले जे रु्दे्द 
सगळ्यात चाांगले आहण अत्यांत स्पष्टपणे र्ाांडले गेले आिेत असे र्ला वाटत िोते त्याांचा लोकाांनी अशा रीतीने अथु 
लावला की सर्थुन करता येणार नािी इतके ते हनरथुक वाटू लागले. ते तसेच ठरावेत अशी हवरोधकाांची–ह्यात कािी 
र्ातबर लोक िोते–इच्छा असावी असे र्ला र्ग वाटू लागले. उदािरणाथु, हकतीिी काळजीपूवुक स्पष्टीकरणे केली 
तरी व्याज-हवधान (pseudo-statement) म्िणजे खोटे हवधान (false statement) असेच र्ानण्याचा ते िेका 
धरीत. शब्दकोशाांचा आधार घेऊन, छद र्पाद (pseudo-pods) आहण छद र्फल (pseudo-carps) ह्याांची 
उदािरणे देऊन, त्याांच्यार्धला भेद स्पष्ट करण्याचा र्ी हकतीिी प्रयत्न केला तरी व्यथु. ते आपल्या र्नातल्या 
गोंधळाला हचकटूनच रािात. र्ी जे प्रहतपादन करीत िोतो त्याला ते दुजोराच देत िोते िे र्ाझ्या लक्षात यायला िवे 
िोते. ते र्ला उत्तर देत िोते ते व्याज-हवधाने करूनः “अांगीकृत कायाच्या सांदभात ज्या शब्दप्रयोगाचा वैज्ञाहनक खरे-
खोटेपणा अप्रस्तुत असतो असे शब्दप्रयोग” करून. खरे म्िणजे र्ी हचडायच्या ऐवजी आश्वस्त व्िायला पाहिजे िोते. 

 
ते कािी असले तरी १९३५ साली थोडेसे थातुर-र्ातुर करून र्ी ह्या पुस्तकाची सुधारून वाढवलेली दुसरी 

आवृत्ती काढली. िे थातुरर्ातुर म्िणजे कािी हठकाणी रु्ळातली शब्दयोजना बदलली, ज्यातून आताच एक उतारा 
घेतला ते व्याज-हवधानासांबांधीचे हटपण हलहिले; आहण ‘हनसग’ु आहण ‘श्रद्धा’ ह्या शब्दाांसांबांधी एक छोटेसे पहरहशष्ट 
जोडले. िी दुसरी आवृत्तीच इथे पुनरुु्हद्रत केली आिे. त्यानांतर लवकरच र्ाझ्या लक्षात आले की र्ी जी स्पष्टीकरणे 
म्िणून केली त्याांचा कािी पहरणार् झाला नािी. ज्याांना उदे्दशून ती केली िोती त्याांचे लक्ष दुसरीकडेच िोते. त्याचेिी 
कारण कािी अांशी असे िोते की, हजकडे लक्ष द्यायला र्ी त्याांना भाग पाडू शकेन अशी र्ला आशा वाटत िोती हतकडे 
त्याांनी लक्ष हदले असते तर त्याांच्या हनत्याच्या सवयीच्या हवचाराांना चाांगलाच र्ोठा धक्का बसला असता. तरी कािी वेळ 
र्ी प्रयत्न करीतच राहिलो. उदािरणाथु, आणखी एका आवृत्तीसाठी म्िणून १९४० ककवा १९४१ र्ध्ये, र्ी एक 
प्रस्तावना हलहिली. हतचा आरांभीचा भाग पुढे हदला आिे. आता (१९७०) अहधक स्वीकायु वाटेल अशी शब्दयोजना 
रू्ळ शब्दयोजनेच्या पुढे कां सात हदली आिे. 

 
ह्या छोट्याशा पुस्तकाने त्याच्या ह्यापूर्वीच्या स्र्वरूपात ज्या प्रश्नाचा वर्वचार करण्याचा प्रयत्न केला-

आवि जो सोडर्वण्याचा असेही म्हिण्याचे धाडस करतो-तो म्हिजे “वर्वज्ञान आवि काव्य ह्याांचे सांकल्पन 
आपि कसे करार्वे?” (How should we conceive Science and Poetry?) हा होता. “ती काय 
आहेत?” (What are they?) हा नव्हता. तसा प्रश्न मूर्खपिाचा आहे. “आपिाला त्याांचे सांकल्पन कसे 
करता येईल?” (How may we conceive them?) ह्या प्रश्नाचे ते [म्हिजे ‘ती काय आहेत?’ What 
are they?] सांविप्त रूप आहे असे आपि मानले तर मात्र गोष्ट र्वेगळी. वर्वज्ञान आवि काव्य हे आपि त्याांचे 
वचत्र काढार्वे ककर्वा र्विखन करार्वे म्हिून र्वाट पाहत बसलेले र्वस्तुगत पदार्ख नव्हेत. वर्वज्ञान ह्या नार्वाने 
ओळर्ल्या जािाऱ्या र्वेगर्वेगळ्या गोष्टी (ककर्वा विया) आहेत. तसेच काव्य ह्या नार्वाच्याही र्वेगर्वेगळ्या गोष्टी 
आहेत ह्यात शांका नाही. पि आपल्या ह्या चचेच्या दृष्टीने पाहता वर्वज्ञान आवि काव्य म्हिजे केर्वळ “ज्याांना 
सामान्यपिे तसे म्हितात त्या गोष्टी” नव्हेत. आपि जर यादी करायला बसलो (ककर्वा करायच्या प्रयत्नाला 
लागलो) तर वर्वज्ञान ह्या नार्वाने ओळर्ल्या जािाऱ्या गोष्टींची एक सरवमसळ मोट होईल आवि काव्य 
नार्वाच्या र्वस्तूांची अवधकच सरवमसळ मोट होईल. ते श्रेष्ठ कोशरचनाकायख मनोर्वेधक (अवतशय उपयुक्त) 
होईल. पि तो इवतहास होईल. ह्या गोष्टींना लोकाांनी ही नार्वे कशी वदली (कोित्या गोष्टींना लोकाांनी ही नार्वे 
वदली) ह्याचा तो अहर्वाल होईल. पि आपले कायख ह्याांपैकी काही गोष्टींचे सांकल्पन आपि कसे करार्वे हे 
ठरर्विे (वर्वचारिे) आवि आपिाला शक्य झाले तर, आपल्या वनिखयाांची (वनर्वडींची) नोंद करिे (कारिे 



 
           

देिे) हे आहे. मग त्याांचे तसेच सांकल्पन करण्यासाठी इतराांचे मन र्वळर्वण्याचा आपल्याला प्रयत्न करता 
येईल. 
 

ह्या कामात [उपयोगी पडतील अशी] कोितीही वनवित सर्वखमान्य अशी प्रस्र्ानस्र्ळे नाहीत, आवि 
वनवित असे वनिखयही नाहीत. आपि कुठून प्रस्र्ान ठेर्वीत आहो आवि कुठे चाललो आहो हे अवधक चाांगल्या 
प्रकारे पाहता यार्वे ह्यासाठी आपि वर्वचार करीत असतो. आिर्ी असे की, एका वर्वशषे अर्ाने ही चचा 
वतच्या स्र्वतः सांबांधीच होिे आर्वश्यक आहे. कारि माझ्या पुस्तकाच्या नार्वामध्ये मानर्वी र्वागूव्यर्वहाराची 
(Discourse) वर्वज्ञान आवि काव्य अशी जी वर्वभागिी केली (केली असे मानता येईल) तशी वर्वभागिी जर 
आपि केली (करिार असलो) तर “ह्या दोहोंपैकी मी इरे् कशाबद्दल बोलत आहे?” असा प्रश्न आपि 
वर्वचारला पावहजे (हे कदावचत मी पुरेशा स्पष्टपिे केले नसेल). मी काय करीत आहे आवि काव्यात्म ककर्वा 
रै्वज्ञावनक (ककर्वा सांवमश्र) अशी कोित्या प्रकारची उत्तरे देण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे हे मला इरे् 
वर्वज्ञानावर्वषयी आवि काव्यावर्वषयी ज्या प्रकारचे प्रश्न उपस्स्र्त केले गेले आहेत त्या प्रकारचे प्रश्न वर्वचारून, 
शक्य तर साांगायचे आहे. आवि ही उत्तरे-गद्य पद्धतीने साांवगतली असली तरी-काव्यात्मक असायला 
पावहजेत हे आरांभीच साांगून टाकलेले बरे, कारि ही बाब र्वस्तुस्स्र्तीची नसून वनर्वड करण्याची आहे. 
 
रू्ळ ‘हवज्ञान आहण काव्य’ िे पुस्तक म्िणजे जसा ‘हप्रस्न्सप ल्स ऑफ हलटररी हक्रहटहसझ म ’ ला फुटलेला एक 

फाटा िोता, तसा िा प्रयत्न आहण १९३५ ची आवृत्ती िी ‘पॅ्रस्क्टकल हक्रहटहसझ म ’ आहण ‘इांटरहप्रटेशन इन टीकचग’ 
ह्याांची अपत्ये आिेत असे आता र्ाझ्या सिजपणे लक्षात येत आिे. तसेच र्ी िा प्रयत्न पुढे का रेटला नािी तेिी कळू 
शकत आिे. त्याऐवजी र्ी ते पुस्तक आवृत्ती सांपलेल्या अवस्थेतच रािू हदले. त्यातले कािी सुटे भाग वेच्याांच्या 
सांग्रिात ककवा सांहक्षप्त स्वरूपात बऱ्याच वेळा प्रहसद्ध झाले. तेवढे वगळले तर गेल्या पावशतकािून अहधक काळ ते 
जवळ जवळ अनुपलब्धच आिे. 

 
ते उकरून काढून त्याचे पुनःसांस्करण आता कशासाठी करायचे? िा प्रश्न त्यातली हनम्म्यािून अहधक वाक्ये 

र्ला हवचारीत आिेत. त्याांना हतिेरी उत्तर आिे: (१) त्यातल्या रू्लभतू प्रश्नाांसांबांधीचे हनरपवाद तत्त्व कोणी अहधक 
शिाणी र्ाणसे प्रहतपादतील तोपयंत वाट पािावी लागेल असे हदसते. पण, दरम्यानच्या काळात, िे प्रश्न र्ित्त्वाचे 
आिेत आहण सध्याच्या हववेचनपद्धतीच्या सािाय्याने त्याांच्यासांबांधी रास्त भहूर्का घेणे कठीण का जाते िे आपल्याला 
ज्यारु्ळे कळू शकेल अशी चचा त्यावर िोणे इष्ट आिे. (२) भाषा आहण हतचे व्यविार ह्याांचा हवचार आपण कोणत्या 
पद्धतीने करावा ह्यासांबांधी दीघुकाळ चालू रािणारी आहण आत्र्हचहकत्सक अशी आस्था आपण बाळगली तर 
हतच्यातून कोणत्या प्रकारचे बदल हनष्पन्न िोतील ह्याची शक्य हततक्या र्ोकळेपणाने नोंद करणे कािी अांशी तरी 
र्ित्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आिे. (३) एका डोळ्यापेक्षा दोन डोळ्याांनी अहधक चाांगले हदसते आहण एका कानापेक्षा 
दोन कानाांनी अहधक चाांगले ऐकू येते. हशवाय श्रवण आहण दशनु िी सतत एकरे्काांच्या चुका सुधारीत असतात. 
अहधक अरू्तु हवषयातला जो लक्षात येण्यासारखा भाग आिे त्याची वेगवेगळ्या अांगाांनी तुलना आहण जुळणी केल्यारु्ळे 
आपल्याला अशीच सांधी हर्ळू शकेल. उलटपक्षी आपल्याला पहरहचत असे दृहष्टहवषय कसे हदसतात ह्यात बदल झाला 
तर दृहष्टकोणात काय बदल झाला असेल ह्यासांबांधी तकु करण्याचा प्रयत्न करणे उद बोधक िोऊ शकेल. 

 
र्ाझ्या पुस्तकाच्या नावात सुधारणा करून अशा एका बदलाला उठाव देण्याचा प्रयत्न र्ी केला आिे. 

पुस्तकाची नावे हजतक्या प्रश्नाांची उत्तरे देतात त्यापेक्षा अहधक प्रश्न ती उपस्स्थत करतात, आहण कधी त्याांची उत्तरे 
देतातिी. ‘हवज्ञान आहण काव्य’ ह्या रू्ळ नावाने-कदाहचत र्रॅ्थयू आनुल्डचा अनुकार करून-ह्या दोिोंर्ध्ये एक 
प्रकारचा हवरोध उभा केला िोता. कािींना तो जवळजवळ एक सांघषु वाटला असेल; हनदानपक्षी त्यात हवभक्तपणा तर 
िोताच. ईश्वरशास्त्राच्या (theology) राजकारणाचा तो एक भाग असावा असा ध्वनी हनघण्याला त्यात वाव िोता. 

 



 
           

नवीन नाव ‘काव्ये आहण हवज्ञाने’ असे आिे. त्याने दोन गोष्टी दूर राखल्या गेल्या आिेतः (१) काव्य आहण 
हवहशष्ट हवज्ञाने (Poetry and the Sciences) आहण (२) हवहशष्ट काव्ये आहण हवहशष्ट हवज्ञाने (The Poetries 
and the Sciences). ह्या दोन गोष्टी नाकारल्यारु्ळे त्यात कािी अांशी अहधक हवनम्रता आणण्याचा प्रयत्न झाला 
आिे. पहिल्यातून असा अथु सूहचत झाला असता की एक प्रवतुक तत्त्व (originative essence) ककवा सजुनशील 
हक्रया आहण हतचा अनेक ज्ञानशाखाांशी असलेला सांबांध ह्याहवषयी त्यात चचा आिे. दुसऱ्याचा अथु असा झाला असता 
की दोन र्ोठ्या वांशाांचे (genera) सवेक्षण आहण त्याांच्या जातींचे (species) व्यवस्थापन करण्याची त्यात सूचना 
आिे. ह्या पुस्तकाच्या उहद्दष्ट कायापेक्षा ते कायु अनांत पटींनी र्ोठे आिे. ह्या नव्या नावात जी अनेकवचने वापरली 
आिेत त्यारु्ळे एक म्िणजे त्या प्रकाराांकडे (genres) पुन्िा लक्ष जाईल आहण दुसरे म्िणजे गहणती, साांस्ख्यकी आहण 
अनुभवहनष्ठ (empirical) हववेचन पद्धतीत जे परस्पर फरक आहण हवरोध आिेत त्याांच्याकडे लक्ष जाईल. 
दोिोंर्धल्या ह्याच सीर्ारेषाांवर कािी सांघषु, ढवळाढवळ आहण गोंधळ सध्या हनर्ाण िोताना हदसत आिे. 
आधारसार्ग्रीवर सांस्करण करण्यात जसजशी प्रगती िोत जाईल तसतसे िे सांघषु वगैरे वाढत जातील. 
अनेकवचनाांचा उपयोग केल्यारु्ळे अपहरपक्व अांहतर् तत्त्वे शोधण्याला, त्याचप्रर्ाणे व्याख्याांच्या सािाय्याने अपहरपक्व 
उत्तरे शोधण्यालािी आळा बसेल. आता ज्याचे पुन्िा नव्याने परीक्षण केले जात आिे त्या हनबांधात िे दोन्िी प्रर्ाद 
घडले असल्याचे आढळेल. तेव्िा आपण ‘काव्य’ आहण ‘हवज्ञान’ बाजूला ठेवावे आहण त्याऐवजी ‘काव्याांच्या’ आहण 
‘हवज्ञानाांच्या’ सोहयस्कर, आहण आपल्या आटोक्यात येतील अशा वाटणाऱ्या, अशा हजतक्या वेगवेगळ्या सांकल्पनाांचा 
उपयोग करता येईल हततक्याांचा करावा िे बरे. 

 
कनेस्क्टकट सांस्थानातील हर्र् ल  टाउन येथील वेझ हलयन  हवद्यापीठाच्या सेण्टर फॉर अॅर् व्िान्स्ड स्टडीजची 

र्ाझ्यावर जी ऋणे आिेत त्याांपैकी १९६६-६७ च्या हिवाळ्यार्ध्ये ह्या हनबांधाचे पुन्िा परीक्षण करून त्यासांबांधी काय 
करावे ह्याचा हवचार करण्यासाठी जी फुरसत हर्ळाली ते एक र्ोठे ऋण आिे. ह्या हनबांधात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न 
अव्याित चालू रािू शकतील िे उघड आिे. र्ी आता थाांबतो आिे ह्याचे कारण एवढेच की दुसरी कारे् र्ध्ये आली 
आिेत. 
 
 
१९७०. आय . ए. आि. 
 
  



 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

णिज्ञान आणि काव्य 
(१९२६, १९३५) 

  



 
           

काव्याचे भहवतव्य अपहररे्य आिे. ह्याचे कारण असे की, जे काव्य आपल्या थोर हनयतकायाला अनुरूप 
असते त्यात, जसजसा काळ जाईल तसतसा, र्ाणसाला अहधकाहधक पक्का आधार लाभत जाईल. असा कोणतािी 
धरु् नािी की जो िादरला नािी; असे कोणतेिी अहधकृत धरु्र्त नािी की जे शांकास्पद असल्याचे दाखवनू हदले गेले 
नािी; अशी कोणतीिी स्वीकृत परांपरा नािी की जी हवसर्मजत िोण्याची धास्ती नािी. आपला धरु् घहटताश्रयी झाला 
आिे. आहण िे घहटतिी तथाकहथतच. आपली भावना त्याने घहटताशी हनगहडत केली आिे. आहण आता िे घहटतच 
त्याला दगा देत आिे. पण काव्याचे र्ात्र कल्पना (Idea) िेच सवुस्व आिे. 
 

मॅथ्य ूआन्ल्ड. 
 

(The future of poetry is immense, because in poetry, where it is worthy of its high 
destinies, our race, as time goes on, will find an ever surer and surer stay. There is not a 
creed which is not shaken, not an accredited dogma which is not shown to be questionable, 
not a received tradition which does not threaten to dissolve. Our religion has materialized itself 
in the fact, in the supposed fact; it has attached its emotion to the fact, and now the fact is 
failing it. But for poetry the idea is everything.–) 
 

MATHEW ARNOLD. 
  



 
           

१. सामान्य पणिस्स्थती 
 
In the hour of the Blue Bird and the Bristol 

Bomber, his thoughts are appropriate to the 
years of the Penny Farthing.  

 
W. H. AUDEN, The Dog Beneath the Skin. 

 
माणसाचे आज हदसणारे भहवतव्य इतके आशादायक नािी की, ते सुधारण्याच्या कोणत्यािी साधनाांची त्याने उपेक्षा 
करावी. अलीकडल्या काळात त्याने आपल्या चालीरीतीत आहण रािाणीत बरेच बदल केले आिेत. ते कािी अांशी 
बुहद्धपुरस्सर झाले आिेत आहण कािी अांशी योगायोगाने. ह्या बदलातूनच आणखी कािी असे व्यापक बदल घडून येऊ 
पािात आिेत की, त्यारु्ळे नजीकच्या भहवष्य काळात आपले खाजगी आहण सार्ाहजक जीवन जवळजवळ पूणुपणे 
बदलून जाण्याची शक्यता हदसत आिे. र्ाणसाची पहरस्स्थती जशी बदलत चालली आिे तसा र्ाणूस स्वतःच बदलत 
आिे. पूवीच्या काळीिी त्याच्यात बदल झाला िे खरे आिे. पण कदाहचत तो केव्िािी इतक्या झपाट्याने झाला 
नसावा. ह्यापूवीच्या काळात त्याची पहरस्स्थती इतक्या झपाट्याने आहण इतक्या प्रर्ाणात बदलल्याचा, तसेच त्या 
बदलाांबरोबर र्ानहसक, त्याचप्रर्ाणे आर्मथक, सार्ाहजक आहण राजकीय धोके हनर्ाण झाल्याचािी पुरावा नािी. 
बदलातला िा झपाटाच भीहतप्रद आिे. र्ाणसाच्या प्रकृहतस्वभावाचे कािी भाग असे आिेत की ते इतराांच्या र्ानाने 
बदलाला अहधक प्रहतकार करतात. आपल्या कािी सवयी-चालीरीती बदलत असताना त्याांच्याबरोबरच इतर ज्या 
सवयी-चालीरीती बदलणे आवश्यक आिे त्या जर बदलल्या नािीत तर ते आपल्याला घातक ठरण्याची शक्यता 
आिे. 
 

ज्या सवयी िजारो वषे हटकून राहिलेल्या आिेत त्या टाकून देणे सोपे नसते. त्यातल्या त्यात हवचार 
करण्याच्या ज्या सवयी असतात, ज्याांचा बदलत्या पहरस्स्थतीशी प्रत्यक्ष सांघषु िोत नािी, ककवा ज्याांरु्ळे आपली हदसून 
येण्यासारखी कािी िानी ककवा गैरसोय िोत नािी अशा सवयी टाकून देणे सोपे नसते. तरी पण आपल्याला नकळत 
आपली फार र्ोठी िानी िोण्याची शक्यता आिे. दगडाच्या पडण्याच्या प्रकाराांसांबांधी आपली जी स्वाभाहवक 
हवचारपद्धती िोती ती हकती गैरसोयीची िोती ह्याची आपल्याला १५९० पूवी कािीच कल्पना नव्िती. पण दगड पडतो 
म्िणजे नेर्के काय िोते िे गहॅललीओने शोधून काढले तेव्िापासूनच आधुहनक युग सुरू झाले. स्वच्छतेसांबांधीच्या 
आपल्या परांपरागत कल्पना अडाणीपणाच्या आिेत िे ज्याांना १८०० पूवी र्ािीत िोते त्याांना लोक वेडपट सर्जत 
असत. ह्या कल्पनाांचे उच्चाटन हलस्टरने केले तेव्िापासून जन्र्ाला आलेले रू्ल हकती वषे जगेल त्याबद्दलची अपेक्षा 
तीस वषांनी वाढली आिे. र्लेहरया िा हवशषे जातीच्या डासारु्ळे िोतो िे सर रॉनल्ड रॉस ह्याांनी शोधून काढले. 
तोपयंत सर्जूत अशीच िोती की र्लेहरया प्रहतकूल ग्रिदशा आहण वाईट िवा ह्याांच्यारु्ळे िोतो. ह्या सर्जुतीच्या 
पहरणार्ाांची कोणालाच कल्पना नव्िती. इ. स. १०० पूवी जर र्लेहरयाच्या कारणाचा शोध लागला असता तर 
कदाहचत रोर्न साम्राज्य आज तारखेलासुद्धा भरभराटीत राहिले असते. 
 

अशी उदािरणे सर्ोर असताना आपल्या वाडवहडलाांनी स्वतः च्या बाबतीत जे योग्य र्ानले ते यापुढे आपण 
आपल्या बाबतीत ककवा आपल्या रु्लाांच्या बाबतीत योग्य र्ानावे – जीवनाच्या कोणत्यािी व्यविारात – िे 
सिजासिजी पत्करण्यासारखे नािी. म्िणून र्ग अपहरिायुपणे असे वाटू लागते की, वरवर पािता फारसे र्ित्त्व 
नसलेल्या-उदािरणाथु, काव्यासारख्या-हवषयाबाबतच्या आपल्या परांपरागत कल्पनाांरु्ळे आपण कदाहचत त्याच्या 
गाभ्यापासून दूर राित असू. बिुतेक हवषयाांसांबांधीच्या आपल्या ज्या हवचार करण्याच्या सवयी आिेत त्या आजदेखील 
बव्िांशी पाच िजार वषांपूवीसारख्याच आिेत ह्याची जाणीव झाली म्िणजे थोडीशी भीतीच वाटते आहण िी जाणीव िोणे 
अटळ आिे. ह्या हनयर्ाला हवज्ञाने िी केवळ अपवाद आिेत. हवज्ञानाचे के्षत्र सोडले-आहण आपला हवचार अजूनिी 
पुष्कळसा हवज्ञानाच्या के्षत्राच्या बािेरच चाललेला असतो – तर आजदेखील आपण शांभर ककवा दोनश े हपढ्ाांपूवी 



 
           

आपले पूवुज करीत िोते त्याच पद्धतीने हवचार करतो. काव्यासांबांधी जी हशष्टसांर्त र्ते आिेत त्या बाबतीत तरी िी 
वस्तुस्स्थती हनहित आिे. इतर हवषयाांबाबतच्या पुरातन काळातल्या कल्पना जशा चुकीच्या ठरल्या आिेत, तशा यािी 
हवषयाबाबतच्या चुकीच्या असू शकणार नािीत का? ज्या कल्पना कशाला लागू पडत नािीत आहण कधी लागू 
पडल्यािी नािीत अशा कल्पना हनजीवपणे स्वीकारून पुढल्या हपढ्ाांना देत गेल्यारु्ळे, म्िणजे आपल्या 
रू्खुपणारु्ळेच, आपले आजचे आयुष्य म्िणजे सांकटाांची एक सांतत परांपराच असल्यासारखे पुढल्या हपढ्ाांना वाटणे 
शक्य नािी काय? 

 
सवुसाधारण सुहशहक्षत र्ाणूस आता अहधकाहधक सुबुद्ध (conscious) िोत चालला आिे. िा अहतशय 

अथुगभ ुबदल आिे. ह्याचे कारण कदाहचत असे असेल की, त्याचे जीवन अहधक गुांतागुांतीचे िोत चालले आिे, अहधक 
बव्िांगी िोत चालले आिे, त्याच्या आकाांक्षा आहण गरजा बिुहवध िोत चालल्या आिेत आहण त्यात सांघषु हनर्ाण 
िोण्याची शक्यता वाढत आिे, आहण जसजसा तो अहधक सुबुद्ध िोत जाईल तसतसे परांपरागत सवयीला 
आांधळेपणाने र्ान तुकवून प्रवािाबरोबर वाित जाण्यात त्याला सर्ाधान वाटणार नािी. हवचार करणे त्याला भाग 
पडेल आहण ह्या त्याच्या हवचार करण्याला जर वाांझोट्या कचतेचे स्वरूप आले तर त्यात अनपेहक्षत असे कािी नािी. 
कारण त्याच्या पुढले प्रश्नच तशी हवलक्षण अडचण हनर्ाण करणारे आिेत. डॉ. जॉन्सनच्या काळातल्यापेक्षा आज 
हववेकपूवुक जगणे अहधक कठीण झाले आिे आहण त्याच्यािी काळात ते तसे कठीणच िोते िे बॉझ वेलने जे साांहगतले 
आिे त्यावरून हदसते. 

 
हववेकपूवुक जगणे ह्याचा अथु केवळ तकुबुद्धीच्या आधाराने जगणे असा नािी. तशी गैरसर्जूत िोणे 

सािहजक आिे आहण एका हवहशष्ट र्यादेपलीकडे तशी सर्जूत िोणे घातक ठरेल. हववेकपूवुक जगणे ह्याचा अथु 
हववेकबुद्धीला – सबांध पहरस्स्थतीच्या पूणु स्वच्छ आकलनाला – पटेल अशा रीतीने जगणे. आहण सबांध पहरस्स्थतीचा 
सगळ्यात र्ित्त्वाचा भाग म्िणजे – नेिर्ीप्रर्ाणेच – आपण स्वतः, आपण ज्या पयावरणात राितो त्याला प्रहतसाद 
देणारा आपला प्रकृहतस्वभाव. भौहतक सृष्टीचे आपल्याला जो जो अहधक ज्ञान िोते, – उदािरणाथु, आपल्या 
शरीरासांबांधीच – तो तो आपल्याला असे हदसून येते की, आपले नेिर्ीचे वागणे अहधकाहधक बाबतीत वस्तुस्स्थतीशी 
हवसांगत, गैरलागू, अपव्ययरूप, गैरफायद्याचे, धोक्याचे आहण रू्खुपणाचे आिे. भाज्या उकडण्याच्या बाबतीतलीच 
आपली सवय घ्या. योग्य प्रकारे आिार कसा करावा िे सुद्धा आपल्याला हशकायला िवे आिे. त्याचप्रर्ाणे र्नाहवषयी 
जी कािी थोडीबिुत र्ाहिती आपल्याला झाली आिे हतच्यावरून असे हदसून येते की, ज्या गोष्टींशी आपला सांबांध येतो 
त्याांपैकी अनेकाांच्या बाबतीतली आपली हवचार करण्याची आहण भावना अनुभवण्याची पद्धती वस्तुस्स्थतीला सोडून 
असते. काव्यासांबांधीचे आपले जे हवचार आहण ज्या भावना आिेत त्याांच्या बाबतीत िी गोष्ट हवशषेच जाणवते. जे गट 
(orders) वेगळे ठेवायला पाहिजेत ते एकरे्काांत हर्सळून आहण त्याांची गल्लत करून आपण हवचार करीत आहण 
बोलत असतो. आपल्या आहण वस्तूांच्या अांगी ज्या शक्ती नािीत त्याांचा आपण आपल्यावर आहण वस्तूांवर आरोप करतो 
आहण ज्या शक्ती आपल्या दृष्टीने अहतशय र्ित्त्वाच्या आिेत त्याांकडे आपण दुलुक्ष तरी करतो ककवा त्याांचा चकीचा 
उपयोग करतो. 

प्राचीन काळच्या हवचार करण्याच्या सवयींनी र्ाणसाला सृष्टीचे जे रूप हसद्ध करून हदले आिे त्या रूपाशी 
त्याला अलीकडे जुळवनू घेता येईनासे झाले आिे. आपल्याला कोणीकडे जायचे आिे ते त्याला अजून ठाऊक नािी. 
ते त्याने अजून ठरवले नािी. त्याचा पहरणार् असा झाला आिे की, त्याला जीवन अहधकाहधक गोंधळवनू टाकणारे 
वाटत आिे. सुसांगतपणे जगणे अहधकाहधक कठीण वाटू लागले आिे. म्िणून तो आता स्वतः सांबांधी – स्वतःच्याच 
प्रकृहतस्वभावासांबांधी – हवचार करू लागला आिे. जीवन हववेकपूवुक जगण्यासाठी आधी र्नुष्याच्या प्रकृहतस्वभावाचे 
अहधक सम्यक  ज्ञान िोणे आवश्यक आिे. 

 
वस्तुहवज्ञानाच्या (physics) के्षत्रात हजतके कायु झाले आिे त्याच्याशी दूरान्वयाने तुलना करता येईल 

इतके जरी कायु र्नोहवज्ञानाच्या के्षत्रात झाले, तरी एखादा इांहजहनअर साधू शकेल त्यापेक्षािी अहधक नजरेत भरेल 
अशी व्यविारोपयोगी फलहनष्पती त्यातून िोऊ शकेल िी गोष्ट फार काळापूवी आपण ओळखली आिे. र्नोहवज्ञानाच्या 



 
           

के्षत्रातली प्रगतीची पहिली पावले सावकाश पडली आिेत, पण जी प्रगती झाली आिे हतच्यारु्ळेसुद्धा र्ाणसाचा सर्ग्र 
दृहष्टकोण बदलण्याला सुरुवात झाली आिे. 
  



 
           

२. काव्यिाचनाचा अनुिि 
 

O chestnut tree, great rooted blossomer, 
Are you the leaf, the blossom or the bole? 
O body swayed to music, O brightening glance, 
How can we know the dancer from the dance? 
 

W. B. YEATS, The Tower. 
 
पुष्कळ वेळा काव्याच्या अांगी फार र्ोठे गुण हचकटवले जातात. ह्या पुस्तकाच्या आरांभी र्रॅ्थयू आनुल्ड ह्याांचा जो उतारा 
हदला आिे ते ह्याचे एक उदािरण आिे. काव्याच्या अांगी इतके र्ोठे गुण हचकटवलेले पािून अनेकाांना फार आियु 
वाटते, ककवा उत्सािी र्ाणसाच्या उत्सािाकडे पािून सहिष्णुतेने थोडेसे स्स्र्त करावे तसे लोक करतात. खरे म्िणजे 
काव्यासांबांधीचा अहधक प्राहतहनहधक असा सध्याचा दृहष्टकोण पाहिला तर तो काव्याचे भहवतव्य ‘शून्य’ आिे असा 
हदसतो. पीकॉकने ‘द फोर एहजस ऑफ पोएरी’ ह्या आपल्या ग्रांथात ह्यासांबांधी जे हनष्कषु र्ाांडले ते आज अहधक 
सवुर्ान्य ठरतील. तो म्िणतो, “सध्याच्या काळात कवी म्िणजे सुसांस्कृत सर्ाजात अधुसांस्कृत र्नुष्य असावा तसा 
िोय. तो भतूकाळात वावरत असतो. कोणत्यािी प्रर्ाणात काव्याची उपासना केली गेली तरी हततक्या प्रर्ाणात 
दुसऱ्या एखाद्या उपयुक्त ज्ञानशाखेची उपेक्षा केली जातेच. हजच्या हठकाणी अहधक चाांगले कायु करण्याचे सार्र्थयु आिे 
अशी बुद्धी काव्यहनर्मर्तीसारख्या ऐसपैस, आळसट आहण उदे्दशिीन व्यापारात वाया चाललेली पाहिली म्िणजे दुःख 
िोते. नागर सर्ाजाच्या बाल्यावस्थेत त्याचे लक्ष वेधण्यासाठी र्ानहसक खुळखुळा म्िणून काव्याचा उपयोग झाला; 
पण र्न प्रौढ झाल्यानांतर त्याने लिानपणची खेळणी गांभीरपणे िाताळणे िे वयात आलेल्या र्ाणसाने बोथी 
चोखण्यासारखे ककवा झोप यावी म्िणून अांगाई म्िणायला साांगण्यासारखे आिे. आहण अनेकाांनी – त्यात कीट स  
देखील आिे – अहधक हवषादपूवुक असे म्िटले आिे की, हवज्ञानाच्या प्रगतीचे अपहरिायु पयुवसान म्िणजे 
काव्यहनर्मर्तीची शक्यता नािीशी िोणे.”  
 

ह्यात खरे काय आिे? काव्यासांबांधीच्या आपल्या कल्पनाांवर हवज्ञानाचा काय पहरणार् िोणार आिे? प्रत्यक्ष 
काव्यावर काय पहरणार् िोणार आिे? पूवीच्या काळात काव्याला फार र्ित्त्व देण्यात आले िोते िी एक वस्तुस्स्थती 
आिे. िे र्ित्त्व रास्तपणे हदले गेले िोते की नािी, ककवा काव्याला ह्यापुढे देखील असेच र्ित्त्व हदले जात रािील की 
नािी, ह्यासांबांधी आपले र्त कािीिी असले तरी पूवीच्या काळात काव्याला इतके र्ित्त्व का हदले गेले िे आपल्याला 
साांगता आले पाहिजे. त्याला इतके र्ित्त्व हदले गेले ह्यावरून िेच हदसते की, काव्याच्या ह्या सर्थुनाच्या प्रकरणात 
फार र्ित्त्वाचे प्रश्न गुांतलेले आिेत. र्ग ते सर्थुन रास्त असो की चुकीचे असो. र्ित्त्वाचे प्रश्न उपस्स्थत केल्यावाचून 
आपल्याला ह्या प्रकरणाचा योग्य परार्श ुघेता येणार नािी. 
 

र्ानवी व्यविारात काव्याला इतके र्ोठे स्थान का हर्ळाले िे सर्जून साांगण्यात पुष्कळ श्रर् खची पडले 
आिेत. पण ज्यारु्ळे सर्ाधान झाले आिे ककवा खात्री पटली आिे असे हनष्कषु त्याांतून हनघालेले नािीत. ह्यात आियु 
वाटण्यासारखे कािी नािी. कारण काव्याला र्ित्त्व का िे दाखवण्यापूवी काव्य म्िणजे काय िे थोडेबिुत तरी पािणे 
आवश्यक आिे. परवापरवापयंत िे कार् पुरतेपणी करणे शक्य िोत नसे. कारण सिजप्रवृत्ती आहण भावना 
ह्यासांबांधीच्या र्ानसशास्त्राची प्रगती अगदीच अत्यल्प झालेली िोती. हशवाय हवज्ञानपूवु कालातली हचहकत्सा स्थूल 
अशा गृिीत तत्त्वाांच्या आधारावर स्वाभाहवकपणेच िोत असल्यारु्ळे तोिी एक अडथळा िोता. व्यावसाहयक 
र्नोवैज्ञाहनकाची काव्यासांबांधीची आस्था बिुधा फारशी उत्कट नसते, आहण साहिस्त्यकाला र्नाच्या एकूण व्यविाराची 
यथाथु कल्पना नसते. त्यारु्ळे ह्या दोघाांपैकी एकाच्यािी हठकाणी ह्या हवषयाच्या हचहकत्सेला अवाश्यक असलेली 
पात्रता नसते. िी हचहकत्सा सर्ाधानकारकपणे करण्यासाठी काव्याची भावनोत्कट सर्ज आहण र्नोव्यापाराांचे 
भावनारहित वृत्तीने हवश्लेषण करण्याचे सार्र्थयु ह्या दोिोंची आवश्यकता आिे. 



 
           

 
अगदी स्थूल अथाने का िोईना पण ‘काव्य िी कोणत्या प्रकारची वस्तू आिे?’ ह्या प्रश्नानेच आपल्या चचेला 

आरांभ करणे उत्तर्. ह्या प्रश्नाचे उत्तर आपण हदले म्िणजे र्ग पुढला प्रश्न आपल्याला हवचारता येईल, ‘काव्याचा 
उपयोग ककवा दुरुपयोग कशा प्रकारे िोऊ शकेल?’ आहण त्यानांतरचा प्रश्न ‘काव्य िी एक रू्ल्यवान वस्तू आिे असे 
कोणत्या कारणाांरु्ळे र्ानता येईल?’ 
 

आपण एक अनुभव उदािरणादाखल घेऊ. एखाद्या र्ाणसाच्या आयुष्यातल्या दिा हर्हनटाांचा कालावधी 
घेऊन त्याची स्थूल रूपरेषा काढू या. या अनुभवाची एकां दर सांरचना कशी असते ते दाखवणे आता शक्य झाले आिे. 
त्यातला र्ित्त्वाचा भाग कोणता ते दाखवता येते, गौण आहण आनुषांहगक काय, त्याचे कोणते अांग कोणत्या अांगावर 
अवलां बून आिे, तो हनर्ाण कसा झाला आहण त्या र्ाणसाच्या भहवष्यकालीन अनुभवावर ह्या अनुभवाचा काय पहरणार् 
िोण्याचा सांभव आिे िे सवु साांगणे आता शक्य आिे. ह्या वणुनात अथातच र्ोकळ्या अशा पुष्कळच र्ोठ्या जागा 
आिेत. तरी पण एखाद्या अनुभवाच्या प्रसांगी र्न कसे कायु करते, आहण अनुभव म्िणजे कशा प्रकारचा घटना-प्रवाि 
असतो, िे सार्ान्यपणे सर्जून घेणे आता अखेर शक्य िोत आिे. 
 

कहवता – उदा. वर् ुज वथुचे ‘वेस्ट हर्न्स्टर हिज’ िे सुनीत–िा एक असा अनुभव आिे. त्यातल्या पद्यपांक्ती 
वाचीत असताना योग्य प्रकारच्या (right kind) वाचकाला येणारा िा अनुभव आिे. र्ानवी व्यविारात काव्याचे स्थान 
काय आहण त्याचे भहवतव्य काय िे सर्जून घेण्यासाठी पहिली गोष्ट करावी लागेल ती िी की, अशा प्रकारच्या 
अनुभवाची एकां दर सांरचना कशी असते ते पािाणे. त्यासाठी आधी आपण िी कहवता अगदी सावकाश वाचू या. 
र्ोठ्याने वाचलेली अहधक बरी. आहण अशा बेताने की, प्रत्येक शब्दावयवाला (syllable) आपल्या र्नावर पूण ु
पहरणार् करण्याला वेळ हर्ळावा. आहण वाचनाचािी प्रयोग करू या. कहवतेची लय जास्तीत जास्त प्रर्ाणात 
आपल्याला सापडली आिे अशी खात्री िोईपयंत स्वर बदलून पुन्िा पुन्िा वाचून पािू या. आपल्या वाचनारु्ळे 
दुसऱ्याला आनांद वाटला ककवा न वाटला तरी िी कहवता ‘अशीच’ वाचली गेली पाहिजे अशी खात्री पटली म्िणजे पुरे. 
 

Earth has not anything to show more fair: 
Dull would he be of soul who could pass by 
A sight so touching in its majesty: 
This City now doth, like a garment, wear 
The beauty of the morning: silent, bare, 
Ships, towers, domes, theatres and temples lie 
Open unto the fields, and to the sky, 
All bright and glittering in the smokeless air. 
Never did sun more beautifully steep 
In his first splendour valley, rock or hill; 
Ne’er saw I, never felt, a calm so deep! 
The river glideth at its own sweet will: 
Dear God! the very houses seem asleep; 
And all that mighty heart is lying still! 

 
ह्या ओळी वाचल्यानांतर आपल्याला जो अनुभव येतो त्याचे हवश्लेषण आपण – आलांकाहरक भाषेत बोलायचे 

तर – पृष्ठभागापासून आत ह्या हदशनेे करणे योग्य िोईल. ह्या अनुभवाचा वरचा भाग म्िणजे कागदावर छापल्या 



 
           

गेलेल्या शब्दाांचा डोळ्याच्या आतल्या पडद्यावर (retina) उर्टणारा ठसा. ह्या ठशारु्ळे एक प्रकारचा क्षोभ 
(agitation) हनर्ाण िोतो. तो जसा आत आत जाऊ लागतो तसतसा त्याचा र्ागोवा आपल्याला घेतला पाहिजे. 

 
ह्यातल्या पहिल्या घटना म्िणजे कहवतेतल्या शब्दाांचा आपल्या ‘र्नाच्या कानाला’ ऐकू येणारा नाद आहण 

र्नातल्या र्नात उच्चारल्या गेलेल्या शब्दाांचा ‘स्पश’ु (ह्या गोष्टी जर घडल्या नािीत तर बाकीचा अनुभव अगदी अपुरा 
रािील). िी दोन त्या शब्दाांना जणू पूणुपणे ‘सदेि’ करतात. शब्दाांना प्राप्त झालेल्या ह्या ‘पूणु देिाां’ च्या सािाय्याने 
कवी आपले कायु करीत असतो. त्याांच्या रु्हद्रत हचन्िाांच्या सािाय्याने नािी. ह्या ‘पूणु देिाां’ तून शब्दाांचा सांपूणु अथु 
अहभव्यक्त िोतो, तसा रु्हद्रत हचन्िाांतून िोत नािी. अहनवायु आहण हनयांत्रक असे िे अहभव्यस्क् तकायु हवकहसत करू न 
शकल्यारु्ळे अनेक लोकाांना काव्यापासून जवळजवळ कािीच लाभत नािी. 

 
त्यानांतरचा टप्पा म्िणजे र्निक्षसूर्ोर हवहवध हचते्र उभी रािातात. शब्दाांची नािी, तर शब्द ज्या वस्तूांचे 

द्योतक असतात त्याांची. कदाहचत जिाजाांची, कदाहचत टेकड्ाांची. आहण त्याबरोबरच कदाहचत इतर अनेक 
प्रकारच्या वस्तूांची. वेस्ट हर्न्स्टर पुलाच्या रु्ांढेरीवर रेलून उभे राहिले तर कसे वाटेल ह्याची हचते्र. कदाहचत 
चर्त्काहरक वाटेल. पण ‘नीरवते’ चे हचत्रिी उभे रािील. पण खुद्द शब्दाांच्या कबबदेिाांचे (image bodies) जसे 
रू्लभतू र्ित्त्व आिे तसे वस्तूांच्या र्ानसहचत्राांचे नािी. ज्याांना ती हदसतात त्याांना भले ती अहनवायु वाटतील, आहण 
त्याांना ती आवश्यकिी असतील, पण इतराांना त्याांची रु्ळीच जरुरी वाटणार नािी. िा रु्द्दा असा आिे की, त्याबाबत 
वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या र्नार्ध्ये अहतशय स्पष्ट भेद हदसून येतात. 

 
इथून पुढे ह्या अनुभवरूपी क्षोभप्रवािाला दोन फाटे फुटतात. त्याांपैकी एक र्ोठा असतो आहण एक लिान. 

असे असले तरी ते अनेक हठकाणी परस्पराांना भेटत असतात आहण त्याांचा परस्पराांवर हनकट प्रभाव पडत असतो. खरे 
म्िणजे केवळ हववेचकाच्या िातचे एक साधन म्िणूनच आपल्याला त्याांना दोन प्रवाि म्िणता येईल. 

 
ह्याांपैकी जो लिान प्रवाि असतो त्याला बौहद्धक प्रवाि म्िणता येईल. दुसऱ्याला कृहतप्रवण (active) ककवा 

भावनात्र्क प्रवाि म्िणता येईल. िा आपल्या आस्था-व्यापाराांचा बनलेला असतो. 
 

बौहद्धक प्रवािाचा र्ागोवा घेणे सोपे असते. ककबिुना ते आपोआपच घडते. पण िा प्रवाि दोिोंपैकी कर्ी 
र्ित्त्वाचा आिे. काव्यात तो केवळ साधनरूप आिे. कृहतप्रवण प्रवािाला तो चेतना देतो आहण हदशा दाखवतो. िा 
प्रवाि हवचाराांचा बनलेला असतो. पण हवचार म्िणजे सबोध (conscious) र्नात केव्िा तरी प्रकट िोऊन पुन्िा बुडी 
र्ारून खाली जाणाऱ्या स्स्थहतशील छोट्या वस्तू नव्िेत. त्या प्रवािी घटना िोत. हवचार ज्याांच्यासांबांधी असतो 
त्याांच्याकडे त्या अांगुहलहनदेश करीत असतात. 
 

हवचाराांचे कार् असा अांगुहलहनदेश करणे एवढेच आिे. ते आणखीिी पुष्कळ कािी करतात असे भासते. 
उदािरणाथु, प्रहतकृती करणे ककवा हनर्मर्ती करणे. पण ते आपल्याला िोणारे प्ररु्ख आभास आिेत. शुद्ध (pure) 
हवचाराचे के्षत्र िे स्वायत्त के्षत्र नािी. आपले हवचार िे आपल्या आस्थाांचे बाांधील असतात आहण जेव्िा ते बांड करताना 
हदसतात तेव्िा सुद्धा खरोखरच ते आपल्या आस्थाांपैकी कािींचे बांड असते. आपले हवचार वस्तूांकडे अांगुहलहनदेश 
करतात. त्याांनी हनर्मदष्ट केलेल्या वस्तूांशी व्यविार करणे िे कार् दुसऱ्या म्िणज कृहतप्रवण प्रवािाचे आिे. 
 

काव्य वाचणाऱ्याांपैकी कािी लोकाांचा (तेिी ते बिुधा फारसे वाचीत नािीतच) कपड असा असतो की, 
हवचाराांचा िा बौहद्धक प्रवाि हनर्ाण िोण्यापलीकडे त्याांच्या र्नात दुसरे कािी फारसे घडत नािी. खऱ्या कहवतेला ते 
रु्कतात असे म्िणण्याचीिी आवश्यकता नािी. अनुभवाचे िे बौहद्धक अांग फुगवनू दाखवणे, त्याला त्याच्यासाठीच 
अहतहरक्त र्ित्त्व देणे िी ह्या काळातली हवशषे प्रवृत्ती आिे आहण पुष्कळसे लोक काव्य वाचीत नािीत ह्याचे िेच कारण 
असावे. 



 
           

 
खरे र्ित्त्व आिे ते अनुभवातल्या कृहतप्रवण प्रवािाला. कारण सबांध क्षोभार्धली सगळी शक्ती ह्या प्रवािातून 

आलेली असते. रु्ख्य यांत्राकडून सांचाहलत झालेला पण त्याचे हनयांत्रण करणारा चतुर आहण अर्ोल असा िा एक 
‘हनयांत्रक’ (governor) असतो. त्याचे जे कार् असते तसेच कािीसे र्नात चाललेल्या हवचाराांचे असते. रू्लतः 
प्रत्येक अनुभव म्िणजे एखादी जागृत िोऊन पुन्िा हवश्रार् पावणारी एखादी आस्था ककवा आस्थापुांज असतो. 
 

आस्था म्िणजे काय िे सर्जण्यासाठी आपण अशी कल्पना करू या की, र्न म्िणजे अत्यांत नाजुकपणे 
सांतुहलत राहिलेल्या तुलायांत्राांचा एक व्यूि आिे. यावत काल आपण हनरोगी असतो तावत्काल िा व्यूि सतत वाढत 
असतो. आपल्यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक प्रसांगी ह्यातली कािी तुलायांते्र कािी अांशी हवचहलत िोतात. ज्या र्ागांनी ती 
आपला सर्तोल परत साधतात ते र्ाग ु म्िणजे ज्या पे्ररणाांच्या सािाय्याने आपण त्या प्रसांगाला प्रहतसाद देतो त्या 
पे्ररणा. ह्या व्यूिातली रु्ख्य तुलायांते्र म्िणजे आपल्या रु्ख्य आस्था. 
 

अशी कल्पना करा की, हजथे बरीच लोिचुांबक यांते्र आिेत अशा हठकाणी आपण एक िोकायांत्र घेऊन गेलो 
आिो. आपण चालत असतो तोवर िोकायांत्राची सुई थरथरत असते. आपण नव्या जागी जाऊन उभे राहिलो म्िणजे 
सुईदेखील एका नव्या जागी स्स्थरावते. आता आपण अशी कल्पना करू या की, आपल्याजवळ एका िोकायांत्राऐवजी 
बऱ्याच लिान-र्ोठ्या चुांबक सुयाांचा एक व्यूि आिे आहण त्या आपण अशा रीतीने ठेवल्या आिेत की, त्या एकरे्कींवर 
प्रभाव पाडतात. त्यातल्या कािी उभ्याच डोलतात, कािी आडव्या, तर कािी रु्क्तपणे. आपण चालू लागलो की, त्या 
व्यूिात जी चलहबचल िोईल ती अत्यांत गुांतागुांतीची असेल. पण तो व्यूि आपण कसािी, कुठेिी ठेवला तरी अखेर 
अशी एक हवश्राांतावस्था येईलच की, त्या अवस्थेत त्या सगळ्या सुया स्स्थरावलेल्या असतील. सगळ्या व्यूिालाच एक 
सर्तोल आलेला असेल. पण त्यातली व्यवस्था थोडीशी जरी बदलली तरी तो सगळा सूहवसरू्ि नवा सर्तोल 
साधण्यासाठी धडपडू लागेल. 
 

आणखी एक गुांतागुांत. कल्पना करा की, ह्या व्यूिाची िालचाल त्याबािेर असलेल्या कािी लोिचुांबकाांरु्ळे 
चाललेली आिे. आहण त्या व्यूिातल्या सुया एकरे्कींवर प्रभाव पाडीत असतानाच त्यातल्या कािी सुया र्ात्र बािेरच्या 
लोिचुांबकाांपैकी कािींनाच प्रहतसाद देत आिेत. ह्या हनबांधाच्या वाचकाच्या कल्पनाशक्तीला जर एखाद्या दृश्य 
आधाराची आवश्यकता वाटत असेल तर त्याला एखादा नकाशा सिज काढता येईल. 
 

र्न िा एक असाच व्यूि आिे. र्ात्र कल्पनािी करता येणार नािी इतका गुांतागुांतीचा. सुया म्िणजे आपल्या 
आस्था. कर्ी अहधक र्ित्त्वाच्या. एखाद्या सुईत झालेली चलहबचल ज्या र्ानाने इतर सुयात चलहबचल घडवनू 
आणील त्या र्ानाने हतचे र्ित्त्व. अवस्था बदलली ककवा नवीन प्रसांग उभा राहिला की नव्याने व्यूिार्ध्ये असर्तोल 
हनर्ाण िोतो. म्िणजे एक नवी गरज हनर्ाण िोते. व्यूिाची पुनरुचना िोताना जी थरथर िोते त्या आपल्या त्या 
प्रसांगीच्या प्रहतहक्रया. म्िणजे ज्याांच्या सािाय्याने आपण नवी गरज पुरी करतो ते स्पांद. पुष्कळदा असे िोते की, 
चलहबचल झाल्यानांतर बराच काळपयंत नवा सर्तोल प्राप्त िोत नािी. अशी ताणलेली स्स्थती कािी वेळा अनेक वष े
रािू शकेल. 
 

रू्ल जन्र्ाला येते तेव्िा त्याचा र्नोव्यूि तौलहनक दृष्ट्या साधा असतो. तौलहनक दृष्टीने पािता त्याच्यावर 
फारच थोड्ा गोष्टींचा पहरणार् िोतो आहण त्याच्या प्रहतहक्रया देखील थोड्ा आहण साध्या असतात. पण तो 
झपाट्याने अहधक गुांतागुांतीचा िोत जातो. त्याला पुन्िा पुन्िा अन्न लागते आहण नाना कारणाांनी त्याच्याकडे लक्ष द्याव े
लागते. त्यारु्ळे त्याच्या र्नोव्यूिातल्या सगळ्या सुया सतत आांदोलत रािातात. िळूिळू हवहवध गरजाांचे वगीकरण 
िोते आहण उपव्यूि तयार िोतात. भकेुरु्ळे एका जातीच्या प्रहतहक्रया हनर्ाण िोतात. खेळणी पािून दुसऱ्या एका 
प्रकारच्या. र्ोठ्या आवाजाांरु्ळे आणखी हतसऱ्या प्रकारच्या, इ. इ. पण िे उपव्यूि कधीिी परस्पराांपासून पूणुपणे अलग 
िोत नािीत. अशा रीतीने वाढता वाढता रु्लावर अहधकाहधक आहण अहधक सूक्ष्र् घटनाांचा पहरणार् िोत जातो आहण 
ते वाढत जाते त्याबरोबरच त्याचे जगिी वाढत जाते. 



 
           

 
कािी बाबतीत ते अहधक सूक्ष्र्ता दाखव ूलागते. आजूबाजूच्या पहरस्स्थतीत थोडासा फरक पडला तरी त्याचा 

सर्तोल जातो. इतर बाबतीत ते अहधक स्स्थर रािते. ते वाढत असल्यारु्ळेच वेळोवेळी त्याच्या आस्थाहवषयात भर 
पडत जाते. लैं हगक आस्था िे त्याचे ठळक उदािरण आिे. त्याच्या गरजा वाढत असतात. अगदी नवीन कारणाांरु्ळे ते 
हवचहलत िोऊ शकते. पहरस्स्थतीच्या अगदी नव्या पैलूच्या बाबतीत ते प्रहतसादक्षर् बनते. 
 

िा हवकास अगदी अप्रत्यक्षपणे िोत असतो. सर्ाज त्याला टप्प्याटप्प्यावर वळण लावतो. त्याची पूणु वाढ 
िोईपयंत दोन-तीन वेळा त्याची अधुवट पुनघुटना करतो. तसे जर झाले नसते तर त्याची वाढ आणखीच वेडीवाकडी 
झाली असती. र्ाणूस प्रौढ दशलेा पोचतो तेव्िा त्याच्यापाशी रु्ख्य आहण गौण अशा अनेक आस्थाांचा साठा झालेला 
असतो. त्यातल्या कािींचा नुसताच हढगारा असतो. कािींचा व्यूि झालेला असतो. त्याच्या व्यहक्तत्त्वाचे कािी भाग पूणु 
हवकहसत झालेले आहण प्राप्त प्रसांगाला प्रहतसाद देण्याला र्ोकळे असतात. बाकीचे, एकरे्कात आपाततः अनेक प्रकारे 
गुांतलेले, एकरे्काांची अडवणूक करीत असतात. िे जे आस्थाांचे हवलक्षण गुांतागुांतीचे जाळे असते त्याला कहवतेला 
आवािन करावयाचे असते. कधी ती कहवताच आपल्या हठकाणी क्षोभ हनर्ाण करते तर कधी कधी आधीपासूनच 
असलेले क्षोभ नािीसे िोण्यास कहवता साधनभतू िोते. बिुधा एकाच वेळी ह्या दोन्िी गोष्टी िोत असतात. 
 

म्िणजे आपल्याला असे म्िणावे लागेल की, काव्यवाचनानुभवाचा प्रवाि म्िणजे हवचहलत झालेल्या ह्या 
आस्थाांचा परत सर्तोल साधणे. आपण आधी रु्ळी कहवता वाचतो, ते आपल्याला त्याबद्दल आस्था असते म्िणून. 
आपली एखादी आस्था काव्याच्या वाचनाने प्रत्यक्षपणे ककवा अप्रत्यक्षपणे परत सर्तोल हर्ळवण्याचा प्रयत्न करीत 
असते म्िणून. आहण आपण कहवता वाचताना जे कािी घडत असते तेिी ह्यासारख्या कारणाांनी घडत असते. 
आपल्याला शब्दाांचे अथु कळतात (अनुभव-प्रवािाची बौहद्धक शाखा यशस्वीपणे वािात असते) ह्याचे कारण त्याांद्वारा 
आपल्या आस्था प्रहतसाद देत असतात. आपण लावलेला कहवतेचा अथु म्िणजे ह्या आस्थाांर्ध्ये झालेले चलनवलन. 
अनुभवाचा बाकीचा सगळा भाग म्िणजे वरीलप्रर्ाणे ककवा अहधक स्पष्टपणे जुळते करून घेण्याची चाललेली आपली 
हक्रया. 
 

अनुभवाचा दुसरा भाग भावना आहण वृत्ती (attitudes) ह्याांचा बनलेला असतो. भावना म्िणजे [एखाद्या 
प्रसांगाच्या अनुरोधाने] आपल्या हठकाणी िोणारी प्रहतहक्रया, आहण हतचा शारीहरक बदलात हदसणारा प्रहतसाद, 
ह्यासांबांधी आपल्याला िोणारी जाणीव (What the reaction feels like). प्रहतसादाने हसद्ध केलेल्या, ह्या ककवा 
त्याप्रकारे वागण्याला प्रवृत्त करणाऱ्या, पे्ररणा म्िणजे वृत्ती. [वृत्तींसांबांधीच्या अहधक चचेसाठी प्रस्तुत लेखकाच्या Principles of 

Literary Criticism चे १५ वे प्रकरण पािा. (Harcourt Brace and World, Inc. 1925, 1968).] ह्या पे्ररणा म्िणजे प्रहतसादाचा बहिगार्ी 
भाग म्िणता येईल. कधीिी उत्पन्न न िोणाऱ्या प्रसांगासाठी तयार ठेवलेला सांच एवढाच त्याचा अथु असू शकेल. 
त्याच्यापुढे त्या पे्ररणा कदाहचत कािी वेळा जाणारिी नािीत. उदािरणाथु ‘वेस्ट हर्न्स्टर हिज’ ह्या कहवतेच्या सांदभात 
त्याकडे दुलुक्ष िोणेिी सिज शक्य आिे. पण एक साधे उदािरण घेऊ या. चचुर्ध्ये ककवा एखाद्या गांभीर अशा भेटीच्या 
प्रसांगी िसण्याची उकळी येते, ती दडपून टाकणे अहतशय आवश्यक असते. आपण िसू फुटू देत नािी, पण 
िसण्याच्या पे्ररणा त्याांच्या र्याहदत स्वरूपात कायुप्रवृत्त झाल्या िोत्या ह्यात शांका नािी. कहवतेरु्ळे ज्या अहधक सूक्ष्र् 
आहण अहधक प्रकृष्ट (elaborate) पे्ररणा हनर्ाण िोतात त्या तत्वतः ह्यापेक्षा वेगळ्या नसतात. सार्ान्यतः त्या हदसत 
नािीत ककवा बािेर पडत नािीत ह्याचे कारण त्या अहतशय जहटल – गुांतागुांतीच्या – असतात. जेव्िा त्या एकरे्कीशी 
जुळवनू घेतात आहण सुसांगत अशा व्यूिरूपात सांघहटत िोतात तेव्िा तत्सांबद्ध गरजा पुऱ्या केल्या जातात. पूणुपणे 
हवकहसत झालेल्या र्ाणसाच्या बाबतीत जेव्िा कृती करण्याला पूणुतः योग्य अशी पहरस्स्थती अस्स्तत्वात नसते तेव्िा 
कृतीसाठी हसद्धता असणे िेच कृती करण्याची जागा घेईल. काव्य आहण इतर सवु कला ह्याांचे एक रू्लभतू वैहशष्ट्य 
असे आिे की, त्यात [कृतीसाठी] पूणुतः योग्य अशी पहरस्स्थती अस्स्तत्वात नसते. आपण रांगभरू्ीवर पाितो तो नट 
िॅम्लेट नव्िे, म्िणून कृतीसाठी हसद्धता िेच कृतीच्या स्थानी असते. 
 



 
           

अनुभवाांचा रु्ख्य आराखडा िा असा आिे. आधी गरजाांच्या सांचाांनी उचलून घेतलेले – आपल्या डोळ्याांच्या 
आतल्या पडद्याांवरचे – ठसे (ज्याांना कोणत्यािी आस्था प्रहतसाद देत नािीत असे आणखी हकती इतर ठसे हदवसभर 
सांपूणुपणे दुलुहक्षत रािातात ह्याची आठवण करा). त्यानांतर एक प्रकृष्ट क्षोभ आहण पुनव्युवस्थापन. त्याचा एक प्रवाि 
शब्दाांनी व्यक्त केलेल्या अथासांबांधीच्या हवचाराांचा असतो. दुसरा भावनात्र्क प्रहतसादाचा असतो. त्यातून वृत्ती – 
म्िणजे कृतींसाठी हसद्धता – पहरणत िोतात. र्ग कृती घडोत वा न घडोत. ह्या दोन प्रवािाांचा एकरे्काांशी हनकट 
सांबांध असतो. 

पण ह्या वृत्तींना – त्याांना उहचत म्िणून ओळखू येतील असे – प्रकट िोण्याचे र्ाग ुजरी हर्ळाले नािीत-
आहण बिुधा ते हर्ळत नािीत – तरी जगाशी िोणाऱ्या आपल्या सवु व्यविाराांवर त्याांचे सतत हनयांत्रण नसते असा 
ह्याचा अथु नािी. त्याांचे हनयांत्रण नसते असे जेव्िा र्ानले जाते तेव्िा ‘कलेसाठी कला’ आहण ‘वाांझोटा सौंदयुवाद’ पुढे 
येतात. 
 

ह्या दोन प्रवािाांर्धल्या परस्परसांबांधाांचे आपण थोडे अहधक जवळून दशनु घेऊ या. हवचाराांना आपण 
बाकीच्या प्रहतसादाचे हनयांत्रक आहण कारक असे अहधक स्पष्टपणे र्ानीत नािी िे थोडेसे चर्त्काहरक वाटेल. त्याांना 
तसे र्ानणे िीच खरोखर परांपरागत र्ानसशास्त्राची फार र्ोठी चूक आिे. र्ाणसाला वानरापासून वेगळे काढणारी जी 
वैहशष्टये आिेत त्याांवर भर देणे र्ाणसाला आवडते. आहण ह्या वैहशष्ट्याांपैकी रु्ख्य वैहशष्टये म्िणजे त्याांची बौहद्धक 
सार्र्थये. िी र्ित्त्वाची आिेत खरी, पण हजला ती पात्र नािीत अशी प्रहतष्ठा त्याने त्याांना हदली आिे. बुद्धी िी आस्थाांची 
जोडीदारीण (adjunct) आिे. हतच्या सािाय्याने त्या स्वतःला पहरस्स्थतीशी अहधक यशस्वीपणे जुळवनू घेतात आहण 
बुद्धी िे र्ाणसाचे वैहशष्ट्य असले तरी र्ाणूस म्िणजे रु्ख्यतः बुद्धी नव्िे; तो एक आस्था-व्यूि आिे. बुद्धी र्ाणसाला 
सािाय्य करते; त्याला चालना देत नािी. 
 

कािी अांशी स्वाभाहवक अशा ह्या चुकीरु्ळे आहण कािी अांशी बुद्धीच्या व्यविाराांचा अभ्यास करणे अहधक सोपे 
असल्यारु्ळे र्नोव्यापाराांचे परांपरागत हवश्लेषण ‘खाली डोके वर पाय’ असे झाले आिे. ह्या चुकीरु्ळे ज्या अडचणी 
हनर्ाण झाल्या आिेत त्यावर उपाय म्िणूनच बव्िांशी काव्याला भहवष्यकाळी पुष्कळ र्ित्त्व रािण्याची शक्यता आिे. 
पण काव्यवाचनाच्या अनुभवाकडे आपण पुन्िा एकदा अहधक चाांगले हनरखून पािू या. 
 

पहिला प्रश्न असा की, काव्याचे वाचन करताना शब्दाांना त्याांचा सांपूणु कल्पनाजहनत नाद आहण देि देण्याची 
आवश्यकता काय? कवी आपले कायु िा नाद आहण देि ह्याांच्या सािाय्याने करतो असे म्िणण्याचा अथु काय? ह्याचा 
अथु असा की शब्दाांचे बुद्धीच्या द्वारा आकलन िोऊन त्यातून उदय पावलेल्या हवचाराांना रूप हर्ळून ते अनुसरले जाऊ 
लागण्यापूवीच शब्दाांची गती आहण नाद ह्याांचा आस्थाांवर खोल आहण हनकट प्रभाव पडू लागलेला असतो. िे कसे 
घडते िे कळून घेण्याच्या प्रयत्नाांना अजूनपयंत यश आलेले नािी. पण िे घडते ह्याहवषयी र्ात्र सांवेदनक्षर् अशा 
कोणािी कहवतावाचकाला शांका वाटत नािी. पुष्कळसे काव्य आहण कािी श्रेष्ठ प्रतीचेिी काव्य असे आिे की, त्यातल्या 
शब्दाांचा अथु बिुताांशी कळून न घेतला ककवा दुलुहक्षला गेला तरी कािी नुकसान िोत नािी. (उदािरणाथु, 
शके्सहपयरची कािी गीते अशी आिेत. आहण एका वेगळ्या अथाने, स्स्वन बनुच्या उत्कृष्ट कहवतेपैकी बरीचशी अशी 
आिे). अथात िी गोष्ट अहजबात प्रयत्न न करता साधण्यासारखी नािी. पण साधली तर कािी वेळा तरी हतच्यारु्ळे 
फायदा िोतो. पण शब्दाांच्या ‘अथाचे’ आकलन िोण्याचे सापेक्ष र्ित्त्व वेगवेगळे असणे शक्य आिे िी साधी गोष्ट लक्षात 
आली तरी तूतु आपल्याला पुरे आिे. (िाउकनगच्या ‘हबफोअर’ ह्या कहवतेची ‘आफ्टर’ ह्या कहवतेशी तुलना केली तर िे 
लक्षात येईल). 
 

बिुतेक सवु कहवतेच्या बाबतीत शब्दाांचा नाद आहण स्पश ु– ज्याांना ‘आशया’ च्या (content) हवरोधी असे 
‘आकृती’ (form) िे नाव हर्ळालेले आिे ते – ‘आशया’ च्या अगोदरपासूनच कायु करू लागलेले असतात आहण 
शब्दाांचा जो अथु आपण नांतर लावतो त्यावर ह्या घटनेचा सूक्ष्र् प्रभाव पडलेला असतो. बिुतेक शब्द–हवशषेतः 
काव्यातले–त्याांच्या सरळ अथाच्या दुष्टीने पाहिले तर सांहदग्ध असतात. आपण आपल्या र्जीप्रर्ाणे त्यातून बरेच अथु 



 
           

काढू शकतो. आपण त्यातून जे अथु काढतो ते कोणते असतात? तर ज्या पे्ररणा अधीच स्फुरून कहवतेला आकृती देऊ 
लागलेल्या असतात त्याांना सवात साजेसे असतील ते. म्िणजे कहवतेचा जो अथु आपल्याला अद्याहप कळलेला नसतो 
त्याांचे आकृती िे अहनवुचनीय असे पूवुसूचक असते. िी गोष्ट आपल्याला नेिर्ीच्या सांभाषणात सुद्धा हदसून येते. 
बोलल्या गेलेल्या शब्दाांचा हनव्वळ तार्मकक अथु आपण लक्षात घेत नािी, तर बोलणाऱ्याचा स्वर आहण बोलण्याचा 
प्रसांग ह्या रु्ख्य घटकाांच्या आधारे आपण अथु लक्षात घेतो. हवज्ञानाचा प्रयत्न िे घटक बाजूला काढण्याचा असतो 
आहण त्यात त्याला अहधकाहधक यश हर्ळत आिे िे लक्षात ठेवण्यासारखे आिे. वैज्ञाहनकावर आपण हवश्वास ठेवतो ते 
तो आपली हवधाने हसद्ध करू शकतो म्िणून. तो ती वकृ्तत्वपूणु ककवा आवेशपूणु पद्धतीने करतो म्िणून नव्िे. ककबिुना 
तो आपल्या हनवेदनपद्धतीने छाप पाडीत आिे असे हदसले तर आपण त्याच्यावर हवश्वास ठेवीत नािी. 
 

शब्दाांच्या योजनेच्या बाबतीत बिुतेक कहवतेतील पद्धती हवज्ञानाच्या अगदी उलट असते. कहवताांत अगदी 
हनहित असे हवचार व्यक्त िोतात, पण ते तकुदृष्ट्या एक अथु सोडून बाकीचे सवु बाजूला रािावेत अशारीतीने शब्दाांची 
योजना झालेली असते म्िणून नव्िे. शब्द वापरण्याची पद्धती, त्याांच्या स्वराांची जात, त्याांचा चढउतार आहण लय िी 
आपल्या आस्थाांवर प्रभाव पाडतात आहण त्या शब्दाांतून जे अनेक हवचार हनघण्यासारखे असतात त्याांपैकी नेर्के जे त्या 
आस्थाांना िवे असतात ते हनवडायला लावतात. म्िणूनच काव्यर्य वणुने िी गद्य वणुनापेक्षा हकती तरी अहधक नेर्की 
वाटतात. तार्मकक पद्धतीने ककवा शास्त्रीय पद्धतीने वापरलेल्या भाषेत भदूृश्याचे ककवा चेिऱ्याचे वणुन करता येत नािी. 
नेर्क्या अशा वैहशष्ट्याांचे वणुन करण्यासाठी हवहवध छटा आहण बारकावे दाखवणाऱ्या शब्दाांचा प्रचांड पसारा उभा 
करावा लागेल. असे शब्द अस्स्तत्वात नािीत म्िणून इतर साधनाांचा उपयोग करावा लागेल. कवी जेव्िा रस्स्कन ककवा 
डहक्वन्सी ह्याांच्याप्रर्ाणे गद्य हलहितो तेव्िासुद्धा तो वाचकाला शब्द, वाक्याांश ककवा वाक्य ह्याांचे जे अनेक सांभाव्य अथु 
असतील त्याांपैकी िवे असलेले नेर्के हवहशष्ट अथु हनवडायला लावतो. ज्या साधनाांनी तो िे करतो ती अनेक आहण 
हवहवध प्रकारची असतात. त्याांपैकी कािींचा उल्लेख वर केला आिे. पण त्याांचा उपयोग कवी ज्या पद्धतीने करतो ती 
पद्धत िे त्याचे स्वतःचे खास असे रिस्य असते. ते हशकवता येण्यासारखे नसते. ते कसे वापरावे िे त्याला सर्जते. 
पण ते कसे घडते िे त्याचे त्यालािी र्ािीत असेलच असे नािी. 
 

काव्यासांबांधी गैरसर्ज िोतो आहण त्याची योग्यता कर्ी सर्जली जाते ह्याचे रु्ख्य कारण काव्याच्या इतर 
अांगाांपासून त्यातला हवचार वेगळा कल्पून त्यावर अहतहरक्त भर हदला जातो िे आिे. वाचकाच्या अनुभवाऐवजी जर 
आपण एक क्षणभर कवीचा अनुभव पाहिला तर हवचार िा त्यातला रु्ख्य घटक नािी िे आपल्याला अहधक स्पष्टपणे 
हदसून येईल. कवी आपल्या कहवतेत अरू्कच शब्द वापरतो, दुसरे कोणते वापरीत नािी, ह्याचे कारण काय? त्याला 
कािी हवचार – हवचार म्िणून – हनवेहदत करायचे असतात आहण ते शब्द त्या हवचाराचे द्योतक असतात म्िणून तो ते 
वापरतो असे नािी. कहवता काय साांगते ह्याला कधीच र्ित्त्व नसते, ती काय असते ह्याला असते. कवी िा 
वैज्ञाहनकासारखे हलिीत नसतो. तो अरू्कच शब्द वापरतो ह्याचे कारण कहवतेची वाढ ज्या आस्थाांच्या िालचालीवर 
अवलांबून असते [ककबिुना आस्थाांची िालचाल म्िणजेच कहवतेची वाढ] त्या आस्थाच एकत्र येऊन ते हवहशष्ट शब्द 
त्या हवहशष्ट स्वरूपात कवीच्या सबोध र्नात आणतात. जो अनुभव कहवतेतून व्यक्त िोत असतो त्याचा ते शब्द रु्ख्य 
भागच असतात आहण त्या अनुभवाला रूप देण्याचे, त्याचे हनयांत्रण करण्याचे, तो सांघहटत करण्याचे ते साधन 
असतात. तो अनुभव, र्नातून सरसरणारी ती पे्ररणाांची लाट, िाच त्या शब्दाांचे उगर्स्थान आहण त्याांचा आधार 
असतो. ते शब्द त्या अनुभवाचे द्योतक असतात. बोधनाांच्या (perceptions) ककवा हवचाराांच्या (reflections) 
एखाद्या सांचाचे द्योतक नसतात. पण जर एखादा वाचक त्या कहवतेकडे चुकीच्याच र्ागाने गेला तर र्ात्र त्याला ती 
कहवता म्िणजे इतर वस्तूांसांबांधीच्या हवधानाांची एक र्ाहलका आिे असे वाटेल. पण योग्य अशा वाचकाच्या र्नात त्या 
शब्दाांरु्ळे आस्थाांच्या त्याच लिरी [कवीच्या र्नातल्या] हनर्ाण िोतील. तो त्यावेळेपुरता त्याच [कवीच्या] 
पहरस्स्थतीत असेल आहण त्यारु्ळे त्याच्या हठकाणी तेच प्रहतसाद उठतील. पण िे केव्िा? तर त्यासाठी कहवतेतले 
शब्द प्रत्यक्ष अनुभवातून स्फुरलेले असले पाहिजेत. केवळ शब्द वापरण्याच्या सवयीने, छाप पाडण्याच्या इच्छेने, 
बुहद्धपुरस्सर केलेल्या हवचाराांचा पहरणार् म्िणून, अनुकरणाने, अप्रस्तुत अशा युक्त्याांरु्ळे ककवा ज्या इतर दोषाांरु्ळे 
बिुतेक लोक काव्य करण्यापासून परावृत्त िोतात त्याांरु्ळे ते वापरले गेलेले नसावेत. 



 
           

 
िा पहरणार् कसा आहण कशारु्ळे िोतो िे हनवेदनप्रहक्रयतले एक गूढ आिे. कल्पनातीत जहटल असा 

पे्ररणाांचा सर्ूि शब्दाांना एकत्र आणतो. दुसऱ्याच्या [म्िणजे रहसकाांच्या] र्नात िीच हक्रया उलट क्रर्ाने घडते. हतथे 
शब्दाांरु्ळे पे्ररणाांचा तसलाच सर्ूि अस्स्तत्वात येतो. जे शब्द पहिल्या वेळी [म्ि० कहवतेत] अनुभवाचा पहरणार् 
असलेले हदसतात तेच दुसऱ्या वेळी [म्ि० रहसकाच्या बाबतीत] अनुभवाचे कारण िोताना हदसतात. घटना हवहचत्र 
आिे. हनवेदनके्षत्राच्या बािेर तांतोतांत असे घडताना आढळत नािी. पण िे वणुन अगदी अचूक नािी. आपण पाहिलेच 
आिे की, शब्द िे एका बाबतीत नुसताच पहरणार् आहण दुसऱ्या बाबतीत नुसतेच कारण नसतात. दोन्िी बाबतीत ते, 
अनुभवाला एकत्र बाांधून ठेवणारा, त्याची हवहशष्ट सांरचना करणारा, परस्पराांशी सांबांधरहित अशा पे्ररणाांचा केवळ एक 
हढगारा िोण्यापासून त्याला प्रहतबांध करणारा असा त्याचा भाग असतात. र्क्डूगलने वापरलेले एक रूपक उसने 
घ्यायचे झाले तर, पे्ररणाांच्या ह्या [म्ि० कहवतेतल्या] हवहशष्ट व्यूिाची ते [कहवतेतले] शब्द म्िणजे हकल्ली आिेत असे 
म्िणता येईल. अशा पद्धतीने हवचार केला तर र्ग कवी जे हलहितो त्यारु्ळे वाचकाच्या र्नात त्याच्याशी सुसांगत अशा 
अनुभवाची पुनरहनर्मर्ती व्िावी िे इतके हवहचत्र वाटत नािी. पण हकतीिी हवचार केला तरी त्यारु्ळे कहवता िी भाषेच्या 
सातत्यावर (ती स्स्थर ककवा अपहरवतुनशील असली पाहिजे असे नािी) हकती अवलां बून असते िे आपल्याला अहधक 
चाांगल्या प्रकारे जाणव ूशकेल असे नािी. 
  



 
           

३. मूल्यिान म्हिजे काय? 
 

No longer in Lethean foliage caught 
Begin the preparation for your death 
And from the fortieth winter by that thought 
Test every work of intellect or faith. 

 
W. B. YEATS, The Winding Stair. 

 
कहवता िी कोणत्या प्रकारची वस्तू आिे ह्यासांबांधीचे हववेचन पुरे झाले. आता आपण ‘कहवतेचा उपयोग काय?’ ‘ती 
र्ित्त्वाची का आहण कोणत्या प्रकारे?’ ह्या प्रश्नाांचा हवचार करू. त्यासाठी आपल्याला आधी िे दाखवनू द्यावे लागेल 
की, ज्या कारणाांरु्ळे [हववेचनासाठी घेतलेली िी ‘कारणे’ हकती खोलवर जाणारी आिेत ह्याचाच हनणयु ह्या हठकाणी केलेला आिे.] इतर 
कोणतेिी अनुभव रू्ल्यवान असतात त्याच कारणाांरु्ळे काव्यवाचनाचे अनुभव (जेव्िा ते रू्ल्यवान असतात तेव्िा) 
देखील रू्ल्यवान असतात. त्याच कसोट्या लावनू त्याांचे रू्ल्य ठरवायचे आिे. ह्या कसोट्या कोणत्या? 
 

ह्यासांबांधी जी र्ते आिेत त्याांत हवलक्षण हवहवधता आढळून येते आहण ते स्वाभाहवक आिे. कारण अनुभव 
म्िणजे काय ह्यासांबांधीच रु्ळी वेगवेगळ्या कल्पना असलेल्या हदसून येतात. चाांगले अनुभव कोणते आहण वाईट 
अनुभव कोणते ह्यासांबांधीची आपली र्ते अपहरिायुपणेच अनुभव म्िणजे काय ह्यासांबांधीच्या आपल्या हवचारावर 
अवलां बून असतात. र्नोहवज्ञानात जसजशी नवनवी र्ते येत गेली तसतसे र्ाणसाांचे नीहतहवषयक हसद्धाांतिी बदलत 
गेले. ईश्वराकडून हनर्ाण केला गेलेला हनरवयव (simple) आहण अहवनाशी आत्र्ा िा जेव्िा सवु र्नोव्यापाराांचे केन्द्र 
र्ानला गेला िोता तेव्िा सद्वतुन म्िणजे हनर्ात्याच्या इच्छेनुसार वतुन आहण दुवुतुन म्िणजे त्याच्या इच्छेहवरुद्ध वतुन 
असे र्ानले जात िोते. सांवेदना आहण प्रहतर्ा ह्याांचा पुांज ह्याला जेव्िा सािचयुवादी र्नोवैज्ञाहनकाांनी आत्म्याचे स्थान 
हदले तेव्िा सुखकारक ते चाांगले आहण दुःखकारक ते वाईट असे र्ानले जाऊ लागले. ह्या बदलाांच्या र्ागोर्ाग 
नीहतहवषयक र्ते कशी बदलत गेली त्याचा र्ोठा इहतिास अजून हलहिला जायचा आिे. र्न म्िणजे नानाहवध 
आस्थाांची सेस्न्द्रय सोपानपरांपरा असे र्ानले तर चाांगले आहण वाईट ह्यात फरक कसा करावयाचा? 
 

प्रस्तुत हववेचनाच्या सांदभात आपण असे म्िणू की, रु्क्त सांघटना आहण जीवनाची सरृ्द्धता म्िणजे चाांगले 
आहण अपव्ययकारक सांघटना आहण जीवनाची सांकुहचतता म्िणजे वाईट. र्न म्िणजे आस्थाांचा व्यूि आहण अनुभव 
म्िणजे त्याांची िालचाल असे र्ानले तर र्ग ह्या िालचालीच्या द्वारा ज्या र्ानाने र्न अहधक व्यापक सर्तोलाकडे 
जाईल त्या र्ानाने त्या अनुभवाचे रू्ल्य रािील. 

 
िे स्थूल हवधान झाले. ह्याचे जर सर्ाधानकारक हसद्धाांतात रूपान्तर व्िायला िवे असेल तर त्यात बऱ्याच 

सुधारणा कराव्या लागतील आहण त्याचा हवस्तार करावा लागेल. ह्या सुधारणा कोणत्या असू शकतील ते आपण पािू. 
 
कोणत्यािी एखाद्या र्ाणसाच्या आयुष्यातला एक तास आपण हवचारासाठी घेऊ. तासाभराच्या ह्या अवधीत 

असांख्य गोष्टी घडू शकतील. पण प्रत्यक्षपणे काय काय घडेल ते दोन गटात हवभागलेल्या घटकाांवर अवलां बून रािील. 
एक गट म्िणजे ज्या बाह्य पहरस्स्थतीत तो राितो ती पहरस्स्थती. ह्यात त्याचा पहरसर आहण ज्या र्ाणसाांशी त्याचा 
सांबांध येतो ती र्ाणसे ह्याांचा अांतभाव िोतो. आहण दुसरा गट म्िणजे त्याची र्ानहसक घडण. ह्यापैकी बाह्य 
पहरस्स्थतीला – राजकारणात जरी नािी तरी एरव्िी – अवास्तव र्ित्त्व हदले जाण्याची शक्यता आिे. सजीव वस्तू 
आहण पहरसर (organism and environment) ह्या दोन स्वतांत्र गोष्टी नािीत ह्याची जीवशास्त्रज्ञ आपल्याला 
अलीकडे आठवण करून देऊ लागले आिेत. अगदी एकसारख्या पहरस्स्थतीत असणाऱ्या वेगवेगळ्या लोकाांना हकती 



 
           

वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव येतात िे पाहिले म्िणजे त्याांचे म्िणणे पटते. जी पहरस्स्थती एखाद्याला अत्यांत कां टाळवाणी 
वाटेल तीच दुसऱ्याला अत्यांत उत्तेजक वाटेल. र्नुष्य प्रहतसाद देतो तो सबांधच्या सबांध पहरस्स्थतीला नािी तर 
हतच्यातून तो कािी हनवड करतो, आहण सारखीच हनवड फारच थोडे लोक करतात. कशाची हनवड केली जाईल – 
म्िणजेच प्रस्तुत (relevant) पहरसर कोणता – िे त्या त्या व्यक्तीच्या आस्थाांच्या सांघटनेवर अवलांबून रािील. 

 
िे उदािरण आणखी सोपे करण्यासाठी आपण असे सर्जू या की, ह्या तासाभराच्या अवधीत जे कािी घडेल 

त्याचा, उदािरणासाठी घेतलेल्या त्या र्ाणसाच्या ककवा दुसऱ्या कोणत्यािी र्ाणसाच्या जीवनावर पुढे कािीिी 
पहरणार् िोणार नािी. िा तास सांपला की, त्याचे आयुष्य सांपणार आिे – पण ह्या हववेचनाचा आपला उदे्दश लक्षात 
घेता [आपले आयुष्य सांपणार आिे] िे त्याला रु्ळीच र्ािीत नािी अशी कल्पना करायची आिे – आहण ह्या 
तासाभराच्या अवधीत तो जो हवचार करील, ककवा त्याला जे वाटेल ककवा तो जे कािी करील त्याचा कोणावरिी 
कािीिी बरा ककवा वाईट पहरणार् िोणार नािी. ह्या तासाभरात त्याला कािी करता येणार असेल तर त्याने काय 
करणे सवात चाांगले असे आपल्याला म्िणता येईल? 

 
ह्या र्ाणसाची बाह्य पहरस्स्थती ककवा त्याचे व्यहक्तवैहशष्ट्य ह्याचा हवचार करण्याचे आपल्याला कारण नािी. 

ह्या कशाचािी हवचार न करता आपण आपल्या प्रश्नाचे उत्तर स्थूलर्ानाने देऊ शकतो. पूवायुष्य आहण आनुवांश्य ह्याांचा 
पहरणार् म्िणजे त्याच्या व्यहक्तत्वाची घडण. हतच्यात कािी हवहशष्ट उपजत प्रवृत्ती आहण अर्मजत प्रवृत्ती ह्याांचा अांतभाव 
असेल. अशा बऱ्याच गोष्टी असतील की, त्या दुसऱ्या एखाद्या र्ाणसाला करता येतील, पण ह्याला करता येणार 
नािीत. त्याचप्रर्ाणे अशािी बऱ्याच गोष्टी असतील की ज्या त्याला ह्या हवहशष्ट पहरस्स्थतीत करता येणार नािीत पण 
दुसऱ्या एखाद्या पहरस्स्थतीत – र्ग ती कोणतीिी असो – करता येतील. पण आपल्यापुढे असा प्रश्न आिे की, आपण 
उदािरण म्िणून घेतलेला िा हवहशष्ट र्ाणूस आहण िी हवहशष्ट पहरस्स्थती लक्षात घेता ह्या पहरस्स्थतीत त्याला ज्या 
अनेक गोष्टी करणे शक्य आिे त्याांपैकी त्याने कोणत्या गोष्टी करणे – दुसऱ्या कोणत्या गोष्टी करण्यापेक्षा – अहधक 
चाांगले ठरेल? त्याच्याहवषयी हर्त्रत्वाची भावना असलेले हनरीक्षक म्िणून, त्याने िा तास कशा प्रकारे घालवणे 
आपल्याला आवडेल? 

 
दुःखकारक िोईल ते आपण सोडून देऊ. तेवढे वगळता आपण असे म्िणू की, सांज्ञािीन अवस्थेत त्याला िा 

तास घालवावा लागला तर ती सगळ्यात वाईट हनवड ठरेल. सांपूणुपणे हनस्ष्क्रय अवस्था, हनजीव अवस्था, िी तर 
फारच वाईट अवस्था ठरेल. तास सांपल्याबरोबर जे घडणारच आिे ते हनष्कारणच आगाऊ अहधक जवळ 
आणल्यासारखे िोईल. िे जीवन जर हनवडायचे नसेल तर र्ग आपण असे म्िणू की, असांज्ञ जीवनाच्या हवरुद्ध असे 
जीवन म्िणजे अत्यांत सर्ृद्ध, अत्यांत उत्कट, अत्यांत कृहतपूणु आहण अत्यांत पहरपूणु असे जीवन त्याने हनवडणे िे 
सगळ्यात चाांगले ठरेल. र्ात्र ह्या हनवडीच्या बाबतीत पूवुहसद्ध हवचाराां-कल्पनाांरु्ळे अहधक प्रहतकार िोण्याची शक्यता 
आिे. 

अशा प्रकारच्या जीवनात धनरूप आस्थाांपैकी जास्तीत जास्त आस्थाांना वाव हर्ळेल. ऋणरूप आस्था आपण 
बाजूलाच सारू शकू. तासाभराच्या ह्या बिुर्ोल अवधीर्ध्ये एक हर्हनटभर जरी आपल्या हर्त्राला भीती ककवा जुगुप्सा 
वाटली तर ती फार वाईट वाटण्यासारखी गोष्ट िोईल. 
 

पण एवढ्ानेच भागणार नािी. बऱ्याचशा आस्थाांर्ध्ये िालचाल व्िावी एवढेच पुरेसे नािी. ह्यािूनिी अहधक 
र्ित्त्वाचा असा एक रु्द्दा लक्षात घेतला पाहिजे. 
 

 “देर्वताांना आत्म्याची सर्ोलता आर्वडते, र्ळर्ळाट आर्वडत नाही.”  
 

(The Gods approve 
the depth and not the tumult of the Soul) 



 
           

 
आस्था जागृत व्िाव्यात आहण हक्रयाशील रािाव्यात, पण त्याांच्यात परस्परसांघषु शक्य हततका कर्ी असावा. दुसऱ्या 
शब्दाांत साांगायचे तर असे म्िणता येईल की, अनुभव अशा रीतीने सांघहटत व्िावा की, त्यारु्ळे त्यात अांतभूतु झालेल्या 
सगळ्या पे्ररणाांना जास्तीत जास्त हजतके स्वातांत्र्य हर्ळू शकेल हततके हर्ळावे. [अशा अनुभवाच्या वणुनासाठी पािा: The 
Foundations of Aesthetics: C. K. Ogden, James Wood आहण प्रस्तुत ग्रांथकार पृ. ७४ आहण पुढे.] 

 
ह्या बाबतीतच लोकाांर्ध्ये सगळ्यात अहधक हभन्नता असते. चाांगले जीवन आहण वाईट जीवन ह्याांतील भेद 

ह्यातूनच हनर्ाण िोतो. सांधीच्या अभावारु्ळे जेवढा जीवनाचा अपव्यय िोतो त्यापेक्षा हकती तरी अहधक अव्यवस्स्थत 
अशा र्ानहसक सांघटनेतून िोतो. र्नोव्यवस्था सुधारण्याची एक आवश्यक पद्धत म्िणून जेव्िा वेगवेगळ्या पे्ररणाांत 
सांघषु िोतो तेव्िाची गोष्ट वेगळी. पण जेव्िा तसे नसेल तेव्िा हवहवध पे्ररणाांत सांघषु असणे िे र्ानवजातीला अत्यांत 
अहनष्ट आिे िे र्ानसोपचारतज्ञ जाणतो. 
 

म्िणून र्ग [असे म्िणावे लागेल की] आपल्या र्ते आपल्या हर्त्राच्या बाबतीत सगळ्यात चाांगले जीवन 
कोणते? तर त्याच्या व्यहक्तर्त्वाचा जास्तीत जास्त भाग ज्यात गुांतेल ते. आहण तेिी अशा रीतीने की, त्याच्या कृतींच्या 
वेगवेगळ्या उपव्यूिात शक्य हततका कर्ी परस्पर सांघषु, कर्ीत कर्ी हनराशाजनक असा परस्पर अडथळा, उत्पन्न 
व्िावा. तो हजतका अहधक पहरपूणु जगेल आहण हजतका कर्ी स्वतःला प्रहतबांध करील हततके अहधक चाांगले. आपण 
जी पहरस्स्थती चचेसाठी घेतली आिे हतचे स्थूलर्ानाने (abstract) वणुन करणारे तटस्थ हनरीक्षक म्िणून 
आपल्याला आपण हवचारलेल्या प्रश्नाचे वरील प्रर्ाणे उत्तर देता येईल. आहण जर असे हवचारले की, असे जीवन 
जगत असताना कसे वाटते? ककवा असे जीवन कसे जगले जाते? तर त्याचे उत्तर असे आिे की, कहवतेचा अनुभव 
घेत असल्यासारखे वाटते आहण असे जीवन म्िणजे कहवतेचा अनुभव. 
 

सांघषु टाळण्याचे ककवा त्यावर वचुस्व हर्ळवण्याचे दोन र्ाग ुआिेत. हवजय हर्ळवनू ककवा तडजोड घडवनू. 
परस्परहवरोधी पे्ररणाांपैकी एखादी दडपून टाकता येते. ककवा त्याांच्यात परस्पर तडजोड हनर्ाण िोऊन त्या 
एकरे्कींशी जुळवनू घेऊ शकतात. एखादी जोरदार पे्ररणा दडपून टाकणे हकती कठीण असते ह्याचा भरपूर पुरावा 
आपल्याला र्नोहवश्लेषणाने हदलेला आिे. जेव्िा ती दडपली गेल्यासारखी हदसते तेव्िा बिुधा ती दुसऱ्या एखाद्या 
स्वरूपात, आहण तीिी सार्ान्यपणे उपद्रवकारक स्वरूपात, पूवीइतकीच कृहतप्रवण असलेली हदसून येते. बिुतेक सवु 
र्ानहसक तक्रारींचे रू्ळ सतत अस्स्तत्वात असलेल्या र्ानहसक असांतुलनात असते. ह्या कारणासाठी, त्याचप्रर्ाणे 
दडपण िे जीवनाचा अपव्यय करणारे असते ह्या अहधक साध्या कारणासाठी देखील, हवजय हर्ळवण्यापेक्षा तडजोड 
घडवनू आणणे अहधक इष्ट. जे लोक नेिर्ी स्वतःवर हवजय हर्ळवीत असतात ते लोक एक प्रकारे नेिर्ी स्वतःला 
गुलार् करीत असतात असे म्िणता येईल. त्याांचे जीवन हनष्कारणच सांकुहचत िोते. 
 

पण दुदैवाची गोष्ट अशी आिे की, दुसरे कािी सािाय्य नसेल तर, आपल्यापैकी बिुतेकाांना स्वतः वर हवजय 
हर्ळवण्याचे व्यापक प्रर्ाणावर प्रयत्न करीत रािाण्याखेरीज गत्यांतर नसते. गोंधळातून सुटका करून घेण्याचा तो 
आपला एकच र्ाग ु असतो. आपल्या पे्ररणाांर्ध्ये जर कािी तरी व्यवस्था, कािी तरी सांघटना, नसेल तर दिा 
हर्हनटेसुद्धा आपण हनःसांकट जगू शकणार नािी. पूवीच्या काळी परांपरा आपल्या जीवनाला थोडेबिुत सर्ाधानकारक 
वळण लावीत असे. तो एक प्रकारचा व्िेसायचा तिच िोता. वेगवेगळ्या आस्थाांची प्रभाव-के्षते्र आहण त्याांच्या सीर्ा 
त्यात आखून हदलेल्या असत. त्यािी रु्ख्यतः सांपाहदलेल्या हवजयावरच आधारलेल्या असत. पण आता परांपरा दुबळी 
िोत चालली आिे. नैहतक कल्पनाांना आता पूवीसारखा श्रद्धाांचा आधार राहिलेला नािी. त्याांच्यार्ागली शासनशक्ती 
ओसरत चाललेली आिे. पूवीच्या व्यवस्थेची जागा घेण्यासाठी दुसऱ्या कशाची तरी आपल्याला आता आवश्यकता 
आिे. नवीन सत्ता-सर्तोल ककवा हवजयावर आधारलेली एखादी नवी व्यवस्था आपल्याला नको आिे. पे्ररणाांच्या 
नैहतक व्यवस्थापनासाठी राष्रसांघासारखी एखादी यांत्रणा िवी आिे. दडपणाच्या प्रयत्नावर आधारलेली नव्िे तर 
तडजोडीवर आधारलेली नवी व्यवस्था. 



 
           

 
अशी व्यवस्था हनर्ाण करणे आतापयंत फारच थोड्ा लोकाांना साधले आिे आहण त्याांनािी ते हनत्याचे 

सार्ाहजक जीवन हवस्कहळत केल्यावाचून साधलेले नािी. ब्लेकचे उदािरण आपल्याला घेता येईल. पण बऱ्याच 
जणाांना अशी व्यवस्था अल्प कालावधीपुरती, हवहशष्ट अनुभवावस्थेपुरती, साधलेली आिे आहण बऱ्याच जणाांनी ह्या 
अनुभवावस्थेची नोंद करून ठेवलेली आिे. ह्या नोंदी म्िणजेच कहवता. 
 

पण ह्या नव्या रु्द्याकडे जाण्यापूवी, ज्याला जगण्यासाठी एकच तास हर्ळालेला आिे त्या आपल्या 
उदािरणातल्या हर्त्राकडे पुन्िा वळू या. त्याला हदलेली एका तासाची र्यादा आपण आता काढून टाकू या. ह्या 
अखेरच्या एका तासाऐवजी त्याच्या जीवनातला कोणतािी एक तास घेऊ या. ज्या तासाचा त्याच्या आहण इतराांच्यािी 
भावी जीवनावर पहरणार् िोईल असा ककबिुना कोणत्यािी जीवनाचा कोणतािी कालावधी घेऊ या. तसे सर्जले तर 
आपण आताच जो हवचार र्ाांडला त्यावर कािी पहरणार् िोईल का? चाांगले आहण वाईट ह्यासांबांधीचे र्ानदांड बदलले 
जातील का? 
 

आता जी पहरस्स्थती आपण हवचारासाठी घेत आिो ती कािी बाबतीत पूवीच्यापेक्षा वेगळी आिे िे उघड आिे. 
ती अहधक गुांतागुांतीची आिे. हतचे सांभाव्य पहरणार् आपल्याला हवचारात घेतले पाहिजेत. आता आपल्याला त्याच्या 
अनुभवाचा तेवढ्ापुरताच हवचार करायचा नािी, तर त्याच्या जीवनाचा एक भाग म्िणून आहण इतराांच्या जीवन-
प्रसांगाचा एक घटक म्िणून करायचा आिे. र्ाणूस िा एक सार्ाहजक प्राणी आिे ह्याची आपण जाणीव ठेवायला िवी. 
कल्पनेने त्याचे एक प्रकारे अर्ानुषीकरण (dehumanizing) करूनच आपण त्याचा व्यक्ती म्िणून हवचार करतो. 
म्िणूनच अशा पहरस्स्थतीत उपस्स्थत केलेल्या नैहतक प्रश्नाांत एक अांतर्मवरोध असतो. त्याचा अनुभव जर आपल्याला 
र्ान्य व्िायचा असेल तर तो नुसता जीवनाने पहरपूणु आहण सांघषुरहित असून भागणार नािी. त्यातून त्याच्यासाठी 
आहण इतराांसाठी दुसरे अनुभव हनर्ाण िोणे शक्य झाले पाहिजे आहण तेिी जीवनाने पहरपूणु आहण सांघषुरहित असले 
पाहिजेत. आहण िे भावी अनुभव सुरहक्षत रािावेत ह्यासाठी बरेच वेळा प्रस्तुतचा अनुभव प्रत्यक्षतः, एरवी झाला असता 
त्यापेक्षा, कर्ी जीवनपूणु आहण अहधक र्याहदत करावा लागतो. भहवष्यकाळातल्या आहण अहधक व्यापक ‘चाांगल्या’ 
साठी बरेचदा तात्काहलक आहण व्यहक्तगत ‘चाांगल्या’ चा त्याग करावा लागतो. नांतर सांघषु हनर्ाण िोऊ नयेत म्िणून 
आधी कािी सांघषु िोऊ देणे बरेचदा आवश्यक असते. परस्परहवरोधी पे्ररणाांर्ध्ये तडजोड िोण्यासाठी वेळ लागणे 
शक्य आिे. भावी काळात एकरे्कींशी शाांतपणे सिकायु करणे आहण अहधक सांघहटत अशा जीवनपद्धतीत स्वतःला 
पहरवर्मतत करून घेणे ह्यासाठी आधी त्याांच्यात तीव्र सांघषु िोणे िाच एक र्ाग ुअसू शकेल. 
 

पण ह्या सगळ्या गुांतागुांतीरु्ळे ककवा न्यूनाहधक्यारु्ळे आपण अहधक साध्या प्रसांगाचा हवचार करून जी 
अनुर्ाने काढली िोती त्याांना कािी बाधा येत नािी. चाांगला अनुभव िा जीवनपूणु असतो ककवा जीवनपूणु अनुभवाांचा 
पे्ररक असतो असे ज्या अथाने आपण म्िटले त्या अथाने ह्यािी अनुभवाांच्या बाबतीत ते खरेच आिे. जो अनुभव 
आत्र्हवरोधी असतो ककवा जीवन सांकुहचत करणाऱ्या सांघषांना कारण िोतो तो अनुभव वाईट. आतापयंतचे हववेचन 
युहक्तवाद म्िणून तरी हनदोष आहण व्यवस्स्थत आिे. ह्यानांतर आपण कवीसांबांधी हवचार करू. 
  



 
           

४. जीिनािि प्रिुत्ि 
 

Eyes, ears, tongue, nostrils bring 
News of revolt, inadequate counsel to 
An infirm king. 

 
W. H. AUDEN, Paid on Both Sides. 

 
कवींचे रु्ख्य वैहशष्ट्य म्िणजे त्याांचे शब्दाांवरचे आियुकारक प्रभतु्व. िा केवळ कवीजवळ असलेल्या शब्दसांग्रिाचा 
प्रश्न नािी. इतर कोणत्यािी इांस्ग्लश कवीच्या र्ानाने शसे्क्स्पअरचा शब्दसांग्रि अहधक सर्ृद्ध आहण अहधक हवहवध आिे 
िी गोष्ट र्ित्त्वाची आिे िे र्ात्र खरे. कोणत्यािी कवीला कहवपद प्राप्त िोते ते त्याच्याजवळ असलेल्या शब्दाांच्या 
सांख्येरु्ळे नािी तर त्या शब्दाांचा वापर तो ज्या पद्धतीने करतो त्या पद्धतीरु्ळे. शब्दाांचा परस्पराांवर कसा पहरणार् 
िोतो, त्याांचे र्नावर िोणारे वेगवेगळे पहरणार् कसे एकहत्रत िोतात, र्नाकडून िोणाऱ्या सांपूणु प्रहतसादार्ध्ये ते कसे 
चपखल बसतात ह्यासांबांधीची त्याची जी जाण असेल हतला खरे र्ित्त्व आिे. अरु्कच शब्द अरु्क हठकाणी अत्यांत 
उहचत का आहण दुसरे का नािीत ह्याच्या कारणाांची स्पष्ट जाणीव सार्ान्यातः कवीला नसते. ते आपापल्या जागी 
जाऊन बसतात त्यात त्याने बुहद्धपुरस्सर केलेल्या हनयांत्रणाचा भाग नसतो. आपण केलेले शब्दाांचे व्यवस्थापन 
यथायोग्य आिे ह्याबद्दल त्याला जी खात्री वाटते हतचा सार्ान्यतः त्याला र्ािीत असलेला एकरे्व आधार म्िणजे 
त्यासांबांधीच्या औहचत्याची, अपहरिायुतेची, त्याला झालेली जाणीव. त्याने अरु्कच छांद का वापरला ककवा अरु्कच 
हवशषेण का वापरले असे हवचारणे सार्ान्यपणे हनरथुक असते. तो कदाहचत कारणे साांगेल, पण ते केवळ सर्थुन 
असेल. त्याचा रू्ळ प्रश्नाशी कािी सांबांध नसेल. हवहशष्ट छांदाच्या ककवा हवहशष्ट हवशषेणाच्या योजनेचे पिात -सर्थुन 
करता येईल. पण त्याची जी हनवड झाली ती बुद्धीवर आधारलेली म्िणजेच हवश्लेषणीय नव्िती. ती त्याच्या आस्थेची 
एक िालचाल िोती. स्वतःला दृढ करून घेण्यासाठी, ककवा इतर आस्थाांबरोबर जुळवनू घेण्यासाठी केलेली. अथात 
हतचे बुहद्धहनष्ठ सर्थुन िोऊ शकणार नािी असे नािी. 
 

कवीकडून िोणाऱ्या शब्दयोजनेची कारणे हकती खोल वसत असतात िे जाणून घेणे फार र्ित्त्वाचे आिे. 
एखाद्या कवीने दुसऱ्या कवीच्या काव्याांचा हकतीिी अभ्यास केला तरी तो जर भावनोत्कट अभ्यास नसेल तर त्याचा 
त्याला कािीिी उपयोग िोणार नािी. इतर कवींपासून त्याला पुष्कळ हशकता येईल. पण ते त्याने आपल्यावर त्याांचा 
खोल प्रभाव पडू हदला तरच. त्याांच्या ‘शलैी’ चे वरवर परीक्षण करून नािी. कारण कहवतेला आकार देणाऱ्या पे्ररक 
शक्ती र्नाच्या गाभ्यातून स्फुरत असतात. कवीची शलैी िा त्याच्या आस्था ज्या प्रकारे सांघहटत झाल्या असतील त्याचा 
प्रत्यक्ष पहरणार् असतो. आपल्या अनुभवाला व्यवस्स्थत रूप देण्याचे त्याच्या हठकाणी जे अद भुत सार्र्थयु असते त्याचा 
एक अांश म्िणजे त्याचे शब्दयोजनेचे अद भतु सार्र्थयु. 
 

केवळ चातुयाच्या आहण व्यासांगाच्या, कौशल्याच्या आहण जुळवाजुळवीच्या बळावर कहवता हलहिली जाऊ 
शकत नािी ह्याचे िे कारण आिे. पूवुसूरींच्या काव्यात रु्रलेल्या, उत्कट अनुकरणबुद्धीने आहण कवींच्या पांक्तीत 
बसण्याच्या तीव्र इच्छेने पे्रहरत झालेल्या एखाद्या पहढकाची रचना वरवर पािताना अगदी कहवतेसारखीच हदसेल. 
शब्दयोजना हजतक्या सूक्ष्र्पणे आहण िळुवारपणे करणे शक्य आिे हततकी ती केली आिे असे वाटेल. हवशषेणाांची 
योजना अत्यांत उहचत, कल्पनासांक्रर्ण हधटाईचे आहण साधेपणा अगदी चाांगल्या कहवतेतल्या सारखाच हनदोष वाटेल. 
बुद्धीचा कोणतािी हनकष लावला तरी तो त्याला अनुकूल ठरेल. पण त्याची शब्दयोजना खरोखरच जर अनुभवाच्या 
उत्कृष्ट व्यवस्थापनातून स्फुरलेली नसेल, आहण केवळ काव्यरचना-तांत्राचे ज्ञान आहण कहवता करण्याची इच्छा 
ह्याांवरच आधारलेली असेल, तर त्याच्या कहवतेचे थोड्ाशा बारकाईने परीक्षण केल्याबरोबर हतचा फोलपणा उघडा 
पडल्यावाचून रािणार नािी. हवशषे म्िणजे हतच्यासाठी वापरलेला छांदच िी गोष्ट उघड करील. कारण छांद म्िणजे 
र्ात्राांचा खेळ नव्िे. ते कवीच्या व्यहक्तर्त्वाचे प्रत्यक्ष प्रहतकबबच आिे. शब्द आहण छांदाची लय िी वेगळी करता येत 



 
           

नािीत. कहवतेचा धावत्या लयीचा छांद खरोखरीच उत्तेहजत झालेल्या पे्ररणाांतूनच स्फुरतो. आहण आस्थाांचे व्यवस्थापन 
कशा रीतीने झाले आिे ह्याचे हनदशनु त्याच्याइतके सूक्ष्र्पणे दुसऱ्या कशानेिी िोऊ शकत नािी. 
 

ह्याचा अथु असा की, कहवतेची नक्कल िोऊ शकत नािी. कहवतेला जी एकच एक कसोटी लावली गेली 
पाहिजे ती लावली तर हतला उतरू शकेल अशी खोटी कहवता हनर्ाण िोऊ शकत नािी. र्ात्र दुदैवाची गोष्ट अशी आिे 
की, िी कसोटी लावणे पुष्कळदा फार कठीण असते. आहण िी कसोटी लावली गेली आिे अशी खात्री बाळगणे 
नेिर्ीच धोक्याचे असते. ती कसोटी िी. कवी िा शब्दप्रभ ूअसतो. कारण काव्यहनर्मर्तीच्या क्षणी तो अनुभतूीचाच प्रभ ू
असतो. कवीचा अनुभव हजतका उत्कट, उदात्त आहण प्रसन्न असतो हततकाच उत्कट, उदात्त आहण प्रसन्न प्रहतसाद, 
उहचत रीतीने कहवतेचा आस्वाद घेणाऱ्या वाचकाच्या अांतःकरणात केवळ जाहतवांत कहवताच हनर्ाण करू शकते. पण 
इतर शब्दाांप्रर्ाणेच ‘उत्कट’, ‘उदात्त’, ‘प्रसन्न’ ह्या शब्दाांचािी दुरुपयोग िोऊ शकतो. त्यारु्ळे आपल्याला त्याांपैकी 
कशावरिी हवसांबता येत नािी. आहण सवुगार्ी स्वयांपूरक (Omniform self-completing) अशा र्ानहसक 
िालचालींसांबांधीच्या इतर एखाद्या कसोटीवर तर हततकेिी हवसांबता येत नािी. जर कहवता जाहतवांत असेल तर त्याचा 
प्रत्यय येईलच-पण तो आपल्यालाच येईल ककवा तत्काल येईल असे नािी. हशवाय दुसरी गोष्ट अशी की, कहवतेचे 
वाचन हनष्काळजीपणे आहण उथळपणे िोणे शक्य आिे. तसेच जो वस्तुतः हतचा प्रहतसाद नािी त्यालाच ‘प्रहतसाद’ 
र्ानणेिी सिज शक्य आिे. हनष्काळजी वाचनारु्ळे कहवतेचे रिस्य आपल्या िातून हनसटते, आहण र्नाच्या कािी 
अवस्थाांर्ध्ये – उदािरणाथु र्द्याची धुांदी चढली असेल तर – अत्यांत हभकार पद्यरचनािी उदात्त वाटू शकेल. जे 
घडले ते कहवतेरु्ळे नािी तर र्द्यारु्ळे. 
 

आतापयंत र्ाांडलेले हवचार लक्षात ठेवनू आता आपण “नुकतेच उदयाला येऊ लागलेले र्ानसशास्त्र 
आपल्याला काव्यासांबांधी काय साांगते?” – ह्या प्रश्नाकडून पुढल्या – त्याच्याशीच सांबद्ध असलेल्या – प्रश्नाकडे 
जाऊ. तो असा की, सार्ान्यपणे हवज्ञानाचा – आहण त्यारु्ळे हनर्ाण झालेल्या जगासांबांधीच्या नव्या दृहष्टकोणाचा-
काव्यावर काय पहरणार् िोऊ लागला आिे? आहण हवज्ञानारु्ळे भतूकाळातील काव्य हकतपत कालबाह्य ठरणार 
आिे? ह्या प्रश्नाांचे उत्तर देण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी केल्या पाहिजेत. एक म्िणजे जगासांबांधीच्या आपल्या 
दृहष्टकोणात अलीकडे जे बदल झाले आिेत त्याांपैकी कािींचे स्थूल स्वरूप रेखणे, आहण दुसरे म्िणजे काव्यापासून 
आपण कशाची अपेक्षा करतो ह्याचा नव्याने हवचार करणे. 
 
  



 
           

५. णनसर्गाचे अमानिीकिि 
 

All those large dreams by which men long live well 
Are magic-lanterned on the smoke of hell;  
This then is real, I have implied, 
A painted, small, transparent slide. 
 

WILLIAM EMPSON. 
 
कहवता वाचून झाल्यानांतर आपल्यात कािी बदल झाला आिे असे आपल्याला जर आढळले नािी तर एक तर 
कहवतेत तरी दोष आिे ककवा आपल्यात तरी दोष आिे असे म्िणावे लागेल. म्िणजे जेवण ककवा झोप झाल्यानांतर ज्या 
प्रकारचा बदल िोतो आहण ज्यानांतर कािी वेळाने पुन्िा आपण अपहरिायुपणे पूवुस्स्थतीवर येतो त्या प्रकारचा तात्पुरता 
बदल नव्िे. तर हनत्य आपल्यावर जवळजवळ कोसळणाऱ्या नाना प्रकारच्या चेतनाांशी बऱ्या-वाईट प्रकारे जुळवनू 
घेण्यासाठी त्याांना प्रहतसाद देणाऱ्या व्यक्ती ह्या नात्याने, प्रहतसाद देण्याच्या आपल्या सांभाव्य पद्धतीतच घडून येणारा 
कायर्चा बदल. सद्यःकालीन कहवतेपैकी हकती कहवता अशा प्रकारचा खोलवर जाणारा बदल घडवनू आणण्याला 
सर्थु आिे? तारुण्यसुलभ आकषुणे आपण बाजूला ठेव ू या. बिुतेकाांच्या जीवनात असा एक काल असतो की, 
त्यावेळी त्याांच्या नुकत्याच उर्लू लागलेल्या र्नावर रे्सफील्ड, हकप कलग, किंकवॉटर, इतकेच नािी तर नॉयझ 
आहण स्टडटु केनेडी ह्याांच्या कहवतेचा खोल पहरणार् िोतो आहण ते योग्यिी आिे. उर्लू लागलेल्या र्नाचा तो 
कहवतेशी प्रथर् पहरचय असतो. ककवा असे म्िणू या की, छांदोबद्ध शब्दाांच्या द्वारा – पूणुपणे हनयांहत्रत केला गेलेला 
नसला तरी –उत्तेहजत केल्या गेलेल्या भावनात्र्क अनुभवाशी पहरहचत िोण्याची त्यावेळी शक्यता सुरू िोते. [टी. एस. 
एहलयटच्या The Use of poetry ह्या पसु्तकाच्या पहिल्या प्रकरणाच्या शवेटी प्रशांसनीय आहण र्ित्त्वाची Note on the development of taste in 

poetry आिे ती पािा (Barnes & Noble, Inc., 1955).] कािी काळानांतर र्ग र्ागे वळून पािताना असे हदसून येते की, इतर 
शकेडो कवींपैकी कोणाचीिी कहवता वाचली असती तरी चालले असते. म्िणून आपण केवळ अनुभवी वाचकच 
उदािरणादाखल म्िणून घेऊ या. सद्यःकालीन पहरस्स्थतीच्या नाना प्रकारच्या दडपणाांनी घडवलेला आहण त्याांनी 
प्रहतसाद देणारा, त्याचप्रर्ाणे भूतकालीन कहवतेच्या हवहवध प्रकाराांशी चाांगल्या प्रकारे पहरहचत असलेला असा. 
 

योगायोगाची गोष्ट सोडली तर सद्यःकालीन कहवतेपैकी जी कहवता आजच्याखेरीज इतर काळात हलहिली 
गेली नसती तीच अशा वाचकाांच्या दृहष्टकोणात बदल घडवनू आणू शकेल. ती कहवता कािी अांशी सद्यः- कालीन 
पहरस्स्थतीतून स्फुरलेली असेल. ती अशा गरजा, पे्ररणा, आहण दृहष्टकोण ह्याांतून हनर्ाण झालेली असेल की, ते त्याच 
स्वरूपात पूवुकालीन कवींच्या सर्ोर आले नसतील. त्याचप्रर्ाणे अशा वाचकाकडून जुनी कहवता नव्या पद्धतीने 
वाचली जाईल. पण कदाहचत िे र्ान्य करायला आपण हततकेसे तयार िोणार नािी. दृहष्टकोण बदलला की, सगळे 
बदलते (“The eye altering alters all”). इतर वस्तूांप्रर्ाणेच कहवता देखील ज्या आस्थाांच्या द्वारा आपण हतच े
ग्रिण करतो त्याांच्यापासून स्वतांत्र नसते. र्नुष्य, हनसग ुआहण त्या दोिोंना सार्ावून घेणारे हवश्व, ह्याांसांबांधीचे आपले 
दृहष्टकोण दर हपढीला बदलत असतात आहण अलीकडल्या काळात ते फार व्यापक प्रर्ाणात आहण खोलपणे बदलले 
आिेत. आधुहनक कहवतेसांबांधी चचा करताना िे बदल दृष्टीआड करून चालणार नािी. र्ात्र त्याांवर आधारलेले 
युहक्तवाद कहवतेच्या रू्ल्यर्ापनासाठी ग्राह्य ठरणार नािीत. दृहष्टकोण बदलत असले म्िणजे सर्ीक्षा स्स्थर रािू शकत 
नािी ककवा कहवतािी स्स्थर रािू शकत नािी. कवी कोणाला म्िणावे ह्याची ज्याांना जाणीव आिे त्याांना िी गोष्ट सिज 
सर्जेल. वाङ् र्याचा सबांध इहतिास ह्याला साक्षी आिे. 
 

अलीकडल्या काळातल्या रु्ख्य-रु्ख्य बौहद्धक क्रान्त्याांची यादी देणे आहण काव्याच्या बाबतीत काय घडत 
असेल ह्यासांबांधी त्यावरून अनुर्ान काढण्याचा प्रयत्न करणे ह्याचा फारसा उपयोग िोणार नािी. र्नात झालेल्या 



 
           

बदलाांचे आपल्या दृहष्टकोणावर झालेले पहरणार् इतके गुांतागुांतीचे आिेत की, त्याांच्यावरून असे गहणत करता येणार 
नािी. आपल्याला लोकाांच्या प्रचहलत र्ताांचा हवचार करायचा नािी, तर त्याांच्या दृहष्टकोणाांचा हवचार करायचा आिे. 
जगाचाच एक भाग म्िणून ह्या ककवा त्या गोष्टींहवषयी त्याांची भावना काय आिे, त्याच्या वेगवेगळ्या अांगाांपैकी कोणत्या 
अांगाांचे त्याांना हकती र्ित्त्व वाटते, कोणत्या गोष्टीसाठी कोणत्या गोष्टीचा त्याग करायची त्याांची तयारी आिे, त्याांचा 
हवश्वास कोणत्या गोष्टीवर आिे, त्याांना भीती कोणत्या गोष्टीची वाटते, त्याांना इच्छा कशाची आिे, िे आपल्याला 
पािायचे आिे. ह्या गोष्टी कळून घेण्यासाठी आपल्याला कवींकडे गेले पाहिजे. ते जर आपला अपेक्षाभांग करीत 
नसतील तर ते आपल्याला नेर्क्या ह्या गोष्टी दाखवतील. 
 

ते ह्या गोष्टी आपल्याला दाखवतील, साांगणार नािीत. शरीरशास्त्रावरचा एखादा प्रबांध शरीराच्या रचनेसांबांधी 
जसे आपल्याला कािी साांगतो तसे त्याांची कहवता त्याांच्या दृहष्टकोणासांबांधी आपल्याला कािी साांगणार नािी. ती 
दृहष्टकोणातून स्फुरलेली असते आहण अहधकारी अशा वाचकाच्या अांतःकरणात ती ते दृहष्टकोण स्फुरवील. पण 
सार्ान्यपणे ती कोणत्यािी दृहष्टकोणाचा हनदेश करणार नािी. आहण जेव्िा तसा हनदेश केलेला असेल तेव्िा तो 
नाटकात जशी पाते्र प्रवेश करतात तसा साधन म्िणून केलेला असेल. र्ानहसक घटनाांसांबांधी अधूनर्धून कोणी तरी 
एखादा पद्यबद्ध हनबांध रचील िे अथातच शक्य आिे. पण त्यारु्ळे आपण आपली हदशाभलू िोऊ देता कार्ा नये. 
कहवतेशी ज्याांचा सांबांध येतो ते बिुतेक दृहष्टकोण वणुनातीत असतात िे र्ागे दुसऱ्या प्रकरणात साांहगतले आिे, आहण 
त्याची कारणेिी सूहचत केली आिेत. ज्या प्रसांगाांतून ते जागृत िोतात त्या प्रसांगाांच्या (म्िणजे कहवताांच्या) द्वाराच ते 
अप्रत्यक्षपणे हनर्मदष्ट ककवा सूहचत केले जातात. कहवता – म्िणजेच अहधकारी अशा वाचकाच्या र्नात आकार घेत 
जाणारा, जगासांबांधीच्या त्याच्या प्रहतसादाांचे हनयांत्रण करणारा, आहण त्याच्या पे्ररणाांचे व्यवस्थापन करणारा अनुभव 
– आपल्या उहद्दष्टाांसांबांधी सार्ान्यतः कािी साांगत नािी. ती साध्य िोत असतील तर साांगण्याची कािी गरजच नसते. 
अशा रीतीने, इतर लोकाांना जगाहवषयी काय वाटते िे कळून घेण्याचे आपले सवात उत्तर् साधन म्िणजे कहवता. 
आहण कहवता वाचीत असता जीवन इतराांना कसे हदसते ह्यापेक्षा आपल्याला कसे जाणवते िेच अहधक कळून येते. 
 

इथे हवचारासाठी न घेतलेल्या हवषयाांचे वणुन करण्यासाठी जे शब्द वापरावे लागतील त्यापेक्षा वेगळ्या 
शब्दाांनी प्रस्तुतच्या दृहष्टकोणाांचे वणुन करता येणार नािी. तसेच सवुसार्ान्य बौहद्धक पाश्वुभरू्ीवरून कवीच्या 
दृहष्टकोणासांबांधी अनुर्ान काढता येणार नािी िे खरे आिे. तरी देखील त्याची कहवता वाचल्यानांतर आहण त्याच्या 
अनुभवाने आपल्या हठकाणी आपला अनुभव जागृत केल्यानांतर, वळून आवतीभोवती पाहिले तर िे दृहष्टकोण शांभर 
वषांपूवीच्या ककवा िजार वषांपूवीच्या कहवतेत आढळणाऱ्या दृहष्टकोणाांपेक्षा, कािी बाबतीत इतके वेगळे का िे 
आपल्याला कळू शकेल. असे केल्याने ते दृहष्टकोण कोणते िे हनर्मदष्ट करण्याचे एक साधन आपल्या िाती लागते. आहण 
ते साधन जे जात्याच कहवता वाचण्याला असर्थु आिेत (अशाांची सांख्या वाढत चालली आिे) अशा लोकाांना, आहण 
‘नवकहवतेत आपल्याला कािी कळत नािी.’ असे म्िणून ती वाचण्याचे टाळणारे जे हशक्षणाचे बळी आिेत अशाांना, 
उपयोगी पडणारे आिे. 

तर र्ग बौहद्धक पाश्वुभूर्ीत आहण जगासांबांधीच्या हचत्रात कोणत्या प्रकारच्या घडार्ोडी झाल्या आिेत? आहण 
त्या के्षत्रात झालेल्या बदलाांरु्ळे आपल्या दृहष्टकोणाांर्ध्ये कोणत्या प्रकाराांनी पुनव्युवस्थापन घडून आले असणे शक्य 
आिे? 
 

रु्ख्य आहण र्ित्त्वाचा असा जो बदल घडून आला आिे त्याचे वणुन ‘हनसगाचे अर्ानवीकरण’ [पहरहशष्ट पािा] 
(Neutralization of Nature) असे करता येईल. जगाकडे पािण्याची यातुहनष्ठ (Magical View) दृष्टी जाऊन 
हतच्या जागी हवज्ञानहनष्ठ दृष्टी आली आिे. िा बदल इतका र्ोठा आिे की, त्याची तुलना केवळ यातुहनष्ठ दृष्टी 
येण्यापूवी जगाकडे पािण्याची जी कोणती दृष्टी असेल ती जाऊन हतच्या जागी यातुहनष्ठ दृष्टी आली तेव्िा झालेल्या 
बदलाशीच करता येईल. यातुहनष्ठ दृष्टी म्िणजे जी घडार्ोडींचे हनयांत्रण करू शकतात, ज्याांना आवािन करता येते, 
आहण र्ानवी कृत्याांनी ज्याांच्यावर कािी अांशी हनयांत्रण ठेवता येते अशा भतुा-दैवताांच्या अस्स्तत्वावर हवश्वास. [एखाद्या 



 
           

शक्तीचा] सांचार (inspiration) आहण करु्काण्ड (ritual) ह्याांवरची श्रद्धा िी ह्या [यातुहनष्ठ] दृष्टीची द्योतक आिेत. 
गेल्या सुर्ारे तीनश ेवषांपासून ह्या दृष्टीला धके्क बसत आिेत, पण गेल्या सुर्ारे सत्तर वषांत हतचा हनःसांहदग्ध पराभव 
झाला आिे. आपल्या हनत्याच्या व्यविाराांपैकी अनेकाांवर ह्या दृष्टीच्या अवशषेाांचा अजून प्रभाव आिे. पण कोणीिी 
जाणता र्नुष्य सिजपणे स्वीकार करील असा जगासांबांधीचा दृहष्टकोण तो आता राहिलेला नािी. कहवता आहण इतर 
कला ह्याांचा उगर् ह्या यातुहनष्ठ दृहष्टकोणात आिे असे र्ानण्याला थोडाबिुत आधार आिे. ह्या दृहष्टकोणाबरोबरच 
कहवतािी नािीशी िोण्याची शक्यता आिे िी गोष्ट गांभीरपणे हवचार करण्यासारखी आिे. 
 

यातुहनष्ठ दृष्टीच्या पराभवाची कारणे सवांना र्ाहिती आिेत. र्ानवाला हनसगासांबांधी झालेल्या ज्ञानातील वाढ 
आहण त्याने हनसगावर गाजवलेला प्रभाव (शतेीचा शोध) ह्यातून ती दृष्टी हनर्ाण झाली असावी असे हदसते. त्या 
ज्ञानाचा आहण त्या प्रभावाचा हवस्तार ह्यातून हतचा पराभव झाला. इतका दीघु काळ (दिा िजार वषे?) हतचा प्रभाव 
हटकून राहिला ह्याचे कारण र्ाणसाच्या दृहष्टकोणाचा हवषय ह्या नात्याने हतच्या हठकाणी पयाप्तता िोती आहण त्यारु्ळे 
त्याच्या भावनात्र्क गरजा भागवण्याचे हतला सार्र्थयु प्राप्त झाले िोते. र्ानवाचे दृहष्टकोण नेिर्ी सर्ाज-गटाांच्या 
पहरघात हवकास पावले आिेत िे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याला काय वाटते िे त्यातून व्यक्त िोते. आपल्या 
सिवासातल्या र्ाणसाांशी त्याचे जे वागणे असते त्याचा ते रू्लस्त्रोत िोत. र्ानुषेतर सृष्टीला ते सादृश्यारु्ळे लागू केले 
जातात. र्ाणसाच्या अहत हनकटच्या आहण र्ित्त्वाच्या व्यविाराांसारखेच हनसगाचे व्यविार आिेत असे सर्जणे 
म्िणजेच हनसगासांबांधीची यातुहनष्ठ दृष्टी. म्िणूनच दुसऱ्या कोणत्यािी दृष्टीपेक्षा िी दृष्टी र्नुष्याच्या भावनाांच्या घडणीला 
अहधक साजेशी आिे. ह्या दृष्टीरु्ळे त्याला हनसगावर खरोखर जे वचुस्व हर्ळवता आले त्याच्याशी त्याला हतच्याबद्दल 
वाटणाऱ्या आकषुणाचा फारसा सांबांध नव्िता. प्राथुनेची पहरणार्कारकता प्रत्यक्ष प्रयोगाने तपासून पािणारा गॉल्टन िा 
पहिला र्नुष्य िोता िे ह्याचे एक उदािरण आिे. त्या दृष्टीला जी प्रहतष्ठा प्राप्त झाली हतचे कारण म्िणजे हतच्यातून 
हदसणाऱ्या हवश्वाशी सिज आहण सर्ाधानकारकपणे भावनात्र्क सांबांध ठेवता येत असे. र्ाणसाचे पे्रर्, दे्वष, भय, 
आशा, हनराशा ह्याांच्या प्रकटनाला हतच्यात वाव असे. ह्या दृष्टीरु्ळे जीवनाला जो आकार, जी धार आहण जी सुसांगतता 
लाभली ती दुसऱ्या कोणत्यािी साधनाने लाभली नसती. 
 

त्या हवश्वाच्या जागी आता जे हवश्व आले आिे ते गहणत्याांचे हवश्व आिे. अहधकाहधक व्यापक आहण अहधकाहधक 
सार्ान्य (general) अशी सर्रूपे (uniformities) पािण्याचे ते के्षत्र आिे. त्यात अर्याद प्रर्ाणावर बौहद्धक 
हनहितता लाभण्यासारखी आिे. सांशोधनाशी हनगहडत असलेली हनराशा आहण भावनात्र्क उत्साहितता ह्याांनािी ह्या 
हवश्वात वाव – आहण तोिी पूवी केव्िािी नव्िता इतक्या र्ोठ्या प्रर्ाणात – आिे. त्यारु्ळे, इतर कालखण्डात जे 
लोक कवी झाले असते ते कदाहचत आज जीव-रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळाांत असतील. सध्या काव्याच्या के्षत्रात जे 
दुर्मभक्ष आिे असे म्िटले जाते त्याचे सर्थुन करण्यासाठी आपल्याला अवश्य तर ह्या वस्तुस्स्थतीचा उपयोग करता 
येईल. पण रोर्िषुक अशा कािी गोष्टी सोडल्या तर प्रश्न असा आिे की, हवज्ञानाने हनर्ाण केलेल्या ह्या हवश्वहचत्राचा 
र्ाणसाच्या भावनाांशी काय सांबांध? खुशीने अथवा नाखुशीने सापेक्षतावादाच्या सार्ान्य हसद्धाांताच्या अधीन असलेला 
ईश्वर भावनाांना आवािन करू शकत नािी. तेव्िा अशा प्रकारची तडजोड उपयोगी पडण्यासारखी नािी. हर्. वेल्स, 
प्रो. अलेक्झाांडर आहण प्रो. लॉइड र्ॉगनु ह्याांनी अनेक उद गर्नशील (emergent) देवताांची कल्पना पुढे र्ाांडली 
आिे. पण िाय! िी कल्पना पुढे र्ाांडली जाण्याची कारणे इतकी उघड आहण स्पष्ट झालेली आिेत की, ती पहरणार् 
करू शकत नािीत. असलेली र्ागणी ती पुरवतात, र्ागणी हनर्ाण करीत नािीत. ती आपला उदे्दश हसद्धीला नेऊ 
शकत नािीत. 
 

थोडक्यात म्िणजे, हवज्ञानाने घडवनू आणलेली क्रान्ती इतकी रू्लगार्ी आिे की, असल्या अधुवट साधनाांनी 
हतला तोंड देता येणार नािी. र्ानवी र्नाची सांघटना भतूकाळात ज्या र्ध्यवती तत्त्वावर बुहद्धपुरस्सर करण्यात आली 
त्या तत्त्वाशी ह्या क्रान्तीचा सांबांध पोचतो. जोपयंत ते र्ध्यवती तत्त्व कायर् रािील तोपयंत र्ानवी श्रद्धाांत [ पहरहशष्ट 



 
           

पािा.] हकतीिी बदल घडवनू आणला तरी [र्नाचे] सांतुलन पुन्िा प्रस्थाहपत िोऊ शकणार नािी. ह्या हवधानाांच्या रु्ख्य 
िेतूकडे र्ी आता वळतो. 
 

र्नुष्याला पहिल्याांदा जेव्िा ‘र्ी’ पणाची जाणीव झाली आहण तो हवचारशील झाला तेव्िापासूनच तो असे 
सर्जत आला आिे की, आपल्या भावना, आपले दृहष्टकोण, आपले वतुन ह्या सवांचा उद गर् आपल्या ज्ञानात आिे. 
शक्यतोवर ज्ञान [म्िणजेच, सांकुहचत आहण काटेकोर अथाने, खऱ्या आहण प्रर्ाणहसद्ध अशा हवचाराांच्या आधारावर. ‘सत्य’ आहण ‘ज्ञान’ ह्या 
शब्दाांच्या अथासांबांधीच्या चचेसाठी ‘हप्रस्न्सपल्स  ऑफ हलटररी हक्रहटहसझम ’ प्रकरणे ३३ आहण ३४; ‘रे्स्न्शयस  ऑन द र्ाइण्ड’ प्रकरण ४; 
त्याचप्रर्ाणे ‘द र्ीकनग ऑफ र्ीकनग’ (C. K. Ogden च्या सिकायाने; Harcourt, Brace & World, Inc., 1923, 1959), प्रकरणे ७ आहण १० 

पािा] िा पाया धरून त्यावर भावना, दृहष्टकोण आहण वतुन ह्याांची इर्ारत रचावी आहण अशा रीतीने आपल्या 
व्यहक्तत्वाची घडण करावी िे शिाणपणाचे िोईल असे त्याला वाटते. पण वस्तुस्स्थती अशी आिे की, र्ाणसाची घडण 
अशा रीतीने कधीच झाली नािी. कारण परवापरवापयंत ज्ञान िे अत्यांत दुर्मर्ळ िोते. पण त्याची सतत अशी सर्जूत 
करून देण्यात आली आिे की, ह्याच रीतीने त्याची घडण झाली आिे आहण ह्याच र्ागाने त्याने ती पुढे चालू ठेवली 
आिे. एकदा ज्ञान प्राप्त झाले की, अस्स्तत्वासांबांधी योग्य हदग्दशनु आपोआपच लाभेल. जग काय आिे ह्यासांबांधीचे ज्ञान 
लाभले की, त्या ज्ञानारु्ळे आपोआपच जगासांबांधी कोणती भावनात्र्क वृत्ती बाळगावी, कोणते दृहष्टकोण स्वीकारावे, 
आहण कोणती ध्येये उराशी बाळगून जगावे िे कळेल, ह्या सर्जुतीने र्ाणूस ज्ञान सांपादन करीत राहिला. िी साधना 
करून जे कािी त्याला लाभले त्याला तो सतत ‘ज्ञान’ म्िणत राहिला. ते प्राय: ‘शुद्ध’ ज्ञान नव्िते ह्याचे त्याला भान 
नव्िते. त्याचप्रर्ाणे त्याच्या भावना, दृहष्टकोण आहण वतुन ह्याांना त्याच्या शारीहरक आहण सार्ाहजक गरजाांनी आधीच 
वळण लावलेले िोते आहण आपल्याला जे कािी ज्ञान हर्ळाले आिे असे त्याला वाटत िोते त्याचेिी उगर्स्थान त्याच्या 
पूवुहनयांहत्रत भावना, दृहष्टकोण आहण वतुन िीच िोती ह्याचीिी त्याला जाणीव नव्िती. 
 

कािी काळापूवी त्याला एकाएकी र्ोठ्या प्रर्ाणावर खरेखुरे ज्ञान हर्ळू लागले. खरेखुरे म्िणजे त्याच्या इच्छा 
आहण भीती ह्याांच्या प्रभावापासून अहलप्त असे ज्ञान. िी प्रहक्रया वाढत्या झपाट्याने चालत राहिली आहण त्याच्या 
ज्ञानात भराभर भर पडत गेली. आता त्याच्यापुढे अशी वस्तुस्स्थती उभी राहिली आिे की, ज्या तथाकहथत ज्ञानाच्या 
आधारावर त्याने आपल्या दृहष्टकोणाांचा इर्ला उभा केला िोता तो आधारच कोलर्डला आिे. त्याबरोबरच त्याला 
िेिी र्ान्य करावे लागत आिे की शुद्ध ज्ञानाचा त्याच्या ध्येयाांशी कािी सांबांध नािी; तसेच त्याला काय वाटावे ककवा 
त्याने काय करण्याचा प्रयत्न करावा ह्याच्याशीिी त्याचा साक्षात सांबांध नािी. 
 

आहण ह्याचे कारण असे की, पद्धतशीरपणे वस्तुहनदेश करणारे आपले प्रकृष्ट (elaborate) साधन असे जे 
हवज्ञान ते कोणत्यािी अांहतर् अथाने वस्तुजाताचे स्वरूप काय आिे ते साांगत नािी, आहण साांगू शकत नािी. ‘अरु्क 
म्िणजे काय?’ ह्या स्वरूपाच्या प्रश्नाचे उत्तर ते कधीिी देऊ शकणार नािी. अरु्क-अरु्क वागते कसे एवढेच ते साांगू 
शकेल. ह्यािून अहधक करण्याचा त्याचा प्रयत्निी नािी. आहण खरे म्िणजे ह्यािून अहधक कािी करणे शक्यिी नािी. 
‘काय?’ आहण ‘का?’ ह्या स्वरूपाचे, प्राचीन आहण खोलवर जाऊन त्रस्त करणारे – ‘कसे?’ चे हवरोधी असे – जे 
प्रश्न आिेत त्याांची बारकाईने परीक्षा केली तर असे हदसून येते की, ते रु्ळी प्रश्न नािीतच. तर भावनाांचे सर्ाधान 
करण्यासाठी केलेल्या त्या हवनांत्या आिेत. आश्वासन [J. Piaget ह्याांच्या ‘द लँग्वेज अॅण्ड थॉट ऑफ द चाइल्ड’ (Humanities 

Press, Inc., third edition, 1959) ह्या ग्रांथात रु्लाांच्या प्रश्नाांसांबांधी जी चचा आली आिे ती ह्या सांदभात उद बोधक आिे.] हर्ळवण्याच्या 
आपल्या इच्छेच्या त्या हनदशकु आिेत. हवज्ञानाच्या सािाय्याने प्राप्त िोणारे हनर्मवकार आहण भावनारहित ज्ञान 
हर्ळवण्याच्या इच्छेच्या हनदशकु नािीत. प्रश्न आहण हवनांत्या, ज्ञान आहण इच्छा, ह्याांच्यासांबांधीच्या ‘कसे?’ चा आपण 
बारकाईने, हवचार केले तर िी गोष्ट स्पष्ट िोते. ह्या हवश्वात र्ानवाचे स्थान काय आिे आहण त्याचे भहवतव्य काय िे 
हवज्ञान साांगू शकेल. आहण ते साांगणे असे आिे: र्ानवाचे स्थान सांकटग्रस्त आहण भहवतव्य अहनहित आिे. आपण 
हवज्ञानाचा शिाणपणाने उपयोग केला तर आपल्याला पुष्कळ कािी करता येण्यासारखे आिे. पण आपण कोण आिो 
आहण िे जग काय आिे िे त्याला साांगता येणार नािी. म्िणजे िे प्रश्न न सुटणारे आिेत म्िणून नािी. तर िे प्रश्न रु्ळी 
वैज्ञाहनक स्वरूपाचे प्रश्नच नािीत म्िणून. अशा व्याज-प्रश्नाांचे उत्तर हवज्ञान देऊ शकत नािी. ते त्याच्या के्षत्रातले 



 
           

प्रश्न नािीत, वैज्ञाहनक प्रश्नाांना हवज्ञानाकडून ज्या अथाने ‘उत्तर’ हर्ळावे अशी अपेक्षा आपल्या हठकाणी हनर्ाण झाली 
आिे त्या अथाने तत्वज्ञान ककवा धरु् ह्याांच्याकडून देखील ह्या प्रश्नाांना ‘उत्तर’ हर्ळू शकणार नािी. ‘प्रश्न’ ह्या शब्दाचे 
अथु जसे बदलत जातात, तसे ‘उत्तर’ ह्या शब्दाचेिी बदलत जातात. तसेच ‘वास्तव’, ‘सत्य’ ‘श्रद्धा’ आहण ‘ज्ञान’ 
ह्याांचेिी बदलत जातात. शोध घेण्याच्या इतर पद्धतींपासून हवज्ञानाची पद्धत हवभक्त झाल्यारु्ळे त्याला जी एक नवी 
प्रहतष्ठा आहण सार्र्थयु प्राप्त झाले आिे, त्यारु्ळे िे ‘अथु’ बदलत चालले आिेत आहण त्याांच्यार्धल्या भेदाांची आपल्या 
हठकाणी अहधक व्यापक जाणीव अपहरिायुपणे हनर्ाण िोऊ लागली आिे. आहण त्याबरोबरच जी नाना प्रकारची 
‘उत्तरे’ प्राचीन काळापासून सुजाणपणाच्या हकल्ल्या र्ानली गेली आिेत, ती आता अनेकाांच्या र्ते हनरथुक ठरण्याच्या 
र्ागावर आिेत. 
 

त्यारु्ळे एक प्रकारे जीवशास्त्रीय क्रास्न्तप्रसांगच हनर्ाण झाला आिे आहण त्यातून हवनायास र्ाग ु हनघण्याची 
शक्यता नािी. कािी अांशी हवचार करून आहण कािी अांशी नव्या पद्धतीने आपल्या र्ताांची घडण करून कदाहचत 
आपल्याला ह्यातून र्ाग ु काढता येईल. तसे जर झाले नािी तर जो आपण हनवडणार नािी असा एखादा र्ागु 
आपल्यावर लादला जाईल. पण तो प्रसांग आिे तोवर त्याचा प्रत्येक व्यक्तीवर आहण सर्ाजावर ताण पडत आिे. 
आधुहनक काळात जाणवणाऱ्या अनेक अडचणींचे कािी अांशी िे स्पष्टीकरण आिे, आहण आपल्या प्रस्तुत हवषयाकडे 
परत यायचे तर कवीला ह्या अडचणी हवशषेच जाणवत आिेत. खरे म्िणजे र्ी कािी आपल्या हवषयापासून फार लाांब 
गेलो नािी. 
  



 
           

६. काव्य आणि श्रद्धा 
 

Control of the passes was, he saw, the Key 
To this new district, but who would get it? 
He, the trained spy, had walked into the trap 
For a bogus guide, seduced with the old tricks. 

 
W. H. AUDEN. 

 
अनुभवशरीरात व्यवस्था आहण सुसांगती हनर्ाण करणे, त्याांद्वारा त्याला स्वातांत्र्य प्राप्त करून देणे िे कवीचे कायु आिे 
िे आपण पाहिले. िे कायु तो शब्दाांच्या सािाय्याने करतो. शब्द िे अनुभवशरीराच्या साांगाड्ासारखे असतात. अनुभव 
ज्या पे्ररणाांचा बनलेला असतो त्या, ह्या साांगाड्ारु्ळे, एकरे्कींशी व्यवस्स्थत जोडल्या जातात आहण एकहत्रतपणे कायु 
करतात. शब्दाांच्या द्वारा िे कायु नानाहवध प्रकाराांनी िोते. त्याांचा र्ागोवा घेण्याचे कार् तत्त्वज्ञानाचे गोंधळलेले नवे 
अपत्य जे भाषाशास्त्रीय र्नोहवज्ञान (Linguistic Psychology) त्याचे आिे. जे थोडेबिुत करणे शक्य आिे त्यावरून 
असे हदसून आले आिे की, सर्ीके्षसांबांधीची पूवीची बिुतेक तत्त्वे एक तर खोटी तरी आिेत ककवा अथुिीन तरी आिेत. 
अल्पज्ञान िे ह्या बाबतीत भयावि नािी. उलट त्यारु्ळे वातावरण चाांगलेच हनवळले आिे. 
 

सध्या उपलब्ध असलेल्या ज्ञानाच्या अांधुक प्रकाशातसुद्धा आपण – स्थूलर्ानाने आहण अपयाप्तपणे – एवढे 
साांगू शकतो की, कहवतेर्ध्ये शब्द रु्ख्यतः दोन प्रकाराांनी कायु करीत असतात. एक इांहद्रयाांचे चेतक म्िणून आहण 
दुसरे (अगदी व्यापक अथाने) प्रतीके म्िणून. शब्दाांचे इांहद्रयसांबांधी कायु दुसऱ्या कायापासून यस्त्कां हचतिी स्वतांत्र नसते 
आहण बिुतेक कहवताांत कािी खास कारणाांरु्ळे त्याला पूवुवती र्ित्त्व असते एवढेच साांगून त्यासांबांधीचा हवचार आपण 
बाजूला ठेव.ू कहवतेर्धले शब्दाांचे जे दुसरे कायु त्याचाच हवचार आपण करू. त्यात देखील दुय्यर् र्ित्त्वाचा बराचसा 
भाग वगळून एकाच स्वरूपाच्या कायाचा हवचार करू. त्या कायाला र्ी व्याज-हवधान (pseudo-statement) असे 
म्िणतो. 
 

अांहतर्तः ज्याची सत्यता प्रयोगशाळेतल्याप्रर्ाणे पडताळून पािता येते असे हवधान म्िणजे वैज्ञाहनक हवधान, 
आहण हजथे ‘सत्यता’ ह्याचा अथु रू्लतः एखाद्या दृहष्टकोणानुसार स्वीकायुता, आहण दूरान्वयाने त्या दृहष्टकोणाचीच 
स्वीकायुता, असा असतो तो भावनात्र्क उद गार. ह्या दोन जातींच्या हवधानार्धला फरक जे जाणतात ते िे कबूल 
करतील की, वैज्ञाहनक हवधाने करणे िे कवीचे कार् नािी. परांतु कहवतेत सतत अशी हवधाने आहण र्ित्त्वाची हवधाने 
केली गेल्यासारखे हदसते. कािी गहणत्याांना कहवता वाचणे शक्य िोत नािी ह्याचे िे एक कारण आिे. ती जी हवधाने 
म्िणून केल्यासारखी हदसतात ती त्याांना खोटी वाटतात. कहवतेकडे पािण्याचा त्याांचा दृहष्टकोण आहण कहवतेपासून ते 
करीत असलेल्या अपेक्षा िी चुकीची आिेत िे र्ान्य िोईल. पण कहवतेकडे पािण्याचा दुसरा, योग्य – काव्यात्र् – 
दृहष्टकोण नक्की कोणता आहण गहणती दृहष्टकोणापासून तो कशा प्रकारे वेगळा आिे? 
 

असे हदसते की, काव्यात्र् दृहष्टकोणारु्ळे व्याज-हवधानाच्या सांभाव्य पहरणार्ाांच्या के्षत्राला र्यादा पडते. 
वैज्ञाहनक दृहष्टकोणाच्या बाबतीत िे के्षत्र अर्याद आिे. कोणतािी पहरणार् आहण प्रत्येक पहरणार् हतथे प्रस्तुत 
(relevant) असतो. एखाद्या हवधानापासून हनघणारा पहरणार् र्ान्य अशा वस्तुस्स्थतीशी हवरोधी असेल तर ते हवधान 
त्या प्रर्ाणात अग्राह्य ठरेल. व्याज-हवधानाकडे काव्यात्र् दृहष्टकोणातून पाहिले तर असे िोत नािी. प्रश्न असा आिे 
की, िी जी र्यादा पडते ती कशा प्रकारे कायु करते? ह्याचे र्नाला र्ोि पाडणारे एक उत्तर म्िणजे कवीला व त्याच्या 
वाचकाांना र्ान्य असलेले, कल्पनेने हनर्ाण केलेले, व लुटुपुटीचे असे एक हवश्व र्ानणे. ह्या कस्ल्पत हवश्व-व्यवस्थेशी 
जुळणारे जे व्याज-हवधान असेल ते ‘काव्यदृष्ट्या सत्य’ (poetically true) र्ानले जाईल. जे तसे नसेल ते 



 
           

‘काव्यदृष्ट्या असत्य’ (poetically false) र्ानले जाईल. सवुसार्ान्य ‘सुसांगहतहसद्धान्ताां’ (coherence 
theories) चा नरु्ना पुढे ठेवनू ‘काव्यात्र् सत्याची’(poetic truth) व्यवस्था लावण्याचा िा प्रयत्न तकुशास्त्राच्या 
कािी सांप्रदायाांनुसार स्वाभाहवक आिे. पण तो अपयाप्त आिे आहण रु्ळापासूनच चुकीच्या र्ागाने गेला आिे. 
त्याच्याहवरुद्ध येऊ शकणाऱ्या आके्षपाांपैकी दोिोंचाच उल्लेख करू. िे ‘कस्ल्पत हवश्व’ कोणते िे कोणत्यािी हवहशष्ट 
प्रसांगी शोधून काढण्याचे कािी साधन नािी. आहण ते हवश्व कोणते ते शोधून काढणे शक्य आिे असे सर्जले तरी 
त्याच्या चतुःसीरे्त जी सुसांगती असायला िवी ती तार्मकक नात्याांनी बाांधलेली नसेल. “O Rose, thou art sick!” 
िे हवधान जर ‘काव्यदृष्ट्या सत्य’ ठरायला िवे असेल तर ते कोणत्या हवधान-व्यूिात बसवावे लागेल आहण त्या 
व्यूिातील हवधानात कोणते तार्मकक परस्परसांबांध असावे लागतील िे हनहित करण्याचा प्रयत्न करा म्िणजे ह्या 
हसद्धाांताचा फोलपणा हदसून येईल. 
 

आपल्याला आणखी पुढे गेले पाहिजे. काव्यात्र् दृहष्टकोणापासून सुसांगतपणे हनघणारे पहरणार् िे तकुहनष्ठ 
नसतात. तसेच तकु अांशतः हशहथल करून लाभणारेिी नसतात. क्वहचत प्रसांगी – आहण तोिी योगायोगाने – तकु 
आला तरी तकाचा त्याांच्याशी कािीिी सांबांध नसतो. आपल्या भावनाांच्या व्यवस्थापनातून ते पहरणार् हनष्पन्न िोतात. 
व्याजहवधानाला जी स्वीकायुता प्राप्त िोते ती त्या हवधानाचे आपल्या भावनाांवर आहण दृहष्टकोणाांवर जे पहरणार् िोतात 
त्याांवर पूणुपणे अवलां बून असते. तकाचा हतथे सांबांध आलाच तर आपल्या भावनात्र्क प्रहतसादाच्या अधीन म्िणून, 
त्याचा सेवक म्िणून येतो. र्ात्र तो एक अनावर सेवक आिे िा कवीचा आहण वाचकाांचा नेिर्ीचा अनुभव आिे. व्याज-
हवधान जर एखाद्या दृहष्टकोणाशी जुळते असेल ककवा त्याला पोषक असेल, ककवा इतर कारणाांसाठी इष्ट अशा 
दृहष्टकोणाांना एकत्र जोडीत असेल तर ते व्याज-हवधान ‘सत्य’ म्िणावे लागेल. पण िी ‘सत्यता’ वैज्ञाहनक ‘सत्यते’ 
च्या इतकी हवरुद्ध आिे की, त्या दोिोंसाठी एकच शब्द वापरावा लागणे िे खेदाचे आिे. पण तूतु तरी िा दुरुपयोग 
टाळणे कठीण आिे. [व्याज-हवधान िे कोणत्यािी अथाने खोटे असतेच असा र्ाझा तो शब्द वापरण्यात आशय नािी. ते एक अशा प्रकारचे 
‘हवधान’ आिे की त्याच्या वैज्ञाहनक खरेपणाचा ककवा खोटेपणाचा प्रस्तुत उहद्दष्टाशी कािी सांबांध नसतो. 

 
ह्या पहरच्छेदात ‘तकु’ िा शब्द र्याहदत आहण पारांपाहरक ककवा सवुसार्ान्य अथाने वापरला आिे.] 

 
काव्यात येणारी व्याज-हवधाने आहण हवज्ञानात येणारी हवधाने ह्याांतील रू्लभतू हवसांगती आहण हवरोध लक्षात 

येण्याला िे थोडक्यात केलेले हवश्लेषण पुरेसे ठरेल असे वाटते. व्याज-हवधान िी एक शब्द-सांिती आिे. आपल्या 
पे्ररणा आहण वृत्ती (attitudes) रु्क्त करणे ककवा त्याांचे सांघटन करणे िा त्याचा पहरणार् आिे आहण तेच सांपूणुपणे 
त्याच्या अस्स्तत्वाचे सर्थुन आिे. (अथात ह्या सांघटना त्याांच्या-त्याांच्यात अहधक चाांगल्या िोतात की अहधक वाईट 
ह्यावर लक्ष पाहिजेच.) उलटपक्षी वैज्ञाहनक हवधानाचे सर्थुन त्याच्या सत्यतेत आिे. म्िणजे ज्या वस्तुस्स्थतीचा ते 
हनदेश करते हतच्याशी अगदी काटेकोर अथाने सुसांगत असण्यात आिे. 
 

खरी आहण खोटी अशी दोन्िी प्रकारची हवधाने अथातच सतत वृत्ती आहण कृती ह्याांना पे्ररणा देत असतात . 
आपले हनत्याचे व्याविाहरक जीवन बव्िांशी त्याांच्याच र्ागुदशनुाने चाललेले असते. एकां दरीने पािता खोट्या 
हवधानाांपेक्षा खरी हवधाने आपल्या अहधक उपयोगी पडतात. असे असले तरी आपल्या भावनाांचे आहण वृत्तींचे 
व्यवस्थापन आपण केवळ खऱ्या हवधानाांच्या आधारावर करीत नािी आहण आजच्या काळात करू शकणार नािी ककवा 
ह्यापुढे कधी आपल्याला करता येईल असािी सांभव हदसत नािी. आपल्या सांस्कृतीवर जी र्ोठी नवी सांकटे आली 
आिेत त्याांपैकी एक िे आिे. ईश्वरासांबांधीची, हवश्वासांबांधीची, र्ानवप्रकृतीसांबांधीची, र्ना-र्नाांच्या परस्पर 
सांबांधाहवषयीची, आत्म्यासांबांधीची, त्याचे स्थान आहण अांहतर् भहवतव्य ह्याांच्यासांबांधीची, र्नाच्या सांघटनेत केन्द्रस्थानी 
असलेली, त्याच्या स्वास्र्थयाला अत्यांत आवश्यक असलेली असांख्य व्याज-हवधाने आज कळकळीच्या, प्रार्ाहणक 
आहण बिुश्रुत र्ाणसाांच्या बाबतीत, एकाएकी, शतकानुशतके त्याांवर ज्या प्रकारची श्रद्धा ठेवली गेली िोती त्या 
प्रकारची श्रद्धा ठेवणे अशक्य व्िावे अशी झाली आिेत. [पहरहशष्ट पािा. र्ी इथे ज्या प्रकारच्या ‘र्ना’ चा हवचार करतो आिे त्याच्या 
दृष्टीने ‘र्ाझी “क्ष” वर श्रद्धा आिे काय?’ िा प्रश्न पूवीचा राहिला नािी. हवज्ञानाच्या हवलगीकरणारु्ळे (segregation) आहण त्याांतील 
हसद्धाांतनतांत्राांच्या हवशुद्धीकरणारु्ळे ज्याच्यावर श्रद्धा ठेवायची ‘ते’ च बदलले आिे असे नािी तर श्रद्धा ठेवण्याची पद्धतीिी बदलली आिे. िेच 



 
           

सांकट आिे. आहण त्यावर जो उपाय सुचवला गेला आिे तो म्िणजे श्रद्धा ठेवण्याच्या ‘पद्धती-पद्धती’ र्ध्ये आणखी फरक करणे. िे फरक म्िणजे 
‘अस्स्त’ (is so) आहण ‘सत्ता’ (being) ह्याांच्या अथार्धल्या फरकाांना सर्ाांतर असे फरक. ‘अस्स्त’ आहण ‘सत्ता’ ह्या शब्दाांनीं सार्ान्यतः श्रद्धाांचे 
अस्स्तत्व व्यक्त केले जाते. ह्या दोन हठकाणी श्रद्धाांच्या अथार्ध्ये जे फरक आिेत त्याांच्याशी सर्ाांतर असे फरक आपण केले पाहिजेत. िे आपण र्ान्य 
केले म्िणजे जे जग ‘आिे’ ते तथाकहथत ‘सत्यतेच्या प्रर्ाणाच्या’ बाबतीत ज्याांचे एकरे्काांशी र्ोजर्ाप करणे शक्य नािी अशा अनेक जगात हवभक्त 
िोते. तरी पण र्ित्त्वाची गोष्ट अशी की, ह्या जगाांची परस्पराांच्या सांबांधात एक व्यवस्था असते आहण ती व्यवस्था र्नोहनर्मर्त असते. आहण त्याांच्यात 
परस्पर हवक्षेप हनर्ाण झाला तर र्ानहसक स्वास्र्थय धोक्यात येते. 

 
[वरील तळटीपेवर भाषाांतरकाराची टीप:– 

 
वरील तळटीपेतील ‘अस्स्त’ म्िणजे ज्याचे असणे वैज्ञाहनक पद्धतीने पडताळून पािता येते ते, आहण ‘सत्ता’ म्िणजे जे वैज्ञाहनक पद्धतीने 

पडताळून पािता येत नािी – म्िणजे ज्याला हवज्ञानात प्रार्ाण्य नािी – पण [ज्याला] र्ाणसाच्या अनुभवहवश्वात प्रार्ाण्य आिे ते.] श्रद्धा 
ठेवण्याच्या पद्धतीचे पहरहचत प्रकार परत पूवीसारखे िोऊ शकणार नािीत इतके बदलून गेले आिेत. आहण ज्या 
ज्ञानाने त्याांना स्थानभ्रष्ट केले आिे ते अशा प्रकारचे ज्ञान नािी की, त्याच्यावर र्नाची हततकीच उत्कृष्ट सांघटना उभी 
करता येईल. 
 

िी सध्याची पहरस्स्थती आिे. आपल्याला पयाप्त (adequate) असे ज्ञान हर्ळेल असा सांभव नािी. वैज्ञाहनक 
स्वरूपाचे ज्ञान आपली गरज भागव ूशकत नािी िे स्पष्ट आिे. अशा पहरस्स्थतीत उपाय एकच आिे आहण तो म्िणजे 
प्रत्ययहसद्ध हवधानाांना उहचत अशा प्रकारच्या श्रदे्धपासून आपली व्याज-हवधाने तोडून रु्क्त करणे. असे केल्यानांतर 
अथातच ती बदलतील. तरी देखील आपल्या दृहष्टकोणाांचा परस्पराांशी आहण जगाशी सांबांध जोडण्याचे ती रु्ख्य साधन 
राितीलच. िा हनवाणीचा ककवा अगहतकतेतून हनघालेला उपाय नािी. कारण वास्तवहनष्ठ ककवा पडताळून पािता 
येतील अशा [हवज्ञानहनष्ठ] श्रद्धाांचा कािीिी सांबांध नसतानासुद्धा अहतयश र्ित्त्वाचे असे आपले दृहष्टकोण हनर्ाण िोऊ 
शकतात आहण हटकू शकतात िे काव्याने हनःसांहदग्धपणे दाखवनू हदले आिे ‘ककग हलयर’ वाचायचे असेल तर अशा 
[हवज्ञानहनष्ठ] श्रद्धा असण्याची कािी आवश्यकता नािी. ककबिुना अशा श्रद्धा असता उपयोगी नािी. अशा श्रदे्धशी 
ज्याांचा आपण कािीिी सांबांध जोडीत नािी अशी व्याज-हवधाने आहण खऱ्या अथाने ज्याांना हवधाने म्िणता येते ती 
म्िणजे हवज्ञानहनष्ठ हवधाने ह्याांच्यात परस्पर हवरोध असू शकत नािी. आपण जेव्िा काव्यार्ध्ये अयोग्य अशा प्रकारच्या 
श्रद्धा घुसवतो तेव्िाच धोका उत्पन्न िोतो. ह्या दृष्टीने पािता असे करणे िे काव्याची अप्रहतष्ठा करण्यासारखे आिे. 
 

परांतु अहतप्राचीन काळापासून आजपयंत अत्यांत बुहद्धर्ान र्ाणसाांना ज्याने आकर्मषत केले आिे असा एक 
र्ित्त्वाचा काव्यसर्ीक्षासांप्रदाय आिे. त्यात लोकाांना असे पटवण्याचा प्रयत्न केला गेला आिे [आहण जात आिे] की, 
हवज्ञान आहण काव्य ह्याांचे कायु एकच आिे, ककवा त्याांपैकी एक दुसऱ्याचे अहधक ‘उन्नत रूप’ आिे, ककवा त्या दोिोंत 
परस्पर हवरोध आिे आहण त्यापैकी कोणत्या तरी एकाचीच आपण हनवड केली पाहिजे. 
 

सतत चालत आलेल्या ह्या प्रयत्नाचे रू्ळ अजून दाखवनू द्यायचे आिे. जे यातुहनष्ठ दृष्टीचे रू्ळ तेच ह्याचेिी. 
जी र्ान्यता न्यायतः फक्त प्रत्ययहसद्ध अशा वैज्ञाहनक हवधानाांना आहण ज्याांपासून हवज्ञान हनष्पन्न िोते अशा हनत्याच्या 
अवलोकनहवषयक आहण कृहतहवषयक हवधानाांना हर्ळायला िवी तशी हनरपवाद र्ान्यता जर आपण एखाद्या व्याज-
हवधानाला हदली, ककवा देता येईल असे केले, तर ज्या पे्ररणा आहण दृहष्टकोण ह्याांच्यासि आपण त्याला प्रहतसाद देतो 
त्याांना हवलक्षण स्स्थरता आहण जोर् लाभतात. थोडक्यात म्िणजे, जर आपण कहवतेवर अशी [हनरपवाद] श्रद्धा ठेव ू
शकलो तर – आपली श्रद्धा असेल त्या अवधीत – जगाचा कायापालट झाल्यासारखा वाटेल. अशी श्रद्धा ठेवणे 
आताच्या र्ानाने पूवीच्या काळी अहधक सोपे िोते आहण तो सवय दृढर्ूल िोऊन बसली आिे. हवज्ञानाच्या हवस्तारारु्ळे 
आहण हनसगाच्या अर्ानवीकरणारु्ळे अशी श्रद्धा ठेवणे कठीण त्याचप्रर्ाणे धोक्याचे झाले आिे. पण त्या वृत्तीचे 
आकषुण अजून हटकून आिे. र्ादक द्रव्याांच्या सेवनाशी ह्या गोष्टीचे अनेक प्रकाराांनी साम्य आिे. म्िणूनच सर्ीक्षकाांचे 
वर उल्लेहखलेले प्रयत्न चालले आिेत. त्यासाठी बऱ्याच युक्त्याांचा अवलां ब करण्यात आला आिे. काव्यात्र् सत्य िे 
अलांकारात्र्क, प्रतीकात्र्क असते; ककवा ते ‘झहटहत-प्रत्ययात्र्’ म्िणजे सार्ान्य ज्ञानाच्या पलीकडचे साक्षात्काररूप 
असते; ककवा हवज्ञानारु्ळे जे सत्य प्रत्ययाला येते तेच पण त्यापेक्षा अहधक उन्नत सत्य असते इत्यादी. हवज्ञानाच्या 



 
           

हनषेधासाठी ककवा हवज्ञानाची चूक सुधारण्यासाठी काव्याचा वापर करण्याचे िे प्रयत्न सावुहत्रक आिेत. ह्या सवांहवरुद्ध 
एक रु्द्दा आणण्यासारखा आिे. तो िा की, त्याांचे सहवस्तर हववेचन कधीिी करण्यात आलेले नािी. त्यापैकी 
कोणत्यािी प्रयत्नावर भाष्य करणारा हर्लच्या ‘लॉहजक’ सारखा प्रयत्न झालेला नािी. ज्या भाषेत ती र्ते र्ाांडली 
जातात ती भाषा म्िणजे कालबाह्य र्नोहवज्ञान आहण भावनात्र्क उद गार ह्याांचे हर्श्रण असते. 
 

ज्या अर्ान्य करता येत नािीत अशा वास्तव घटनाांना ज्या प्रकारची र्ान्यता आपण देतो त्या प्रकारची 
र्ान्यता, भावनात्र्क उद गाराांना – र्ग ती साधी हनरवयव व्याज-हवधाने असोत ककवा ज्यात आलांकाहरकपणे कािी 
तरी साांहगतले आिे असे र्ानले जाते अशा अहधक हशहथल आहण अहधक र्ोठ्या रचना असोत – देण्याच्या दीघुकाळ 
दृढ झालेल्या आहण खूप उत्तेजन हदल्या गेलेल्या सवयीरु्ळे बिुतेक लोकाांचे बरेचसे प्रहतसादके्षत्र दुबुल झाले आिे. जे 
थोडेसे वैज्ञाहनक तरुण वयातच हवज्ञानाकडे वळले आहण प्रयोगशाळेत वाढले ते ह्या सवयीपासून अहलप्त आिेत. पण ते 
सार्ान्यतः कहवतेकडे गांभीरपणे लक्षच देत नािीत. बिुतेकाांच्या बाबतीत ह्या सवयीचा पहरणार् असा िोतो की, 
हनसगाचे अर्ानवी स्वरूप लक्षात आल्यारु्ळे ते कहवतेपासून दुरावतात. आपले [काव्यासांबांधीचे] प्रहतसाद श्रद्धाांच्या 
– र्ग त्या हकतीिी सांहदग्ध असोत – आधारावर उभे करण्याची त्याांना इतकी सवय झालेली असते की, िे खोटे 
आधार काढून घेतले गेल्यावर ते [कहवतेला] प्रहतसाद देण्याला असर्थु ठरतात. अनेक गोष्टींसांबांधीचे त्याांचे प्रहतसाद 
पूवीपासून बळेच हनर्ाण केले गेलेले असतात. त्याांना अहतहरक्त उत्तेजन हर्ळालेले असते आहण र्ग [पूवीचे] हवश्वहचत्र 
जेव्िा सािाय्य करीनासे िोते तेव्िा कोलर्डायची वेळ येते. स्वाभाहवक भावनात्र्क प्रहतसादाच्या अनेक के्षत्राांत आज 
आपली स्स्थती आधाराच्या काठ्या काढून घेतलेल्या डेहलयाच्या ताटव्यासारखी झाली आिे. हनसगाच्या 
अर्ानवीकरणाचा िा पहरणार् कदाहचत त्याच्या प्रारांभावस्थेतच असेल. त्यातल्या त्यात सर्ाधानाची गोष्ट अशी आिे 
की, र्नुष्यप्रकृती हवलक्षण लवचीक आिे. पे्रर्कहवता र्नोहवश्लेषणावर र्ात करताना हदसत आिे. 
 

भकासपणा, अहनहितता, हनष्फलता, आकाांक्षाांचा हनराधारपणा, प्रयत्नाांची व्यथुता, ह्याांची जाणीव, आहण जे 
एकाएकी लुप्त झाल्यासारखे हदसत आिे त्या जीवनदायक पाण्याची तिान, िी दोन्िी आपल्या जीवनाच्या आवश्यक 
त्या पुनघुटनेची आपल्याला जाणवलेली हचन्िे िोत. [ह्या बाबतीत ‘द वेस्ट लॅण्ड’ चे र्ाझ्यावर जे ऋण आिे ते ये थे जाणवले. 
रु्ळातल्या तळटीपेरु्ळे हर्. एहलएटचा आहण इतर कािी वाचकाांचा गोंधळ झाल्यासारखा हदसतो. अगदी शक्य आिे! पण र्ी जेव्िा असे म्िटले की, 
“आपली कहवता आहण सवु प्रकारच्या श्रद्धा ह्याांत त्याांनी सांपूणु फारकत घडवनू आणली आिे,” तेव्िा र्ी कवीच्या खाजगी चहरत्रासांबांधी बोलत 
नव्िताां तर कहवतेच्या ताांहत्रक हवलगीकरणाबद्दल (detachment) बोलत िोतो. “जी गोष्ट चचेच्या क्षेत्रातच शक्य िोऊन राहिली असती” ती त्याांनी 
प्रत्यक्ष अांर्लात कशी आणली ह्याचा हवचार करताना र्ला असे हदसले की, अव्यवस्थेसांबांधी कचतन आहण हतची अहभव्यक्ती ह्याांच्यातूनच त्याांना नवी 
व्यवस्था आढळली. “खरांच! िी भयानक गोष्ट फार चर्त्काहरक आिे. एखादा र्नुष्य सरु्द्रात पडावा तसा जन्र्ाला आलेला र्नुष्य एका स्वप्नात 
पडतो. अननुभवी र्ाणसे करतात तसा त्याने चढून वर िवेत येण्याचा प्रयत्न केला तर तो बुडतो, नािी का? तर तसे नािी, र्ी साांगतो काय ते! 
त्याला उपाय असा आिे की, त्या हवनाशकारी र्िाभतूाला शरण जायचे आहण पाण्यात आपले िातपाय चालवनू त्या खोल, खोल, सरु्द्राला 
आपल्याला वर ठेवायला भाग पाडायचे. म्िणून तुम्िी जर र्ला हवचाराल की, ‘काय करायचे?’ [तर र्ी म्िणेन] त्या हवनाशकारी र्िाभतूाांत खोल 
बुडी र्ारा... तोच र्ाग ुआिे.” (‘लॉडु हजर्’ पृ. २१६.) हर्. एहलयटच्या पुढल्या पुढल्या कहवताांत ‘अज्ञात अथाांगाची भीती’ कािी वळेा आणखीिी 
कर्ी हदसून येते. ‘द वेस्ट लॅण्ड’ र्धल्या उत्कृष्ट भागाांपेक्षािी ‘अॅश वेन्स डे’ िी अहधक चाांगली कहवता आिे ह्याचे, हनदान कािी अांशी तरी, र्ला 
उर्जलेले स्पष्टीकरण वर हदले आिे.] आपले दृहष्टकोण आहण आपल्या पे्ररणा ह्याांना स्वावलां बी िोण्याला भाग पाडले जात 
आिे. त्याांना आपल्या अस्स्तत्वासाठी जीवशास्त्रीय सर्थुनाकडेच र्ागे लोटले जात आिे. आहण पुन्िा त्याांना स्वयांसांपूणु 
करण्यात येत आिे आहण ज्या थोड्ा पे्ररणा सतत सारख्याच जोर्ाने हटकून रािण्याइतक्या शहक्तशाली असलेल्या 
हदसतात त्या इतक्या ढोबळ आिेत की, अहधक तरलपणे हवकहसत झालेल्या र्ाणसाांना त्या जोपासण्यायोग्य वाटत 
नािीत. अशी र्ाणसे ऊब, अन्न, सांघषु, र्द्यपान आहण रहतसुख एवढ्ावरच जगू शकत नािीत. अलीकडल्या 
बदलाांचा ज्याांच्यावर सगळ्यात कर्ी पहरणार् झाला आिे ते लोक पशुतुल्य जीवनापासून फार लाांब न गेलेले असे 
आिेत. एखादा चाांगल्या योग्यतेचा कवीसुद्धा आहदर् र्नोवस्थेकडे पुन्िा वळून [सध्याच्या कोंडीतून] रु्क्तता 
हर्ळवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आिे िे आपल्याला ह्या हनबांधाच्या शवेटी हदसेलच. 
 

रोगाचे बरोबर हनदान करून दोष नेर्का कुठे आिे िे दाखवणे र्ित्त्वाचे आिे. बिुधा हवज्ञानातील एखाद्या 
तथाकहथत ‘जडवादा’ वर ह्या बाबतीत दोषारोप केला जातो. िी चूक कािी अांशी सदोष अशा हवचारसरणीरु्ळे िोते. 



 
           

पण यातुहनष्ठ दृष्टीचे अवशषे िे हतचे रु्ख्य कारण आिे. कारण िे हवश्व जरी सांपूणुपणे ‘चेतन’ (spiritual) असते तरी ते 
र्ानवी दृहष्टकोणाांशी अहधक जुळणारे असते असे नािी. (“सवु जग ‘चेतन’ असणे” ह्या म्िणण्याचा अथु काय असेल 
तो असो, अशी सवु हवधाने प्राय: अथुिीन असतात). हवश्वासांबांधीचे प्रत्यय-हसद्ध ज्ञान आपले भावनात्र्क प्रहतसाद 
चेतवण्याला असर्थु आिे ह्याचे कारण हवश्व अरु्क द्रव्याचे बनले आिे िे नािी, तर त्याचा व्यविार अरु्क प्रकारे िोतो, 
ते अरु्क हनयर्ाांनुसार चालते िे आिे. आहण त्या ज्ञानाचे स्वरूपच त्याला अपयाप्त करते. त्या ज्ञानाच्या द्वारा आपला 
वस्तुजातीशी जो सांबांध येतो तो इतका तुटपुांजा आहण अप्रत्यक्ष स्वरूपाचा असतो की, त्याचा आपल्याला 
[दृहष्टकोणाांच्या सांदभात] कािी उपयोग िोऊ शकत नािी. ज्ञानव्यापारार्ध्ये र्न आहण ज्ञानाचा [अथातच ज्याचा पडताळा 
पािता येतो असे वैज्ञाहनक स्वरूपाचे ज्ञान. ‘ज्ञान’ ह्या शब्दाचा अथ ुबदलून त्यात आशा, इच्छा, भीती आहण हवचार (Reference) ह्याांचािी सर्ावेश 
केला तर र्ी जे म्िणतो आिे ते खरे रािणार नािी. पण र्ग ‘खरे’ ह्या शब्दाचािी प्रस्तुत अथु बदललेला असेल. पडताळून पािता येण्याजोगे असणे 
िी र्ग त्याची कसोटी रािणार नािी.] हवषय ह्याांना एकत्र आणणारा जो बांध असतो त्यासांबांधी आपल्याला इतके ज्ञान िोऊ 
लागले आिे की, पहरपूणु जीवनाची िर्ी देणाऱ्या पहरपूणु ज्ञानासांबांधीच्या स्वप्नाचे सार्र्थयु नष्ट झाले आिे. जे ज्ञान 
शुद्ध र्ानले जात िोते त्यात आशा आहण इच्छा, भीती आहण आियु ह्याांचा हशरकाव झालेला िोता िे आता आपल्याला 
हदसून आले आिे. आहण आपल्या जीवनाला आधार देण्याची त्याची जी शक्ती िोती ती सगळी त्यात हशरलेल्या ह्या 
घटकाांनीच हदलेली िोती िेिी हदसून आले आिे. आपल्याला अनुकूल असलेल्या पहरस्स्थतीचा फायदा कसा घ्यावा 
आहण प्रहतकूल पहरस्स्थती कशी टाळावी ह्यासांबांधीच्या सूचना आपल्याला घटना ‘कशा’ घटतात ह्याहवषयीच्या 
ज्ञानापासून हर्ळू शकतात. पण सापेक्षतः खालच्या पातळीपेक्षा हवशषे वरच्या जीवनाचे अस्स्तत्वकारण ककवा सर्थुन 
आपल्याला त्यापासून हर्ळू शकत नािी. 

एखाद्या दृहष्टकोणाची सर्थुनीयता, ककवा असर्थुनीयता, त्याच्याशी सांबद्ध असलेल्या वस्तूर्ध्ये नसते. ती 
त्याच्यातच असते. सबांध व्यहक्तर्त्वाला त्याची जी उपयुक्तता असते हतच्यात असते. व्यहक्तर्त्व म्िणजे दृहष्टकोणाांचा 
एक सांपूणु व्यूि. त्यात एखाद्या हवहशष्ट दृहष्टकोणाचे जे स्थान असेल त्यावर त्याचे रू्ल्य अवलांबून असते. िी गोष्ट 
एखाद्या बालकाच्या साध्या दृहष्टकोणाांच्या बाबतीत हजतकी खरी आिे हततकीच ती एखाद्या सुसांस्कृत व्यक्तीच्या सूक्ष्र्, 
बारकाव्याांनी गुांफल्या गेलेल्या, दृहष्टकोणाांच्या बाबतीतिी खरी आिे. 
 

थोडक्यात म्िणजे, कल्पनाहनष्ठ जीवनाचे सर्थुन म्िणजे ते स्वतःच. िी वस्तुस्स्थती र्ान्य करणे कािी वेळा 
फार कठीण जाईल-उदािरणाथु एखाद्या पे्रहर्काला. पण ह्या वस्तुस्स्थतीला तोंड हदलेच पाहिजे. िी वस्तुस्स्थती र्ान्य 
केली म्िणजे असे हदसून येईल की, इतर र्ाणसाांसांबांधीचे आहण जगाच्या सवु अांगाांसांबांधीचे जे दृहष्टकोण र्ानव 
जातीला उपयुक्त ठरले आिेत ते सगळे पूवी िोत तसेच [आजिी] राहिले आिेत आहण हततकेच रू्ल्यवान आिेत. िी 
वस्तुस्स्थती र्ान्य करण्याबाबत जी नाखुशी जाणवते हतच्यावरून र्ी वणुन केलेल्या वाईट सवयीचे हकती प्राबल्य आिे 
ते हदसून येते. परांतु ह्याांपैकी बरेच दृहष्टकोण, पूवीसारखे रू्ल्यवान असले तरी, [आता वैज्ञाहनक श्रद्धाांपासून] रु्क्त 
केले जात असल्यारु्ळे हटकवनू धरणे अहधक कठीण िोत आिे. कारण श्रदे्धचा आधार िवा असे अजूनिी आपल्याला 
वाटते. 
  



 
           

७. काही आधुणनक किी 
 

....spitting from the mouth the withered 
apple-seed. 

 
T. S. ELIOT,  Ash Wednesday. 

 
 
जयाांच्या कहवताांच्या अभ्यासातून िे हवचार उद भवले त्या कवींकडे वळण्याची वेळ आता आली आिे. िाडीपासूनच 
आपण अत्यांत स्वाभाहवकपणे प्रारांभ करावा ह्याला बरीच कारणे आिेत. ज्याला र्ी हनसगाचे अर्ानवीकरण म्िटले ते 
अखेर ज्या कालखांडात पूणुपणे घडून आले तो सबांध कालखांड त्याच्या काव्यकतुृत्वाने व्यापलेला आिे िे कारण तर 
आिेच. पण िा घडून आलेला बदल त्याच्या काव्यात स्पष्टपणे प्रहतकबहबत झाला आिे. त्याच्या Collected Poems 
र्ध्ये लिान पद्यहनबांध पुष्कळ आिेत आहण ते बिुतेक ह्याच हवषयासांबांधी आिेत. पण ते हनबांध हकतीिी जरी सूचक 
असले तरी आपल्या सर्कालीन पाश्वुभरू्ीचा पूणुपणे आहण धीटपणे स्वीकार करणारा कवी म्िणून त्याला हनवडून 
काढण्याचे कारण ते हनबांध नव्िेत, ककवा त्याच्या ज्या कहवता हनःसांहदग्धपणे हनसगाच्या अर्ानवी स्वरूपासांबांधी आिेत 
त्यािी ह्या हनवडीचे कारण नव्िेत. ह्या हठकाणी गैरसर्जुतीला थोडासा वाव आिे. इतर हवषयाांवरच्या त्याच्या ज्या 
कहवता आिेत, – उदािरणाथु ‘The Self Unseeing’, ‘The Voice’, ‘A Broken Appointment’ आहण 
हवशषेतः ‘After a Journey’ – त्या कहवताांचा एकां दर सूर, त्या िाताळण्याची पद्धती, आहण त्याांची लय िा िाडीची 
हनवड करण्यार्ागचा आधार आिे. एखाद्या कहवतेत एखाद्या वस्तुस्स्थतीची स्पष्टपणे दखल घेतली गेलेली असली तरी 
एवढ्ावरूनच त्या कहवतेने त्या वस्तुस्स्थतीचा स्वीकार केला आिे असे िोतेच असे नािी, तर कहवता ज्या र्नोवृत्तींची 
बनलेली असते त्याांच्यात घडलेल्या नेर्क्या पहरवतुनाांतूनच असा स्वीकार केला गेला आिे की नािी िी गोष्ट कळू 
शकते. र्ाझ्या ह्या हनबांधात कािी हठकाणी, हर्र् ल  टन  र्री ह्याांच्या कािी र्ताांहवरुद्ध रोख आिे असे वाचकाांना वाटेल, 
पण त्याांनी आपल्या ‘अॅस्पेक्ट स  ऑफ हलट हरचर’ र्ध्ये िाडीची कहवता “आपण जे जाणतो आहण जे भोगले आिे 
त्याला कशी खास अनुरूप” आिे ते दाखवनू हदले आिे. ते म्िणतात, “एखाद्या घटनेसांबांधी त्याची [िाडीची] जी 
प्रहतहक्रया असते हतच्या र्ागे आहण हतच्या गाभ्यात हवश्वासांबांधीची प्रहतहक्रया असते.” र्ला जर हवधान करायचे असते 
तर र्ी ते अशा प्रकारे केले नसते. पण एक व्याज-हवधान म्िणून भावनात्र्क दृष्टीने पाहिले तर ते उत्कृष्ट आिे. 
[िाडीची कहवता वाचताना] आपल्याला काय वाटले त्याची ते आठवण करून देते. खरे असे आिे की, िाडी आपल्या 
उत्कृष्ट कहवताांत जे करीत नािी त्याचे ह्या हवधानात वणुन आिे. हवश्व िी अशी वस्तू आिे की, त्याच्यासांबांधी अरु्क 
एका प्रहतहक्रयेपेक्षा दुसरी एखादी प्रहतहक्रया अहधक यथाथु ठरेल असे नािी. िे त्याने ओळखले असल्यारु्ळे कचतनाचा 
हवषय म्िणून हवश्वासांबांधी तो [िाडी] कोणतीच प्रहतहक्रया व्यक्त करीत नािी. हर्. र्री ह्याांनी [िाडीसांबांधी] आणखी 
एक हवधान केले आिे, ते भावनात्र्क आहण वैज्ञाहनक अशा दोन्िी दृष्टींनी उत्कृष्ट आिे. ते म्िणतात, “िाडीच्या 
प्रहतसाहदत्वात जी जाणीवपूवुक ठेवलेली हवशुद्धता आिे हतच्यारु्ळे तो इतर सवु आधुहनक कवींपेक्षा श्रेष्ठ ठरतो. 
जगाच्या, िळूिळू वसणाऱ्या, डागाचा स्पश ुत्याला झाला नािी. हवसरण्याचे जे व्यापक कारस्थान आिे, आहण ज्यात 
केवळ धांदेवाईक आशावादीच सार्ील आिेत असे नािी, त्या कारस्थानापासून तो [िाडी] आरांभापासूनच अहलप्त 
राहिलेला आिे.” (चालू हपढीत र्ाणसावर एक हवलक्षण स्स्थत्यांतर ओढवलेले आिे िे ज्याला इतराांपेक्षा अहधक 
दुःखदपणे जाणवले आिे अशा एका लेखकाच्या लेखनातले िे उतारे आिेत. र्ात्र त्याचे [पहरस्स्थतीचे] हनदान 
चुकीचे आिे असे र्ला वाटते). ह्या उताऱ्याांतून िाडीचे इांस्ग्लश कहवताक्षेत्रातले स्थान आहण योग्यता फार चाांगल्या 
रीतीने व्यक्त िोते. कुठे तरी साांत्वन शोधण्याचा सगळयात अहधक र्ोि ज्यात झालेला आिे असे िे युग आिे. अशा ह्या 
युगात साांत्वन करून घेण्याचे ज्याने हनधारपूवुक नाकारले आिे असा िा कवी आिे. हवस्र्रणातून हर्ळणारे साांत्वन, 
श्रद्धाांतून हर्ळणारे साांत्वन, िी दोन्िी त्याने बाजूला सारली आिेत. म्िणूनच त्याचे र्न ‘रृ्त्यू’ ने हवलक्षण व्यापलेले 
आिे. कारण उदासीन (indifferent) हवश्व सर्ोर असता र्ाणसाच्या र्नोवृत्ती स्वावलां बी िोण्याची आवश्यकता ‘रृ्त्यू’ 



 
           

च्या कचतनातच अत्यांत बोचकपणे जाणवते. इतक्याच स्वावलां बीपणाने आहण कणखरपणाने पहरस्स्थतीचा स्वीकार 
करणे केवळ अत्यांत श्रेष्ठ अशा शोकात्र् (रॅहजक) कवींनाच साधले आिे. 
 

िाडीकडून डे ल रे्अरकडे म्िणजे बरीच लाांब उडी वाटेल. ज्याांनी डे ल रे्अरच्या उत्तरकालीन कहवता 
वाचल्या असतील त्याांना ‘Who’s that’ र्ध्ये आहण ‘The Veil’ र्धल्या इतर कहवताांत – हजथे तो त्याच्या उत्कृष्ट 
लेखनाच्या र्ानाने, जाणवेल इतका, कर्ी वैहशष्ट्यपूणु आिे त्या कहवताांत – [िाडीशी] र्नोवेधक साम्ये आिेत िे 
र्ान्य िोईल. [तरी देखील िी उडी लाांबच आिे.] ‘द हपग ज  अॅण्ड द चारकोल बनुर,’ तसेच ‘जॉन र्ोल्डी,’ ह्या 
कहवताांत सर्कालीन पहरस्स्थतीची सूचना नािी. ज्याला ह्या अडचणींची कािीिी र्ाहिती नािी अशा एका जगासांबांधी, 
अशाच एका जगात बसून, तो हलिीत आिे. ज्ञान आहण भावना ह्याांतला फरक हजथे अजून उदय पावला नािी असे 
हनव्वळ कल्पनेचे ते जग आिे. इतर अहधक कचतनशील कहवताांत, उदािरणाथु ‘द राइस्ट’ र्ध्ये, जेव्िा तो 
‘केहवलवाण्या र्ानवी आसे’ (‘poor mortal longingness’) च्या बाबतीतल्या हवश्वाच्या उदासीनतेला सरळ 
सार्ोरा जात आिे असे हदसते तेव्िा एक हवलक्षण गोष्ट घडते. त्याचे शब्द कािीिी असले तरी त्याच्या उद गाराांत ह्या 
उदासीनतेची जाणीव व्यक्त िोत नािी, तर हतच्यापासून र्ागे हफरावे, हतला हवसरावे, आपल्या स्वतःच्या पहरहचत अशा 
स्वप्नकुां जाच्या उबेत आश्रयाला जावे, बािेर उघड्ावर वाऱ्यात उभे रािू नये, अशी पे्ररणा व्यक्त िोते. त्याची लय, 
त्याच्या सवुच उत्कृष्ट कहवताांना हबलगून असणारा त्याचा अहनवुचनीय वैयहक्तक स्वर अांगाईसारखा आिे, वेदनाशार्क 
आिे, गुांगी आणणारा आिे. त्याने झोप येते आहण स्वप्ने पडतात, अांधुक आकृतींची हफरती दृश्ये हदसतात; पण 
भहवष्याचा साक्षात्कार घडत नािी, जागृती येत नािी. ‘शिाण्याांच्या शब्दाांनी ज्याला रु्के केले आिे’ (‘Whom the 
words of the wise have made dumb’) त्या आधुहनक र्ाणसाच्या भहवतव्याचा तो [डे ल रे्अर] हवचार करीत 
आिे असे जेव्िा खूपच हदसते त्यावेळीसुद्धा त्याच्या पद्यपांक्तींचा रोख र्नाने प्रवास करणाऱ्याचा प्रवास हजथून सुरू 
िोतो ‘त्या रम्य सुवणुप्रदेशाकडे जाण्याचा’ च (‘Seeking after that sweet golden clime’) असतो. 
 

ह्या आके्षपाला एक अपवाद आिे. (आतापयंत हलहिले आिे ती एकाअथी प्रहतकूल टीका आिे आहण श्रेष्ठ 
कवीखेरीज इतराांहवरुद्ध करू नये अशी आिे). एक कहवता अशी आिे की, हजथे वाऱ्याचा सोसाटा अांगावर घेण्याबाबत 
नाखुषी नािी. ती कहवता म्िणजे ‘पीकॉक पाय् ’ र्धली ‘The Mad Prince’s Song’ पण ह्या कहवतेचा आत्र्ा, हतची 
प्राणदायी पे्ररणा ज्याने आश्रय घेण्याचे इतर अनेकाांपेक्षा अहधकच नाकारले आिे अशा एका कवीपासून आलेली आिे. 
‘The Mad Prince’s Song’ ची पे्ररणा ‘िॅम्लेट’ आिे. 
 

र्ागल्या एखाद्या हपढीत जन्र्ाला येण्याऐवजी ह्या हपढीत जन्र्ाला आल्यारु्ळे हनर्ाण झालेल्या अडचणी 
डावलण्याच्या आणखी दोन पद्धती डब्ल्यू. बी. येट स  आहण डी. एच. लॉरन्स ह्याांच्या कहवताांत हदसतात. डे ल रे्अर 
लिान रु्लाांच्या स्वप्नसृष्टीचा आश्रय घेतो. येट स  कािी काळ काळ्या र्खर्ली पडद्याांर्ागे आहण वानप्रस्थाच्या 
(Hermetist) स्वप्नसृष्टीत गेला तर लॉरन्सने स्वतःच्या हठकाणी ‘बुशर्न’ चे र्न पुनः हनर्ाण करण्याचा थोर प्रयत्न 
केला. अडचणी टाळण्याचे आणखीिी र्ाग ुकवींना र्ोकळे आिेत. दुसरे एकच उदािरण घेऊ ब्लण्डन चे. तो ग्रार्ीण 
भागात जातो. पण फारच थोडे लोक त्याच्या र्नोवृत्तीने त्याच्याबरोबर हतथे जातात. उलट येट स  आहण लॉरन्स 
ह्याांच्या कहवता पुष्कळ लोक वाचीत असले हकवा नसले तरी पराभतू र्ाणसाांच्या हठकाणी ज्या वृत्ती फारच सिजपणे 
हदसतात त्याांचे ते दोघे प्रहतहनहधत्व करतात. 
 

येट स च्या रचनेत आरांभापासूनच तत्कालीन हक्रयाशील आस्थाांचा अव्िेर हदसून येतो. पण ‘The 
Wanderings of Usheen’, ‘The Stolen Child’, आहण ‘Innisfree’ ह्या कहवता हलहिणारा िा कवी आरांभी 
तत्कालीन सांस्कृतीपासून र्ागे हफरला, आहण जे त्याच्या पूणु पहरचयाचे िोते, आहण ज्याचा कृषीवलाांनी – श्रद्धा नािी 
तसेच अश्रद्धािी नािी अशा वृत्तीने – स्वीकार केला िोता त्या लोक-साहित्याच्या हवश्वात हशरला. लोक-साहित्य 
आहण आयहरश भपू्रदेश, त्यातले वारे, अरण्ये, जलाशय-नद्या, बेटे आहण सरु्द्रपक्षी, आहण कािी काळ हजने त्याला 



 
           

सार्ान्य कवीपेक्षा वरच्या पातळीवर नेले अशी हवलक्षण साधी आहण सरळ हभडणारी पे्रर्कहवता िी त्याची आश्रयस्थाने 
िोती. पुढे र्ग, नाट्याबरोबरच्या अहनणीत लढाईनांतर, तत्कालीन सांस्कृतीचाच नव्िे तर प्रत्यक्ष जीवनाचाच त्याने 
अहधक जोरदारपणे अव्िेर केला आहण तो हनसगातीत (supernatural) जगाकडे वळला. पण आयहरश शतेकऱ्याांच्या 
कथा आहण आयहरश भपू्रदेश ह्याांचे हवश्व िे जसे त्याच्या स्वाभाहवक ककवा हनत्य पहरचयाच्या अनुभवाांचा भाग िोते तसे 
‘हचरांतन भाववृत्ती’ (eternal moods) हदव्य अस्स्तत्वे (supernal essences), आहण अर्र जीव (immortal 
beings) ह्याांचे हवश्व नव्िते. ज्याच्यासांबांधी त्याला कािीिी खात्री नव्िती अशा प्रतीकात्र्क कल्पनाहचत्राांच्या हवश्वाकडे 
तो वळला. िी साशांकता कािी अांशी, स्फूती हर्ळवण्याचे एक तांत्र म्िणून सर्ाधीचा (trance) तसेच बोधावस्थेच्या 
हवलग्न टप्प्याांचा (dissociated phases of consciousness) अवलांब केल्यारु्ळे हनर्ाण झाली िोती. ह्या 
हवलग्न अवस्थाांर्ध्ये जे साक्षात्कार िोतात त्याांचा हनत्याच्या अनुभवाांशी पुरेसा सांबांध नसतो. येट स च्या गूढ 
(transcendental) कहवतेच्या दुबळेपणाचे कारण कािी अांशी ह्यात सापडले. हवचार आहण भावना ह्याांर्धल्या 
स्वाभाहवक सांबांधाांची बुहद्धपुरस्सर केलेली उलटापालट िे उरले-सुरले कारण असू शकेल. आपल्याला हदसणारी 
कल्पनादृश्ये (visions) िी [हवहशष्ट] हवचाराांची प्रतीके आिेत अशी येट स ची सर्जूत िोती. कािी कल्पनादृश्याांच्या 
दशनुाबरोबरच जी एक दृढ हवश्वासाची भावना येते ती भावना म्िणजे ती कल्पनादृश्ये ज्या हवचाराांची प्रतीके आिेत असे 
त्याला वाटे त्या हवचाराांच्या अस्स्तत्वाचा पुरावा असे त्याने र्ानले. येट स च्या दृष्टीने ‘The Phases of the Moon’ 
ह्या कहवतेचे र्ित्त्व ती ज्या वृत्ती जागृत ककवा रू्तु करते त्यात नािी तर ‘जाणत्या’ (initiate) वाचकाला हतच्यापासून 
ज्या (गूढ) तत्त्वाांचा लाभ िोतो त्यात आिे. 
 

सर्ाधीचा अवलां ब, आहण हवज्ञानाने जे हवश्वहचत्र हदलेले आिे त्याच्याऐवजी एक नवे हवश्वहचत्र शोधून 
काढण्याचा प्रयत्न करणे, िे आपल्या दृष्टीने पािता येट स च्या काव्यातले दोन अथुपूणु रु्दे्द आिेत. [आपल्या युगातला 
सवुश्रेष्ठ कवी म्िणून येट स चा हवकास िोईल ककवा Songs of Music Perhaps र्ध्ये चर्त्कार आढळतील अशी कल्पना The Tower च्या पूवी 
कोणाला येऊ शकली असती का?] आहण सवुसार्ान्य र्ाणसाांहवषयी हवलक्षण कडवट असा हतरस्कार [त्याच्या काव्यात] 
कधी कधी हदसतो तो हतसरा रु्द्दा िोऊ शकेल. 
 

िा तत्त्वहवषयक प्रश्न पुन्िा एकदा, पण अहधक स्पष्टपणे उद भवतो तो लॉरन्सच्या बाबतीत. पण इथे एक गोष्ट 
आपल्याला सािाय्यक आिे. त्याच्या अनेक कहवता ज्या भहूर्काांचा पुरस्कार करतात त्याांचे सहवस्तर गद्यहववरण 
Fantasia of the Unconscious र्ध्ये आलेले आिे. िी बाब अशा रीतीने र्ाांडण्यात गैर ककवा अन्यायाचे असे कािी 
नािी. कारण लॉरन्सच्या पद्यरचनेचा पुष्कळसा भाग गद्यच आिे. इतकेच नव्िे तर वैज्ञाहनक गद्य आिे. ककवा खरे 
म्िणजे एखाद्या र्ानसशास्त्रज्ञाच्या हटपणविीतली, र्धून र्धून स्पष्टीकरणे टाकलेली, ती हटपणे आिेत असेिी म्िणता 
येईल. िी त्याची हटपणे आहण स्पष्टीकरणे र्नोव्यापाराच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने अत्यांत हचत्तवेधक आिेत िे जरी र्ान्य 
केले तरी एक प्रश्न हशल्लक राितोच. तो म्िणजे ज्या कवीने ‘Ballad of Another Ophelia’ आहण ‘Aware’ तसेच 
Birds, Beasts and Flowers आहण The White Peacock ह्यातली कािी पृष्ठे हलहिली त्याने, जे र्ाग ुतोच 
दाखव ूशकेल असे एक वेळ हदसत िोते त्या र्ागांपासून, त्याच्या उत्सािाची हदशा चुकल्यारु्ळे, इतके बाजूला का 
भटकत जावे? 
 

सांस्कृतीहवरुद्धची लॉरन्सची बांडखोरी रु्ळात उत्स्फूतु असावी, हवशषे अशा श्रद्धाांपासून रु्क्त अशी तीव्र 
भावनात्र्क प्रहतहक्रया असावी, असे हदसते. ती प्रत्यक्ष अनुभवातून उद भवलेली िोती. सिजप्रवृत्तींच्या प्रत्यक्ष 
पे्ररणेरु्ळे नव्िे तर वस्तूांच्या र्ानीव प्रकृहतस्वभावारु्ळे लोक त्याांच्यासांबांधी जे दृहष्टकोण स्वीकारतात अशा सवु 
दृहष्टकोणाांचा तो हतटकारा करू लागला. जे परांपरागत सांकेत, ज्या आदश ुकल्पना, पुरुष-पुरुष आहण स्त्री-पुरुष 
ह्याांच्या सांबांधाच्या आड येतात आहण ज्याांरु्ळे त्याांच्या स्वाभाहवक परस्पर प्रहतहक्रया अशक्य िोतात ते सांकेत आहण त्या 
कल्पना सवु अहनष्ट गोष्टींच्या रु्ळाशी आिेत असे त्याला वाटे. कािी अांशी त्याची बांडखोरी सर्थुनीय िोती ह्यात शांका 
नािी. ह्या आदश ुकल्पना – उदािरणाथु र्ाणसा-र्ाणसातली सर्ता, आहण प्रीती िी रू्लतः सिानुभतूी आिे िे तत्त्व 



 
           

– म्िणजे ज्या पद्धतीसांबांधी वर सहवस्तर चचा करण्यात आली आिे त्या पद्धतीने कािी दृहष्टकोणाांना आधार 
देण्यासाठी आहण दृढ करण्यासाठी अनुहचतपणे (illicitly) घुसडल्या गेलेल्या श्रद्धा िोत. जी नीहतकल्पना स्वतःहसद्ध 
नसून श्रद्धाांवर आधारलेली आिे हतचा आरांभीच त्याग केल्यारु्ळे लॉरन्सचे लेखन िे र्ाझ्या रु्ख्य प्रहतपादनाचे एक 
उत्तर् उदािरण झाले आिे. पण दोन साध्या आहण टाळता येण्याजोग्या चुकाांरु्ळे त्याच्या ह्या बांडखोरीचे र्ोल 
पुष्कळच कर्ी झाले आिे. एक म्िणजे अशा श्रद्धा हनर्ाण िोतात ह्याचे कारण, ज्या दृहष्टकोणाांना त्या आधार देतात ते 
आधीपासूनच अस्स्तत्वात असतात ह्याकडे त्याने दुलुक्ष केले. एखाद्या दृहष्टकोणाचा आधार वाईट असला म्िणजे तो 
दृहष्टकोणच वाईट असे तो सर्जला. सार्ान्यतः असा दृहष्टकोण िा एक प्रकारे लादलेला दृहष्टकोण असतो, िे खरे 
आिे. पण िी वेगळी बाब आिे. दुसरे म्िणजे परांपरागत श्रद्धाांच्या ऐवजी आपल्या स्वतःच्या अशा वेगळ्या श्रद्धा अगदी 
वेगळ्या अशा दृहष्टकोणाांना आधार देण्यासाठी पुढे आणून त्याने ह्या [जुन्या] रोगाचे हनवारण करण्याचा प्रयत्न केला. 
 

आहदर् र्नःस्वभावाचे उदािरण म्िणून ह्या श्रद्धाांच्या उत्पत्तीकडे पािणे र्नोरांजक िोईल. ज्या दृहष्टकोणाांचा 
लॉरन्सने आश्रय घेतला ते र्ानवी हवकासाच्या अगदी आरांभीच्या अवस्थेतले असल्यारु्ळे ज्या साधनाांनी त्याने त्याांना 
आधार हदला तीिी त्याच युगातली असावीत, ककवा त्याने जे हवश्व-हचत्र हनर्ाण केले ते The Golden Bough र्ध्ये 
वणुन केले आिे तसे असावे ह्यात आियु नािी. ह्यात चालणाऱ्या र्ानहसक प्रहक्रयेचा आराखडा पुढीलप्रर्ाणे आिे: 
पहिली गोष्ट म्िणजे हवलक्षण हनहितपणे शरीरात अहधहष्ठत झालेल्या उत्कट अशा एखाद्या भावनेचा अनुभव घ्या. ह्याचे 
असे वणुन करता येईल. “जण ू काय आपला सौर जालक (solar plexus) एक प्रकारच्या गूढ उत्कट अशा 
भावनाशक्तीच्या प्रवािाने दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीशी जोडला गेला आिे अशी जाणीव.” ज्याांच्या भावनाांचा [शरीरात] 
हवहशष्ट हठकाणी केस्न्द्रत िोण्याकडे कल असतो त्याांना िी जाणीव पहरहचत असेल. ह्यानांतरची दुसरी पायरी म्िणजे 
“र्ला र्ाझ्या जाहणवाांवर हवश्वास ठेवलाच पाहिजे.” असे म्िणणे. हतसरी पायरी म्िणजे ह्या जाहणवेलाच प्राहतभ ज्ञान 
असे नाव देणे. शवेटली पायरी म्िणजे “र्ाझे सौर जालक ....... आिे िे र्ला र्ािीत आिे.” असे म्िणणे. अशा 
रीतीने आपण अशा शांकारहित ज्ञानापयंत येऊन पोचतो की, सूयाला जी शक्ती हर्ळते ती पृर्थवीवरील जीवनापासून 
हर्ळते, आहण खगोलशास्त्रज्ञ चांद्राबद्दल वगैरे जे कािी साांगतात ते चुकीचे आिे. 
 

ह्या युहक्तवादातल्या सदोष पायऱ्या ह्या हवश्लेषणात हदसतात तशा सुस्पष्ट नसतात. एखाद्या भावनेचे प्राहतभ 
ज्ञान आहण एखाद्या भावनेच्या द्वारा िोणारे प्राहतभ ज्ञान ह्यातला फरक ओळखणे नेिर्ीच सोपे नसते. तसेच एखाद्या 
भावनेचे वणुन आहण ती भावना ह्याांतला फरकिी व्यविारात नेिर्ीच जाणवण्याजोगा नसतो. आपण आपल्या 
भावनाांवर हवश्वास ठेवलाच पाहिजे. ह्याचा अथु असा की, आपण त्यानुसार वतुन केले पाहिजे. नािी तरी ज्यावर 
हवश्वास ठेवावा असे दुसरे कािी आपल्याजवळ नसतेच. भावनाांवर असा हवश्वास ठेवणे आहण भावनात्र्क भाषेत 
केलेल्या त्याांच्या वणुनावर हवश्वास ठेवणे ह्यात गोंधळ करणे िी एक अशी चूक आिे की, ती करण्याला सवु परांपरागत 
नीहतकल्पना आपल्याला उत्तेजन देत असतात. 
 

येट स  आहण लॉरन्स ह्याांच्यासारख्या परस्पराांपासून अत्यांत हभन्न आहण तरीिी अत्यांत प्रहतभासांपन्न अशा 
कवींच्या काव्यात असे एकाच प्रकारचे अनथु हदसावेत ह्याचा अथु लक्षात घेण्यासारखा आिे. साांकेहतक श्रद्धाांचा 
परांपरागत आधार दोघाांनािी असर्ाधानकारक – त्याांच्या दृहष्टकोणाांना आधार म्िणून हनरुपयोगी – वाटला. अगदी 
वेगळ्या र्ागांनी, पण दोघाांनीिी ह्यावर उपाय म्िणून वेगळ्या श्रद्धाांचा सांच शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यापैकी 
कोणालाच हवज्ञानाने दाखवलेले हवश्वहचत्र पयाय म्िणून स्वीकारयोग्य वाटले नािी. अशा प्रकारच्या आधारभतू 
श्रद्धाांवाचूनिी काव्यहनर्मर्ती िोणे शक्य आिे अशी कल्पनािी त्या दोघाांपैकी कोणी केली नािी. [Cracked Mary (ककवा 

Crazy Jane) अशी जी गीते रचण्यात येट स  नांतर यशस्वी झाला ती ह्या प्रकारची कहवता आिे असे र्ला वाटते.] ह्याचे कारण कदाहचत असे 
असेल की, ते एकरे्काांपासून हकतीिी वेगळे असले तरी अहतशय गांभीर-प्रकृती कवी िोते. सवु श्रद्धाांपासून पूणुपणे 
अहलप्त रािणे हजथे सोपे आिे अशी बरीचशी कहवता हलहिणे अथातच शक्य आिे. पण िी कहवता हवशषे र्ित्त्वाची अशी 
कधी नसते. ह्याचे कारण असे आिे की, कहवतेत श्रद्धाांना हशरकवण्याची इच्छा िोणे िे त्याांच्याशी सांबांहधत असलेल्या 
दृहष्टकोणाच्या र्ित्त्वाचे, आहण ते र्ित्त्व हकती आिे ह्याचे, हनदशकु असते. काटेकोरपणे आहण सांकुहचत अथांनी 



 
           

ज्याांना रू्लतः धार्मर्क म्िणता येईल अशा श्रद्धाांचा सध्याच्या काळात सांबांध येण्याचा सांभव फार कर्ी आिे. हवषयाचे 
र्ित्त्व आियुकारकपणे बदलत असते. उदािरणाथु, धार्मर्क हवषयावर चचा करण्याकहरता म्िणून १९१० र्ध्ये जी 
र्ांडळे हवद्यापीठात स्थापन झाली िोती त्या र्ांडळाांत, िे पुस्तक पहिल्याांदा हलहिले गेले त्यावषी, म्िणजे १९२६ र्ध्ये, 
लैं हगक हवषयाांवर चचा िोत असे, आहण आज १९३५ र्ध्ये त्याच र्ांडळाांत राजकीय हवचारप्रणालींवर चचा चालते. 
 

तरी पण [श्रद्धाांपासून] अहलप्त रािण्याची आवश्यकता वाढत चालली आिे. ह्याचा अथु असा नािी की, 
हजच्यात श्रद्धा चटकन हशरतात ती परांपरागत कहवता कालबाह्य िोत चालली आिे. र्ात्र गोंधळल्यावाचून ती कहवता 
सर्जणे अहधकाहधक कठीण िोत चालले आिे. त्यासाठी वाचकाच्या कल्पनाशक्तीला अहधक ताण द्यावा लागतो. 
त्याचे र्न अहधक हनलेप असावे लागते. 
 

इथे आपण एक फरक केला पाहिजे. सध्या ज्या हटकू शकणार नािीत अशा श्रद्धाांवर आधारलेल्या अनेक 
भावना आहण दृहष्टकोण, त्याांचा पूवी असलेला श्रद्धाांचा आधार नािीसा झाला तरी, हटकू शकतात. त्याचे कारण असे 
आिे की, त्या भावना आहण ते दृहष्टकोण थेट जीवनाच्या गरजाांतून हनष्पन्न झालेले असतात आहण त्याांना दुसरे अहधक 
स्वाभाहवक आधार लाभलेले असतात. ज्या प्रर्ाणात ह्या गोष्टी त्याांच्याभोवती गोळा झालेल्या श्रद्धाांरु्ळे हवकृत झाल्या 
नसतील त्या प्रर्ाणात त्या पूवीसारख्याच हटकून रािू शकतील. पण जे श्रद्धाांतूनच हनर्ाण झाले आिेत आहण ज्याांना 
दुसरा कोणताच आधार नािी असे इतर दृहष्टकोण आिेत. जे बदल घडतील असा अांदाज ह्या हववेचनात वतुहवण्यात 
आला आिे ते बदल जर घडत राहिले तर िे दृहष्टकोण कोलर्डतील. िे दृहष्टकोण नष्ट झाले तर कािी कहवताप्रकार – 
उदािरणाथु बरीचशी दुय्यर् दजाची भहक्तपर पद्यरचना – कालबाह्य िोतील. ‘बुद्धी हवरुद्ध भावना’ अशी जी गुांतागुांत 
आिे ती सोडवली गेली म्िणजे ज्या वाङ् र्याला खूप र्ित्त्व देण्यात आले आिे त्यासांबांधीचीिी आस्था – [र्ानवी] 
र्नाचा इहतिास म्िणून रािील तेवढी वगळता – कर्ी िोण्याचे प्रकार घडून येतील. उदािरण म्िणून 
दोस्तोयेव्ह स्कीच्या लेखनातल्या तत्त्वचचात्र्क भागाांचा हनदेश करता येईल. दोस्तोयेव्ह स्की िा आपल्या स्वतःच्या 
काळाचा एक भाग िोता म्िणून त्याला ह्या गुांतागुांतीशी हवलक्षण झुांज घ्यावी लागली. प्राचीन काळच्या श्रेष्ठ कवींच्या 
जोडीची सचोटी ज्याच्या हठकाणी आिे असा आजचा कवी अपहरिायुपणे, हवचार आहण भावना [ज्याचा पडताळा पािणे 
शक्य आिे हतथे श्रद्धा कधीिी नव्िती, ककवा उलटपक्षी पडताळा अशा प्रकारचा की ज्याच्याशी श्रदे्धचा कािीिी सांबांध नािी, िा रु्द्दा जर स्पष्ट असेल 

तर िा प्रश्न प्रत्यक्षता आहण श्रद्धा ह्यासांबांधीचा आिे असे र्ी म्िणेन.] (feelings) ह्याांच्यासांबांधीच्या प्रश्नाने, पूवीच्या कवींना कधीिी 
व्िावे लागले नािी अशा प्रकारे त्रस्त झाला आिे. 
 

सांस्कृतीच्या उद गर्ासांबांधीच्या आधुहनक सांशोधनाच्या एका प्रवतुकाला अलीकडेच असे हवचारण्यात आले 
की, “तुर्च्या ह्या कार्ाचा धर्ाशी कािी सांबांध आिे काय?” तेव्िा त्याने उत्तर हदले की, “आिे. पण सध्या र्ी फक्त 
‘तोफाांच्या जागा ठरवण्यात’ गुांतलो आिे”. र्ानसशास्त्रात अलीकडे झालेल्या प्रगतीच्या सांभाव्य पहरणार्ाांसांबांधीिी 
असेच उत्तर हदले जाण्याची शक्यता आिे. आहण ते केवळ धर्ाच्या बाबतीतच नव्िे तर आपल्यासांबांधीच्या आपल्या ज्या 
परांपरागत श्रद्धा आिेत त्याांच्या सबांध इर्ल्याच्या बाबतीत. पुष्कळाांचा असे सर्जण्याकडे कल आिे की, आपल्या 
परांपरास्वीकृत कल्पनाांवरच्या िल्ल्याांच्या ज्या सरबत्तीला, सर्जा, गहॅललीयोपासून सुरुवात झाली आहण चढता 
चढता हजची पराकाष्ठा डार्मवनवादाच्या वेळी झाली हतचा दर् आइन स्टाइन आहण एकडग टन ह्याांच्या वेळी तुटला आहण 
आता हतचा जोर ओसरला असून लढाई सांपण्याच्या बेतात आिे. िा दृहष्टकोण फारच आशावादी हदसतो. हवज्ञानाच्या 
सगळ्यात भयावि अशा कतुृत्वाला आता कोठे आरांभ िोत आिे. म्िणजे र्ाझ्या र्नात र्नोहवश्लेषणशास्त्र ककवा 
वतुनवाद नािी, तर ह्याांना आपल्यात सार्ावनू घेणारा सगळाच हवषय आिे. 
 

गेल्या शतकातल्या िल्ल्याांच्या पहरणार्ी आपल्या परांपराांचे सांरक्षण ज्या किडेन बुग ुफळीपयंत र्ागे िटले ती 
अहधकृतपणे धरून ठेवण्याचे कार् (शाळाांतून वगैरे) अजूनिी चालू रािील. पण बचावाच्या ककवा िल्ल्याच्या 
कशाच्याच लायकीची नािी म्िणून ती खरोखर सोडून देण्यात आली आिे. लढाई आता दुसरीकडेच चालली आिे 
आहण ती बौहद्धक चचेला योग्य अशा हवषयाांवर राहिलेली नािी. ‘श्रद्धा कशावर ठेवावी?’ ह्यावर चचा करणे शक्य 



 
           

आिे. पण आज प्रश्न िा नािी. त्याची जागा “आपल्या हर्थ स  [िा शब्द अवर्ानदशकुच आिे असे नािी. पािा Coleridge on 

Imagination, प्र. ७.] (myths) च्या ज्या वेगवेगळ्या श्रेणी आिेत त्याांची वगवुारी कोणत्या वेगवेगळ्या श्रद्धाप्रकाराांच्या 
साधनाांनी करावी?” ह्या प्रश्नाने घेतली आिे. आहण ह्या प्रश्नाचे उत्तर चचेतून हर्ळत नािी. प्रत्यक्ष जगण्यात हर्ळते. 
त्यातली जी सगळ्यात खालची श्रेणी आिे आहण हजच्या बाबतीत शांकेला, ऐस्च्छकतेला ककवा टाळाटाळीला 
जवळजवळ रु्ळीच वाव नािी – उदािरणाथु चालताना टाकलेल्या प्रत्येक पावलाची सुरहक्षतता हजच्यारु्ळे साधते ती 
अवलोकनाची हनत्यहक्रया. ज्याांरु्ळे आपल्याला आगगाडी हर्ळते ककवा आपली गाडी चुकते त्या प्रकारच्या अपेक्षा 
ककवा गृिीते – अशा श्रेणीतल्या हर्थ स ना त्याांच्या गोतावळयातल्या इतर हर्थसवर (over its own members) 
अहद्वतीय अहधकार असतो. िा अहधकार िी श्रेणी हतच्यातून हनर्ाण िोणाऱ्या हवज्ञानाांना देते. र्ात्र त्याांची जी ऐस्च्छक 
ककवा तास्त्वक अांगे असतात त्याांना देत नािी. आपल्या हवचाराच्या प्रत्येक के्षत्रावर िी हवज्ञाने वाढत्या प्रर्ाणात 
आक्रर्ण करीत आिेत. त्याांना तुल्यबल, ककवा प्रहतकार करू शकणारे, असे जे कािी भेटते त्याचेिी सार्र्थयु, 
पडताळून पािता येण्यासारख्या घटनाांर्धल्या त्याच रू्लस्थानाांतून प्राप्त झालेले असते. 
 

ज्या र्ानाने एखादा प्रश्न त्याांच्या हवहशष्ट अहधकारक्षेत्रात येतो त्या र्ानाने ती [हवज्ञाने] त्यासांबांधी हनणुय 
देतात; आहण हवहशष्ट असा तत्सांबद्ध हवश्वास अथवा स्वीकार हतथे उहचत असतो. इतर श्रेणीतल्या हर्थ स कडून हदले 
गेलेले आव्िान आत्र्घातक ठरते. आपल्या स्वतःच्या श्रेणीसांबांधीच्या चुकीच्या कल्पनेने त्या [हर्थ स ] िे आव्िान 
देतात. (आपली श्रेणी जर त्याांनी धरून ठेवली असती तर, अहधक सर्ावेशक आस्थाांशी सांबद्ध असल्याकारणाने ती 
उच्चतर ठरली असती.) आहण तसे करण्यारु्ळे त्यातून ज्या प्रकारच्या श्रद्धा आकाराला येतात त्याांचा दजा कर्ी 
करतात. धोका असा आिे की, हवज्ञानाजवळ आपल्यासांबांधी आपल्याला साांगण्यासारखे बरेच अहधक असल्यारु्ळे ते 
इतर हर्थ स ना अशी चूक करण्याला अहधकाहधक प्रवृत्त करील आहण असे करून त्याला आव्िान देण्याला त्याांना 
हचथावील आहण शवेटी शरण येण्याला भाग पाडील. पण त्याांचे कायु िे हवज्ञानाचे कायु नािी. ज्याप्रर्ाणे हवज्ञान जे 
देते ते त्या देत नािीत त्याचप्रर्ाणे त्या जे देतात ते हवज्ञान देऊ शकत नािी. 
 

जो सांघषु उद भवायलाच नको िोता तो जर आणखी वाढला तर आजपयंत केव्िािी अनुभवला नािी अशा 
नैहतक गोंधळाला र्ाणसाला तोंड द्यावे लागेल असे हदसते. अशा पहरस्स्थतीत, र्ी घेतलेल्या उताऱ्यात र्रॅ्थयू आनुल्ड 
हनक्षनू साांगतो त्याप्रर्ाणे आपले आश्रयस्थान काव्य िेच आिे. ते आपले तारण करण्याला सर्थु आिे. पण ‘तारण’ ह्या 
शब्दात कािी लोकाांना कनदा हदसते म्िणून आपण असे म्िणू की, आपल्याला हटकवनू ठेवण्याला, तसेच सांभ्रर् आहण 
वैफल्य ह्याांपासून आपली सोडवणूक करण्याला, काव्यच सर्थु आिे. काव्य-कायु िे हवज्ञानापलीकडल्या (supra-
scientific) हर्थ स चे उगर्स्थान आिे आहण काव्याची परांपरा िी त्याांची सांरक्षक आिे. “कोणत्यािी सर्ाजाचे काव्य 
त्या सर्ाजाच्या हजवांत भाषेपासून आपले जीवन घेते आहण आपल्याकडून हतला जीवन देते. हतच्या बोधावस्थेचा 
(consciousness) चरर्ोत्कषु, हतचे सवोच्च सार्र्थयु, आहण हतची सूक्ष्र्तर् सांवेदनशीलता हतच्या काव्यात व्यक्त 
िोते.” असे र्ाझ्या हपढीच्या सवुश्रेष्ठ कवीने अलीकडेच हलहिले आिे. [टी. एस. एहलयट: The Use of Poetry पृ.१५.] िे 
सार्र्थयु काय आिे, त्याने आपल्याला काय हदले आिे, आहण त्याला धोका कशापासून आिे ह्याचा आपण अहधक 
हवचार केला पाहिजे िेच र्ला र्ाझ्या ह्या प्रहतपादनातून साांगायचे आिे. 
  



 
           

पणिणशष् ट 
 
जयाांच्याबद्दल गैरसर्ज िोण्याची शक्यता आिे असे दोन रु्ख्य शब्द वरील हववेचनात आले आिेत. आहण कािी 
वाचकाांचा त्यारु्ळे गैरसर्ज झालेलािी आिे. ते दोन शब्द म्िणजे ‘हनसगु’ आहण ‘श्रद्धा’. 
 

‘हनसगु’: िा उघडच असा शब्द आिे की, त्याचा अनेक अथांनी उपयोग करता येईल. ज्यात आपण राितो 
आहण ज्याचा आपण एक भाग आिो ‘ते’ सवु; तसेच ह्या ‘ते’ ची अगदी तपशीलवार आहण सुसांगत अशी जी र्ाहिती 
आपल्याला हर्ळण्यासारखी असेल हतच्याशी जुळणारे असेल तेिी त्या अथात सर्ाहवष्ट िोईल. ककवा आपल्याला 
स्वतःला (आहण इतर र्नाांना) बाजूला काढून ‘हनसगु’ म्िणजे आपल्यावर जे प्रभाव पाडते ‘ते’ असे र्ानायचे (असे 
करताना आपल्या शरीराच्या चयापचयाचा हवसर पडू देऊन चालणार नािी). ककवा जी आपल्या अनुभवाचा हवषय 
िोते अशी ‘वस्तू’ असे र्ानायचे. (असे र्ानले तर अनुभवण्याचे हजतके वेगवेगळे प्रकार आपण करू शकू हततके 
वेगवेगळे ‘हनसग’ु िोतील). आहण र्ग एका सांस्कृतीच्या दृष्टीने जे ‘नैसर्मगक’ ते दुसऱ्या सांस्कृतीच्या दृष्टीने हवहचत्र 
आहण कृहत्रर् ठरते (पािा ‘रे्नहशयस ऑन द र्ाइण्ड’, प्रकरण ३). त्यात आणखी फसगत अशी की, ह्या प्रकारात दृष्टी 
आहण दृश्य िी अहभन्न असल्यारु्ळे आहण िा हनत्याचाच चचेचा हवषय असल्यारु्ळे, असे िोण्याची शक्यता आिे की, 
आपल्या सर्जुतीप्रर्ाणे आपण एकच भाषा वापरीत असू आहण तरी ‘हनसगा’ र्ध्ये अगदी वेगळे आशय भरीत असू. 
आहण र्ग आपल्याला हतथे जे आढळेल ते आपण हतथे जे ठेवले त्याच्याशी असांबद्ध नसेल. 
 

‘कोलहरज ऑन इर्हॅजनेशन’ ह्या पुस्तकाच्या सिाव्या आहण सातव्या प्रकरणात र्ी ह्या प्रश्नाांची अहधक चचा 
करण्याचा प्रयत्न केला आिे. 
 

‘श्रद्धा’: दोन ‘श्रद्धाां’ र्ध्ये पुढील प्रकाराांनी भेद िोऊ शकतील. (१) त्याांचे हवषय, (२) त्यासांबांधीची हवधाने 
ककवा त्याांची अहभव्यक्ती, (३) श्रद्धा ठेवण्याच्या पद्धती, (४) त्याांचे आधार, (५) त्याांना हनहर्त्त िोणारे प्रसांग, (६) इतर 
‘श्रद्धाां’ शी असणारे त्याांचे सांबांध, (७) सांभाव्य कृत्याांशी असणारा त्याांचा सांबांध, (८) आहण इतर प्रकाराांनी. इतराांच्या 
श्रद्धा (आहण बिुधा आपल्या देखील) काय आिेत िे कळण्याचे रु्ख्य साधन म्िणजे त्याांसांबांधी केली गेलेली हवधाने 
ककवा इतर प्रकाराांनी झालेला त्याांचा आहवष्कार. पण अगदी वेगळ्या श्रद्धा एकाच पद्धतीने अहभव्यक्त िोणे शक्य आिे. 
हवचाराहश्रत (speculative) र्त व्यक्त करण्यासाठी वापरलेले बिुतेक शब्द ‘श्रद्धा’ ह्या शब्दाइतकेच सांहदग्ध 
असतात. तरी देखील अशा शब्दाांच्या सािाय्यानेच श्रद्धा-हवषय ओळखणे भाग पडते. 

 
पण ‘श्रदे्ध’ च्या बाबतीत आणखी एक अडचण आिे. कारण त्या शब्दाने, ककवा अांशतः सर्ानाथुक अशा इतर 

शब्दाांनी, त्यात सार्ान्यतः सर्ाहवष्ट असलेल्या (आहण गोंधळवून टाकलेल्या) अनेकहवध दृहष्टकोणाांचा (३) बोध िोत 
नािी. ह्या दृहष्टकोणात असलाच तर केवळ प्रर्ाणभेद आिे असेच बिुधा र्ानले जाते. ‘प्रर्ाणभेद कशाचा?’ तर 
‘श्रदे्धचा’ असे उत्तर हदले जाईल. पण असे उत्तर देणे म्िणजे पे्रर्ाचे सवु प्रकार िे प्रर्ाणभेदाचेंच असतात असे 
म्िणण्यासारखे आिे. हवषयभेदारु्ळे त्यात आणखी काय फरक पडत असेल तेवढाच. अशा प्रकारची ढोबळ अहत-
सुबोधीकरणे र्नाच्या सांरचनेचा हवपयास करतात आहण कािी सहदच्छू प्रवचनकाराांच्या िातची, लोकाांची र्नें 
वळवणारी अशी, ती आवडती साधने असली तरी ती अनथावि आिेत. 

 
एक प्रकारच्या हनर्मवकार सांशोधनाला इथे फार र्ोठे के्षत्र उपलब्ध आिे. पण त्या प्रकारचे सांशोधन फारसे 

झालेलेच नािी. हरकार्पण अहधकाहधक हर्ळू लागेल अशी धास्ती आज जगात वाटू लागली आिे. अशा पहरस्स्थतीत 
र्ित्त्वाच्या आहण ज्यात सांशोधनाला वाव आिे अशा सूक्ष्र् गोष्टींच्या बाबतीत अहधरेपणा करून चालणार नािी. 

 



 
           

तेव्िा ‘हनसगु’ ह्या शब्दाप्रर्ाणे ‘श्रद्धा’ ह्या शब्दारु्ळेिी गैरसर्ज हनर्ाण झाले तर त्यारु्ळे क्षुब्ध िोता कार्ा 
नये ककवा आियुचहकतिी िोता कार्ा नये. िे लिानसे पुस्तक वाचकाांपुढे ठेवनू र्ी स्वतःला त्याांच्या िाती सोपवलेच 
आिे. आता त्याांत टीपाांची भर घालून पृष्ठ सांख्या दुप्पट केल्याने त्या पहरस्स्थतीत कािी सुधारणा िोण्याची शक्यता 
नािी. िा हवषय इतका अफाट आिे की, त्यावर हकतीिी र्ोठा ग्रांथ हलहिला तरी त्यात ह्या हवषयासांबांधी लेखकाला 
वेळोवेळी काय वाटले ह्याची स्थूल रूपरेषा देण्यापलीकडे अहधक कािी करता येणार नािी. 
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फेिणिचाि (Reorientation) 
 
‘काव्यवाचनाच्या अनुभवा’ सांबांधी र्ी जे हलहिले आिे त्याचा बराचसा भाग ‘हप्रस्न्सप ल्स ऑफ हलटररी हक्रहटहसझ म ’ 
र्ध्ये र्ी ज्या तत्त्वाांचे अहधक तपशीलवार हववरण केले आिे त्याांचेच सुबोधीकरण आिे. त्यानांतर र्ला असे हदसून 
आले आिे की, त्याांतली कािी तत्त्वे चुकीची नसली तरी अहवकहसत आहण चुकीच्या अथाने घेतली जाऊ शकतील 
अशी आिेत. आता र्ी जे हववेचन करीत आिे त्यात र्ाझा प्रयत्न त्या हवचारबांधातल्या, हदशाभलू करणाऱ्या, कािी 
भागाांची भर घालून त्यासकट सबांध आराखड्ालाच नवीन वळण द्यावे असा आिे. त्यातून जे हनष्पन्न िोईल ते कवींना 
पूवीच्या हववेचनापेक्षा अहधक उपयुक्त िोण्याची शक्यता आिे अशी आशा वाटते. 
 

पूवीच्या हववेचनात रु्ख्य दोष असा राहिला िोता की, ज्याला यथाथुपणे ‘काव्यात्र्’ म्िणता येईल अशा 
कोणत्यािी अनुभवातले अांतगतु सांबांध पुरेसे स्पष्ट केले गेले नव्िते. त्याचप्रर्ाणे त्या अनुभवाची दुसऱ्या अनुभवावर जी 
अवलां बने असतात त्याांचे बािुल्य आहण त्याांच्या गुांतागुांतीिी स्पष्ट करण्यात आल्या नव्ित्या. आपल्या ‘बौहद्धक’ आहण 
‘कृहतप्रवण अथवा भावनात्र्क’ प्रवािाांर्धल्या असांख्य परस्परसांबांधाांचा त्या लेखात उल्लेख आिे आहण त्याांचे हवभाजन 
म्िणजे हववेचकाने अवलां हबलेली एक क्लृप्ती ह्यापेक्षा अहधक कािी नािी असेिी त्यात म्िटले आिे िे खरे आिे. पण त्या 
हववरणाचा एकूण आराखडा ह्या परस्परप्रभावाांची पुरेशी ओळख पटण्याला हवरोध करणारा आिे. िी चूक सुधारण्याचा 
र्ला आता प्रयत्न केला पाहिजे. 

 
आपण अगदी सिजपणे कहवतेच्या ‘भागाां’ बद्दल बोलतो. असा भागाांचा उल्लेख करून ज्याच्याशी आपण 

बोलत असतो त्याच्यासर्ोर ज्यासांबांधी आपण बोलत असतो त्याबाबत हकती वेगवेगळे पयाय ठेवीत असतो ह्याची 
आपल्याला फारच अांधुक आहण दूरास्न्वत जाणीव असते. कहवतेच्या ओळी िे हतचे ‘भाग’ असतात. हतच्यातली गृिीते 
(assumptions), हतच्यातले ध्वहनताथु (implications), हतच्यातले सूहचताथु (suggestions), प्रहतध्वनी 
(echoes), शब्द, अक्षरे, स्वल्पहवरार् िे देखील हतचे भागच असतात. पण हकती वेगवेगळ्या प्रकाराांनी! [पािा Parts 
and Wholes: The Hayden Colloquium on Scientific Method and Concept, सांपादक डॅहनयल लनुर, न्ययूॉकु, द फ्री पे्रस, १९६३. रोर्न 
जेकबसन ह्याांचे त्या पुस्तकातले हववचेन ह्या बाबतीत हवशषे उपयुक्त ठरेल असे आिे. ह्या फेरहवचारात जे रु्दे्द र्ाांडले जाणार आिेत त्याांना 
उदािरणे पुरवणारे म्िणून जेकबसन ह्याांच्या भाषणानांतर झालेल्या र्ाझ्या स्वतःच्या भाषणाचािी र्ी सर्ावेश करीत आिे] आहण पुष्कळ वेळा 
वेगवेगळ्या भागाांचे परस्परसांबांध िेिी हतचे ‘भाग’ च असतात. एका ओळीची लाांबी दुसऱ्या ओळीच्या लाांबीवर अवलां बून 
असेल (एखाद्या र्ापाने र्ोजून ठरणाऱ्या लाांबीपेक्षा अगदी वेगळ्या अथाने). एका खांडाचे (foot) स्वरूप इतर प्रत्यक्ष 
ककवा सांभाव्य खांडाांवर (feet) अवलां बून असते. ध्वहनसाम्याचे (assonance) कायु ते सांपूणु यर्क नसल्याने िोत 
असते. भाववृत्तीच्या बदलासाठी पूवुवती अशी भाववृत्ती असावी लागते. त्याचप्रर्ाणे कधी अपेहक्षत नसल्यारु्ळेच शब्द 
प्रभावी ठरण्याचा सांभव असतो तर कधी नेर्का अपेहक्षत असल्यारु्ळेच आियुकारकपणे प्रभावी ठरेल. अशा प्रकारचे 
डावपेच आहण क्लृप्त्या सवुच भाषाव्यविाराांत नेिर्ी आहण नाना प्रकाराांनी वापरल्या जातात. भाषेचा ‘काव्यात्र्’ 
उपयोग म्िणजे काय ह्याची एक व्यापक आहण सार्ान्यतः सोहयस्कर व्याख्या म्िणजे ज्या प्रकारच्या उपयोगाांरु्ळे 
भाहषताची पहरणार्कारकता वाढते तो. 

 
रचना करणारे लेखकाचे र्न आहण पुनरुचना करणारे वाचकाचे र्न ह्या क्लृप्त्या कशा वापरतात ह्याांचा 

हवचार करणे िे, ज्या अांतःसांबांधाांवर ‘हवज्ञान आहण काव्य’ ह्या पुस्तकात पुरेसा भर हदला गेला नािी असे र्ला वाटते ते 
अांतःसांबांध स्पष्ट िोण्याला सािाय्यक िोईल. अनुप्रास म्िणा ककवा ध्वहनसाम्य म्िणा ह्याांच्या वापरात (आहण वाचकाने 
त्याच्या केलेल्या अथात) – तो जाणतेपणे केलेला असो, नेणतेपणे केलेला असो की, जाणतेनेणतेपणे केलेला असो 
– आपण सार्ान्यतः सर्जतो त्यापेक्षा हकती तरी अहधक प्रर्ाणात सांरचनेची (structure) जाणीव हशरलेली 
असतेच. ह्या सांरचना सार्ान्यतः चक्राकार, कोलहरजचा [‘Dejection’, ओळ १३६, “Their life the eddying of her living soul.” 

शब्द उसना घ्यायचा तर [पाण्यातल्या] भोवऱ्यासारख्या असतात. पुष्कळदा ते भोवऱ्यातून हनघालेले भोवरे असतात. 



 
           

प्रत्येक उपघटकार्ध्ये (sub-component) पुढल्याला पे्ररणा देणारी (feed-forward) आहण र्ागल्याला हनवेदन 
करणारी (feed-back) आदानप्रदानात्र्क परस्परावलां बी गुणवैहशष्ट्ये असतात. म्िणजे जे घडलेले असते त्याने 
पुढे घडणाऱ्याचे र्ागदुशनु केलेले असते (fed forward) [आहण] आवश्यक असेल तर दोषहनवारक हक्रया करता 
यावी म्िणून हवहशष्ट हठकाणी घडलेली, सांवादी (accordant) ककवा तहदतर, घटना उपचक्राला (sub-cycle) 
आधारभतू असलेल्या र्ोठ्या यांत्रणेकडे हनवेहदली जाते (fed back). 

 
नुसत्या िाताने वतुुळ काढणे िे कदाहचत पुढल्याला र्ागुदशनु आहण र्ागल्याला हनवेदन ह्या चक्रगतीचे 

(feed-forward feed-back cycle) एक अगदी चपखल उदािरण िोऊ शकेल. [     English Through Pictures, 

      २,        ,           ,   . २२९२.] ह्यातली अगदी पहिली हक्रया म्िणजे वतुुळाचा आकार काय असावा िे ठरवणारा 
र्ागुदशकु आदेश (feed-forward direction). त्यावाचून वतुुळ काढण्याला आरांभच िोऊ शकत नािी. नांतर 
तुर्च्या िातातला खडू जसा इांचाइांचाने पुढे सरकत जातो तसे र्ागदुशकु आदेशाचा भांग झाला असेल तर [वतुुळ 
काढण्यात] हक्रयाशील असलेल्या तुर्च्या र्ज्जातांतूस्नायू-स्नायुबांध-साांधे ह्याांना कळवले जाते (feed-back 
reporting) आहण आवश्यक असेल तर चूक सुधारणारा नवीन सांदेश हदला जातो (feed-forward). आता कल्पना 
करा: तुर्च्या िाताची जी रु्क्त पण हनयांहत्रत गती आिे हतला सािाय्यक असणारे सगळे – हदशा चुकते का िे दक्षतेने 
पािणारा तुर्चा डोळा, खाांदा, कोपर, र्नगट, तसेच अांगठ्याचे आहण बोटाांचे साांधे इत्यादींना वळवणाऱ्या स्नायूांच्या 
परस्परहवरोधी ताणाांचा तोल साांभाळणारे र्ज्जातांतू, िे सवु – एका परस्परसािाय्यक पहरपथार्ध्ये (circuit) सांघहटत 
झालेले आिेत. ह्या पहरपथात जे लिान उपघटक आिेत ते देखील, ज्या एका र्ोठ्या यांत्रणेचे ते कायु साधीत आिेत 
हतच्यावर अवलांबून असल्यारु्ळे, स्स्थर राखल्या गेलेल्या चक्रगहत-यांत्रणा (cycle systems) आिेत असेिी 
आपल्याला र्ानता येईल. 

 
ह्या एकूण व्यवस्थेतली सिज लक्षात येणारी एक गोष्ट म्िणजे हतच्यात पयाय-योजनेला (substitution) 

[जेव्िा अनेक स्वतांत्र सर्ाांतर (parallel) पहरपथ एकरे्काांशी एकाच वेळी सिकायु करीत असतात तेव्िा चूक 
सुधारण्याला हकती वाव उपलब्ध असतो िा प्रश्न आिे. त्याकडे फॉन नॉयर्ान ह्याांनी लक्ष वेधले आिे.] असलेला 
अर्याद वाव. हतच्यात अनेक पयायी साधने उपलब्ध आिेत. वतुुळाच्या वक्रतेत सुधारणा करायची झाली तर ती 
तुम्िाला खाांद्याचे, कोपराचे, ककवा र्नगटाचे ककवा वेगवेगळ्या प्रर्ाणात हतघाांचेिी वळण बदलून करता येईल. जर 
कािी कारणाने एका पद्धतीने िे करता आले नािी तर दुसऱ्या एखाद्या पद्धतीने करता येईल. िी गोष्ट जीवशास्त्रदृष्ट्या 
अत्यांत र्ित्त्वाची आिे िे उघड आिे. पण (शक्य िोईल त्या प्रर्ाणात) हवचार करण्याजोगा प्रश्न िा आिे की, ह्या 
पयायाांची हनवड कशी केली जाते? त्याांना तयार रािण्याच्या सूचना कशा हदल्या जातात? आहण त्याांचा पूवापार क्रर्, 
त्याांचे र्ीलन, वगैरेंचे व्यवस्थापन कसे केले जाते? त्यासाठी ह्या र्ोठ्या यांत्रणेत आडव्या-उभ्या, लिान-र्ोठ्या अशा 
अनेक हनयांत्रण-योजनाांच्या श्रेणी असल्या पाहिजेत आहण ह्या सवात ज्या उपयांत्रणा असतील त्यात परस्पर-
हनवेदनाची, कदाहचत हवहवध-प्रकारची, कािी तरी व्यवस्था असली पाहिजे. िा सगळा, अथात, आज तरी (१९७०) 
केवळ तकाचा खेळच आिे. पण अलीकडे कािी वषांत ह्या बाबतीत इतक्या अनपेहक्षत अशा झपाट्याने प्रगती झाली 
आिे, आहण र्ज्जातांतुव्यवस्थेच्या प्रहतर्ानाांनी (model designs) अशी आशा हनर्ाण केली आिे की, र्ानवाच्या 
बीजरूप सार्र्थयावर नवीन, आहण कदाहचत, बांधहवर्ोचक प्रकाश लवकरच पडेल असे वाटते. 

 
र्न-र्ेंदू (mind-brain) िी एक गणकयांत्राशी सर्रूप (parallel) अशी वस्तु आिे असे आजच म्िणणे 

अकाली आहण कदाहचत वेडेपणाचे िोईल ह्यात शांका नािी. पण त्या दोिोंत इतका सारखेपणा आिे की, र्न जे कािी 
करते ते ते कसे करू शकते ह्याची कल्पना आता आपण पूवीपेक्षा हकती तरी अहधक सांयुहक्तकपणे करू शकतो. आहण 
ह्या हक्रया खरोखरच हकती नैसर्मगकातीत (preter-natural) – म्िणजे ‘नैसर्मगक’ ह्यासांबांधीची आपली जी पूवी 
कल्पना िोती हतच्या अतीत ह्या अथाने – आिेत ह्याचीिी कल्पना करू शकतो. 

 



 
           

कािी काव्याांर्ध्ये ह्या नैसर्मगकातीताची अत्यांत आत्र्वतीं (reflexive) आहण आत्र्सांबद्ध (self-involved) 
अशी उदािरणे आढळतात. तीं स्वतःच स्वतःचे सांस्करण-सांपादन करतात. कािी वेळा इतके की र्नोव्यापार-पटाचें 
(mental spectrum) दुसरे टोक जे गहणत त्याच्याशी त्याची तुलना िोऊ शकेल. र्ात्र आत्र्सांदभाच्या आहण 
आत्र्परीक्षणाच्या त्याांच्या पद्धती अगदी हभन्न आिेत. गहणत स्वतःचा शोध गहणताच्या साधनाांनी करते. काव्ये 
काव्याच्या साधनाांनी करतात. काव्याची रचना करीत असताना, ककवा काव्याच्या वेगवेगळ्या अथांतून हनवड करताना 
एका घटकात बदल केला तर इतर घटकाांत हकती र्यादेपयंत बदल करणे भाग पडते – ‘अ’ र्ध्ये बदल झाला तर 
‘आ’ आहण ‘ई’ र्ध्ये देखील बदल झालाच पाहिजे – िे लक्षात घेऊन आपण काय करायचे ते ठरवतो. इथेच 
आपल्याला काव्य आत्र्शोध कसे करते ते हदसून येते. एका घटकातल्या बदलाांचे इतर घटाकाांवर िोणारे अपहरिायु 
पहरणार्, उपलब्ध पयायाांचे परस्परस्पधी पहरणार्, आपल्याला त्याांचे वजन तोलण्याला भाग पाडतात. रचनेची 
प्रहक्रया म्िणजे खरोखर ह्या पहरणार्ाांची वजने तोलणेच आिे. र्ाझे म्िणणे असे आिे की, वतुुळ काढण्याच्या 
प्रहक्रयेतल्या प्रर्ाणेच ह्या प्रहक्रयेत देखील, सार्ान्यपणे ज्या पयायाांची आपल्याला अल्पशी देखील जाणीव असल्याचे 
आपण र्ान्य करीत नािी त्या पयायाांचा सर्ावेश करावा. 

 
‘आपल्या’ ला ह्या पयायाांची जाणीव नसते. पण कहवतेच्या रचनेला, हतच्या वाढीला, त्याांची जाणीव असते. 

आहण ‘आपल्या’- तलेच कािी तरी ह्या असांख्य पहरणार्ाांची (entailments) – सिकाराांची आहण नकाराांची – 
हनःशांकपणे आहण पके्कपणी दखल घेते. 

 
अशा वाक्याांत कोणते ‘आपण’ बोलत असू िे ठरवणे िी सोपी गोष्ट नािी. एक सांभाव्य उत्तर असे हदसते की, 

अशा वाक्याांतले ‘आपण’ म्िणजे र्ागल्याला केलेल्या हनवेदनाने (feed-back) त्या त्या वेळी सांर्त केली जात 
असलेली उहचत अशी पुढली हक्रयापद्धती (feed-forward). आपल्यातले ‘आपण’ सतत बदलत असतो िी जी 
सवुर्ान्य वस्तुस्स्थती आिे हतच्याशी िे उत्तर सुसांगत आिे. कहवतेच्या रचनेच्या ककवा हतचा अथु लावण्याच्या कायात 
गुांतलेले ‘आपण’ अांगीकृत कायाशी अत्यांत हनकटपणे बाांधले गेले असल्याचे हदसून येते. त्या र्ानाने पाढ्ाांच्या 
ज्ञानाचा उपयोग करणारे ‘आपण’ त्यात जवळजवळ रु्ळीच गुांतलेले नसतो. पण िे दोघेिी ‘आपण’ कोणत्यािी 
चहरत्रलेखकाला कधीच उर्गणार नािी अशा एका र्ोठ्या ‘आपण’ चे भाग असतो. 

 
र्ी सुचवल्याप्रर्ाणे ‘आपल्या’ ला ज्याांची जाणीव नािी (पण कहवतेला ज्याांची जाणीव आिे) अशा प्रभावी 

पयायाांचा आपण कहवतेत सर्ावेश केला तर, बिुतेक काव्ये आपल्या हठकाणी जी गूढता (mystery) असल्याचा रास्त 
दावा करताना हदसतात ती गूढता त्या कहवतेला पुन्िा प्राप्त िोण्याची शक्यता आिे. कहवतेसांबांधी आपल्याला हजतकी 
र्ाहिती असते त्यापेक्षा हतला स्वतःला अहधक र्ाहिती असते. आहण ह्या गोष्टीची आपल्याला जाणीव करून देणे िे 
हतच्या कायाचा एक भाग आिे. कहवतेसांबांधी िा दृहष्टकोण स्वीकारला तर, कहवता म्िणजे ‘अनुभवाचा वेचक तुकडा’ 
(a choice piece of experience) अशी जी पदवी (status) हतला ‘हवज्ञान आहण काव्य’ ह्या पुस्तकात हदली 
गेली िोती असे र्ला वाटते हतच्यापासून हतची सुटका िोईल अशी र्ला आशा वाटते. ह्या दृहष्टकोणाचे Vulgar 
Packaging View असे वणुन करून त्याचा ‘The Future of Poetry’ र्ध्ये [र्ी] चाांगलाच हधक्कार केला आिे. 
(The Screens and Others Poems) ची पुरवणी आहण (So Much Nearer) र्ध्ये पुनरुु्हद्रत (Harcourt, 
Brace & World, Inc., 1968). कहवता िी र्ग एक नोंद रािात नािी, तर हजला आपली स्वतःची हवहशष्ट भहूर्का 
पार पाडायची आिे अशा एका सत्तेचे (being) आत्र्स्वरूपात व्यक्त िोणे आिे असे हदसून येते. ‘आपण काय व्िावे?’ 
(What to be?) ह्या प्रश्नाने हतची सुरुवात िोते आहण जेव्िा ती यशस्वीपणे सर्ाप्त िोते तेव्िा ती ज्याच्या शोधात 
असते ते हतला स्वतःतच गवसलेले असते. ती आत्र्हनबद्ध िोते. कोलहरजचे सूत्र वापरून साांगायचे तर “ती आिे तशी 
का आिे आहण इतर कािी का नािी ह्याचे कारण हतच्यातच असते”. 

 



 
           

ज्या अांतःसांबांधाांकडे ‘हवज्ञान आहण काव्य’ र्ध्ये दुलुक्ष झाले िोते असे र्ला वाटते त्यासांबांधी आतापयंत 
साांहगतले. इतर सांबांध – जे घडले ते आहण जे घडणार आिे ते ह्याांना जोडणारे, तसेच हनवड करणारे आहण चुका 
सुधारणारे दुवे – ह्याांकडेिी, र्ी अन्याय करीत नसेन तर, र्ला वाटते [त्या पुस्तकात] दुलुक्षच झाले. धर्ाच्या 
हपछेिाटीचा वेग वाढवण्यात फार गुांतल्यारु्ळे त्या पुस्तकाला स्वतःच्या उदे्दशाकडे लक्ष द्यायला बिुधा फुरसत 
हर्ळाली नसावी. 

 
रू्ल्याांचा शोध, पुनःपरीक्षण आहण दृढीकरण करण्याचे कायु काव्याांना ह्या ज्या इतर सांबांधाांच्या द्वारा करणे 

शक्य िोत असते ते सांबांध एखाद्या चाांगल्या कोशाच्या कायाकडे पाहिले तर कदाहचत थोडक्यात सर्जू शकतील. 
प्रत्येक शब्दाच्या प्रत्येक उपयोगाचा इतर सवु शब्दाांच्या उपयोगाशी प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष सांबांध असल्याचे हतथे हदसून 
येईल. इथे ‘उपयोग’ ह्या शब्दाचा काळजीपूवुक हवचार करणे आवश्यक आिे. शब्दाचा ‘उपयोग’ ह्याचा अथु, (इतर 
शब्दाांच्या सिकायाने) त्याला जे कायु करायला साांहगतलेले असते, जे कायु करण्यात त्याला इतराांना सािाय्य 
करायचे असते, ते. आपण स्वतःला कािी गोष्टींची पुन्िा आठवण करून देऊ या: (१) आपण शब्दाांना ज्या कायात 
सिभागी व्िायला साांगत असतो ते म्िणजे प्रसांगाांना यशस्वीपणे तोंड देण्याचा प्रयत्न करणे; आहण (२) िे प्रसांग म्िणजे 
अशा गुांतागुांती असतात की, त्यात जे कािी कायु करायचे असते त्याचे बोलणारा आहण ऐकणारा िे, त्या कायाबरोबरच 
आहण त्यात गुांतलेले असे, आवश्यक आहण रू्लभतू भाग असतात. 

 
भाषा र्ाणसासाठी काय करते ह्यासांबांधीच्या हवचारात ह्या सवु गोष्टी सार्ान्यतः गृिीतच धरल्या जातात. पण 

िेच जर अहधक सहवस्तरपणे र्ाांडले गेले आहण त्यावर कल्पकतापूवुक हवचार झाला तर –सजुनशील कायात योग्य 
प्रकारे वापरली गेलेली भाषा ह्या अथाने – काव्याचे ते सर्थुन िोऊ शकेल असे र्ला वाटते. ते कुठे शोधावे ह्याची 
नेर्की जाणीव “हवज्ञान आहण काव्य” च्या लेखकाला नव्िती. र्ात्र त्याचा सतत शोध घेत राहिले पाहिजे ह्याची 
जाणीव त्याला िोती. 

 
‘सजुनशील’ ह्या शब्दाच्या, रू्खुपणाने केल्या गेलेल्या, कािी उपयोगाांरु्ळे तो घाबरला असावा, आहण 

त्यारु्ळे त्या शब्दाचे इतर उपयोग करण्याला तो कदाहचत धजला नसावा. 
तू स्वतःला घडव ूशकतोस का? ते साांग. – आधी ते कार् शीक;– 
 

तू स्वतः काय केले आिेस ते कदाहचत तुला कळेल. 
 
(Say can’st thou make thyself?– Learn first that trade;–  
Haply thou mayst know what thyself had made.) [Coleridge, “Self Knowledge.”] 
 
कदाहचत कोलहरजलािी ह्याचा अथु नेर्का काय करावा ते कळले नसेल. भाषेने ज्या कािी गोष्टी करायच्या 

असतात त्याांपैकी अस्स्तत्वाच्या उच्चतर अवस्था प्राप्त करून घेण्यात आपल्याला र्दत करणे िी रु्ख्य गोष्ट आिे 
ह्याबद्दल सार्ान्यतः एकर्त िोणे शक्य आिे. पण असे असले तरी वरील हवधानाचा अथु करण्याच्या बाबतीत फारच 
थोडे हवचारवांत वाचक हनिल राितील असे वाटते. बोईहथयसला तुरुां गात तत्त्वज्ञानाने म्िटले, “तुझ्या आजाराचां 
कारण र्ला आता कळलां  तू काय आिेस िे तू हवसरला आिेस.” तसे िे आिे. 
  



 
           

आपि समाप् त झालो हे कणितेला कसे कळते?  
[डॅहनयल लनुर ह्याांनी सांपाहदलेल्या Parts and Wholes: The Hayden Colloquium on Scientific Method and Concept ह्या 

ग्रांथातून द र्ॅकहर्लन कां पनीच्या परवानगीने पुनरुु्हद्रत, © द र्ॅसच्यूसट स  इस्न्स्टट्यटू ऑफ टेक्नॉलजी, १९६३.] 
 
एडगर अॅलन पो पासूनच र्ी सुरुवात करतो. तो म्िणतो, “र्ला पुष्कळदा असे वाटले आिे की, आपली एखादी 
रचना पूणुतेच्या अवस्थेपयंत कशी पोचली ह्याच्या प्रहक्रया जर एखादा लेखक टप्प्या-टप्प्याने, तपशीलवार साांगू 
इच्छील – म्िणजे जर तो साांगू शकेल – तर तो त्याचा लेख अहतशय र्नोवेधक िोईल” (The Philosophy of 
Composition [र्ूळ वाक्य: “I have often thought how interesting a magazine paper might be written by an author who would 
– that is to say who could – detail, step by step, the processes by which one of his compositions attained its ultimate point of 

completion.”]) जो साांगू इच्छील – म्िणजे जो साांगू शकेल (“Who would – that is to say who could.”) 
काय करायचा ह्याचा अथु? असा करायचा का की, जो कोणी िे वणुन करायला सर्थु असेल त्याला ते करायला 
आनांदच वाटेल? की उलट असा करायचा की, स्वतःचे असे प्रदशनु करणे बिुतेक कुणाला सिन िोणार नािी? पो ने 
पुढे जे हलहिले आिे त्यावरून त्याचा कल दुसऱ्या अथाकडे हदसतो. 
 

ते कसेिी असो. कदाहचत ह्या बाबतीत दृहष्टकोणात बदल करण्याची आवश्यकता तर नािी ना? 
र्ानसशास्त्राच्या ज्या पांथाांचा अलीकडे कािी वषांत खूप व्यापक प्रर्ाणावर प्रसार झाला आिे ते आपल्या 
खाजगीपणाच्या आवडीला कािीसे प्रहतकूल आिेत. आपली स्वतःची र्नेसुद्धा आपली स्वतःची नसतात िी 
सवुसार्ान्य कल्पना, आहण त्याबरोबरच र्न नावाची वस्तु रु्ळी नािीच िे र्त, ह्या दोन गोष्टींरु्ळे आपण शक्य िोईल 
तेव्िा आहण हततके स्वतःला उघडे करण्यात रर्ण्याला प्रवृत्त िोण्याचाच सांभव अहधक. त्यानुसार र्ाझ्या स्वतःच्याच 
एका कहवतेने, ‘आपल्या पूणुतेचा अखेरचा टप्पा’ म्िणणार नािी र्ी, पण [पुस्तकाच्या] पृष्ठात स्वतःला पुरून घेण्याची 
तयारी िोईपयंतचा टप्पा कसा गाठला, ह्याची थोडीशी िकीकत ह्या हनबांधाच्या शवेटी हदलेली तुम्िाला आढळेल. 
अथातच त्यानांतरिी आपल्याला अनेक जन्र् लाभतील, वाचकाांच्या र्नात आपल्याला असांख्य वेळा पुनरुज्जीवन 
लाभेल, िी आशा हतला आिेच. 
 

पुढे र्ी जे कािी साांगणार ककवा गृिीत धरणार आिे त्यात Biographia Literaria च्या १४ व्या प्रकरणातले 
कोलहरजचे पुढील हवधान र्ाझे बिुताांशी र्ागदुशकु आिे. ते म्िणजे, “ज्या वस्तूांत ती आिे तशीच का आिे, त्यावेगळी 
का नािी, ह्याचे कारण अांतभूुत नसेल ती वस्तू हचरांतन आनांद देऊ शकणार नािी.” ककवा शलेीने आपल्या A 
Defence of Poetry ह्या हनबांधाच्या पहिल्याच वाक्यात वेगळ्या शब्दात केलेले तेच हवधान. “स्वतःच्या पूणुत्वाचे 
तत्त्व ज्यात अांतभूतु झाले आिे ते”. 
 

आरांभीच एक गोष्ट हवचारात घेणे उपयुक्त ठरेल. ती म्िणजे बिुतेक कहवता (कदाहचत सगळ्याच. पण 
‘सगळ्या’ शब्द वापरला तर आपण अवलोकन करण्याचे सोडून व्याख्या करण्याच्या र्ागे लागलो असे िोईल म्िणून 
र्ी फक्त ‘बिुतेक’ असे म्िणतो) आरांभीच स्वतःपुढे एक सर्स्या उभी करतात. ती सोडवली जाणे, बाजूला सारली 
जाणे, ककवा हवखुरली जाणे म्िणजेच हतला पूणुत्व येणे: जी पूणावस्था आपल्याला हववहक्षत आिे ती पूणावस्था प्राप्त 
िोणे. चाांगल्या कहवताांत तसे िोतेिी. कहवतेच्या पूणावस्थेच्या आधीचे जे टप्पे असतात ते पूणावस्थेशी (म्िणजे 
कहवतेचा शवेट आहण प्रयोजन ह्याांच्याशी) सांबांहधत असे भाग असतात. कहवताांच्या वेगवेगळ्या उदािरणाांत िे टप्पे 
कालदृष्ट्या ककवा तकुदृष्ट्या ककवा र्ानसदृष्ट्या ककवा उहद्दष्टदृष्ट्या पूवुवती असतात. 
 

कहवता स्वतःपुढे ज्या सर्स्या उभ्या करतात त्याांसांबांधी आपण आताच फार नेर्के बोलण्याचा प्रयत्न न करणे 
बरे. ह्या सर्स्या त्याांची हवहशष्ट प्रकृती, व्याप्ती, र्ित्त्व आहण नेर्केपणा ह्या दृष्टींनी अनेक प्रकारच्या असतील अशी 
अपेक्षा करायला िरकत नािी. ह्यापैकी कािी तुलनात्र्कदृष्ट्या साध्या असतात; कािी गुांतागुांतीच्या. 



 
           

 
िाताने वतुुळ काढणे िे साध्या आहण नेर्क्या सर्स्येचे क नरु्नेदार उदािरण आिे असे र्ला वाटते. एकतेचा 

तो अगदी िाताशी असलेला नरु्ना आिे. िाताने वतुुळ काढण्याची हक्रया अगदी आरांभीच – पहरघाचा पहिला 
हर्हलहर्टर काढला जाण्याच्या आतच – स्वतःची र्यादा स्वतःच स्पष्ट करून घेते. आहण त्याबरोबरच उरलेली 
सगळी हक्रया, हतच्या यशस्स्वतेच्या कसोट्या आहण वतुुळ सांपूणु िोण्याचे नक्की स्थान ह्या सवु गोष्टी अनन्यपणे आधीच 
हनणीत िोतात. 
 

एखादी कहवता स्वतःपुढे उभी करू शकेल अशी सोप्यात सोपी सर्स्या म्िणजे हतची वाढ िोऊ देईल अशी 
एखादी घटना शोधून काढणे ककवा हनर्ाण करणे. र्ी इतक्या लवकर ‘वाढ’ िा शब्द वापरला त्याचे कारण म्िणजे 
र्ला असे खोलपणे जाणव ूलागले आिे की, जीवशास्त्रीय, सेंहद्रय, प्राहणशास्त्रीय ककवा अहधक नेर्केपणे साांगायचे तर 
गभवृुहद्धशास्त्रीय उदािरणेच ह्या हवषयात सवात अहधक उपयोगी पडू शकतील. 
 

गभापुढे असलेल्या एकूण सर्स्येचे वणुन, फार प्राचीन काळी, स्तोत्रकाराने (Psalmist) स्वतः हतचे उत्तर 
देतादेताच करून ठेवले आिे: 
 

र्ाझा देि अपूणु असतानाच त्याच काय आिे 
ते तू पाहिलेस; आहण 
तुझ्या पुस्तकात र्ाझ्या सगळ्या अवयवाांची नोंद झालेली िोती; 
जेव्िा त्याांच्यापैकी एकिी नव्िता: 
तेव्िासुद्धा हदवसागहणक त्याांना आकार येत िोता. 
(Thine eyes did see my substance yet being unperfect; 
And in thy book were all my members written; 
Which day by day were fashioned: 
When as yet there was none of them.) 

 
“When as yet there was none of them” अशा पहरस्स्थतीत, शवेटी त्याांना जे कािी व्िायचे असते ते 

िोत असताना आपण पुढल्या क्षणी काय व्िावे िे त्याांना कसे कळते? िी गभापुढची सर्स्या आिे. हतचे उत्तर एखाद्या 
पुस्तकात हलिून ठेवलेला एक हनयर्बांध, यादी, सूचनाांचा क्रर्, आदेश ह्याांच्याशी तुलना करून देता येण्यासारखे 
आिे. िे कािी खरोखर चाांगले उत्तर नािी, नािी का? कारण, पुस्तकात हदलेला सूचनाांचा क्रर्, आदेश (ककवा 
उदािरणाथु, कहवता) ह्याांना शवेटी जे कािी व्िायचे असते ते िोत असताना पुढच्या क्षणी आपण काय झाले पाहिजे िे 
कसे कळते? असा प्रश्न जर आपण हवचारला तर रू्ळचाच प्रश्न पुन्िा उभा राितो. 
 

गुणसूत्राांच्या नृत्याचे (chromosome dance) कायु कसे चालते िे आपल्याला कर्ी-अहधक र्ानाने कळू 
शकेल इतपत त्यासांबांधीचे ज्ञान आपल्याला िोऊ लागले आिे असे म्िणतात. त्यासांबांधी आपल्याला जेवढे ज्ञान असणे 
आवश्यक आिे तेवढे सगळे ज्ञान आपल्याला पुढेर्ागे हर्ळेल अशीिी अपेक्षा करायला िरकत नािी. पण “कहवता 
कशी वाढते? आपण ‘आपण’ च कसे व्िावे िे ती कसे हशकते? आपण सर्ाप्त झालो िे हतला कसे कळते?” ह्या 
आपल्या प्रश्नाांचे सर्ाधानकारक उत्तर हर्ळण्यासाठी शब्दाांचे नृत्य आहण त्या नृत्यार्ागची नृत्ये ह्यासांबांधी आवश्यक 
असलेले ज्ञान जवळपास पुरेसे हर्ळण्याला र्ात्र त्यार्ानाने बराच अहधक काळ लागेल. 
 

ह्या प्रश्नाची अशा रीतीने र्ाांडणी करणे म्िणजे चेतनोक्ती (Pathetic Fallacy) आिे असे र्ला वाटत नािी 
िे जाता जाता साांगून ठेवतो. ह्या भाषणासांबांधीची सूचना फलकावर लागल्याबरोबर र्ाझे एक हर्त्र र्ला म्िणाले, 



 
           

“चचाहवषयाच्या र्थळयातच अचेतनावर भावनारोप (पॅथेहटक फॅलसी) करणारे तुम्िी खूपच धीट गृिस्थ आिा.” पण 
कहवताांर्ध्ये पूणुपणे नसलेली अशी कोणतीच गोष्ट र्ी र्थळयात त्याांच्यावर लादलेली नािी. त्या स्वभावतःच हजवांत, 
सांवेदनक्षर् आहण सजाण अशा वस्तू आिेत. कहवतेला सेंहद्रय र्ानणारे रूपक िे रूपक नािीच. ते हतचे वाच्याथाने 
वणुन आिे. कहवता िी आपले स्वतःचे रूप प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न करणारी एक हक्रया आिे. सजीव वस्तूांची सवु 
वतुणूक (‘िालचाल’ िा शब्द र्ला अहधक योग्य वाटतो. पािा. Speculative Instruments, pp. 118–22) 
इांहद्रयसांबद्ध (organic) असते. र्ात्र ती खऱ्या अथाने ‘िालचाल’ [कृती] असली पाहिजे. हजन्यावरून खाली पडणे 
िी ‘िालचाल’ नव्िे. हजना चढणे िी [िालचाल] आिे. 
 

कहवता, पुस्तक, र्ते वगैरे कािी अांशी स्वतःची जबाबदारी जाणणारी असतात, आपण काय करायचे ते ती 
आपणच ठरवतात आहण आपल्या चुकाांचा भूदुण्ड आपणच भरतात िा हवचार अहत ताणला जाणे शक्य आिे. 
Tractatus Logico-Philosophicus र्ध्ये दोन-तीन प्रर्ाद असल्याचे, तो ग्रांथ प्रकाहशत झाल्यानांतर कािी 
हदवसाांनी, स्व्िट ग नस्टाइनने र्ला साांहगतल्याचे आठवते. (त्या चुका भाषाांतराच्या नव्ित्या. त्याची त्याबद्दल तक्रार 
नव्िती. तर रू्ळ हवचारातल्याच िोत्या.) र्ी सरळ भावाने म्िटले, “ठीक आिे. एक शुहद्धपत्र त्यात घाल आहण दुसऱ्या 
आवृत्तीत चुका सुधार.” त्याबरोबर, सर्ाजाचा आधारस्तांभच अशा प्रहतहष्ठत गृिस्थाने नुकताच ज्याचा 
हवश्वासघातकीपणा उघडकीला आला आिे अशा र्ाणसाकडे पािावे तसा तो र्ाझ्याकडे पािू लागला आहण म्िणाला, 
“ते कसां शक्य आिे? ते र्ाझां रू्ल आिे? त्याचा खून र्ी कसा करू शकेन?” वगैरे वगैरे. 
 

आता आपण आपल्या खास प्रश्नाकडे येऊ. ‘बाप’ िा शब्द घ्या. ह्याचे कायु कसे चालते? ‘आई’ आहण ‘रू्ल’ 
ह्या दोन दुसऱ्या शब्दाांशी असलेल्या त्याच्या हवरोध आहण सिकायु अशा सांबांधव्यवस्थेच्या द्वारे चालते. 
 

शब्दाांचे परस्परावलां बन दाखवण्यासाठी हजतके उघड हदसणारे उदािरण र्ला हनवडता आले हततके र्ी 
हनवडले आिे. (‘केन्द्र’, ‘परीघ’, ‘वतुुळ’ िे दुसरे उदािरण िोऊ शकेल.) ह्याच्या जोडीला जर र्ी ‘पहत’, ‘पत्नी’, 
‘कुटुांब’ ह्या शब्दाांची भर घातली तर अथातच ह्या बदलारु्ळे शब्दाांची परस्परावलां बने अर्यादपणे हवस्तार पावली 
आिेत असे आपल्याला हदसून येईल. शरीरहक्रयाशास्त्राकडून आपण एकदर् अथातच सर्ाजशास्त्राकडे आलो आिो. 
 

र्ी आताच ‘अथातच’ (of course) िा शब्द वापरला. ‘अथातच’ िा शब्दाचे पुढीलप्रर्ाणे अथु िोऊ 
शकतात िे अथातच, आपल्याला र्ािीत आिे: 
 

(१) वर्वनम्रपिाचा छोटासा हार्वभार्व. आपि बुवद्धमान आहोत ह्या श्रोत्याांच्या स्र्वतःबद्दलच्या 
भार्वनेला मान्यता. 

 
(२) एक आिमक बजार्विी: ‘कहमत असेल तर मला वर्वरोध करा.’ 

 
(३) भीतीपासून बचार्व करून घेण्यासाठी स्र्वतःला आश्वासन, ककर्वा आिर्ी इतर अनेक गोष्टी. 

(सांदभख, वर्वरोध आवि सहकायख ह्या सांबांधाांचे तत्कालीन कायख, ह्या बाबतीत) ‘अर्ातच’ बरोबर कायखशील 
असिाऱ्या इतर शबदाांर्वर त्या अर्वलां बून राहतील. 

 
शब्दाांर्धले िे हवरोध आहण िी सिकाये ह्याांची असांख्य उदािरणे आपल्यापैकी कोणीिी देऊ शकेल. 

कोणत्यािी चचेर्ध्ये अशी उदािरणे असांख्य आहण अपहरिायुपणे दाखवता येतील. ह्या हठकाणी र्ी आपल्याला दोन 
गोष्टींची आठवण करून देऊ इस्च्छतो. 
 



 
           

(१) कोणत्यािी भाषाव्यविारार्ध्ये ह्या सिकायाचा आहण हवरोधाांचा पुढील गोष्टींशी सांबांध असतो; 
 

(र्व) बोलण्याचा वर्वषय काय आहे? 
(स) त्यासांबांधी काय साांवगतले आहे? 
(अ) र्व आवि स पासून आपि वकती अांतरार्वर आहो? 
(र्) िे अांतर लक्षात घेता आपण व, स चे रू्ल्य (+      –)          ?  

 अ 
 ण         ? 

 
(ह) आपले रूप प्राप्त करून घेण्याचा आवि स्र्वतःला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करिारी कवर्वतेतली जी 

सहेतुक विया ह्या वर्वकासाच्या केन्रस्र्ानी असते वतचा पवरिाम म्हिून, 
 

(ज) एर्ादी र्वस्तू आपि आपल्याशी कशी जुळर्वनू घेऊ आवि/ककर्वा वतच्याशी आपि आपल्याला 
कसे जुळर्वनू घेऊ? [आवि] 

 
(घ) वतच्या [त्या सहेतुक वियेच्या] पूतीसाठी आपि ह्या सगळ्याांची सांघटना कशी करू? 

[ह्याच्याशीही त्याचा सांबांध असतो] 
 

ज्या सहकायांमुळे आवि वर्वरोधाांमुळे कोित्याही उद गाराला त्याचे स्र्वतःचे रूप प्राप्त होते, तो जे 
करतो ते करतो, त्याांच्या द्वाराच (त्याचे उवद्दष्ट साधत राहते. [इरे् जे वचत्र वदले आहे त्याचा ‘यांत्रा’ सारर्ा उपयोग होऊ 
शकेल. कहदू उपासनापरांपरेत उपासनेच्या साधनासाठी र्वापरलेली ‘यांत्र’ ही व्यापक अर्ाची सांज्ञा आहे. उदा. मूती, वचते्र भवूमतीय 
आकृती..............मनातील इष्ट कल्पनादृश्याच्या (vision) िमर्वार वर्वकासाला साहाय्यक असा, एक प्रकारचा नकाशा ककर्वा 
र्वेळापत्रक म्हिून ‘यांत्राचा’ उपयोग होऊ शकेल. Heinrich Zimmern, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization,] 

 
आकृती 
 
 
 

(२) दुसऱ्या ज्या गोष्टीची र्ला आपल्याला आठवण करून द्यायची आिे ती िी की, केवळ वापरलेल्याच 
शब्दाांच्या द्वारा भाषा आपले कायु करते असे नािी तर न वापरलेल्या शब्दाांच्या द्वारादेखील करते. एका प्रसांगी रस्स्कन 
सांतापून म्िणाला िोता, “जे शब्द र्ाझ्या ओठाांवर आलेले आिेत ते र्ी वापरणार नािी.” कहवता अनेक र्ागांनी िी 
गोष्ट नेिर्ी करीत असतात. कहवतेर्ध्ये यर्काांचा सांच, न वापरलेले पयाय, ‘धातु-साधक प्रत्यय’ (root-forming 
morphemes) (Interpretations in Teaching, pp. 241–45) इत्यादी योजलेल्या ककवा वगळलेल्या पण 
सांभाव्य अशा नाना प्रकारच्या परस्पर हक्रया-प्रहतहक्रयाांच्या द्वारा िे घडत असते. रु्ळीच वापरल्या न गेलेल्या शब्दाांर्ध्ये 
अर्याद असे सिकायु-हवरोध-सांबांध असतात. वाढत असलेल्या कहवतेला ते सिकायु-हवरोध-सांबांध सवु अांगाांनी 
आकार देत असतात, रु्रड घालीत असतात, हतच्या िालचालीला वळण लावीत असतात, र्ाग ुदाखवीत असतात, 
हतला जे रूप हर्ळायचे असते ते रूप हर्ळण्याला सािाय्य करीत असतात, आहण हतला ज्या क्षणी ईस्प्सत रूप प्राप्त िोते 
– जर झालेच तर – त्या क्षणी हतला तसे बजावनू साांगतात. [भाषेच्या ह्या हवहवध कायाच्या आहण कार्हगऱ्याांच्या अहधक सहवस्तर 
हववेचनासाठी कोणत्या अथानी आहण हकती प्रकाराांनी उद गार परस्पराांपासून वेगळे असू शकतात िे पािण्यासाठी, Speculative Instruments 
र्धील “Towards a Theory of Comprehending” िे दुसरे प्रकरण पािा. Sense, Feeling, Tone आहण Intention ह्याांच्या सांदभात Practical 
Criticism (पृ. १८०–८८, ३५३–५७) र्ध्ये जी चचा केलेली आिे हतच्याशी िे हवश्लेषण हवरोधी नसून हतला पूरक आिे िे स्पष्ट िोईल.] 
 



 
           

र्ी आता थोडक्यात आहण जराशा आग्रिाने बोलू का? चहरत्रहवषय म्िणून कवीसांबांधीच्या आस्थेला अलीकडे 
फार र्ोठ्या प्रर्ाणावर गैरवळण लागल्यारु्ळे, अनेकाांची अशी सर्जूत झाली आिे की (कवीच्या) कहवता त्याच्या 
अनुभवातल्या कािी बाबी, घटना, प्रसांग, पेचप्रसांग वगैरे फक्त अहभव्यक्त करीत असतात. आहण ह्या हठकाणी ‘अनुभव’ 
ह्याचा अथु कहवतेच्या वाढीची कल्पनाहनष्ठ, सांश्लेषणात्र्क हक्रया असा नसतो, तर कवीच्या दैनांहदन जीवनाचा एखादा 
अांश असा असतो. त्याने काय पाहिले, त्याला काय वाटले, तो कोणत्या प्रसांगातून गेला, त्याने काय केले, त्याच्या 
बाबतीत काय घडले. वगैरे वगैरे. असे कधीच नसते असे र्ी म्िणणार नािी (तसे म्िणणे म्िणजे पुन्िा आपण व्याख्या-
व्यापाराच्या र्ागे लपण्यासारखे िोईल). र्ी एवढेच म्िणेन की, आपण जर खरोखरच ह्या प्रकारच्या प्रश्नाची चचा 
करीत असू तर आपल्याला ज्या प्रकारचा पुरावा िवा आिे त्या प्रकारचा पुरावा आपल्याला सिसा आढळणार नािी. 
 

उपलब्ध पुरावा पािता अहधक सार्ान्यपणे असे घडते की – र्ी आरांभी म्िटल्याप्रर्ाणे – कहवता 
सुरुवातीलाच स्वतःपुढे एक प्रश्न ककवा एक सर्स्या उभी करते. र्ी असे म्िटले की, सगळयात साधा प्रश्न ककवा 
सर्स्या म्िणजे हतच्या वाढीला सािाय्य करू शकेल असा एखादा प्रसांग – कल्पनाहनष्ठ शक्यताांचा सांच – शोधून 
काढणे ककवा हनर्ाण करणे. िा प्रसांग – िा शक्यताांचा सांच – म्िणजे शब्दाांर्धल्या हवरोधाांचा आहण सिकायाचा व्यूि 
असतो. थोडक्यात साांगायचे म्िणजे कहवतेचा आरांभ एका भाहषक सर्स्येच्या हनर्मर्तीने िोतो आहण ती भाषेच्याच 
सािाय्याने सुटली म्िणजे हतची इष्टहसद्धी िोते. 
 

कहवतेच्या ह्या सर्स्येची दुसऱ्या दोन सर्स्याांशी तुलना करून आहण हतचा वेगळेपणा हनःसांहदग्धपणे दाखवनू 
र्ी हतचे खास भाहषक स्वरूप अहधक स्पष्ट करू शकेन. त्याांपैकी एक म्िणजे आताच ज्याांचा उल्लेख केला त्या 
चहरत्रहवषयक सर्स्या, आहण दुसरी म्िणजे कहवतेच्या प्रकारासांबांधीच्या साहिस्त्यक ककवा ऐहतिाहसक सर्स्या, ककवा 
पूवुवती कहवताांशी असलेल्या हतच्या सांबांधाांहवषयीच्या सर्स्या. उदािरणादाखल घेतलेल्या एखाद्या कहवतेत शक्य त्या 
सवु सर्स्या हकतीिी परस्परसांबद्ध असल्या तरी त्याांर्धला िा वेगळेपणा राितोच. अवलोकनाच्या आहण/अथवा 
अटकळीच्या एका के्षत्राकडून दुसऱ्या के्षत्राकडे आपण वळलो की, पद्धती, आवश्यक असलेल्या सांकल्पना, 
स्वीकाराव्या लागलेल्या लक्ष्याची हदशा आहण केन्द्र, स्वीकायु िोऊ शकतील असे र्ानदांड, बदलतात. कवीच्या 
जीवनातल्या कोणत्या घटनेने कहवतेतल्या कोणत्या घटनेला आकार हदला असावा ह्यासांबांधीच्या चहरत्राधाहरत 
तकाची सांभाव्यता – सध्या, आहण बिुधा नेिर्ीच – अहनहितच असणार. चहरत्रदृष्ट्या र्ित्त्वाच्या अशा एखाद्या 
प्रसांगी प्रत्यक्ष वापरण्यात आले असे साांगण्यात आलेले शब्द-साहित्य जरी कहवतेत वापरले असले तरी त्या प्रसांगाने 
ती कहवता कोणत्यािी खोल अथाने ‘हनणीत’ केली असे आपण सर्जणे धाडसाचे िोईल. चाांगल्या प्रतीच्या गुप्त 
पोहलसी कथा वाचणाऱ्या कोणािी जाणत्या वाचकाला ह्या भाबड्ा हवचारसरणीचे िसूच येईल. प्रत्यक्ष जीवनात 
वेगळ्याच सांदभात घडलेली एखादी घटना कहवता केवळ स्वतःचा िेतू साधण्यासाठी वापरीत असेल. पण चहरत्रहनष्ठ 
टीकालेखकाांत िी सावधहगरी घेतलेली क्वहचतच हदसून येते. त्याांनी केलेल्या कष्टाांरु्ळे त्याांना हर्ळालेल्या र्ाहितीला 
अवास्तव र्ित्त्व देण्याकडे त्याांचा कल िोत असावा ह्यात शांका नािी. 
 

दुसऱ्या पक्षी, तुलनात्र्क आहण इहतिासहनष्ठ टीकालेखनाला पोळलेल्या बोटाांच्या आठवणींनी कािीसे 
पछाडलेले हदसते. व्युत्पत्ती, लोकसाहित्याची सावुहत्रकता, [सांस्कृतीची] हवहकरणशीलता ह्या बाबतीत आरांभी-
आरांभी केलेली धाडसें, फे्रझरपासून फ्रॉइडपयंतची उदािरणें, ह्याांचा पहरणार् झालेला हदसतो; फुटकळ र्ाहिती 
ऐसपैस वापरली गेली आिे. ह्या वाङ् र्यप्रकाराच्या लवहचकपणारु्ळेच बिुधा ठार्पणाला आळा घालण्याला र्दत 
झाली असावी. थोडक्यात म्िणजे, [ह्या बाबतीत] बराचसा पांहडतोहचत सांयर् आहण परस्पर सावधपणा बाळगणे इष्ट 
िोईल. 
 

ह्या दोिोंच्यािी उलट भाहषक हवश्लेषणात एक प्रकारचा बेदरकारपणा आहण पद्धहतशास्त्रसांबद्ध अस्वस्थता 
ह्याांचे हर्श्रण हदसून येते. उदािरणाथु, आहदर्रूपाांचा (archetypes) हवचार करताना त्यात एका टोकापासून 
दुसऱ्या टोकापयंत प्रवास िोताना आढळतो. पण र्ाझ्या ह्या हनबांधाचा र्थळा लक्षात ठेवनू र्ी आता एक कहवता घेऊन 



 
           

हतचे जरा बारकाईने हनरीक्षण करतो. र्ी अशी कहवता घेत आिे की, हतच्या वेगवेगळ्या भागाांची परस्पर सर्पुकता – 
त्याांचे हवरोध आहण त्याांची सिकायु – सार्ान्यपणे असते त्यापेक्षा अहधक लक्षात येण्याजोगी आहण वणुन करता 
येण्याजोगी आिे. एखाद्या कहवतेचे असणे म्िणजे काय ह्याचे एक प्रकारचे भाहषक हववेचन र्ी त्यारु्ळे करू शकेन अशी 
र्ला आशा वाटते. भाहषकच पण इतर प्रकारचीिी हववेचने असू शकतील िे र्ी नाकारीत नािी. तसेच चहरत्रहनष्ठ आहण 
साहिस्त्यक-ऐहतिाहसक हववेचनेिी करता येतील िे तर रु्ळीच नाकारीत नािी. कवीचा पत्रव्यविार, जेवणाच्या 
वेळच्या त्याच्या गप्पाांची सांभाळून ठेवलेली हटपणे, ह्याांच्या सािाय्याने एखादा भहवष्यकालीन चहरत्रकार ह्या कहवतेच्या 
सांभाव्य अशा हनर्मर्हत-प्रहक्रयेसांबांधी वरवर पािता बरीच पटणारी अशी एखादी लघुकथािी कदाहचत हलिू शकेल. इथे 
र्ाझा रु्द्दा एवढाच आिे की, अशी लघुकथा हलहिली गेली तर ती रास्तपणे गुप्तपोहलसी कथाांच्या राांगेत बसवण्याजोगी 
असेल. 
 

र्ाझ्या हववेचनाचा आरांभ म्िणून नॉथुरॉप फ्राय ह्याांचे एक वाक्य र्ी घेतो. ते असे: “ज्याच्याजवळ कािीतरी 
साांगण्यासारखे आिे असे कोणीतरी आपण आिो अशी थोर लेखकाची स्वतःसांबांधी सिसा सर्जूत नसते. आपले र्न 
म्िणजे शब्दाांच्या बाबतीत हजथे कािी करी घडते अशी एक जागा आिे असेच तो र्ानतो.” [टरॉण्टो येथे नोव्िेम्बर २२, 
१९५८ रोजी केलेल्या “Humanities in a New World,” ह्या त्याांच्या भाषणातून. िे ‘थोर’ लेखक कोण? त्याांच्यासांबांधी आपल्याला हकतपत कािी 
कळू शकेल? आपल्या र्नासांबांधी अशी कल्पना आतापयंत त्याांच्यापैकी कोणाची िोती? कोणाची असण्याची शक्यता आिे?] िे वाक्य आिे 
तसेच पाहिले तर चहरत्रग्रांथाांवरून केलेले ते एक सार्ान्य हवधान आिे असे हदसते. पण र्ला वाटते बऱ्याच अांशी ती 
एक बोलण्याची लकब आिे. खरे म्िणजे ज्या पहरस्स्थतीत आपल्याला फक्त कहवताांसांबांधी बोलण्याचा अहधकार असतो 
त्या पहरस्स्थतीत भाषा आपल्याला कवीसांबांधी बोलण्याला वारांवार प्रवृत्त करते. ह्या वाक्याचा अथु र्ला असा वाटतो 
की, हजथे शब्दाांर्ध्ये परस्परव्यविार घडून येतात अशा जागा असे सर्जून सुसांघहटत कहवताांचा अभ्यास करता येईल. 
हवल्यर् एम्प सन ची Legal Fiction िी कहवता उदािरणादाखल घेऊन, कवीसांबांधी अहधक हवचार न करता आपण 
‘शब्दाांबाबत कािी तरी’ हतच्यात कसे घडते ते पािू. 
 

LEGAL FICTION 
[Collected Poems of William Empson र्धून. © १९४९, हवल्यर् एम्प सन . Harcourt, Brace and World, Inc. आहण Chatto and Windus, 

Ltd. ह्याांच्या परवानगीने.] 
 

Law makes long spokes of the short stakes of men. 
Your well fenced out real estate of mind 
No high flat of the nomad citizen 
Looks over, or train leaves behind. 

 
5 Your rights extend under and above your claim 

Without bound; you own land in Heaven and Hell; 
Your part of earth’s surface and mass the same, 
Of all cosmos’ volume, and all stars as well. 
Your rights reach down where all owners meet, in Hell’s 

 
10 Pointed exclusive conclave, at earth’s centre 

(Your spun farm’s root still on that axis dwells); 
And up, through galaxies, a growing sector. 
You are nomad yet; the lighthouse beam you own 



 
           

Flashes, like Lucifer, through the firmament. 
 

15 Earth’s axis varies; your dark central cone 
Wavers a candle’s shadow . at the end. 

 
एक हवषयहनदेशक वाक्य; आहण नांतर बाकीची कहवता म्िणजे हवस्तरण, एकाच वेळी वाच्याथाने आहण 

आलांकाहरक अथाने. आपल्याला एक रेखाकृती िवी. ती आपली आपण सिज काढू शकू. 
 
आकृती 
 
 
 

short stakes: दोन अथु – आपल्या िक्काच्या (claim ओळ ५) जहर्नीच्या िद्दी दाखवण्यासाठी पूवेक्षक 
(prospector) जहर्नीत रोवतो त्या खुांट्या, तसेच गुराांना िद्दीच्या आत आहण अहतक्रर्ण करणाऱ्या लोकाांना िद्दीच्या 
बािेर ठेवणाऱ्या कुां पणाचे खाांब (spun farm ओळ ११). ह्या जहर्नीसांबांधीच्या अहधकाराां (rights ओळ ५) र्ध्ये 
जहर्नीखालच्या आहण वरच्या सवु वस्तूांचा अांतभाव िोतो. जर्ीनर्ालकाचा ग्रार्ीण भागात हितसांबांध (stake) असतो 
असे र्ानले जाते तोिी (stakes) चा इथे अथु आिे. त्याने पैसा, वेळ आहण श्रर् आपल्या जर्ीन-जुर्ल्यात गुांतवले 
आिेत. हतथे त्याचे कािी तरी गुांतलेले आिे (at stake). 
 

spokes: [चाकाांच्या आरा] कारण पृर्थवी स्वतःभोवती हफरते. (र्ी िे इतके स्पष्ट अशासाठी करीत आिे की, 
ज्याांची खूप भलावण करण्यात आली िोती अशा वाचकाांच्यासुद्धा िी गोष्ट लक्षात आली नािी असे र्ला अनेक वगांत 
(class-room) आढळून आले आिे). 
 

real estate of mind: आलांकाहरक अथावर भर देण्यात येत आिे. र्ी र्नाची एक अवस्था आिे. हशवाय तो 
जसा जहर्नीचा एक तुकडा आिे, तसाच तो र्ानहसक अर्मजताांचा आहण हवकसनाांचा सांचिी आिे. आहण म्िणून त्याच्या 
खाजगीपणाला र्ित्त्व आिे. 
 

No high flat: हकतीिी र्ोठ्या गगनचुांबी इर्ारतीच्या गच्चीवरची खोली असो, ती ह्यावर डोकावनू पािू 
शकणार नािी. ह्या र्ालर्ते्तची उांची आहण खोली अशा सवेक्षणाच्या अगदी पलीकडे आिे. िी कहवता असेच कािी तरी 
साधण्याचा प्रयत्न करताना हदसत असली तरी हतसऱ्या आहण चवर्थया ओळीत जे ठार्पणे साांहगतले आिे तेच चवर्थया 
कडव्यात पुन्िा पके्क केले गेले आिे, आहण तसे का ह्याचे हदग दशनुिी केले गेले आिे. पूणुता आणणाऱ्या हक्रयेचे ते र्ोठे 
भाग आिेत. 
 

nomad citizen: (आपल्या बागेची र्शागत करणाऱ्या) शतेकऱ्याला हवरोधी म्िणून. ह्या शतेकऱ्याला 
आपल्या जहर्नीला बाांधले गेल्यासारखे वाटत असेल त्याला चवर्थया कडव्यात हदलासा हदला आिे. त्याची र्ालर्त्ता 
जर अशी अर्यादपणे इकडे-हतकडे हवखुरलेली असेल तर तो अपहरिायुपणे पुष्कळच प्रवास करीत असला पाहिजे. 
र्ात्र िा हदलासा थोडासा अस्वस्थ करणारा आिे. लूहसफर ‘स्वगातून पतन पावला आिे’, (आयझाया १४:१२) आहण 
आत्म्यावर स्वतःचीच सावली पडली आिे. जो कािी प्रकाश तो हनर्ाण करू शकतो त्यापासून तो वांहचत झाला आिे. 
 



 
           

you own land in Heaven and Hell: परांपरापहरहचत स्वग ुआहण दान्तेचा नरक (Inferno) िे दोन्िी 
आहण त्याांनी सूहचत िोणारे सवु कािी. हजच्यासांबांधी आपण हवचार करीत आिो हतच्यापेक्षा वेगळा असा ‘असर्ाप्ती’ चा 
अथु कदाहचत  ओळ ७ र्ध्ये असावा: ती ओळ एक प्रकारच्या खडबडीत, कार्चलाऊ अवस्थेत असल्यासारखी हदसते. 
पण ९ वी ओळ पुन्िा 
 

Where all owners meet, in Hell’s/Pointed exclusive conclave: ह्या शब्दाांबरोबर वर चढते. 
conclave म्िणजे कुलुपबांद जागा; हवशषेतः पोपची हनवड करणारा कार्मडनल्सचा गट. (कोणत्यािी पहरघाचा र्ाग ु
हनयांहत्रत करणारे ह्या नात्याने) वतुुळाच्या केन्द्राची जी भौहर्हतक सत्ता असते हतच्या र्ागे हर्ल्टनच्या पहतत दैत्याांचे 
(fallen fiends) ‘grand consult’ असू शकेल. त्याचप्रर्ाणे ह्या सांयुक्त र्ालकीचा अस्वस्थ करणारा 
सर्ाहयकपणािी असू शकेल – र्ालक िोण्यासाठी द्यावी लागणारी िी फार र्ोठी ककर्त आिे – जवळजवळ र्ालकी 
हिरावनू घेणारीच. 
 

एखाद्या कहवतेतला कोणतािी शब्द ककवा शब्दसरु्च्चय जे कायु करतो त्याचे, त्याच कहवतेत इतर शब्द आहण 
शब्दसरु्च्चय जे कायु करतात त्यावरचें अवलां बन – त्याांच्या परस्पर सािाय्याचे आहण परस्पर हनयांत्रणाचे प्रर्ाण-
दाखवनू देण्याचा प्रयत्न अशा प्रकारच्या भाष्याने केला पाहिजे. एखादी कहवता काय असू शकेल, आहण ती केव्िा 
आहण कशी सर्ाप्त िोते (आहण सर्ाप्त िोते की नािी) िे ह्यावरून [परस्परावलां बनाांच्या जाहणवेवरून] ठरते. कवीच्या 
ककवा वाचकाांच्या कृती ककवा त्याांना सोसाव्या लागलेल्या वेदना, त्याांच्या इच्छा ककवा आशा ककवा प्रयत्न ह्याांवरून 
ठरत नािी. कहवता जी सर्स्या हनर्ाण करते (ककवा शोधून काढते) ती भाहषक असते ह्याचा अथु असा की 
हतच्यातल्या घटक-शब्दाांच्या परस्पर सियोगाांच्या द्वारे ती सुटते. (ती सोडवण्याचे [आणखीिी] पुष्कळ प्रकार आहण 
र्ाग ुआिेत.). कोणतािी एक वाचक, अथातच, ह्यापैकी कािींचाच आनांद उपभोगू शकतो; त्यात सिभागी िोऊ 
शकतो. तीच गोष्ट कवींच्यािी बाबतीत खरी आिे. चाांगल्या कवींनी हतचा उल्लेख केला आिे. चाांगली कहवता जसजशी 
जुनी िोत जाते तसतसे हतच्यातल्या शब्दाांर्धले िे सियोग वाढत जातात असे दाखवनू देता येईल. एखाद्या कहवतेत 
जे घडत असते त्याचा, प्रत्यक्ष अस्स्तत्वात असलेल्या इतर कहवताांत जे घडलेले असते त्याच्याशी ककवा इतर सांभाव्य 
कहवताांत जे घडू शकेल त्याच्याशी, कल्पनाहनष्ठ (imaginative) अभ्यासात जसजसा सांबांध जोडला जातो तसतशी 
आरांभीच्या सर्स्येचीच नव्िे तर हतच्यातून हनघालेल्या ककवा सोडवल्या जाणाऱ्या सर्स्याांचीिी हनर्मर्ती (ककवा शोध) 
वाढत जाते. खूपच साध्या अशा एखाद्या हक्रयेशी कहवतेची तुलना करायची तर असे म्िणता येईल की, टेहनस 
खेळाडूचा खेळ दुसऱ्याांच्या खेळावर अवलांबून असतो. 
 

कहवता रचली जात असताना हतच्या वेगवेगळ्या भागाांचा क्रर् – काल-दृष्ट्या ककवा परस्पर पहरणार्दृष्ट्या 
– पुष्कळच बदलला जाण्याची शक्यता असते. कवीला पहिल्या प्रथर् एखादा शब्दसरु्च्चय सुचतो – आहण बाकीची 
कहवता िी त्याला प्रहतसाद असते – पण र्ला असे वाटते की, पुष्कळदा िा आरांभी सुचलेला शब्दसरु्च्चय कहवतेच्या 
अखेरच्या खड्ात हतच्या सर्ाप्तीचा शब्दसरु्च्चय िोतो. कहवतेचे वेगवेगळे भाग हकती वेगवेगळ्या प्रकाराांनी 
एकरे्काांशी सांगनर्त करतात, एका सांबांध-गटाऐवजी दुसऱ्या सांबांध-गटाबद्दल अहधक अनुकूलता दाखवण्यासाठी 
वेगळ्या स्थानकालसापेक्ष र्ाांडण्या करण्याला प्रवृत्त करतात ते दाखवण्यासाठी र्ी र्ाझीच – दोन पद्धतींनी र्ाांडणी 
केलेली – एक कहवता घेतो. गलॅी-पू्रफच्या अवस्थेला पोचेपयंत जी र्ाांडणी स्वीकारण्याची हतची तयारी झाली िोती 
ती डावीकडे हदली आिे. आहण केवळ रॉबटु लॉवेलच्या युहक्तवादारु्ळे जी वेगळी र्ाांडणी करायला र्ी तयार झालो ती 
उजवीकडे हदली आिे. 
 

BY THE POOL 
[आय. ए. हरचर् ुस च्या The Screen and Other Poems, © १९६० र्धून Harcourt, Brace & World, Inc. आहण Routledge & Kegan Paul 

Ltd. ह्याांच्या परवानगीने पुनरुु्हद्रत.] 
 



 
           

बोहधवृक्षाखाली ध्यानस्थ बसला असताना गौतर्ाने – प्रीती आहण करुणा ह्याांनी पे्रहरत िोऊन – कािी 
थोड्ाच लोकाांना ज्याचे पालन करता येईल अशा धरु्तत्त्वाऐवजी ज्यारु्ळे र्नुष्यर्ात्राचे कल्याण िोईल अशा 
धरु्तत्त्वाचा उपदेश करण्याचे ठरवले असणे शक्य आिे. 

 
 Not beneath the Bo tree 

–Its long-tongued leaves 
Poplar-like a-flutter– 
This Buddha sits; 
But by a limpid water 
Welling by; 

There search-winds of heaven 
Twirl an imploring leaf. 
Set the whole tree a-shiver 
In glory, in grief: 
Beneath, the All-giver 
In pity willed 
To bind up the Sheaf. 

9 
Which maybe more befits 
Words none will utter 
Whoever sigh. 

Here by his River 
That tumult’s stilled. 

10 

There search-winds of heaven 
Twirl an imploring leaf, 
Set the whole tree a-shiver 
In glory, in grief: 
Beneath, the All-giver 
In pity willed 
To bind up the Sheaf. 

Not ours to bind,  
That way the sword; 
Who lay aside the cord 
They alone find. 
 

 Here by his River 
That tumult’s stilled. 

Not beneath the Bo tree 
–Its long-tongued leaves 
Poplar-like a-flutter– 
This Buddha sits; 
But by a limpid water 
Welling by; 

20 

Truly inaudible 
-Yet to be heard 
By the ear of the mind– 
The penultimate word, 
Ultimate quibble: 

Which may be more befits 
Words none will utter 
Whoever sigh. 

 Not ours to bind. 
That way the sword; 
Who lay aside the cord 
They alone find 

Truly inaudible 
–Yet to be heard 
By the ear of the mind– 
The penultimate word, 
Ultimate quibble. 

 The still figure 
Beyond the flow 
Listens, listened 

The still figure 
Beyond the flow  
Listens, listened 



 
           

Aeons ago. 
Ever a-flutter 
Must all words be. 

Aeons ago. 
Ever a-flutter 
Must all words be. 

 Here is an end. Here is an end. 
 

िे दोन्िी पाठ असे सर्ोरासर्ोर छापून र्ी ते र्ाझ्या भाषणाच्या वेळी श्रोत्याांना हदले आहण त्याांना असे 
साांहगतले की, डावीकडे छापलेला पाठ िा पहिला अपुरा खडा सर्जावा आहण उजवीकडे छापलेला पाठ िा 
पहिल्याची जागा घेणारा शवेटचा पक्का खडा सर्जावा. कहवतेकडे अशा रीतीने पाहिल्यारु्ळे स्वाभाहवकपणेच ती 
कसाला लावली गेली, आहण दुसऱ्या हदवशी हतने पुन्िा आपले स्वातांत्र्य ठार्पणे पुकारले आहण स्वतःची वेगळ्या 
प्रकारे र्ाांडणी करून घेतली. कािी अपवाद वगळता ती पुन्िा डावीकडे छापलेल्या पाठाकडे वळली. िे अपवाद 
म्िणजे २४ ते २७ ह्या ओळी सरकून १९ व्या ओळीच्या वर गेल्या आहण २३ व्या ओळीत quibble च्या ऐवजी ripple िा 
शब्द आला. 
 

आता शवेटी दोन रु्दे्द:– 
 

(१) एखादा शब्द बदलल्यारु्ळे इतर शब्दाांर्धल्या हवरोध-सियोगात खूप व्यापक बदल करावे लागले तरी 
कहवतेची सर्ाप्ती शब्द कर्ी-अहधक करण्यावर अवलांबून रािील असे नािी. कहवतेच्या भागाांच्या र्ाांडणीच्या- एरव्िी 
पािताना अपहरवतुनीय वाटणाऱ्या – क्रर्ासांबांधीच्य प्रश्नाांवर सर्ाप्ती अवलां बून असणे शक्य आिे. तसेच एखाद्या 
शब्दाकडे अहधक लक्ष वेधले गेले तर इतर शब्दाांच्या परस्पर – सािाय्यातिी पुष्कळ बदल करावे लागणे शक्य आिे. 
शब्दाांकडे लक्ष वेधले जाणे ककवा न जाणे, ते पुढे आणले जाणे ककवा र्ागे सारले जाणे (पृ. ८४ अ पािा) ह्याचे हनयांत्रण 
अथातच, कहवतेचे वृत्त आहण यर्क ह्याांच्याकडून रु्ख्यतः िोते. (२) आपल्या कहवतेचे आपण काय करावे 
ह्यासांबांधीच्या स्वतःच्या अहधकाराबद्दल कवीला कािीिी वाटत असले तरी शवेटचा अहधकार कहवतेचाच असतो. 
आपले कतुव्य काय आिे िे हतलाच कळते. सर्ीक्षकाच्या भहूर्केवरून आपल्या कहवतेकडे पािताना आपल्याच 
ओळींचे चुकीचे वाचन करण्यात जो धोका आिे त्याकडे लेखकाांनी हवशषे लक्ष देणे शिाणपणाचे िोईल. नॉथुरॉप फ्राय 
ह्याांचेच शब्द पुन्िा वापरून साांगायचे तर एक ‘अनुनयी सातत्य’ (‘persuasive continuity’) ह्या दृष्टीने कहवता िी 
एक वस्तू असते आहण हचहकत्सक परीक्षणासाठी गोठवलेली म्िणून ती वेगळी वस्तू असते. अवलोकन आहण 
रू्ल्यर्ापन ह्याांसाठी कहवतेला स्स्थर धरून ठेवणारे वणुनात्र्क साधन-परीक्षण करणारी दृष्टी – हतच्यात सुधारणा 
करू शकेल आहण पुष्कळदा करतेिी. त्यातून काढायचे योग्य तात्पयु म्िणजे: कणितेचे णििेचन किताना आपि 
कणिताच र्गमािू नये. ह्यारु्ळे पुष्कळशा िस्तके्षपापासून कहवतेचा बचाव िोईल; पण त्याबरोबरच, चुकीच्या 
परीक्षणातूनसुद्धा जो प्रकाश परावर्मतत िोईल त्यापासून जे कािी सािाय्य हर्ळेल त्याला ती आचवता कार्ा नये. 
  



 
           

पुिििी 
(िाषाांतिकािाांची) 

 
रे्गल्या शांभर-सवाश े वषात हवज्ञानात जी प्रगती झाली आिे हतच्यारु्ळे काव्याच्या भहवतव्याहवषयी अनेकाांच्या र्नात 
साशांकता हनर्ाण झाली आिे. ह्यापुढे काव्याला कािी भहवतव्य आिे का? काव्याचा उपयोग काय? काव्याचे र्ानवी 
जीवनात र्ित्त्व काय? असे प्रश्न हवचारले जाऊ लागले आिेत. आहण अनेकाांना असे वाटते की, जसजशी हवज्ञानात 
प्रगती िोईल तसतसे काव्याचे र्ित्त्व ओसरत जाईल आहण कालान्तराने काव्य नष्ट िोईल. कारण हनसगाहवषयी 
तसेच हनसग ुआहण र्ानव ह्याांच्या परस्पर-सांबांधाहवषयी आपल्या ज्या कािी श्रद्धा िोत्या त्याांना हवज्ञानाने प्राप्त झालेल्या 
ज्ञानारु्ळे िादरा बसला आिे. त्या श्रद्धाांचे आधार नष्ट झाले आिेत आहण आपले काव्य तर पुष्कळ अांशी ह्या श्रद्धाांवर, 
ह्या श्रद्धाांतून हनर्ाण झालेल्या भावनाांवर आधारलेले आिे. तेव्िा त्या श्रद्धाच जर नष्ट झाल्या तर त्यावर आधारलेले 
काव्य कसे हटकेल? 
 

“काव्ये आहण हवज्ञाने” ह्या पुस्तकात हरचर् ुस ने िे प्रश्न हवचारले आिेत आहण ह्या प्रश्नाांची उत्तरे देताना 
काव्याचे स्वरूप, र्ित्त्व आहण कायु काय आिे याची चचा केली आिे. काव्यापासून आपल्याला कोणत्या प्रकारचा 
अनुभव हर्ळतो? त्या अनुभवाचे स्वरूप आहण र्ित्त्व काय असते? आहण कािी जुन्या श्रद्धाांचा आधार जरी नाहिसा 
झालेला असला तरी हनसगाच्या स्वरूपाहवषयी आहण हनसग ु आहण र्ानव ह्याांच्या परस्परसांबांधाहवषयी आता 
आपल्याला जे ज्ञान उपलब्ध झाले आिे त्यातून आपल्याला एक नवा दृहष्टकोण लाभनू त्यातून नवे काव्य हनर्ाण िोऊ 
शकेल की नािी? का िोऊ नये? असे प्रश्न हवचारून त्याांची उत्तरे हदली आिेत. 
 

आपले र्न म्िणजे आस्थाांचा एक सरू्ि आिे. ह्या आस्था हवहवध प्रकारच्या असतात आहण कर्ी-अहधक 
र्ित्त्वाच्या असतात. आपला जन्र्जात स्वभाव, आपल्यावर झालेले सवु प्रकारचे सांस्कार, आपल्याला वेळोवेळी 
आलेले अनुभव ह्याांच्या अनुषांगाने त्याचे स्वरूप घडत असते. िा आस्थाांचा नुसताच सरू्ि नसतो तर त्या आस्थाांनी 
परस्पराांशी जुळवनू घेतलेले असते आहण त्याांचा एक व्यूि झालेला असतो. त्यारु्ळे त्याांच्यात एक तोल साधलेला 
असतो. कािी र्ाणसाांच्या बाबतीत असा तोल साधलेला नसतो. आहण ज्याांचा साधलेला असतो त्याांचािी प्रसांगहवशषेी 
ढळतो. पण सार्ान्यपणे तो साधलेला असतो. आस्थाांची सांख्या, त्याांचे प्रकार, त्याांच्या परस्परसांबांधातून कर्ी-अहधक 
र्ानाने साधलेला तोल, ह्यावर र्ाणसाचे जीवन स्वतांत्र, हवहवधतापूणु, व्यापक आहण साथु िोते की बद्ध, एकसुरी, 
सांकुहचत आहण व्यथु िोते िे अवलां बून असते. 
 

जेव्िा र्ाणसापुढे एखादा नवा अनुभव, नवा प्रसांग, नवा हवचार उभा राितो तेव्िा त्याच्या आस्थाव्यूिात 
अस्वस्थता, चल-हबचल हनर्ाण िोते. कािी आस्थाांना धक्का बसतो, कािी उत्तेहजत िोतात, पण कालान्तराने तो नवा 
अनुभव, हवचार वगैरे स्वीकारला (ककवा नाकारला) जाऊन आस्थाव्यूिाला पुन्िा एक नवा तोल प्राप्त िोतो. प्रत्यक्ष 
आयुष्य जगताना िे सतत घडत असते. 
 

काव्याचे वाचन िा देखील एक अनुभव आिे. र्ात्र तो कवीने आपल्याला घडवनू हदलेला असतो. कवी जेव्िा 
एखाद्या अनुभवाला ककवा प्रसांगाला सार्ोरा जातो, ककवा एखादा प्रसांग कस्ल्पतो आहण कहवता हनर्ाण करतो तेव्िा तो 
त्या अनुभवातून–प्रसांगातून हवहशष्ट घटकाांची हनवड करतो. अरु्कच घटकाांची हनवड तो काां करतो िे कािी अांशी त्या 
अनुभवातल्या घटकाांवर आहण कािी अांशी त्याच्या ज्या आस्था त्यावेळी जागृत झालेल्या असतील त्याांवर अवलां बून 
रािील. त्याांतून जी कहवता हनर्ाण िोते, तो एक वेगळा आस्थाव्यूि असतो आहण कहवता वाचीत असताना आपल्यािी 
र्नात प्रहतसादरूपाने तसाच आस्थाव्यूि हनर्ाण िोतो. ह्या व्यूिातल्या घटक आस्था परस्पराांशी अशा प्रकारे 
गुांफलेल्या असतात की, त्यापैकी प्रत्येकीला इष्ट तो वाव हर्ळालेला असतो पण कोणतीिी एक आस्था दुसऱ्या 
आस्थेची अडवणूक करीत नािी आहण कोणतीिी एक आस्था इतरािून अहधक प्रभावी िोऊन आपल्याला कायुप्रवृत्त 



 
           

करीत नािी. म्िणजेच त्या आस्थाांर्ध्ये सर्तोल साधलेला असतो. अशा ह्या व्यूिात हजतक्या अहधक आस्था हजतक्या 
अहधक प्रर्ाणात गुांफल्या गेलेल्या असतील हततका तो अनुभव सर्ृद्ध असेल. आहण तो अनुभव घेताना आपल्यालािी 
एक प्रकारचा सरृ्द्धतेचा, साथुकतेचा प्रत्यय येतो. आहण ह्या अनुभवाचा िा पहरणार् केवळ काव्यवाचनाच्या 
वेळेपुरताच र्याहदत राित नािी तर त्यारु्ळे आपल्या जीवनातल्या हनत्त्याच्या आस्थाव्यूिातिी एक अथुपूणु बदल 
िोतो. ह्या अथाने काव्यवाचनाचा अनुभव िा रू्ल्यवान अनुभव असतो. आहण िा अनुभव काव्यच देऊ शकते. आहण 
हवज्ञानाने आपल्या कािी जुन्या श्रद्धा स्थानभ्रष्ट केल्या असल्या तरी नव्या पहरस्स्थतीत नव्या श्रद्धाांवर आधारलेल्या 
आस्थाांनुसार नवे काव्य हनर्ाण िोत रािील. आहण म्िणून काव्याच्या भहवतव्याहवषयी हनराश िोण्याचे कारण नािी, 
असा “काव्ये आहण हवज्ञाने” चा हनष्कषु आिे. 
 

र्ात्र िी सगळी प्रहक्रया सरळ ककवा सोपी नसते. हतच्यात अनेक गुांतागुांती आिेत. कहवता शब्दाांनी हनर्ाण 
िोते आहण शब्द कािी तरी अथु सूहचत करण्यासाठी वापरलेले असतात. त्यावर अथु म्िणजे काय असा प्रश्न हनर्ाण 
िोतो. शब्दाांना दोन प्रकारचा अथु असतो. एक वस्तुहनदेशात्र्क आहण दुसरा भावनात्र्क. वैज्ञाहनक लेखनात शब्दाांचा 
केवळ वस्तुहनदेशात्र्क वापर िोतो. पण काव्यात ककवा लहलत साहित्यात भावनात्र्क वापर िोतो. शब्दाला केवळ 
अनन्य असा अथु असतो का? असािी प्रश्न हनर्ाण िोतो. आपण पाितो की, एका शब्दाला एकािून अहधक अथु तर 
असतातच, पण एकाच अथाला अनेक छटा असतात. साध्या सांभाषणातिी आपण पाितो की, आघात ककवा स्वर 
बदलला तर शब्दाचा अथु बदलतो. त्यारु्ळे वक्ता जो शब्द वापरतो त्याचा त्याला अहभपे्रत असलेला अथुच श्रोत्याच्या 
र्नात उर्टेल असे हनहितपणे साांगता येत नािी. श्रोत्याच्या पूवानुभवानुसार, पूवु सांस्काराांनुसार, आकलनशक्तीनुसार 
त्याला त्या शब्दाच्या अथाचा बोध िोईल. त्यारु्ळेच काव्यात कािी वेळा सांहदग्धता येते तशीच बव्िथुता देखील येते. 
आहण शब्दाचा अथु म्िणजे शब्दाची व्याख्या असे म्िटले तर व्याख्येची बिुहवधता अपहरिायु ठरते. काव्याच्या, आहण 
पयायाने सवुच लहलत साहित्याच्या आहण कलाकृतींच्या, सांदभात िे अनेक प्रश्न उपस्स्थत िोतात. त्याांचा कर्ी-
अहधक प्रर्ाणात हनदेश “काव्ये आहण हवज्ञाने” र्ध्ये आलेला आिे. पण ह्यापैकी एकेका प्रश्नाचा अहधक खोल आहण 
अहधक सहवस्तर हवचार हरचर् ुस ने आपल्या हनरहनराळ्या ग्रांथात केला आिे. त्यापैकी चार ग्रांथाांच्या आधाराने त्याच्या 
एत हद्वषयक हवचाराांचा स्थूल पहरचय करून देणे िा ह्या पुरवणीचा उदे्दश आिे. त्यारु्ळे “काव्ये आहण हवज्ञाने” र्धील 
त्याचे प्रहतपादन अहधक चाांगले सर्जण्याला सािाय्य िोईल अशी आशा आिे. िे त्याचे चार ग्रांथ पुढीलप्रर्ाणे आिेत. 
“द फाउण्डेशन्स ऑफ ईस्थेहटक्स”, “द र्ीकनग ऑफ र्ीकनग”, “हप्रस्न्सप ल्स ऑफ हलटररी हक्रहटहसझ र्” आहण 
“रे्नहशयस ऑन द र्ाइांड”. 
 

ह्या चारिी ग्रांथात कर्ी-अहधक प्रर्ाणात त्याच त्याच प्रश्नाांची चचा असल्यारु्ळे पुनरुहक्त झाली आिे. तशीच 
पुनरुहक्त ह्या रूपरेषेत येणेिी अपहरिायु आिे. हरचर् ुस चे िे चारिी ग्रांथ १९२२ ते १९३६ ह्या कालावधीत पहिल्याांदा 
प्रहसद्ध झाले. पण त्यापैकी कािींच्या आवृत्त्या नांतरच्या काळातिी हनघत राहिल्या. त्यावरून त्याच्या हवचाराांशी 
कोणाचे कािी र्तभेद असले तरी ते र्ित्त्वाचे र्ानले गेले आिेत िे हदसून येते. इथे आपल्याला त्याच्या हवचाराांचे 
खांडन-र्ांडन करायचे नसून केवळ ते काय आिेत िे स्थूलर्ानाने पािायचे आिे. 
 

साहित्य आहण कला ह्याांचे स्वरूप आहण त्याांची सर्ीक्षा ह्या सांबांधीचे आय. ए. हरचर् ुस चे हवचार रु्ख्यतः दोन-
तीन हसद्धान्ताांवर आधारलेले आिेत. त्यातला सगळ्यात र्ित्त्वाचा हसद्धान्त शब्द, त्याांचा अथु आहण त्याांचा उपयोग 
ह्या सांबांधीचा आिे. दुसरा त्यातूनच हनघणारा हसद्धान्त व्याख्येच्या बिुहवधतेच्या अपहरिायुतेचा आिे. आहण हतसरा, 
साहित्यकृहत-हवशषेतः कहवता-रचताना कवी काय कारतो? वाचकाच्या र्नावर कहवतेचा पहरणार् काय िोतो आहण 
तो कसा िोतो ह्यासांबांधीचा आिे. त्याबरोबरच कलाकृतीतील सौंदयु म्िणजे काय ह्याचािी हवचार आिे. 
 

आधी शब्दासांबांधीचाच हवचार घेऊ. जेव्िा शब्द केवळ नादानुकारी (onomatopoetic) नसतो तेव्िा त्याला 
त्याचा अथु परांपरेने ककवा सांकेताने प्राप्त झालेला असतो. उदािरणाथु “घोडा” िा शब्द उच्चारल्यानांतर ज्या भाषेत तो 
शब्द आिे ती भाषा जाणणाऱ्याांना तो एका हवहशष्ट प्राण्याचा हनदेशक आिे िे कळते. पण ह्याचा अथु “घोडा” ह्या 



 
           

ध्वहनसरु्च्चयाचा तो स्वाभाहवक अथु आिे असे नािी. तो त्याला रूढीने प्राप्त झालेला आिे. “एवढा घोडा वाढला 
आिेस, पण काडीची अक्कल नािी!” असे जेव्िा कोणी म्िणतो तेव्िा त्या वाक्यात “घोडा” ह्या शब्दाचा अथु एक 
हवहशष्ट चतुष्पाद प्राणी असा नसतो, तर ज्याला उदे्दशून िे हवधान केलेले असते तो र्ाणूस वयाने आहण आकाराने 
वाढलेला असला तरी त्याची बुद्धी व्िावी तशी प्रगल्भ झालेली नािी, िा अहभप्राय व्यक्त केलेला असतो आहण तोिी 
अहधके्षपाने. “घोडा” ह्या शब्दाचे कोशात आणखी अनेक अथु हदलेले आढळतील. तेव्िा शब्दाचा एक अथु वस्तु-
हनदेशात्र्क असतो आहण दुसरा भावनात्र्क. आहण ह्या दुसऱ्या अथालािी दोन छटा असतात. एक भावनेचा 
अहवष्कार करणारी आहण दुसरी भावना जागृत करणारी. जेव्िा शब्दाचा अथु केवळ वस्तु-हनदेशात्र्क असतो तेव्िािी 
तो नेर्का काय असतो िे नेिर्ीच कळत नािी. उदािरणाथु “घोडा” म्िटले तरी तो कोणत्या रांगाचा, आकाराचा, 
जातीचा, प्रदेशाचा इत्यादी गोष्टींचा बोध िोत नािी. तीच गोष्ट “घर”, “झाड”, “टेबल” इत्यादी अनेक, ककबिुना 
सवुच, शब्दाांना लागू पडते. म्िणजे शब्दाच्या अथाला सािचयारु्ळे, स्र्रणारु्ळे, भावनात्र्क अनुबांधारु्ळे अनेक छटा 
लाभलेल्या असतात. त्यारु्ळे एखादा शब्द उच्चारला जातो तेव्िा वक्ता आहण श्रोता ह्याांच्या र्नात त्याचा एकच 
(identical) अथु असेल असे म्िणता येत नािी. लहलत साहित्यात जेव्िा शब्द वापरले जातात तेव्िा तर ते अशा 
अनेक छटाांनी भारले गेलेले असतात. 
 

िी झाली गोचर वस्तूांचा हनदेश करणाऱ्या शब्दाांची गोष्ट. जेव्िा शब्द अगोचर म्िणजे र्नोगम्य वस्तूांचे म्िणजे 
भाव-भावनाांचे, र्नःस्स्थतीचे, सांकल्पनाांचे हनदेशक म्िणून वापरले जातात तेव्िा तर अथुच्छटाांच्या घनतेरु्ळे 
सांहदग्धता आणखीच वाढते. पण त्यारु्ळेच लहलत साहित्याला एक प्रकारची अथुघनता, सर्ृद्धता आहण बिुस्तरतािी 
येते आहण सवु – हनदान अहधकात अहधक – अथुच्छटा कळण्यासाठी वाचकाच्या र्नाची हवहशष्ट पात्रता असण्याची 
आवश्यकतािी वाढते. 
 

शब्दाच्या अथाला चार अांगे असतात, ककवा असे म्िणता येईल की, शब्दाचा अथु सर्जून घेताना चार 
गोष्टींचा हवचार करावा लागतो, असे हरचर् ुस ने “द र्ीकनग ऑफ र्ीकनग” च्या चवर्थया प्रकरणात म्िटले आिे. ह्या चार 
अांगाांचा उल्लेख “काव्ये आहण हवज्ञाने” र्ध्येिी त्याने केला आिे. िी चार अांगे पुढीलप्रर्ाणे आिेत:– 
 

(१) उदे्दश ककवा िेतु (Intention or purpose). 
 
(२) वक्तव्यहवषयासांबांधीची वक्त्याची भावना ककवा वृत्ती (Feeling or attitude towards what is being 

spoken about). 
 
(३) श्रोत्याांसांबांधी वक्त्याची वृत्ती (Tone or attitude to those spoken to). 
 
(४) वक्तव्यहवषयाचा हनदेश ककवा वाच्याथु (Sense or reference to what is being spoken 

about). 
 

ह्या चार अांगाांसांबांधी हलहिताना हरचर् ुस  म्िणतो की, “सांकल्पना” ह्याला आपण तूतु शब्दाचा वाच्याथु म्िणू–
िी सांज्ञा जर आपण वरील चाराांपैकी चोर्थया अांगापुरतीच र्याहदत ठेवली तर आपल्याला अनेक वेळा असे हदसून येईल 
की, एखाद्या पहरच्छेदाहवषयी चचा करताना आपण पहिल्या तीन अांगावरच अहधक भर देतो आहण चौथे अांग तसेच 
रािून जाते. पहिल्या तीन अांगाांच्या चचेत पहरच्छेदाचा सगळा अथु जणू सांपून जातो आहण चवथे अांग जे “सांकल्पना” 
(वाच्याथु) ते वक्त्याचा उदे्दश आहण त्या उदे्दशाच्या अनुरोधाने हनर्ाण झालेल्या त्याच्या वृत्ती ह्याांच्यार्ागे लोपून जाते. 
 



 
           

शब्द आहण त्याचा अथु ह्याांच्या हवचारातून ज्या सर्स्या हनर्ाण िोतात त्यातला पुढला टप्पा म्िणजे 
“सांकल्पने” ची बिुहवध व्याख्या (multiple definition) करणे अपहरिायु आिे िे र्ानण्याची आवश्यकता. साहित्य, 
कला आहण सौंदयु ह्यासांबांधीच्या हरचर् ुस च्या हवचारात बिुहवध व्याख्येला फार र्ित्त्व आिे. आहण ह्यासांबांधीचीिी चचा 
त्याच्या बिुतेक ग्रांथात आली आिे. “काव्ये आहण हवज्ञाने” र्ध्येिी ह्याचा अप्रत्यक्षपणे हनदेश आला आिे. 
 

बिुहवध व्याख्येच्या आपल्या हसद्धान्तानुसार कलेचा-सौंदयाचाहवचार करणारे हरचर् ुस चे पहिले पुस्तक 
म्िणजे “द फाउण्डेशन्स ऑफ ईस्थेहटक्स” –सौंदयुर्ीर्ाांसेची रू्लतत्त्वे. सी. के. ऑग्डन आहण जेम्स वुड ह्याांच्या 
सिकायाने हलहिलेले िे पुस्तक १९२२ र्ध्ये प्रकाहशत झाले. पुढे “द र्ीकनग ऑफ र्ीकनग” ह्या ग्रांथाच्या सातव्या 
प्रकरणात ह्याच प्रश्नाचा हवस्ताराने हवचार करण्यात आला आिे. “द फाउण्डेशन्स ऑफ ईस्थेहटक्स” र्ध्ये “सौंदयु 
म्िणजे काय?” ककवा “सुांदर वस्तु म्िणजे कशा प्रकारची वस्तु?” असा प्रश्न हवचारून कलावांताांनी ककवा 
कलार्ीर्ाांसकाांनी त्याची जी वेगवेगळी उत्तरे वेळोवेळी हदली आिेत त्याांची यादी त्याने हदली आिे. उदािरणाथु 
“सुांदर वस्तु म्िणजे हजच्यात सौंदयु िा गुण आिे ती”, “हजला हवहशष्ट घाट (form) आिे ती”, “जी एखाद्या 
नैसर्मगक वस्तुची िुबेिूब प्रहतकृती आिे ती”, “हजच्या हनर्मर्तीत र्ाध्यर्ाचा यशस्वीपणे उपयोग केला गेलेला आिे 
ती”, “हजच्यारु्ळे इष्ट असे सार्ाहजक पहरणार् घडून येतात ती”, “हजच्यारु्ळे हवहशष्ट भावना उद्दीहपत िोते ती”, 
अशा वेगवेगळ्या सोळा व्याख्या त्याने हदल्या आिेत. त्याांपैकी शवेटची म्िणजे सोळावी व्याख्या आिे: “सुांदर वस्तु 
म्िणजे जी सांवेदना-सर्न्वय हनर्ाण करू शकते ती” (Which conduces to synaesthesis). 
 

आधीच्या पांधरा व्याख्याांचे हववेचन करून त्या अपुऱ्या आहण असर्ाधानकारक आिेत असे त्याने म्िटले असून 
शवेटली व्याख्याच कशी ग्राह्य आहण सर्ाधानकारक आिे ते साांहगतले आिे. ह्या शवेटल्या व्याख्येनुसार जी वस्तु – 
म्िणजे हचत्र, कहवता, इत्याहद – पे्रक्षक-वाचकाच्या र्नात सर्तोल हनर्ाण करते ती वस्तु म्िणजे सुांदर वस्तु. 
र्नाच्या ह्या अवस्थेला त्याने सांवेदना-सर्न्वय (हसनीस्थेहसस) असे नाव हदले आिे. आपल्या र्नातील पे्ररणाांचा 
सर्स्न्वत अनुभव जेव्िा येतो त्यावेळची र्नाची अवस्था म्िणजे हसनीस्थेहसस (State in which impulses are 
experienced together.) आहण सांवेदना-सर्न्वयार्ध्ये सर्तोल (equilibrium) आहण सांवाद (harmony) ह्या 
दोिोंचािी अांतभाव िोतो असे ह्याच कल्पनेचा हवस्तार करून तो म्िणतो. त्याबरोबरच सर्तोल आहण सांवाद ह्याांर्धला 
फरकिी त्याने दाखवला आिे. सर्तोलार्ध्ये हक्रया करण्याकडे प्रवृत्ती नसते (There is no tendency to 
action). परांतु पे्ररणाांर्ध्ये जेव्िा सांवाद हनर्ाण िोतो तेव्िा त्या एकहत्रतपणे कायास्न्वत िोतात (When impulses 
are harmonized, on the other hand, they work together). आहण अशी हशस्तबद्ध हक्रया इतरत्र 
आवश्यकिी असते. ह्याच सांदभात त्याने कलाहनर्मर्तीच्या वेळची हनर्ात्याच्या र्नाची आहण आस्वादनाच्या वेळची 
आस्वादकाच्या र्नाची प्रहक्रया काय असते तेिी साांहगतले आिे. 
 

जेव्िा कलावांत ककवा कवी एखाद्या अनुभवाला सार्ोरा जातो, ककवा एखादा अनुभव उभा करतो, तेव्िा तो 
त्या अनुभवाच्या अनेक घटकाांपैकी कािींचीच आपल्या कलाकृतीच्या रचनेसाठी हनवड करतो. (अनुभव िा शब्द ह्या 
सवु हववेचनात र्नाची कोणतीिी अवस्था ककवा र्नातली कोणतीिी िालचाल ककवा घडार्ोड ह्या अथाने वापरला 
आिे). िी हनवड त्याच्या आस्थाांच्या िालचालींचे त्यावेळी हनयांत्रण करणाऱ्या पे्ररणाांनुसार िोते. आहण ह्या घटकाांची 
कलाकृतीत अशा प्रकारे रचना िोते की, हतच्यात सर्ाहवष्ट झालेल्या आस्था ककवा पे्ररणाांपैकी प्रत्येकीला हतच्यापुरते 
पूणु स्वातांत्र्य असते, पण कोणतीिी एक आस्थापे्ररणा इतर पे्ररणाांना अडवीत नािी, ककवा इतरािून अहधक प्रभावी 
िोऊन कोणत्यािी हक्रयेला प्रवृत्त करीत नािी, म्िणजेच असे की त्या कृतीतील घडकाांचा आहण त्याांच्याशी हनगहडत 
असलेल्या आस्थाांचा सांतुहलत असा व्यूि झालेला असतो. ह्याचा वर उल्लेख केलेला इथे आठवेल. 
 

कलाकृतीचा आस्वाद घेणाऱ्या वाचक-पे्रक्षकाच्या र्नात देखील प्रहतसादरूपाने तसाच सांतुहलत आस्थाव्यूि 
हनर्ाण िोतो. आहण त्यात हक्रयेकडे प्रवृत्ती नसल्यारु्ळे आस्वादकाच्या हचत्तात एक प्रकारची तटस्थता, हनरालां बता, 



 
           

हनर्ाण िोते आहण त्याला आनांदाचा अनुभव येतो. िाच सौंदयाचा अनुभव. ज्या कलाकृतीरु्ळे अशी सांतुहलत 
र्नोवस्था हनर्ाण िोत नािी, आहण हजच्यारु्ळे हक्रयेकडे प्रवृहत्त िोते – म्िणजे हजथे एखादी आस्था-पे्ररणा इतराांपेक्षा 
अहधक प्रभावी आहण म्िणून हक्रया-पे्ररक िोते – ती कृहत कलाकृहत नसते. आहण हतच्यापासून हर्ळणारा अनुभव िा 
सौंदयाचा अनुभव नसतो. 
 

कलाकृतीच्या सांदभात हरचर् ुस ने रू्ल्यकल्पनेचािी हवचार केला आिे. कलाकृतीपासून हर्ळणारा अनुभव िा 
रू्ल्यवान असला पाहिजे. पण रू्ल्यवान कशाला म्िणायचे? कोणत्या अनुभवाला? जो अनुभव घेत असताना ककवा 
घेतल्यारु्ळे आपल्याला सर्ृद्ध, साथुक, जीवन जगल्यासारखे वाटते तो अनुभव रू्ल्यवान. ज्या अनुभवात अहधकात 
अहधक आस्था अहधकात अहधक प्रर्ाणात सर्स्न्वत झालेल्या असतील आहण ज्याांत त्याांचेवर दशवुल्याप्रर्ाणे सांतुलन 
झालेले असेल तोच अनुभव सरृ्द्धतेची, सांपूणुतेची, साथुकतेने आयुष्य जगल्याची जाणीव देऊ शकेल. इतकेच नव्िे 
तर िा अनुभव सबांध जीवनासांबांधीच्य जाणीवेतच र्ोलाची भर घालतो. म्िणूनच असा अनुभव रू्ल्यवान असतो. 
“रू्ल्यवान म्िणजे काय?” ह्याची चचा “काव्ये आहण हवज्ञाने” र्ध्येिी आली असल्याचे आढळेल. 
 

ह्यानांतरचा हरचर् ुस चा र्ोठा आहण र्ित्त्वाचा ग्रांथ म्िणजे “द र्ीकनग ऑफ र्ीकनग”. िा १९२३ र्ध्ये प्रहसद्ध 
झाला. त्यातिी सी. के. ऑग्डन त्याचा सिकारी आिे. ह्या ग्रांथात त्याने भाषेचा हवचारावर पडणारा प्रभाव, तसेच 
शब्द, हवचार आहण त्याांनी हनर्मदष्ट झालेली वस्तु ककवा हवषय ह्याांच्या परस्परसांबांधाची सहवस्तर चचा केली आिे. 
 

शब्द िे वक्त्याच्या र्नात असलेल्या ककवा आलेल्या हवचाराांचे व्यक्त रूप असतात. शब्दाच्या सािाय्याने 
हवचार काय आिे िे कळते. हवचार िा एखाद्या वस्तुसांबांधी ककवा हवषयासांबांधी असतो. र्ग तो हवषय प्रत्यक्ष आहण रू्तु 
असेल ककवा अप्रत्यक्ष, अरू्तु, कल्पनाजहनत असेल. शब्दाांच्या द्वारा जे हनर्मदष्ट िोते, ककवा व्िावे अशी अपेक्षा असते, ते 
म्िणजे हवचाराचा हवषय असे म्िणता येईल. हवचाराचा हवषय हनर्मदष्ट करणे िा शब्द वापरण्याचा िेतु असतो. पण वर 
उल्लेहखल्याप्रर्ाणे शब्द जसे वस्तुहनदेशासाठी वापरले जातात तसे भावना व्यक्त करण्यासाठी ककवा जागृत 
करण्यासाठीिी वापरले जातात. तसेच वक्ता ज्या सांदभात शब्दाचा उपयोग करीत असेल त्यावर त्याचा अथु अवलां बून 
रािील. इतकेच नव्िे तर हनदेश्य वस्तूचे त्याला जे आकलन झाले असेल त्यावर त्याचा अचूकपणा अवलां बून रािील. 
कधी आकलन झाले असून शब्दाांनी व्यक्त करता येत नसेल ककवा श्रोत्याची बुध्द्या हदशाभूल करण्यासाठीिी शब्द 
वापरले जातील. नव्िे जातात. 
 

उलटपक्षी वक्त्याच्या शब्दाांचा श्रोत्याला जो बोध िोईल तो त्याची त्यावेळची र्नःस्स्थती, त्याचे पूवुसांस्कार, 
त्याचे आकलनसार्र्थयु, त्याची र्ानहसक तयारी इत्यादींवर अवलां बून रािील. म्िणजे सवुच शब्दव्यविारात एक 
गुांतागुांत असते आहण हतच्यातूनच शब्दाांच्या अथाची हनहिती करण्याच्या बाबतीत अडचणी आहण सांदेि हनर्ाण िोतात. 
 

शब्दाला स्वभावहसद्ध आहण हनहित अथु असतो, त्याच्या हठकाणी एक हवहशष्ट यातुरूप (magic) शक्ती 
असते, अशीिी सर्जूत परांपरेने दृढ झालेली आिे. त्यारु्ळे शब्दाथाच्या हनहितीत आणखी अडथळे येतात. ते दूर कसे 
करता येतील? शब्दाांबद्दलचा यातुहनष्ठ दृहष्टकोण कसा काढून टाकता येईल? आहण काढून टाकणे का आवश्यक 
आिे? ह्याची चचा हरचर् ुस ने “द र्ीकनग ऑफ र्ीहनग” र्ध्ये केली आिे. शब्द, हवचार आहण हवचारहवषय ह्याांचा सांबांध 
कसा असतो िे दाखहवण्यासाठी त्याने आपल्या ग्रांथात खालील आकृहत हदली आिे. 

 



 
           

 
 
शब्द (हचन्ि ककवा प्रतीक) िे हवचाराचे व्यक्त रूप असते म्िणून शब्दाचा आहण हवचाराचा प्रत्यक्ष सांबांध 

असतो. हवचार आहण हवचारहवषय ह्याांचािी सांबांध प्रत्यक्ष असतो. पण शब्द (हचन्ि ककवा प्रतीक) आहण हनदेश वस्तु 
ककवा हवषय ह्याांचा सांबांध र्ात्र अप्रत्यक्ष, सांकेतहसद्ध, ककवा आरोहपत असतो. म्िणून वरील आकृतीत िा सांबांध तुटक 
रेषाांनी दाखवला आिे. 

 
जेव्िा जेव्िा आपण हवचार करतो तेव्िा तेव्िा आपण शब्द, हचन्ि ककवा प्रतीक ह्याांचा अथु लावण्याचा प्रयत्न 

करीत असतो. आपल्याला जे साांगायचे आिे त्यात सांहदग्धता रािू नये ह्यासाठी काय केले पाहिजे ह्याची चचा करून 
हरचर् ुस ने ह्या ग्रांथात प्रतीकव्यविाराचे सिा हसद्धान्त (canons of symbolism) हदले आिेत. त्याबरोबरच व्याख्या 
म्िणजे काय? ह्याचे हववेचन करून कािी सांकल्पनाांच्या बाबतीत व्याख्येची बिुहवधता कशी अपहरिायु आिे ते 
दाखवले आिे. तसेच “सौंदयु म्िणजे काय?” ह्याचा एका स्वतांत्र प्रकरणात हवचार केला असून “द फाडण्डेशन्स 
ऑफ ईस्थेहटक्स” र्ध्ये सौंदयाच्या ककवा सुांदर वस्तूच्या ज्या सोळा व्याख्याांची सहवस्तर चचा आली आिे त्याच 
व्याख्याांवर ह्या ग्रांथातिी भाष्य आिे. 

 
“हप्रस्न्सप ल्स ऑफ हलटररी हक्रहटहसझ म ” िा ग्रांथ १९२४ र्ध्ये म्िणजे “द र्ीकनग ऑफ र्ीकनग” नांतर एकाच 

वषाने प्रहसद्ध झाला. साहित्य-सर्ीके्षच्या दृष्टीने हरचर् ुस चा िा ग्रांथ सवात र्ित्त्वाचा म्िणावा लागेल. ह्या ग्रांथाच्या 
प्रकाशनानांतर साहित्यसर्ीके्षला एक नवे वळण लागले असे र्ानले जाते. शब्द, शब्दाांचा अथु, शब्दाांचा उपयोग 
व्याख्येच्या बिुहवधतेची अपहरिायुता ह्याांसांबांधी ह्यात पुन्िा चचा आिेच. “द र्ीकनग ऑफ र्ीकनग” र्ध्ये त्याने जे सिा 
canons of symbolism हदले आिेत ते त्याने ह्या ग्रांथात साहित्यहवषयक, कलाहवषयक आहण एकूण सौंदयुहवषयक 
प्रश्नाांच्या चचेत ध्यानात घेतलेले हदसतात. कलासर्ीके्षसांबांधीचे वेगवेगळे हसद्धान्त, कला आहण हनवेदन, कला आहण 
नीहत, कलेसाठी कला, कलेचा सुखवादी हसद्धान्त, लय आहण छांद, हचत्रकला, हशल्पकला आहण आकृहतहनर्ाण 
इत्यादी साहित्य-कला के्षत्रातील बिुतेक सवु प्रश्नाांचीिी ह्या ग्रांथात चचा आिे. त्याहशवाय “रू्ल्य म्िणजे काय?” 
ककवा “रू्ल्यवान अनुभव म्िणजे कोणत्या प्रकारचा अनुभव?” ह्याचीिी चचा या ग्रांथात वेगवेगळ्या दृहष्टकोणातून 
करण्यात आली आिे. आहण र्ाणसाच्या सांवेदनशीलतेच्या के्षत्राचा हवस्तार करण्याचे आहण त्याच्या र्नाची सांरचना 
बदलण्याचे कायु कलाकृहत ककवा काव्य कसे करते ते साांहगतले आिे. 

 
“रे्नहशयस ऑन द र्ाइण्ड” िा १९३२ र्ध्यें “प्रहसद्ध झालेला ग्रांथ वेगळ्या स्वरूपाचा आिे. ह्यात रु्ख्यतः 

भाषाांतरात येणाऱ्या अडचणींची चचा आिे. ज्या भाषेतल्या र्जकुराचे भाषाांतर करायचे त्या भाषेची साांस्कृहतक आहण 
ऐहतिाहसक परांपरा ज्या भाषेत भाषाांतर करायचे हतच्यापेक्षा सवुस्वी हभन्न असेल तर भाषाांतर करताना अशा अनेक 



 
           

अडचणी हनर्ाण िोतात की, केव्िा केव्िा भाषाांतर करणे जवळजवळ अशक्य िोते. कारण कािी शब्दाांना ककवा 
सांकल्पनाांना प्रहतशब्दच सापडू शकत नािीत. इथे पुन्िा शब्द, हवचार आहण हवचारहवषय ह्याांच्या 
परस्परसांबांधाहवषयीची सर्स्या सार्ोरी येते. 

 
इ. पू. ३७२ ते इ. पू. २६९ ह्या कालावधीत िोऊन गेलेल्या रे्नहशयस नावाच्या एका नार्ाांहकत आहण 

कॉनफ्यूहशयस च्या खालोखाल हचनी लोकाांना आदरणीय असलेल्या तत्त्ववेत्त्याच्या र्नोव्यापारहवषयक लेखनाच्या 
कािी भागाचे भाषाांतर करण्याचा ह्या ग्रांथात हरचर् ुस ने प्रयत्न केला आिे. त्यात वरील अडचणींचा उल्लेख येतो. 
हरचर् ुस ने आणखी असेिी दाखवनू हदले आिे की, पाश्यात्य र्ानसशास्त्रात र्नोव्यापाराांची हक्रयात्र्क (conative), 
ज्ञानात्र्क (cognitive) आहण भावनात्र्क (affective) अशी जी तीन अांगे परांपरेने र्ानलेली आिेत त्यापैकी 
ज्ञानात्र्क अांगाला रे्नहशयस च्या र्ानसशास्त्रात स्थानच नािी. यासांबांधी ऊिापोि करताना हरचर् ुस ने म्िटले आिे की, 
पाश्यात्य लोक आहण हचनी लोक ह्याांच्या शारीहरक हक्रया आहण र्ज्जातांतूांच्या हक्रया सारख्याच रीतीने िोत असल्या तरी 
त्याांची हवचारपरांपरा आहण हवचारपद्धती परस्पराांपासून सवुस्वी हभन्न असणे अशक्य आिे का? हवचार म्िणजे त्यात 
सांकल्पना आहण सांकल्पनासरू्ििी आला. आहण दोन सर्ाजाांची हवचारपद्धती आहण त्यात अनुस्यूत असलेली 
सांकल्पनाप्रणालीच जर हभन्न असेल तर त्याांपैकी एका भाषेतल्या र्जकुराचे दुसऱ्या भाषेत भाषाांतर करणे अत्यांत 
कठीण ककबिुना अशक्य िोणे अपहरिायु आिे. [आपल्या साांस्कृहतक परांपरेतील िम्ि, र्ाया, हनवाण, सर्ाधी, ह्याांसारख्या ककवा 
हनत्याच्या व्यविारातल्या सोवळे-ओवळे, सोयेर-सुतक ह्याांसारख्या शब्दाांचे इांग्रजीत भाषाांतर करणे, ककवा इांग्रजीतील Trinity, Host, Mass, 
Salvation, प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानातील Idea, ह्याांसारख्या शब्दाांचे र्राठीत भाषाांतर करणे कसे कहठण असते ते आपल्याला र्ािीत आिे. टीप 

भाषाांतरकाराची.] त्याच सांदभात तो असेिी म्िणतो की, पाश्यात्य जग म्िणजेच सवु जग असे पाश्यात्य लोक सर्जत 
आले आहण अजूनिी सर्जत आिेत िे घातक ठरण्याचा सांभव आिे. 

 
ज्ञानात्र्क अांगाच्या अभावासांबांधी हरचर् ुस म्िणतो की, ज्ञानात्र्क, हक्रयात्र्क आहण भावनात्र्क अशी जी 

र्नोव्यापाराांची तीन अांगे आपण र्ानतो त्याला तरी हनर्मववाद आधार काय आिे? उलट प्रहतसादवादी र्ानसशास्त्राने 
(response psychology) ज्ञानाची (cognition) सांकल्पना सगळ्यात अहधक डळर्ळीत करून टाकली आिे. 

 
भाषाांतरातल्या अडचणींची चचा करणाऱ्या ह्या ग्रांथातसुद्धा “सुांदर” (Beautiful), “ज्ञान” 

(knowledge), “सत्य” (truth), “व्यवस्था” (order) ह्या सांकल्पनाांना कशी हवहवध अांगे आिेत ते दाखवले आिे 
आहण व्याख्येचे बिुहवधत्व र्ान्य करण्याची आवश्यकता पुन्िा प्रहतपाहदली आिे. 

 
एकूण हरचर् ुस  चे िे र्ित्त्वाचे ग्रांथ पाहिले असता असे हदसून येते की, आरांभी साांहगतल्याप्रर्ाणे त्याचा सवु 

हवचार कािी हवहशष्ट हसद्धान्ताांभोवती हफरतो. शब्द, हवचार आहण हवचारहवषय ह्याांचे परस्परसांबांध आहण ते हनहित 
करण्यातल्या अडचणी; शब्दाांना एकच एक आहण स्वभावहसद्ध अथु असतो ह्या कल्पनेची अयथाथुता; बिुहवध 
व्याख्येची अपहरिायुता; शब्दव्यविाराची चतुर्मवधता, ह्या गोष्टी काव्याचा हवचार करताना लक्षात घेण्याची आवश्यकता 
आहण सौंदयाच्या बाबतीत रू्ल्य-कल्पनेचे र्ित्त्व. रू्ल्यवान अनुभव म्िणजे सांतुहलत अनुभव, आहण सांतुहलत अनुभव 
म्िणजे ज्या अनुभवात अहधकात अहधक आस्थापे्ररणा अहधकात अहधक प्रर्ाणात अशा रीतीने व्यवस्थाहपत झालेल्या 
असतात की, कोणतीिी एक आस्था-पे्ररणा दुसऱ्या एखाद्या आस्था-पे्ररणेला अडचण ककवा अडथळा करीत नािी, 
इतराांिून अहधक प्रभावी िोऊन कायाला प्रवृत्त करीत नािी, उलट सवु लिान-र्ोठ्या आस्था-पे्ररणा स्वतःच्या 
हठकाणी स्वतांत्र असतात आहण अशा रीतीने सांपूणुतेची, साथुकतेची, जाणीव हनर्ाण करतात. असा अनुभव म्िणजेच 
सौंदयानुभव. 

 
एका अथी असे म्िणता येईल की, सवु तपहशलाांसि नव्िे पण स्थूलर्ानाने िेच हवचार “काव्ये आहण हवज्ञाने” 

र्ध्ये आले आिेत. 



 
           

  



 
           

 
 
 

शब्द-सूची ि णिषय-सूची 
 
 

  



 
           

शब्द-सूची 
इांग्रजी–मिाठी 

 
Active कृहतप्रवण Gene जनुक 

Aestheticism सौंदयुवाद Genus वांश 

Agitation क्षोभ Governor हनयांत्रक 

Alienist र्ानसोपचारतज् ज्ञ Heredity आनुवांश्य 

Archetype आहदर्रूप Image कबब, प्रहतर्ा 

Associationist सािचयुवादी Imaginary काल्पहनक 

Attitude वृत्ती, दृहष्टकोण Imaginative कल्पनाहनष्ठ, 
कल्पनापे्रहरत 

Chromosome गुणसूत्र  Impulse पे्ररणा 

Circuit पहरपथ Inquiry शोधन 

Conscious सबोध Instinct सिजप्रवृत्ती 

Consciousness सबोधावस्था Interest आस्था 

Crisis क्राांहतप्रसांग Intuition प्राहतभ ज्ञान 

Data, Datum आधारसार्ग्री Model प्रहतर्ान 

Dehumanization अर्ानुषीकरण Mood भाववृत्ती, र्न:स्स्थती 
Design सांकल्पहचत्र Morpheme प्रत्यय 

Discovery शोध Morphological शब्दसांबांधरू्लक 

Dissociated असांलग्न, हवलग्न Morphology शब्दसांबांध 

Elaborate प्रकृष्ट Negative ऋणरूप 

Embryology गभवृुहद्धशास्त्र Neutralization अर्ानवीकरण 

Emergent उद गर्नशील Organic सेंहद्रय, इांहद्रयसांबद्ध 

Emotion भावना Organism सजीव वस्तु 

Exploration सर्न्वेषण Perception बोधन, बोधना 

Fact घहटत Positive धनरूप 

Feeling भाव Process प्रहक्रया, सांस्करण 

Foot खांड [साघात-हनराघात 
शब्दावयवाांच्या (Syllables) 
योजनेवर आधारलेला काव्यपांक्तीचा 
एक भाग.] 

Pseudo व्याज 

 



 
           

Pseudo-carp छद र्फल (उदा. अननस, 
सफरचांद.) 

Stimulant चेतक 

Pseudo-pod छद र्पाद (उदा. अर्ीबा) Stimulation चेतना 

Pseudo-statement व्याज-हवधान Structure सांरचना 

Rationalization पिात -सर्थुन Syllable शब्दावयव 

Reference हवचार, ज्ञानाश्रयी हवचार. System व्यूि 

Reverberation अनुनाद  Trance सर्ाधी 

Sanction शासनशक्ती Transcendental इांहद्रयातीत 

Sensation सांवेदना Transmutation पहरवतुन, रूपान्तरण. 

Simple हनरवयव Uniformities सर्रूपे 

Solar plexus सौर जालक Uniformity सर्रूपता 

Species जाती Valid ग्राह्य 

  Viable व्यविायु 

 
  



 
           

शब्द - सूची 
मिाठी - इांग्रजी 

 
अनुनाद Reverberation छद र्फल Pseudo-carp 
अर्ानवीकरण Neutralization जनुक Gene 
अर्ानुषीकरण Dehumanization जाती  Species 
आहदर् रूप Archetype दृहष्टकोण Attitude 
आधारसार्ग्री Data, Datum धनरूप Positive 
आनुवांश्य Heredity हनयांत्रक  Governor 
आस्था  Interest हनरवयव Simple 
इांहद्रयसांबद्ध Organic पहरपथ Circuit 
इांहद्रयातीत Transcendental पहरवतुन Transmutation 
उद गर्नशील Emergent पिात -सर्थुन Rationalization 
ऋणरूप Negative प्रकृष्ट Elaborate 
कल्पनाहनष्ठ, 
कल्पनापे्रहरत 

Imaginative प्रहक्रया Process 

काल्पहनक Imaginary प्रहतर्ा Image 
कृहतप्रवण Active प्रहतर्ान Model 
क्राांहतप्रसांग Crisis प्रत्यय Morpheme 
खांड Foot [साघात-हनराघात 

शब्दावयवाांच्या (Syllables) 
योजनेवर आधारलेला 
काव्यपांक्तीचा एक भाग] 

प्राहतभ ज्ञान Intuition 

गभवृुहद्धशास्त्र Embryology पे्ररणा Impulse 
गुणसूत्र Chromosome कबब Image 
ग्राह्य Valid बोधन, बोधना Perception 
घहटत Fact भाव Feeling 
चेतक Stimulant भावना Emotion 
चेतना Stimulation भाववृहत्त, र्नःस्स्थहत Mood 
छद र्पाद Pseudo-pod र्ानसोपचारतज्ञ्ज्ज्ञ Alienist 
वृत्ती Attitude रूपान्तरण Transmutation 
व्यविायु  Viable यांश Genus 



 
           

व्याज Pseudo हवचार Reference 
व्याज-हवधान Pseudo-statement हवलग्न, असांलग्न Dissociated 
व्यूि System सर्न्वेषण Exploration 
शब्दसांबांध Morphology सर्रूपता Uniformity 
शब्दसांबांधरू्लक Morphological सर्रूपे Uniformities 
शब्दावयव Syllable सर्ाधी  Trance 
शासनशक्ती  Sanction सांरचना  Structure 
शोध Discovery सांवेदना  Sensation 
शोधन Inquiry सांस्करण Process 
सांकल्पहचत्र Design सिजप्रवृत्ती Instinct 
सजीव वस्तु  Organism सािचयुवादी Associationist 
सबोध Conscious सेंहद्रय Organic 
सबोधावस्था Consciousness सौंदयुवाद Aestheticism 
  सौर जालक Solar plexus 
  क्षोभ Agitation 
  ज्ञानाश्रयी हवचार Reference 
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