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दोन शब्द. . . .
बखहणाइचे काव्य, खजवंत, सूक्ष्म, तरल प्रखतभेचा एक अगळाच अखवष्ट्कार अहे . रॅीमती खपत्रे यांनी
म्हटल्याप्रमाणे पखढकते चा जसा ससंस्कृतपणाशी संबध
ं नसतो. तसाच सृजनशीलते शीही नसतो. ”ते जसे
मकं दराज, ज्ञानेरॄर, एकनाथ, रामदास, वामन पंखडत, मक्तेरॄर, मोरोपंत, झकवा कृष्ट्णशास्त्री खचपळू णकर,
केशवसत, गोझवदाग्रज, कसमाग्रज, मढे कर आत्याखदकांच्या प्रखतभेतून फलले अहे . तसेच ते नामदे व,
तकाराम, सावतामाळी, चोखामे ळा आत्याखदकांच्या प्रखतभेतून फलले अहे . पखहल्या वगातील कवींच्या प्रेरणा
जरी खभन्न खभन्न ऄसल्या तरी त्यांच्यावर खशक्षणाचा संस्कार झाला अहे . त्या त्या काळातील वातावरणात
ऄसले ल्या मतमतांचा पखरणाम त्या त्या कवींवर झाला अहे . या सवग कवींचे वळण पंखडती अहे . नामदे व,
तकाराम, सावतामाळी, चोखामे ळा यांच्या कखवते चे ऄसे नाही. खतच्यावरील संस्कार शद्ध मराठी, मराठमोळ
अहे . बखहणाइची कखवता या दसऱ्या वगात मोडते . म्हणूनच या काव्यातील ऄलं कार वेगळे अहे त,
त्यातील प्रखतमा वेगळ्या अहे त, त्यातून जीवनाचा येणारा ऄनभव वेगळा अहे . बखहणाइंच्या ऄशा काव्याची
जनसाखहत्यातील प्राखतखनखधक काव्याची समीक्षा होणे फार अवश्यक होते . सौ. ऊता खपत्रे यांच्या
“बखहणाइची गाणी-एक ऄभ्यास” या पस्स्तकेमळे ते साध्य होत ऄसल्यामळे साखहत्य संस्कृती मंडळाला हे
छोटे खानी पस्तक प्रखसध्द करावयास अनंद होत अहे .
सरें द्र बारझलगे
यशोधन,
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: प्रास्ताहिक:
एकोणीसशे बावन्न साली ―बखहणाइची गाणी‖ या काव्यसंग्रहाची प्रथमावृत्ती खनघाली अखण साऱ्या
महाराष्ट्रात ही गाणी लोकखप्रय झाली एकोणीसशे साठ सालच्या ―माखननी‖ या खचत्रपटामळे ―ऄरे संसार
संसार‖ सारखी त्यांची गाणी जनसामानयांनाही मखोदगत झाली. पढे या गाण्याला फाळके पाखरतोखिकही
खमळाले . खवखवध वृत्तपत्रांतून बखहणाइचे अखण त्यांच्या कखवत्वाचे कौतक झाले . खनयतकाखलकांतून
त्यांच्यासंबध
ं ी ले खही प्रखसद्धझाले . तीन खडसेंबर एकोणीसशे शहात्तर रोजी बखहणाइंची पंचखवसावी
पण्यखतखथ साजरी झाली. त्या खनखमत्ताने या साऱ्या गोष्टींची पनरृ एकवार ईजळणी झाली. परंत प्रसंगपरत्वे
खलखहल्या गेलेल्या या साऱ्या ले खातून कौतकाचाच भाग प्रामख्याने अढळतो. त्यामागे एका खनरक्षर,
ऄखशखक्षत, खेडवळ शेतकरी स्त्रीची खनर्ममती हा एक सहानभूतीचा दृखष्टकोण अहे . त्याचबरोबर बखहणाइ या
महाराष्ट्रातील सप्रखसद्ध कवी सोपानदे व चौधरी यांच्या मातोरॅी म्हणून ऄसणाऱ्या अदराचीही भावना अहे .
तथाखप, कौतकाचा पखहला भर ओसरल्यानंतर जसजसे त्यांच्या काव्याच्या ऄंतरंगात ऄखधकाखधक खशरावे
तसतसे त्यांच्यासंबध
ं ी अखण त्यांच्या काव्यासबंधी ऄनेक प्रश्न ईभे राहतात.
एक ऄडाणी खेडवळ स्त्री हा त्यांच्याबाबतचा सवगसाधारण दृखष्टकोण ऄसला तरी त्यांना लाक्षखणक
ऄथाने ऄखशखक्षत म्हणता येइल का? कारण पखढकते चा जसा ससंस्कृतपणाशी काही संबंध नसतो, तसाच
सृजनशीलते शीही नसतो. मग या खनर्ममतीमागील प्रमख प्रवृत्ती व प्रेरणा कोणत्या?

बहते क ईपलब्ध

ले खांतून वानगीदाखल त्याच त्याच कखवता ईदधृत केले ल्या अढळतात. परंत खविय अखण अशय यांची
खवखवधता लक्षांत घेता प्रस्तत काव्यसंग्रहातील साऱ्या रचना गणवत्तेच्या दृष्टीने एकाच तोलाच्या अहे त ऄसे
म्हणता येणार नाही. तथाखप, खास बखहणाइंचा ठसा ऄसले ल्या कखवतांचे वैखशष्ट्य काय व त्यामागील
प्रयोजन कोणते ऄसावे, या दृष्टीने शोध घेण्याचा प्रयत्नही अवश्यक अहे . बखहणाइंच्या काव्य व रचनेचा
अखण काव्यप्रखसद्धीचा काळ, प्राचीन-ऄवाचीन काव्य अखण लोकगीते या तीनही प्रवाहाशी कठे ना कठे
जळणारे या काव्याचे नाते आत्यादी गोष्टी लक्षात घेता, त्यांच्या कखवते ची पृथगात्मता कशात अहे अखण
खतच्या लोकखप्रयते चे ममग कोणते ? बखहणाइंना स्वतःच्या सृजनशक्तीची जाण होती. ते व्हा ―मन‖ सारखी
त्यांची कखवता लक्षात घेता एखाद्या रचनेत मूळ कल्पनेचा खवकास साधत साधत खतच्या ईत्किगझबदू प्रत
पोचण्याचे रचना कौशल्य त्यांच्या ठायी होते की ते त्यांची कखवता ईतरवून घेणाऱ्या वा संपाखदत करणाऱ्या
आतर कोणाचे ? ऄशा प्रकारचे खकतीतरी प्रश्न, ईपलब्ध ऄसले ले सारे ले ख वाचूनही ऄनत्तरीतच राहतात.
थोडक्यात बखहणाइंच्या कखवतासंबधी खचखकत्सक दृष्टीने खववेचन होणे अवश्यक होते . पण तसे ते झाले ले
नाही ऄसे म्हटले तर ते ऄप्रस्तत ठरणार नाही.
दसरी गोष्ट ऄशी की, या काव्यसंग्रहातील समग्र कखवतांचा साकल्याने खवचार करून त्यातून प्रकट
होणाऱ्या बखहणाइंच्या व्यस्क्तमत्वावाचा शोध घेण्याचा प्रयत्नही फारसा झाले ला नाही.
त्याचप्रमाणे बखहणाइंच्या ऄनभवखवरॄाचे ज्या लोकसाखहत्याशी नाते जळते, त्यात काही समान
प्रवृत्ती – प्रेरणा अढळतात का ? त्यांचा या तथाकखथत ऄखशखक्षत स्त्रीवर अखण खतच्या काव्यावर कळत
नकळत कांही पखरणाम अहे का ? अखण यादृष्टीने परंपरे ने मखोदगत ऄसले ल्या रचना अखण स्वतःची
स्वतंत्र खनर्ममती ऄसा स्वच्छ फरक त्यांना करता येत होता का?

आत्यादी प्रश्नांच्या संदभात

लोकसाखहत्याचा मागोवा घेउन त्या ऄनिंगाने ―बखहणाइंच्या गाण्या‖ची गणवत्ता खनखरृत करण्याचा प्रयत्नही
झाले ला खदसत नाही.
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बखहणाइंखवियीच्या अखण त्यांच्या काव्याखवियीच्या ईपलब्ध ले खनात ऄशा प्रकारच्या त्रटी प्रकिाने
काही समीक्षकांनाही जाणवले ल्या अहे त. ईदाहरणाथग ―समाज प्रबोधन पखत्रका, माचग–एखप्रल १९७१‖ या
ऄंकातील सखरता पदकींचा ले ख पहावा. बखहणाइंची कखवता वाचत ऄसतांना मनात खनमाण होणाऱ्या खवखवध
प्रश्नांपैकी काहींची स्वरूपखचखकत्सा अपल्या ले खात करून ऄखेरीस ऄशा प्रकारच्या ऄनत्तरीत प्रश्नांची
ईत्तरे ऄभ्यासू ले खनातून खमळावीत ऄशी ऄपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली अहे . या ऄपेक्षेतून प्रेरणा घेउनच
बखहणाइंच्या काव्यपखरशीलनाबाबत जाणवले ल्या त्रटी भरून काढण्याचे दृष्टीने त्यांच्या समग्र काव्याचा
सवांगीण खचखकत्सक ऄभ्यास करण्याचा प्रयत्न हीच प्रस्तत ले खनामागची भूखमका अहे .
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अल्िचहरत्र
एका ऄखशखक्षत स्त्रीची गांवढळ भािेतील गाणी म्हणून खकत्येक विे बखहणाइंची कखवता ईपेखक्षतच
राखहली. खशष्टांच्या जगांत खतला स्थान नव्हते अखण खेडवळांच्या दखनयेत महत्व नव्हते . ते व्हा कवखयत्री
अखण खतचे जीवनचखरत्र यासंबंधी ईत्सकता दाखखवली जाणे केवळ ऄसंभवनीय होते . त्यामळे प्रामख्याने
त्यांच्याच कखवतांतून अले ले ईल्लेख,

कखवता संग्रहाच्या दोनही अवृत्यांच्या प्रस्तावना अखण खनवेदने

यांतील ईल्लेख, खवखवध खनयतकाखलकांतून बखहणाइ अखण त्यांच्या कखवता यांखवियी प्रखसद्ध झाले ले ले ख,
अखण ―जनमदा‖ या पस्तकाच्या खतसऱ्या खंडांतील ―खनसगगकनया बखहणाइ–माझी अइ‖हा सोपानदे वांचा
ले ख यांतून खमळणारी माखहती, खेरीज प्रत्यक्ष मलाखतीत सोपानदे वांनी सांखगतले ल्या अठवणी अखण आतर
माखहती यांतून जे काही धागेदोरे हाती लागतात,

त्यावरूनच बखहणाइंच्या चखरत्राची अखण त्यांच्या

कौटं खबक जीवनाची काहीशी स्थूल कल्पना अपण करू शकतो.
तीन खडसेम्बर एकोणीसशें एकावन्न रोजी वयाच्या बहात्तराव्या विी त्या खदवंगत झाल्या. म्हणजेच
ऄठराशें ऐंशीचे समारास त्यांचा जनमकाल खनखरृत होतो ऄसे म्हणता येइल. ―गव्हाळ्या रंगाची मध्यम
बांध्याची ऄशी दहाजणींसारखी, माणसाने ऄसावे चांगले , तरीपण खदसावेही बरे आतपत व्यखक्तत्व, मधर
अवाज, सहज बोलण्याची भािाही लोभवती तशीच खचत्तवती‖ ऄसे सोपानदे वांनी त्यांच्या व्यखक्तमत्वाचे
वणगन केले अहे . (१)*खानदे शांत जळगांवपासून दोन मैलांवर ऄसले ले ―ऄसोदे ‖ हे बखहणाइचे माहे र.
गांवचे पाटील ईखाजी महाजन हे त्यांचे वडील. बखहणाइंच्या ―माहे र‖ या कखवतेत माहे रच्या कटं बाचे वणगन
अहे . त्यांना अजोळ नव्हते परंत त्यांचे वडील गांवचे ―महाजन‖ ऄसल्याने कटं ब शेतकरी ऄसले तरी
प्रखतखित होते . प्रेमळ अइ प्रेमळ भावंडे यांच्या संगतीत त्यांचे बालपण गेले. त्यांना तीन भाउ व तीन बखहणी
होत्या. तीन भावांपैकी एक शेतांत राबणारा तर दसरा इरॄरभक्तीत गढू न गेलेला. फक्त खतसरा ते वढा
धळ्यांत खशकत होता. अखण या तीनही बखहणी सखवस्तू घरांत खदले ल्या होत्या. बखहणाइ लौखकक ऄथाने
कधीच शाळे त गेल्या नाहीत. म्हणजेच शाले य खशक्षणाचे ऄसे संस्कार त्यांच्यावर नव्हते .
जळगांवचे खंडेराव चौधरी यांचे पत्र नथजी चाधरी यांच्याशी खववाह होउन बखहणाइ वयाच्या १३
व्या विी जळगांवला अपल्या सासरी अल्या. हे चौधरी घराणेही ―पाखटलकी‖ चे म्हणजे प्रखतखित व मानाचे
होते . ऄसे ऄसूनही माहे रसासरची ही दोनही कटं बे तथाकखथत जमीनदारांची नव्हती, तर प्रत्यक्ष शेतावर
राबणारी शेतकरी कटं बेच होती. त्यामळे घरकाम अखण शेतावरील काम यांनीच त्यांचे जीवन व्यापले ले
होते . अपले सणवार हे त्यांतील खवरंगळ्याचे खदवस अखण रात्री दे वळांत कीतगन-प्रवचनाला जाणे हे
खदवसभराच्या कष्टानंतरचे खवसाव्याचे क्षण! लग्नानंतर तीन भाउ वेगळे झाले . घरा-शेतांच्या वांटण्या
झाल्या. तरीही त्यांचे परस्परसंबंध एकत्र कटं बाप्रमाणेच होते ऄसे म्हणण्यास जागा अहे . कारण
बखहणाइंनी अपल्या गाण्यांतून सासू, दीर, जाउ, नणंद आत्याखद ज्या व्यखक्तरे खा रे खाटल्या अहे त,
त्यावरून त्यांच्या नांदत्या कटं बाची कल्पना येते. ही सारी माणसे प्रेमळ व गणी खदसतात. बखहणाइंना तीन
मले , मोठी ―काशी‖ मधले ―ओंकारभाउ अखण धाकटे ―सोपानदे व‖. त्या काळच्या रीतीप्रमाणे काशीबाइंचेही
लहान वयातच लग्न झाले . सरूवातीला सासरघरी त्यांना फार जाच होइ. वयाची खतशी ईलटण्याअधीच
बखहणाइंच्या संसाराचा डाव ईधळला गेला. त्यावेळी सोपानदे व फक्त तीन विांचे होते . यानंतर गांवात
प्ले गची साथ अली. त्यांत ओंकारभाउही सांपडले . मृत्यूच्या दाढे तून ते परत अले , परंतू त्यांना ऄपंगत्व
अले . त्यांचा एक डोळा गेला. एका पायातही झकखचत् ऄपंगता अल्याने बसताना त्रास होइ. ऄथात् भावी
अयष्ट्यात हे ऄपंगत्व त्यांच्या अड अले नाही. ते संसारी होते , शेतीही सांभाळीत. तथाखप; लहान वयांत
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वैधव्याची कऱ्हाड कोसळले ली अखण त्या पाठोपाठ मलाला अले ले ऄपंगत्व यामळे बखहणाइंच्या मनाची
ऄवस्था त्यावेळी काय झाली ऄसेल याची कल्पनाच केले ली बरी. खशवाय घरच्या कत्यां-सवरत्या वडील
दीराच्या मृत्यूचाही ईल्लेख ―भानादाजी‖ या व्यखक्तखचत्रांत अहे . त्यामळे एकूण चौधरी कटं बच ईध्वस्त झाले
ऄसे म्हणावे लागते . अखण म्हणूनच दोन मलांच्या संगोपन-संवधगनाची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर
पेलण्यासाठी बखहणाइंना स्वतःचे दःख खगळू न जीवनसंग्राम लढण्यासाठी ताठ ईभे रहावे लागले . खतथून पढे
घर अखण शेत हे च त्यांचे कतृगत्वक्षेत्र झाले . पंचक्रोशीतल्या सग्या-सोयऱ्यांकडे त्या प्रसंगोपात्त गेल्या
ऄसतील ते वढे सोडता त्या कधीच कठे गेल्या नाहीत. ऄधून-मधून तापी-पूणा संगमावर अखदमाया
मक्ताइचे दशगनाला मात्र त्या जात ऄसत. पण हा सारा प्रवास पायी ऄथवा बैलगाडीतून. पढे सोपानदे व
नाखशकला स्थाखयक झाल्यानंतर त्या खतथे हवापालटाकखरता जात ऄसत,

ते वढाच त्यांचा अपल्या

सीमे बाहे रील जगताशी अले ला संबंध !
खदवसभराच्या रामरगाड्ांत त्यांना क्षणाचीही ईसंत नसे. पण दे ह कष्टांत बडाले ला ऄसताना
स्वतःच्या नखशबी अले ले वैधव्य, वखडलमलाचे ऄपंगत्व अखण एकलत्या एका लाडक्या मलीला सासरी
ऄसणारा जाच या खतहे री दःखाचा सलही ईरी दडपावा लागे. या कष्टांवर अखण दःखावर ईतारा म्हणजे
त्यांच्या काव्याने त्यांना खदले ली अयष्ट्यभराची साथ! कणखर अत्मखवरॄासाने जीवनांतील समर प्रसंगांशी
त्यांनी खदले ली टक्कर हे त्यांचे लौखकक कतृगत्व तर खरे च पण खनर्ममतीची यत्झकखचतही जाण नसता त्यांनी
खचरंजीव केले ले त्यांचे काव्य हे त्यांचे त्याहू नही मोठे ऄखवनाशी ऄसे वाङ्मयीन कतृगत्व होय. केवळ कतगव्य
बद्धीने त्यांनी व्यावहाखरक कतृगत्व गाजखवले तदवतच केवळ खवरंगळा म्हणून त्यांचे काव्य खनमाण झाले .
त्यांच्या कखवता संग्रहाची प्रथमावृत्तीं प्रखसद्ध झाली, तीही त्यांच्या मृत्यूनंतर. म्हणजेच ज्या सहजपणाने
त्यांची कखवता जनमली, त्याला कतृगत्वाच्या ऄहंकाराचा हलकासाही स्पशग न होता ही खनसगगकनया अपला
ऄमोल ठे वा रखसकांसाठी मागे ठे वन
ू ऄनंतात खवलीन झाली.
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काव्यसंग्रहाचा थोडक्यात िहरचय
―बखहणाइची‖ गाणी (दसरी अवृत्ती आ. स. १९६९)या संग्रहात त्यांच्या एकूण पन्नास कखवता अहे त.
पखहल्या अवृत्तीचे प्रकाशन घाइघाइनेच झाल्याने त्यांत सवग कखवतांचा समावेश नाही. परंत त्यानंतर जी
कांही स्फटे , ओव्या, ऄपऱ्या कखवता सोपानदे वांना खमळाल्या त्या अखण त्यांच्या स्मरणांतून ईपलब्ध झाल्या
त्या, ऄशा सवग रचना या दसऱ्या अवृत्तींत समाखवष्ट केल्यागेल्या. या अवृत्तीच्या खनवेदनांत सोपानदे वांनी
म्हटल्याप्रमाणे एकही ओवी वा कखवता त्यानंतर ईपलब्ध झाली नाही. ते व्हा बखहणाइंचे समग्र काव्य म्हणून
अपण ही दसरी अवृत्तीच खवचारात घेउ शकतो.
खेड्ांतील एक सामानय संसारी स्त्री या नात्याने सासर-माहे र, घर-संसार, इरॄरभक्ती-सणवार
आत्याखद खवियांवरच्या कखवता जशा या संग्रहांत अहे त तदवतच शेतावर स्वतः राबणारी शेतकरी स्त्री या
नात्याने धरणीमाते बद्दलचा अदर, गाडी, बैल, पाउसपाणी, झाडे झडपे, खवहीर-मोट आत्याखद गोष्टीच नव्हे त
तर पेरणी ते ईपणणी पयंतची शेतीच्या खवरॄांतील संपूणग खक्रया प्रखक्रयाही त्यांच्या काव्याचा खविय झाले ली
खदसते . बखहणाइंच्या लौखकक व्यखक्तमत्वाचे हे दोन पदर. तथाखप, स्वतःचे खडतर भखवतव्य सामोरे अले
ऄसतां ज्या तडफेने त्या त्याच्याशी दोन हात करण्यास अपले दःख खगळू नईभ्या राखहल्या, त्या दःखांतील
सजाण कारूण्य, ऄंगावर पडले ल्या जबाबदारीमळे एकूण समाजाकडे पाहण्याची बनले ली खवखशष्ट दृष्टी
अखण या दोहोंमळे घडले ले एकंदर जीवनाबद्दलचे त्यांचे खवखशष्ट तत्वज्ञान यांचा ठसा ईमटले ल्या ज्या कांही
कखवता या संग्रहात अहे त, खतथे अपल्याला बखहणाइंच्या व्यखक्तमत्वाचा खरा प्रत्यय येतो.
या संग्रहाचे एकंदर बाह्य रूप पाहता त्यांत खवखवधता खदसून येते. त्यांत स्थळखचत्रे अहे त,
व्यखक्तखचत्रे अहे त, प्रसंगखचत्र अहे त, त्याचप्रमाणे दं तकथांवर अधारले ल्या अख्यानपर रचना अहे त,
म्हणी अहे त अखण खवनोदी चटकेही अहे त. रचनेच्या दृष्टीने पाहतां प्रामख्याने ओवी छं दांतील रचना
ऄसल्या तरी प्रचखलत गाण्यांच्या चालीवरील (जाखतवृत्तांतातील) रचनाही अहे त. त्याचप्रमाणे ऄंभग व
―अखदमाया‖ सारखी अरतीसदृश रचनाही अहे . त्यामळे च अपल्या स्त्रीगीतांशी व लोकगीतांशी त्यांचे
जवळचे नाते खदसते . अखवष्ट्काराचे दृष्टीने पाहता त्यांची ऄस्सल प्रादे खशक (खानदे शी) भािा, खतची खास
बोलीरूपे,

ऄलं कार-प्रखतमांसाठी ऄवतीभवतीच्या ईपमान-प्रखतमानांचा प्रामख्याने केले ला नाखवनयपूणग

वापर(ऄखभनवता अखण प्राकृखतकता) आत्याखद गोष्टी प्रथमदशगनीच लक्ष वेधून घेतात. थोंडक्यांत
खजव्हाळ्याचे खविय अखण त्यांचा ऄकृखत्रम अखवष्ट्कार ऄसेच या काव्याचे ऄंतबाह्य रूप ऄसले तरी त्याचे
खवखवध पदर ईलगडू न पाहणे हे खचखकत्सक ऄभ्यासासाठी अवश्यक अहे .
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काव्यहनर्ममतीमागील प्रिृत्ती, प्रेरणा आहण प्रयोजन
ज्या पखरसराबाहे र बखहणाबाइंचे पाउल कधी पडले नाही त्या पखरसरांत कखवता ही काय चीज अहे
हे माहीत ऄसणे ऄसंभवनीयच होते . सोपानदे वांच्या चलत्यांना एकदा कणीतरी म्हटले की, तमची वखहनी
कखवता छान करते . त्यावर “कखवता? कखवता-खबखवता काय येत नहाइ खतला. जात्यावर ―वव्या‖ म्हणते
मात्र. ”ऄसे त्यांनी ईत्तर खदले . (पस्तकात छापले ली तीच कखवता ऄशीत्या काळी समजूत ऄसे. ) (२)*
ऄशा तऱ्हे ने खानदे शांतील ही खेडवळ स्त्री अपल्या संसाराची, जीवनाची, खनसगाची गाणी ऄखवरतपणे गात
होती. त्याचवेळी मराठी काव्यात केशवसत-रखवखकरण मंडळ-मढे कर ऄशी तीन अवतगने झाले ली होती.
पण काव्यक्षेत्रांतील या पखरवतगनांची कांहीही जाणीव बखहणाइंना नव्हती. सहजधमग म्हणून कळीने फलावे,
खवकखसत व्हावे, गंध ईधळावा अखण खमटू न जावे तशी बखहणाइंची गाणी अकारत होती अखण वाऱ्यावर
खवरून जात होती. खेड्ातील ऄज्ञ जनांना त्यांचे काय कौतक ऄसणार ? आतकेच नव्हे तर जाणत्यांच्या
जगांतही ऄडाण्यांच्या भािेंतील म्हणून त्यांचे कांहीच महत्व नव्हते . एकदां धीर धरून ―बाबाजी झप्रझटग प्रेस‖
चे चालक रॅी. नानासाहे ब फडणीस यांना त्यांच्या ―काव्य-रत्नावल्ली‖ या माखसकात ही गाणी छापण्याबद्दल
सोपानदे वांनी खवचारले ऄसताते ईत्तरले , गाणी चांगली अहे त. पण हे ऄडाण्यांच्या भािेंतील वाचणार
कोण ? (३) * फक्त सोपानदे व अखण त्यांचे मावस बंधू यांनाच ती ऄप्रूप होते . त्यामळे त्यांनी ती ईतरून
ठे वण्याचा पखरपाठ ठे वला. त्यांच्यामळे च जे कांहीं मागे राखहले ते वढें च. रानांत फलले ल्या एकयाच
वनवासी फलासारखी बखहणाइची कखवता! ऄत्रयांसारखा जाणकार जेव्हा त्या अडवाटे ला गेला ते व्हाच या
फलाचे स्वाभाखवकसौंदयगजगाला माहीत झाले . बखहणाइना गाण्याचा नाद लहानपणापासूनच होता. त्यांच्या
अइलाही गाण्याचा नाद होता. पण त्या स्वतःरचना करीत ऄसत झकवा काय हे माहीतनाही. बहीण
भावंडांपैकी कणालाही ऄसा नाद नव्हता. सोपानदे वांच्या मामांनी सांखगतले ली अठवण ऄशी की,
लहानपणापासून त्या जे कांही बोलत ते ऐकत रहावेसे मात्र वाटे . लक्ष्मीबाइ खटळक, त्यांची सून सौ. रूथ
खटळक, सोपानदे वांच्या सूनबाइ सौ. सखचत्रा यांनीही बखहणांबाइखवियी ऄशा अठवणी सांखगतल्या अहे त.
(४) *
एकदां बालगंधवग सोपानदे वांना म्हणाले , “ऄरे , जळगांवाला चौधरी वाड्ांतील त्यांची सून अहे
म्हणे, ती चालतां चालतां ओव्या करते .” सोपानदे व ईत्तरले , “तीच माझी अइ.”(५) * पण हा झाला
केवळ कौतकखमखरॅत अरृयग भाव. वास्तखवक लक्ष्मीबाइ खटळक अखण बालकवींची बहीण ―खजजी‖ यांचे
बखहणाइंशी घखनि संबध
ं होते अखण बालकवी लक्ष्मीबाइचेघरीखशकण्यास होते . बालकवींची बायको ―बगू‖ं ही
बखहणाइच्या माहे रगांवची. ―बगू‖ चा नवरा गाणी फार छान म्हणतो एवढे च बखहणाइना माहीत होते.
―बालकवी‖ नां त्या ―कवी‖ म्हणून ओळखत नव्हत्या. थोडक्यांत या मंडळींशी बखहणाइचे संबध
ं घरगती
स्वरूपाचेच होते . तसेच मढे करांचे वडील ―अबा मास्तर‖ हे ऄसोद्याच्या शाळे त खशकखवत ऄसत. ते ही
काव्यशास्त्राचे ऄभ्यासक होते. बखहणाइचाअखण त्यांचा प्रत्यक्ष पखरचय नसला तरीही बाइ जातां येतां ओव्या,
गाणी रचून म्हणत ऄसते ही गोष्ट कणोपकणी त्यांच्यापयगनत पोहोचली ऄसण्याची शक्यता नाकारंतां येत
नाही. तथाखप, त्यापलीकडे त्या गाण्यांची दखल घेतली गेली नाहींच. तात्पयग, साखहत्य क्षेत्रांतील अखण
खवशेितः काव्य क्षेत्रांतील मंडळी त्यांच्या ऄंवतीभंवती ऄसूनही काव्य जगतातील कोणताही संस्कार वा
प्रेरणा बखहणाइच्या काव्य खनर्ममतीस कारणीभूत ठरले ली नाही. आतकेच नव्हे तर खद्द बखहणाइना स्वतःलाही
अपल्या गाण्यांची ―काव्य‖ म्हणून जाणीव नव्हती. याबाबत सोपानदे वांनी एक मजेशीर अठवण सांखगतली
अहे . ती ऄशी, त्या काळी सत्यशोधक समाजाचे वारे वाहात ऄसल्याने ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर भेद फार ऄसत.
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परंत ब्राह्मण खस्त्रयांबद्दल बखहणाइंच्या मनांत िे िभाव नसल्याने भट अळींतील स्त्रीया त्यांच्याकडे येत-जात
ऄसत. या खस्त्रयांना मात्र त्यांच्या गाण्यांचे कौतक ऄसे. एकदां त्यांतीलच एक स्त्री त्यांना म्हणाली,
“बखहणाइ, तमचे हे गाणे केवढें मोलाचे अहे , याची तम्हांला कल्पना अहे कां? ” यावर बखहणाइ सहज
ईत्तरल्या, “गाइ म्हशी दूध दे तात, त्यांचे भाव त्यांना थोडे च माहीत ऄसतात? ”(६) *फलणें हा फलाचा
सहजधमग, वाहणे हा वाऱ्याचा अखण पाण्याचा सहजधमग , ते वढाच गाणी गाणे हा बखहणाइचा सहजधमग
होता. त्याचे मल्य त्या जाणत नव्हत्या.
काव्य जगताशीं पखरचय नाही, काव्याची जाण नाही, आतकेच नव्हे तर ―काव्य हा शब्दही माहीत
नाही. म्हणजेच ―कलाखवष्ट्कार‖ हा बखहणाइंच्या काव्याचा हे तूच नाही. मग या काव्याचे प्रयोजन काय ऄसावे
? काव्य ही एकाकी जीवनांतील त्यांची सोबत होती. कष्टमय जीवनांतील खवरंगळा होता. संसारातील
काबाड कष्टांत दे ह खझजवीत ऄसतां ऄंतरात दाटू न अले ल्या भावनांचे कढ शब्दरूपाने बाहे र पडावेत
आतकी ती त्यांची सहजप्रवृत्ती होतीअरे , घरोटा घरोटा
माझे दखता रे हात
तसं संसाराचं गानं
माझं बसते मी गात. (७) *
या ओळी त्यांचे ―गाणे‖हा त्यांच्या थकल्या भागल्या खजवाचा क्षणभराचा खवसावा होता याची साक्ष,
दे ण्यास परे शा अहे त. म्हणजेच ―स्वानतः सखाय‖ खनर्ममती हे च त्यांच्या काव्यांमागचे प्रयोजन होते , ऄसे
म्हणणेच ऄनवथगक ठरते .
―काव्य‖ हा भाग सोडला तरी त्यांचे रोजच्या व्यवहारांतील साधे सधे बोलणेही मार्ममक अखण
काव्यमय ऄसायचे याची सोपानदे वांनी वानगीदाखल कांही ईदाहरणे खदली अहे त. एकदां कापूस
वेचणीच्यावेळींसोपानदे व अइबरोबर शेतात गेले ऄसता त्यांनी कापसाचे एक बोंडहाती घेतले अखण त्याचा
कापूस बाजूला काढू न सरकी हातावर घेतली. त्यावर बखहणाइ म्हणाल्या, “पाहा, दे वाने सरकीला कसा
पांढरा स्वच्छ पोशाख नेसवून पाठखवले . पण माणसाने खतला नागडी केली अखण खतचे वस्त्र अपण स्वतःच
नेसू लागला. ” बखहणाइ अजारी ऄसल्याचे पत्र अले कीं, सोपानदे व लगेच जळगांवला जात ऄसत. ते
गेले की, लगेच बखहणाइंना अराम वाटू लागे. ते व्हां सोपानदे व एकदां त्यांना म्हणाले , “अइ, मी भेटायला
अलो की, तझा अजार लगेच कसा नाहींसा होतो ? ”त्यावर त्या ईत्तरल्या, “तूं औिधासारखा येतोस. ”
(८)*बखहणाइ ऄखशखक्षत, खनरक्षर,

मग काव्याच्या अवरणांतून प्रकट होणारे हे गद्य बोल,

काव्याचे

रचनासामर्थयग त्यांच्या खठकाणीं अले कठू न ? सरस्वतीचा वरदहस्त अखण परंपरे चे संस्कार या त्यामागील
प्रेरकशक्ती ऄसाव्यात. बखहणाइना ―काव्य‖ म्हणजे काय हे माहीत नसले , तरी अपल्या कखवत्वशक्तीची जाण
होती. एकदां राजस अत्याने त्यांना खवचारले , “तूंही माझ्यासारखीच ना पढले ली ना खशकले ली. तला ही
गाणी सचतात कशी ? तला हे कोण खशकवते? ” या प्रश्नाला बखहणाइनी ―माझी माय सरसोती‖ या कखवतेत
खदले ले हे ईत्तर—
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माझी माय सरसोती
माले खशकवते बोली
ले क बखहनाच्या, मनी
खकती गपीतं पेरली (९) *
ही ईगवले ली गखपते ―प्रकट गह्य बोले ‖ या नयायाने बोलूं लागतात अखण बखहणाइची कखवता
जनमाला येते. याच कखवतेत पढें त्यांनी—
माझ्यासाठी पांडरंगा
तझं गीता-भागवत
पावसात समावतं
माटीमधी ईगवतं (१०) *
ऄशी अपल्या काव्याची ―भूमी‖ स्पष्ट केली अहे .
ऄरे , घरोटा घरोटा
तझ्यातून पडे पीठी
तसं तसं माझं गानं
पोटातून येतं व्होटी. (११) *
ही त्यांच्या काव्याच्या जनमाची प्रखक्रया अहे . काव्याची त्यांना जाण नव्हती तशीच प्रखसद्धीची हांवही
नव्हती. त्यांची कखवता जनमली ती स्वतःच्याच समाधानासाठीं. म्हणून जेवणे , खाणे, झोपणे, काम करणे
आत्यादीप्रमाणेंच ―गाणी गाणे‖ ही सद्धां त्यांची सहजप्रवृत्तींच होती, ऄसे म्हणावे लागते . सोपानदे वानी
एकदा त्यांना खवचारले , “तं शेतांत कष्टांची कामें करतेस. तझी नजर जखमनीकडे अखण तला हे सवग खवचार
सचतात तरी कसे ? ” यावर त्यांनी ईत्तर खदले , “धरत्रीच्या अरशामधी मी सरग पाहते बापा! ” (१२) *
त्यांच्या काव्याला ऄखधिान होते ते ऄसे ऄनभूतीचे. रॅमत ऄसता, कष्टत ऄसतां त्यांचे मन कधीच स्वस्थ
बसले ले नसे. सोपानदे वांना त्या म्हणत, तू जे सबद बोलतोस त्याच्याशी कधी बोलतोस का? ‖ धांवनी
(धावपळ) खवखहरीची धाव, चाकाची धाव, सरड्ाची धाव आत्याखद धाव शब्दांचे वेगवेगळे ऄथग लक्षांत घेउन
त्या म्हणत, ―एकेक सबद ऄसा ग्यान खशकवतो‖ ते खशकलं पाखहजे. (१३)* या मानखसक प्रखक्रयेतूनच
त्यांच्या कखवतेचा ईगम झाले ला अहे .
माय ―सरसोती‖ने जे बीजमनांत पेरले होते त्याला पोसले ऄनभवांनी अखण संस्कारले परंपरे ने.
त्यांचे वडील गांवचे महाजन ऄसल्याने ईच्च दजाच्या लोकांची घरीं सतत ये -जा ऄसे. त्यांतूनही कांही
संस्कार घडले ऄसावेत ऄसे सोपानदे व म्हणतात. मला वाटते खतथे ब्राह्मण मंडळींच्या कांही चचा वगैरे
त्यांच्या कानावर पडल्या ऄसतील तर त्यांतूनच कथा कीतगनाबद्दलची अवड अखण जे ऐकतो त्यावर खवचार
करण्याची प्रवृत्ती खनमाण झाली ऄसावी. ―खवठठल मंदीर अखण राम मंदीर या माझ्या शाळा अहे त.‖ ऄसे त्या
म्हणत. (१४)* खतथल्या कथा-कीतगन भजनांचा त्यांच्या मनावर संस्कार घडला ऄसावा. म्हणूनच रूढ
ऄथाने त्या शाळे त गेल्या नसल्या, खनरक्षर ऄसल्या तरी त्यांना ऄखशखक्षत म्हणतां येणार नाही. हाच मद्दा स्पष्ट
करतांना सखरता पदकी म्हणतात, “बखहणाइनी त्यांच्या खास शाळांतून खशक्षणघेतले ले ऄसल्यामळे त्यांना
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ऄखशखक्षत म्हणणे अखण त्यावरून खऱ्या काव्यरचनेला खशक्षणाची ऄडचण होते वा जरूर नसते ऄसे म्हणणे
चकीचे होय. कारण या शाळांतून त्यांना जे खशक्षण खमळाले ऄसेल ते पारृात्य संस्कारापासून ऄखलप्त ऄसले
तरी पष्ट्कळ समृद्धऄसले पाखहजे. गांवोगांवच्या मंखदरांतून कथा-कीतगन करणारे हरीदास पष्ट्कळबेळां
ऄखतशय व्यत्पन्न ऄसत. संस्कृतकाव्य, मराठीतील पंखडत काव्य अखण संताची वाणी, हखरखवजयपांडवप्रतापासारखे ग्रंथ त्यांना मखोदगत ऄसत अखण त्यांतले जाड् खवतळवूनच ते त्यांनी सामानय
जनांपयगनत पोचवले ले ऄसे.” (१५)* दसरी गोष्ट म्हणजे लोकगीते व स्त्रीगीते यांची परंपरा. बखहणाइ ज्या
वतगळांत वावरत होत्या,

त्यांत ही गीते परंपरे ने ज्याच्या-त्याच्या तोंडी खेळणारी, जात्यावरची,

सणासदीखनखमत्यें गायली जाणारी, शेतावरची-मोटे वरची गाणी,

एकतारीवाल्यांची गाणी-भजनें त्यांनी

ऐकले ली होती. एका बाजूने ही लोकगीते अखण दसऱ्या बाजूने कथा, कीतगने, भजने, प्रवचन ऄसे दहे री
संस्कार त्यांच्यावर होते . या संस्कारांतच कठें तरी त्यांच्या काव्याचे बीज ऄसावे ऄसे सोपानदे वही मानतात.
ऄसे ऄसले तरी त्यांची कखवता अकारली ती मात्र स्वतःचे रूप अखण डौल घेउनच. बखहणाइना खलखहतां
वाचतां येत नसले तरी तीव्र, संवद
े नाशक्ती अखण सवगस्पशी जाणीव यामळें च त्यांना खनर्ममती शक्य झाली
ऄसली पाखहजे अखण ऄंतःकरणांत जी खळबळ माजत होती खतला बाहे र पडण्याचा मागग या संस्कारामळे च
ईपलब्ध झाला ऄसला पाखहजे.
बखहणाइ सतत कठल्या ना कठल्या भाववृत्तीमध्ये मग्न ऄसत. ऄशा भावावस्थेतून त्यांची कखवता
स्वयंभप
ू णें ईमलले ली अहे —एखाद्या स्वप्नासारखी ! कारण बखहणाइ काबाडकष्टांत बडू न गेलेल्या
ऄसतांनाच मनाने मात्र एका खनराळ्याच ऄशा अपल्या कल्पना खवरॄांत रममाण झाले ल्या ऄसत. त्यांनीच
म्हटल्याप्रमाणे—
मन पाखरू पाखरू
त्याची काय सांगू मात?
अता व्हतं भइवर
गेलं गेलं अभायात. (१६) *
ऄसे वास्तवांत वावरणारे त्यांचे मन क्षणाधात कल्पनेच्या जगात भरारी घेइ अखण ते थेच गंतून राही.
म्हणूनच समोरील वस्तू, घटना वा दृश्य हे त्यांना लौखककाथाने भावतच नसे. तर तरल कल्पनेच्या
ऄवगंठनातून त्याचे एक वेगळे च रूप त्यांच्या नजरे ला खदस लागे अखण तेच अपसूखपण त्यांच्या मखांतून
व्यक्त होइ. ईदाहरणाथग, मोटे तून डोणींत ओसंडणारे पाणी पाहू न त्यांच्या डोळ्यासमोर खचत्र तरळते ते
पाळण्यांत हं दडणऱ्या तानह्या बालकाचे ! अखण मग त्यांच्या तोंडातून अपसूख शब्द ओघळतात—
वसांडली मोट
करे धोधो थायनयात
हं दडत पानी
जसं तानहं पायनयात (१७) *
खानदे श हा तसा ओसाड भाग. त्यामळें पावसाळ्यांत रानें फलली, खहरवळ बहरली कीं, त्या प्रसन्न
वातावरणांत त्यांच्या स्फूतीलाही पालवी फटे . पावसाळा हा त्यांचा खास अवडता ऊतू. पावसाचा चौघडा
बाहे र सरू झाला की त्या मोहरत ही त्यांची खास भाववृत्ती. सोपानदे वांना त्या म्हणत, तला सनइ नाहीं

अनुक्रमणिका

ऐकंू येत? चौघडा नाहीं ऐकंू येत? मला तर येतो. पाण्याचं माटीशी लगीन लागलं म्हणून मी करवली होते
अखण गाणी गाते . (१८)* हा खास भाग सोडला तरी एरवीही शीघ्र कखवत्वहे त्यांना लाभले ले दै वी वरदान
होते . त्यामळे खकत्येक प्रसंगी त्या सहजपणें ऄगदी रॄासोच्छ्वासा आतक्या सहजपणें ओव्या रचीत.
सप्तशृग
ं ीच्या जत्रेत. बोकड कापले ले पाखहल्यानं तर जगणे-मरणें यांतील फरक एका ओवीने त्यांनी
सोपानदे वांना स्पष्ट केला—
अला सास, गेला सास
जीवा तझं रे तंतर
ऄरे जगनं-मरनं
एका सासाचं ऄंतर (१९)*
―खोप्यामधी खोपा‖ ही कखवताही ऄशीच प्रासंखगक. त्यांच्या नात्यांतला एकजण बाज खवणण्याचा
प्रयत्न करीत होता पण कांही केल्या ते त्याला जमेना. ते पाहू न बखहणाइ म्हणाल्या, ―सगरण पाखहलीस
कां? एवढं सं पांखरूं, त्याची एवढीची चोंच. पण घरटं कसं सरे ख खवणते . तला मात्र दोन हात अखण दहा
बोटं ऄसून साधी बाज पण खवणता येइना. बघ त्या पांखराची काराखगरी.” या प्रसंगातूनच ही संपूणग कखवता
जनमली. (२०)* लहानशा क्षल्लक प्रसंगांतून प्रेरणा खमळाली अखण सगरणीचा तो सबक घरटा म्हणजे जणं
खपलांत गत
ं ले ला खतचा जीवच झाडाला टांगला अहे ऄसे बहारीचे गोखजरवाणें खचत्र त्यांच्या प्रखतभेने
रे खाटले . साध्यासध्या ऄनभवाला कलात्मक पातळीवर नेण्याचे त्यांचे हे सामर्थयग ईपजतच होते .
रॅवणभक्ती हीच त्यांची मोठी शक्ती होती. मागे भटवाडी अखण समोर मसलमानवाडा. त्यामळे
संस्कृत व झहदी त्यांनी ऐकले ले होते . संस्कृत त्यांना कळत नसे. परंत गो-ब्राह्मणांबद्दल जसा अदर तसाच
या भािेबद्दलही त्यांना अदर होता. संस्कृतपठण कानी अले की, त्या थबकून ईभ्या रहात अखण क्षणभर
ऐकून पढे जात. एकदां सोपानदे व त्यांना म्हणाले , ―ही संस्कृत भािा तला कशी कळणार? ”त्यावर त्या
म्हणाल्या. ―ऄरे , कानाले गोड लागतं. मनात कशी गंगा वाहते .‖ (तापी ही त्यांची गंगा) झहदीही त्यांना
बोलतां येत नसे. परंत ऐकण्याच्या सरावाने समजत ऄसे. (२१)* अपल्या रॅवणशक्ती एकवटू न त्या ऐकत
ऄसत. त्यातून त्यांना जे भावत ऄसे त्याला ऄखभव्यक्ती दे ण्याचा प्रयत्न म्हणजे त्यांची कखवता. एकदा
दे वळांतून कीतगन ऐकून अल्यानंतर ―महापरे झाडे जाती ते थे लव्हाळे वाचती” हा ऄभंग त्यांच्या स्मरणांत
होता. जे ऐकलं त्यांतला मखतताथग त्यांना नीट कळत ऄसे. त्यावर त्या खवचार करीत ऄसत. वरील
ओवींतील अशयाचा खवचार करीत ऄसतांनाच—
फाट अता टराटर
नही दया तफानाले
हाले बाभयीचं पान
बोले केयीच्या पानाले (२२) *
ही ओवी जनमली. त्यांची अखदमाया ही कखवताही ऄशीच. एकनाथांची भारूडे त्यांनी ऐकले ली
होती. ती त्यांच्या स्मरणांत होती. सोपानदे वांचे चलते त्यांच्या घराशेजारीच रहात ऄसत. त्यांच्या घरी
नवरात्रांत दे वीची पूजाऄचा होत ऄसे. ऄशाच एके वेळीं हातावर नागवेलीच्या पानावर कापूर घेउन अरती
म्हणत ऄसतां स्फरले ली ही सलग रचना. एकनाथी अध्यास्त्मक भारूडासारखी तथाखप, त्यांची कखवता
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केवळ प्रासंखगकच होती ऄसेही नाही. “माहे राची वाट”, “सासरवाशीन”, ऄशा कांही कखवता खविय घेउन
रचले ल्या अहे त. “सासरवाशीन” हे गाणे सासरी जाच ऄसले ल्या अपल्या मलीला ईपदे शाचे अखण
खदलाशाचे चार शब्द सांगण्याचे हे तूनेच त्यांनी रचले ऄसे सोपानदे व सांगतात. ―साखवत्रीचे चातयग‖ नावाचा
एक धडा शाळे त ऄसतांना सोपानदे वांचे पस्तकांत होता. तो धडा ते वाचत ऄसतांना बखहणाइनी
त्यांच्याजवळ बसून लक्षपूवगक ऐकला अखण पहाटे जात्यावर बसून दळतांना या कथेवर ओव्या रचून
म्हटल्या. ददै वाने त्या ईपलब्ध नाहीत. पण सोपानदे वांना त्यांतल्या दोन ओळी अठवतात, त्या ऄशा—
सायत्री सायत्री, सत्येवानाची सावली
खनघे सत्यवान, त्याच्या माधून धावली (२३) *
तात्पयग,

ईत्स्फूतगता हा त्यांच्या खनर्ममतीमागील महत्वाचा भाग ऄसला तरी एखादा खविय

नजरे समोर ठे उन रचना करण्याची क्षमताही त्यांच्यात होती.
पखरपूणगतेची जाण हाही त्यांचा ईपजत गण होता. अजबाजूच्या खेडवळ बायका प्रसंगपरत्वे गाणी
म्हणत. परंत त्यांतील ऄपरे पणा, रूक्षपणा त्यांना जाणवे. अखण मग त्यांची कखवता ईसळी मारून येइ.
एकदां कणीतरी गायीवरची एक कखवता

म्हटली ती ऐकून त्या म्हणाल्या, “हे कसलं गाइचं गानं? यांत

गाइची कांस नाही, खूर नाहीत. मग हे काय गाइचं गाणं होतं? ” अखण लगेच त्यांनी—
माझ्या कखपले ची पाठ
जखश माहे राची वाट
माझ्या भंवऱ्या गाइची कांस
जशी ऄमृताची अंस—
ऄशा तऱ्हे ने ज्या ज्या त्रटी होत्या, त्यांवर रचना करून ते खचत्र पूणग केले . सणवार-लग्नाखद
समारंभाखनखमत्तानाही खेड्ांत बायका गाणी म्हणतात. त्यांतही बरे चदां पाटाचं पाणी, शेताला गेलं—ऄशा
तऱ्हे च्या ढोबळ रचनाच अखधक्याने ऄसतात. ऄशी गाणी खजव्हाळ्याने भरले ली ऄसली तरी कखवत्वगणांचे
दशगन त्यांतून ऄपवादानेंच घडते . ऄशाच एका प्रसंगी ते सूत्र ईचलू न त्या पाण्याच्या कांठाने फलले ली
खहरवळ, त्यांत डलणारी आटकली शेवत
ं ीची फलें ऄशा तऱ्हे चे मनोहर खचत्र त्यांनी अपल्या गाण्यांतून ईभे
केले . (२४) *
ती रचना अतां ईपलब्ध नाहीं वा सोपानदे वांनाही स्मरत नाही. तथाखप परं परे ने चालत अले ल्या
लोकगीतांतील लग्नसमारंभ प्रसंगीचे गाणे कसे ऄसे व बखहणाइंच्या स्वतंत्र रचनेचे स्वरूप कसे ऄसे हे
―जनमदा‖ तील ले खांत त्यांनी ईदधृत केले ल्या रचनेवरून लक्षांत येइल—
नवरा नवरी ग कश्शी नहाते
ते च पानी ग वनी जाते
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लोकगीतांतील गाण्यांत ऄशी सरूवात करून पढे पाण्याच्या गाड्ा चालल्या अहे त, हांडे भरून
येताहे त, घागरीवर घागरी घंगाळांत पडत अहे त व नवरानवरी नहाताहे त ऄसे वणगन सातत्याने येइ. पण
पाणी पढे वनांत जाउन काय होते ? ते खचत्र बखहणाइंच्या कल्पनेने रे खाटले अखण गाणे पूणग केले —
नवरा नवरी ग कश्शी नहाते
ते च पानी ग वनी जाते
वनी फलल्या जाइ-जइ
मोहरल्लीया अंबराइ
त्यात कोखकया गानं गाते
जल्मा-जल्माचं जडे नाते
नवरा नवरी ग कश्शी नहाते
ते च पानी ग वनी जाते (२५)*
―गाणी‖ हा त्यांचा खवसावा ऄसला तरी तो केवळ त्यांचा छं द नव्हता तर त्यांचा प्राणच होता.
म्हणूनच त्या कठे ही ऄसल्या तरी काव्य त्यांच्याबरोबर सदै व ऄसायचेच. “घरापासून मळ्याकडे ” अखण
“स्फट ओव्या” यांतील रचना या दृष्टीने पाहण्यासारख्या अहे त. वाटे वरचे तांबड्ा फळांनी लहडले ले
खहरवे वडाचे झाड खदसले कीं, त्यांचे काव्य ईसळी मारे —
खहरवे खहरवे पानं
लाल फय जशी चोच
अलं वडाच्या झाडाले
जसं पीक पोपटाचं ! (२६)*
पढें जातां जातां शेतांतील पायवाट लागली की—
गेला वाकडा खतकडा
दू र सगर खदसला
जसा शेताच्या मधून
साप सपगटत गेलां! (२७)*
ऄसे खचत्र त्यांना खदसे. त्या पायवाटे ने जातां जातां एखाद्या ताडाखाली ईगवले ले भइझरगणीचे झाड
पाहू न—
ईच्च्या खज्या जोडप्याची
कशी जमली रे जोड
ईगे ताडाखाले जसं
भइझरगनीचं झाड ! (२८)*
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ऄशी गंमत त्यांना वाटे . वाटे ने ऄसे रमतगमत त्या शेतांतील खवखहरीवर पोहोचतात. अखण ते थील
दृश्य पाहू न त्यांच्या मनांत येते —
भरली येहेर
मोट चाले भराभर
कशाले करतं
कनाचाक करकरं (२९)*
परंत हा खवचार करत रें गाळले ल्या मानला त्या लगेच कामाची अठवण करून दे तात —
ईठा ईठा बखहनाइ
बोंड कपाशीचे येचा
बोटं हालवा हालवा
जशा पाखराच्या चोंचा (३०)*
एक शेतावर कामाला जायचे म्हटले तरी वाटे त खठकखठकाणीं त्यांचे मन कसे गत
ं त ऄसे याची या
ईदाहरणांवरून अपल्याला कल्पना येउं शकते . ―बाबाजी झप्रझटग प्रेस‖ हा जळगांवांतील प्रखसद्ध छापखाना.
त्याच्या अडोशाला लोक ईभे रहात ऄसत. एकदा बखहणाइ ऄशाच ईभ्या ऄसतांना खखडकीतून छापण्याचे
काम पहात होत्या. नेहमीचे दृश्य खदसत होते . ते पाहतां-पाहतां त्यांनी ईभ्या-ईभ्याच ओव्या रचल्या—
मंमइ बाजारावाटे
चाले धडाड—दनाना
ऄसा जयगावामधी
नानाजीचा छापखाना . . . ( ३१)*
ऄशी सरुवात करून ते थील पठठे ,

शाइचे ड्रम आत्याखद सवग खचजा त्यांनी अपल्या गाण्यांत

गोवल्या. आतकेच नव्हे तर त्या ओघांत ही खनर्ममती कशी घडली हे ही त्या नकळत सांगून जातात—
चाले छाप्याचं यंतर
जीव अठे बी रमतो. . . (३२)*
घरांत काम करतानाही हीच तऱ्हा. चूल पेटेना झाली की, त्या वैतागाने ईदगारतात—
पेट पेट धक्कयेला
खकती घेसी माझा जीव
ऄरे आस्तवाच्या धनया !
कसं अलं तले हीव ! (३३)*
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फं कायला नेमकी फं कणीही जागेला सांपडे ना. ते व्हा लगेच शेजारच्या उठपळ खनघून जाणाऱ्या
नूरी पटवेकरणीची ईपमा त्यांच्या तोंडी अली —
अता सापडे ना हाती
कठे फूकनी बी मे ली
कठे पटटवकरीन
नूरी, पयीसन गेली. (३४)*
ऄखेरीस एकदाचा चूल्हा पेटून भाकरी भाजायला सरूवात झाली अखण कामाच्या गडबडीत हात
चटकला की —
बरा संसार संसार
जसा तावा चल्ह्यावर
अधी हाताले चटके
तव्हा खमयते भाकर ( ३५)*
ऄसे तत्वावज्ञानही त्या सहज सांगून जातात. काव्याने त्यांचे ईभे जीवन कसे व्यापून टाकले होते
याची या ईदाहरणांवरून अपल्याला जशी कल्पना येते तशीच “Poets are born, not made” या ईक्तीची
यथाथगताही पटते . खवचारी, संवद
े नशील, संस्कारक्षम मन सभोंवतालच्या दृश्यांना, वस्तूंना, घडामोडींना
नादमय शब्दांत लयबद्ध करून ठे वण्याचा खेळ कसा खेळत ऄसते , याची ही ईदाहरण परे शी बोलकी
अहे त. हा खेळ हा बखहणाइंच्या मनाचा ऄखवरत ईद्योग होता.
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बहहणाईंचे िाङमयीन व्यहिमत्ि
घर, गांव, शेत याच बखहणाइंच्या ऄनभवखवरॄाच्या मयादा होत्या. परं त अपल्या या कक्षेतील जीवन
त्यांनी ऄत्यत खजव्हाळ्याने पाखहले ले होते . जो ऄनभव त्यांनी रसरसून घेतला, त्याला अपल्या झचतनाने
फलखवले . तसे जे जीवन त्या जगल्या, त्यातील सखदःखांचीजी सखोल ऄनभूती त्यांना अली अखण
त्यांतच जीवनखवियक सत्याचा जोसाक्षात्कार त्यांना झाला त्यालाच त्यांनी अपल्या काव्यात ऄखभव्यक्ती
खदली. त्यामळे त्यांच्या कखवते त खजव्हाळा ओतप्रोत भरले ला अहे . तथाखप, खनखळ सौंदयासक्तीतून होणारा
कलाखवष्ट्कार हा कलात्मक ऄसतो, मनाला खरझवणारा ऄसतो. परंत माणसाला ऄंतमगख करण्यासाठी,
जीवनांतील नाय रे खाटण्याची क्षमता त्याच्यात येण्यासाठी जरूर ऄसतो तो वेदनेचा पीळ! त्यांतूनच मग
शारॄत मूल्यें जोपासणारे तत्वावज्ञान जनमाला येत ऄसते . बखहणाइंच्या गाण्यांचा कालानक्रम माहीत नाही
परंत त्यांच्या ऄनभवखवरॄाचा गाभा शोधू जाता त्याच्या मळांशी ऄसले ला वेदनेचा पीळ मात्र खनखरृतच
जाणवतो. अपल्याला खऱ्या बखहणाइ भेटतात त्या त्याच खठकाणी.
लपे करमाची रे खा
माझ्या कं कवाच्या खाली
पशीसनी गेलं कं कू
रे खा ईघडी पडली ( ३६)*
याच्या मळांशी तीव्र वेदना अहे . अपला घरधनी हरपला. म्हणून तळहातावरची घनरे िा ही त्यांना
अपल्या भाग्याची, वैभवाची खूण वाटत नाही तर त्या धनयाच्या अटले ल्या झऱ्याचा चराच वाचते . त्या
चऱ्याकडे पाहतां पाहतां ही भूखमकनया कळवळू न भूमातेला खवचारते —
सांग सांग धती माता
ऄशा कशी जादू झाली
झाड गेलं खनघीसनी
मांघे सावली ईरली. (३७)*
या ओळींतील शब्दां-शब्दांतून ऄपार कारूण्य झरतांना खदसेल. झाड खतथे सांवली ऄसावी तशी
पती खतथे पत्नी. पण ऄसे खवपरीत घडले कीं, झाड गेले खनघून अखण सांवली मात्र मागे ईरली. रडू न रडू न
क्लानत झाले ल्या अपल्या जीवाची मग त्या स्वतःच समजूत घालतात. स्वतःला सावरताना त्या म्हणतात,
भरले डोळे खरते होतां होतां ऄरॅूही संपले पण ऄंतःकरणांतले दःख मात्र तसेच राखहले . पण हे जीवा ऄसे
वांझोटे दःख भोगूं नको. कारण त्या दःखाला ऄरॅरूपाने वाट खमळाली की मन हलके होते . माझा
दे वअपला ठे वा ठे वन
ू दे वाघरी गेला. हा ठे वा (मले ) तला सांभाळायचा अहे . ते व्हां हे जीवा तला अपले
दःख अवरून कतगव्याला सामोरे जायला हवे. ‖
रडू नको माझ्या जीवा
तले रड्ाची रे सव
रडू हासव रे जरा
त्यात संसाराची चव ! (३८)*
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ऄसा त्या अपल्याच मनाला ईपदे श करतात. नखशबाचा फेरा कणाला चकला अहे ? जे नवग्रह
माणसाच्या नखशबाची कं डली मांडतात, त्यांना तरी कमगगती कठे चकली अहे ?
ऄरे , . नशीब नशीब
लागे चक्कर पायाले
नखशबाचे नउ खगऱ्हे
ते भी खफरत राह्यले . (३९)*
मंगळसूत्र तटले तरी पतीला खदले ल्या वचनाने कतगव्याची जाण खदली अखण कं कू पसून गेले ऄसले
तरी ईरले ल्या गोंदणाच्या बळावर नखशबाला अव्हान दे ण्यास त्या खसद्ध झाल्या. बांगड्ा फटल्या तरी
मनगटातील कतृगत्वावर खवरॄास होतां. त्या बळावरच त्यांनी लोकांची फकटी सहानभूती नाकारली.
अयाबायांना माझी कींव करूं नका म्हणून बजावले . आतकेच नव्हे तर कं कवाखाली लपले ले माझे भखवतव्य
अतां मला सामोरे च अले ले अहे . त्यांत तूं वेगळे ते काय सांगणार ? ऄसे म्हणून जोखतिालाही त्यांनी
अपला दरवाजा बंद केला. ते व्हां बखहणाइंचे दःखात शहाण्यासरत्यांनाही लाजखवणारा सजाणपणा नाहीं
ऄसे कोण म्हणेल ?

त्या दःखाला कारुण्याची खकनार जरूर अहे पण त्यांत खनबद्ध
ग
अकांत,

अक्रस्ताळे पणा यांचा लवले शही नाहीं. खवपरीत काळीही स्वतःच्या मनाचा तोल ढळू न दे ण्याचे बखहणाइंचे
हे फार मोठे सामर्थयग अहे .
डोळे पसून बखहणाइ कतगव्याला सामोऱ्या झाल्या. तरी जीवनाचा प्रवास सखाचा नाही, अयष्ट्याची
वाट संकटांच्या कांया-कयांनी भरले ली अहे हे त्यांना माहीत होते . भाइबंद, सगेसोयरे हे सारे
मतलबाचे धनी. ते मदतीसाठीं धांवन
ू येतील ही अशा व्यथग अहे . म्हणून त्या अपल्याच जीवाला
बजावतात—
तझ्या पायाने जानं
तझा तले च जीव
लावनी पार अता
तझी तले च नाव (४०)*
त्यासाठीं त्या स्वतःलाच धीर दे तात—
वाऱ्याचं वाहादन
अलं अलं रे मोठं
त्याच्यात झकीसनी
चकू नको रे वाट
दोनही बाजूनं दऱ्या
धर झडू प हाती
सोडू नको रे धीर
येवो संकट खकती. (४१)*
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झाड गेले तरी झडपे अहे त. अखण मागे ईरले ल्या सांवलीतच ती मोठी व्हायची अहे त. त्यासाठी
वाऱ्या वादळाला तोंड दे णे खतला भाग अहे . ऄनभवांतून अपसूख ईमटले ले हे बोल मन हे लावल्याखेरीज
राहात नाहींत. बखहणाइंच्या या मूक परंत सजाण दःखातच त्याचा पीळ अखण सामर्थयग सामावले ले अहे .
“वाटच्या वाटसरा” ही कखवता गांवात महामारीचे वेळी महारवाड्ांतील एक महार पाण्याची घागर घेउन
त्याची धार सांडत गांवाला फेरी घाली, त्या घटनेशी संबंखधत ऄसावी ऄसे सोपानदे वांना वाटते . त्यावेळी
गांवचे लोक त्याला दगडधोंडे मारीत. शेणमार करीत. वाट तर कांयाकयांनी अखण दगडधोंड्ांनी
भरले ली ऄसायचीच. त्यांतून ऄनवाणी चालायचे म्हणजे एक खदव्यच ऄसे. पण गांवाच्या भल्यासाठी त्याला
ते करावेच लागे. ―जानंच पडीन रे , तले लोकाच्यासाठी‖ हा संदभग त्यामळे ऄसावा ऄसे ते म्हणतात. (४२)*
परंत त्या महाराचे खदव्य पाहतां-पाहता अपल्या समोरील जीवनाचा रस्ता कदाखचत् बखहणाइंच्या दृष्टीसमोर
ईभा राखहला ऄसेल. कारण, ―लावनी पार अता, तझी तले च नाव‖ आत्याखद संदभग त्यांच्या जीवनाशी
खनगखडत वाटतात. तसेच ―वाऱ्याचं वाहादन, अलं अलं रे मोठं ‖ आथे वैधव्याचा संदभग ऄसावा अखण ―दोनही
बाजूनं दऱ्या, धर झडप हाती‖ आथें ―झडप‖ हा शब्द मलांचे संदभात ऄसावा ऄसे वाटते. कारण ―अता माझा
माले जीव‖ या कखवतेतील ―झाड गेलं झनघीसनी, मांघे सावली ईरली‖ या ओळींशी ―दोनही बाजूनं दऱ्या,
धर झडप हाती‖ या ओळींचा संदभग चपखलपणे बसतो. “लपे करमाची रे खा” अता माझा माले जीव” अखण
“वाटच्या वाटसरा” या कखवता अशयदृष्ट्या ऄशा सलग वाटतात. ऄशा तऱ्हे चा संदभग ऄद्याप समीक्षकांनी
लावले ला अढळत नाहीं. नव्याने लावले ल्या या संदभाला सोपानदे वांनीही ऄनमोदन खदले ले अहे . या
कखवतांतून प्राप्त पखरस्स्थतीला सामोरे जाण्याचा कणखरपणा, खवपरीत काळीही मनाचा तोल ढळू न दे ण्याचे
सामर्थयग, मदतीसाठीं लाचार न होण्याचा ताठपणा अखण नखशबालाही हरवण्याची खजद्द या बखहणाइं च्या
स्वभावगत गणांचे दशगन होते. याच गणांमळे तटस्थपणानें जीवनाचा ऄथग लावू शकणें , त्यावर भाष्ट्य करणे
त्यांना स्वाभाखवकतः शक्य झाले ऄसले पाखहजे.
या पस्तकांतील कखवता वाचतां वाचतां बखहणाइंच्या व्यखक्तमत्वाचे खकतीतरी पैलू अपल्याला
खदसतात. कमगखनिेलाच इरॄरखनिा मानणाऱ्या बखहणाइ, संसाराचे अखण जीवनाचे तत्वज्ञान सांगणाऱ्या
अखण त्यांतही खवनोदबद्धी जागवणाऱ्या बखहणाइ खनसगाशी एकरूप होउन अपल्या पंचेखद्रयानी त्याला
अकळू पाहणाऱ्या बखहणाइ माहे रच्या अठवणीने हरखून जाणाऱ्या बखहणाइ आत्याखद खकतीतरी रूपें या
पस्तकाच्या पानांपानांतून दडले ली अहे त. वैधव्याची कऱ्हाड कोसळली तरी नखशबाला दोि दे उन
स्वतःच्या दःखातच त्या चूर होउन गेल्या नाहीत. त्यांची वृत्ती अत्मकेंखद्रत होण्याऐवजी ईलट बखहमगख
झाली अखण केवळ मानवजातीलाच नव्हे तर ईभ्या चराचराला खतनें अपल्या कवेत घेतले . त्यां च्या दःखांत
जी सजाणता होती, त्या सजाणते नेंच त्यांच्या दृष्टीची कक्षा खवस्तारली अखण त्यांतूनच त्यांचे जीवनखवियक
तत्वज्ञान जनमाला अले .
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जीिनहिषयक तत्िज्ञान
गरीबी, वैधव्य यामळे झचता अखण दःख सतत पाठीशी ऄसेच. परंत बखहणाइ त्याबाबत कधीही
बोलत नसत. माणूस रडतां रडतां जनमाला येतो ते व्हा त्याने हं सत-हं सत जगावे ऄसे त्या म्हणत. त्यांची
पखरस्स्थती अखण दःख त्यांच्या काव्यरचनेच्या अड कधीच अले नांही.
माझं दख, माझं दख
जशी अंधारली रात्त
माझं सख, माझं सख
हातातलीकाडवात. (४३)*
या काडवातीच्या प्रकाशांतच बखहणाइंनी जीवनाचा ऄंधारले ला रस्ता ईजळू न टाकला अखण ऄखंड
वाटचाल केली. त्याचप्रमाणे—
माझ दखं, माझ दखं
तयघरातकोंडले
माझ सखं, माझ सखं
हांड्ा झंबरं टांगले . (४४)*
या हांड्ाझंबरांच्या लोलकांतून सदै व पाहात राखहल्यामळे च बहरंगी-बहढं गी जीवनाचा मनमराद
अस्वाद त्यांना घेता अला. बखहणाइंच्या जीवनखवियक तत्वज्ञानाला दे व-खनसगग-माणूस या खत्रसूत्रीचा
पाया अहे . अखण या तीनही सूत्रात त्यांना सदै व जाणवत अले ला ऄभेद झकवा खवखवधते च्या मळांशी एकच
एक तत्व भरले ले अहे याची त्यांना झाले ली जाणीव हाच त्या तत्वज्ञानाचा गाभा अहे .
बखहणाइंचे खनसगावर ऄखतशयप्रेम. झाडे -झडपे-खपके हे सारे त्यांना सग्यासोयऱ्यांप्रमाणे वाटे . त्या
त्यांच्याशी गजगोष्टी करीत. शेवरीचे झाड हे फार भराभर वाढते . एकदां असोद्याला माहे री जातांना त्या
वाटे वर एक लहानसे रोपटे त्यांना खदसले . एखाद्या बालकाकडे पहावे तसे त्याला पाहू न त्या सोपानदे वांना
म्हणाल्या, ―केवढं सं रोपटं रे हे ! ‖अखण परतीच्या वाटे वरते मोठे झाले ले पाहू न त्यांना केवढे प्रेमाचे भरते
अले . अपल्याच मलीला कौतकाने म्हणावेतसे त्या झाडाला म्हणत होत्या, “खकती मोठी झाली गं तूं ! ” ते
झाड ऄसे पाहतां पाहतां वाढले ले पाहू न त्यांना केवढा अनंद अखण समाधान वाटत होते ! ऄशावेळीं त्यांना
अजबाजूचे भानही नसे झकवा लोक अपल्याला पाहू न काय म्हणतील ऄथवा ते अपल्याला ऄशी स्वतःशी
बडबडतांना पाहू न हं सतील याची काडीआतकीदे खील पवा नसे. बागेतील घड अले ल्या केळीकडे पाहू न
त्या खतला कौतकाने म्हणत, “ले करं कडे वर घेउन ईभी ! कशीमाझी ले करवाळी रंभा ! ” (४५)* त्यांचा
खनसगाशी ऄसा ऄंत:- संवाद अपसूखच साधला जात ऄसे. अपल्यांत अखण खनसगात एकच तत्व अहे
त्याचा त्यांना साक्षात्कार घडे . खनसगाशी ऄसले ल्या या ऄतूट नात्याच्या बळावरच त्या वाऱ्यालाही साद
घालतात अखण खोळं बले ली ईपणणी अटपावी म्हणून बजावतात–
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चाल ये रे येरे वाऱ्या,
ये रे मारोतीच्या बापा
नको दे उ रे गंगारा
पऱ्या झाल्या तझ्या थापा. (४६)*
या वाऱ्याने कठे दडी मारली म्हणून खववंचनेत ऄसतांनाच पानांच्या कजबजीतून याच्या अगमनाची
वाता त्यांना कळते—
खभनखभन अला वारा
कोण कोनाशी बोलली?
मन माझं हारखलं
पानं झाडाची हालली ! (४७)*
या ओळींतील शब्दांशब्दांतून खनसगाशी साधली गेलेली त्यांची तद्रूपता अपल्या दृष्टोत्पत्तीस येते.
हाच वारा त्यांच्या माहे राचे खनरोप घेउन येणारा दू तही बनतो—
माहे रून ये खनरोप
सांगे कानामंधी वारा
माझ्या माहे राच्या खेपा
―लौकी‖ नदीले आचारा ! (४८)*
अखण त्या खनरोपांसरशी माहे री घातले ल्या हे लपायांची नोंद ठे वते ती त्यांची सखी ―लौकी‖ नदी!
माहे राच्या खनरोपासरशीं ऄतूट ओढीनें धावणाऱ्या या माहे रवाखशणीला सारे लक्ष माहे रघरी गंतल्यामळे
वाटे वर पावलोपावली ठे चा लागतात अखण ज्या दगडाला ती ठे चकाळते , त्या दगडालाही प्रेमाचा ईमाळा
येउन तो खतला म्हणतो —
“नीट जाय मायबाइ
नको करू धडपड
तझ्याच मी माहे राच्या
वाटवरला दगड! ” (४९)*
कारण ठें च सद्धा लागते ती खतच्याच धडपडीमळें . ईलट खतला दखखवण्याची, आजा पोहोंचखवण्याची
त्याची मळीसद्धा आच्छा नसते. म्हणूनच माहे रच्या वाटे वर खतच्या अगमनाची वाट पाहणारा तो ईत्सक दगड
वखडलधाऱ्यांच्या प्रेमळ अपलकीने खतला सावधानतेने चालण्याचा आशारा दे तो. तेवढ्ांत खतच्या वाटे वर
खभरखभरणारी सायंकी खतला पाहते अखण बालकाच्या खनरागसपणानें अखण ऄल्लडपणाने खतच्य अगमनाची
वाता घरीं कळखवण्यासाठीं भरारी घेते. पढें जाउन ती घाइघाइने परंत मोठ्या अनंदाने खतच्या अइला
सवाता ऐकखवते—
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“उठ उठ भीमामाय
काय घरात बसली
कर गरमय रोया
ले क बखहनाइ अली. ”(५०)*
नसती वाता दे उनच थांबत नाहीतर माहे री अले ल्या ले कीला गोडधोड करून घालण्याची प्रेमळ
सूचनाही दे ते. चराचर सृष्टींतील सजीव-खनजीव वस्तमात्राखवियीच्या बखहणाइंच्या या भावना म्हणजे मानवी
भावभावनांचे ऄखधक प्रगल्भ, खवशाल अखण संक्रांत ऄसे स्वरूप होय. सृखष्टचक्र अखण मानवी जीवनचक्र
यांत त्यांना तोच सूर, तीच लय अखण तोच ताल अढळे . ―मोट हाकलतो एक‖ ही कखवता ऄशाच भावनेतून
जनमली. “खवखवधतेतील एकता ईपखनिदांनी गायली. चराचराच्या गतीचा एक ताल ऊिींना जाणवला.
बखहणाइंनी या खचमकल्या कवनांत ब्रम्हांडाचा तोच ताल कसा वठवला अहे पहा —
येहेरीत दोन मोटा
दोनहीमधी पानी एक
अडोयाले कना, चाक
दोनहीमधी गती एक
दोनही नाडा-समदू र
दोनहीमधी झीज एक
दोनही बैलांचं ओढणं
दोनहीमधी ओढ एक
ईतरनी-चढणीचे
नाव दोन घाव एक
मोट हाकलतो एक
जीव पोसतो खकतीक ?
या गाण्यांत संसारात काय, शेतींत काय झकवा कठें ही सहकाऱ्यांच्या कृतींच्या व मनांच्या
एकात्मकतेचे, भेदांतल्या ऄभेदाचे, ऄशा ऄभेदातूंन जी हजारों तऱ्हांनी फळणारी खनर्ममती घखटत होते तीही
ऄखतशय सूचकते नें ऄखभव्यक्त झाली अहे . ”(५१)* दगाबाइ भागवतांचे हे बोल बखहणाइंच्या काव्याची ऄशी
मार्ममक समीक्षा करून जातात. मानवी जीवनांतील खचरंतन मूल्यांचा साक्षात्कारही माणसाला खनसगगच
घडवीत ऄसतो. परंत डोळे ईघडे ठे वन
ू माणसाने पाहायला मात्र हवे. माणसाने स्वाथांच होउं नये. त्यामळें
माणसे जोडली जात नाहींत तर तोडली जातात. हे सांगण्यासाठी बखहणाइ ईदाहरण दे तात ते ही
खनसगातीलच—
ईभे शेतामधी खपक
उन वारा खात खात
तरसती ―कव्हा जाउ
दे वा, भकेल्या पोटात‖(५२)*
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उन-वारा खात खात खतिणाऱ्या खपकांनाही तहान ऄसते ती माणसांची भूक भागखवण्याची. त्यांना
तृप्त करण्याची. दसऱ्याच्या सखांत समाधान शोधण्याची हीच वृत्ती माणसाने ऄंगी बाणवली पाखहजे ऄसे
बखहणाइंना वाटे . पण माणसाचे व्यवहार ऄगदी याच्या ईलट. भरला कणगाच खरता होउ शकतो. पण तो
खरताच ऄसेल तर दे णार काय? म्हणूनच अपल्याजवळ जे ऄसेल ते दे ण्यांत माणसाने कचराइ करूं नये.
झाडे —झडपे, नदीनाले , अकाश-धखरत्री, सारा खनसगग अपल्याजवळ जे अहे ते ईदार हस्ते माणसाला
दे त ऄसतो. कठल्याही मोबदल्याची ऄपेक्षा न करता! जीवनात हे च तत्व माणसाने ऄंखगकाखरले पाखहजे.
कारण दे ह खनघून जातो‖ मागे ईरते ते नांव म्हणून बखहणाइ खवनखवतात—
नको लागू जीवा, सदा मतलबापाठी
खहरीताचं दे नं घेनं नही पोटासाठी (५३)*
वस्त ऄसो,

प्रसंग ऄसो ऄथवा एखादे दृश्य ऄसो. त्या प्रत्येकांतून कोणते ना कोणते तत्वाव

काढण्याचा प्रयत्न बखहणाइ सतत करतांना खदसतात. छोया छोया स्फटांतूनही ते च खदसते . म्हणूनच
खविय वेगवेगळे ऄसले तरी बखहणाइंची गाणी या एकाच मूलभूत सू त्राने बांधले ली खदसतात.
सृखष्टचक्र अखण मानवी जीवन यांत जशी बखहणाइंना एकरूपता जाणवते . त्याचप्रमाणे खनसगग अखण
परमे रॄर यांतील ऄभेदताही जाणवते . जळी-स्थळी-कािी-पािाणी भरून राखहले ल्या परमे रॄराचे ऄस्स्तत्व
बखहणाइंच्या पंचेखद्रयांनाही जाणवते . अखण त्यांतूनच त्यांच्या मनाचे पोिण होते —
ऄरे दे वाचं दसगन
झालं झालं अपसक
खहखरदात सूयाबापा
दाये ऄरूपाचं रूप
तझ्या पायाची चाहू ल
लागे पानापानांमंधी
दे वा तझं येनंजानं
वारा सांगे कानामधी. (५४)*
धखरत्रीतला पखरमल अखण रस फलाफळांिारे त्यांच्यापयंत पोचतो अखण दे हाचे पोिण करतो तर
अभाळांतील रंगाची खकमया डोळे तृप्त करते . खनसगाच्या माध्यमांतून परमे रॄरच अपल्यासाठी खवखवध
रूपांनी नटत ऄसतो ही त्यांची मनोमय रॅद्धा होती. अपल्या जागृत ज्ञानेंखद्रयांनी परमे रॄरी तत्वावांचा सवग
बाजूंनी ठाव घेणाऱ्या बखहणाइंना त्यांतूनच ज्ञानप्राप्ती होते. जीवनाचा ऄथग समजतो. परमे रॄरी तत्वाव खनसगात
रंग-रूप-रस-गंध-स्पशग या सवग तत्वावांनी प्रकटते अखण माणसाच्या शरीरमनाचे पोिण करते —
धती मधल्या रसानं
जीभ माझी सवादते
तव्हा तोंडातली चव
झपडामधी ठाव घेते. (५५)*
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ऄशातऱ्हे ने परमे रॄर-खनसगग माणूस यांत एकच तत्वाव भरले ले अहे अखण या साऱ्यांत ऄभेद अहे हे
बखहणाइंना जाणवले ले अहे . म्हणून या चराचराच्या माध्यमांतून माणसाने परमे रॄराला ओळखण्याचा प्रयत्न
केला पाखहजे, ऄसे त्यांना वाटते. चंदनापरी खझजणे ज्याला माखहत, टाकीचे घाव सोसणे ज्याला माहीत,
त्यालाच दगडातील दे वाच्या खवशाल स्वरुपाची ओळख होते . दे व शोधण्यासाठी त्याला प्रकाशाची जरूरी
लागत नाही. ज्याचे ऄंतःकरण ईजळले , त्याला डोळे खमटल्यानंतरही डोळ्यापढे दे वरूप खदसते . ज्याची
जाणीव सवगस्पशी, त्याला पखढकते ची जरूरी नाही. ऄशा तऱ्हे ने ऄंधार ईजेडावर मात करू शकतो, हे
गखपत बखहणाइंना कळले ले अहे . अपली दृष्टीच बदलली की, चराचरांत भरून ईरले ला परमे रॄर
ठायीठायी अपल्याला जाणवतो. अपल्या खवराट स्वरूपाने सारे ब्रह्मांड व्यापणारा तो परमे रॄर ऄखतसूक्ष्म
स्वरूपानेही नटत ऄसतो —
दे व कठे दे व कठे ?
तझ्या बबयामझार
दे व कठे दे व कठे ?
अभायाच्या अरपार. (५६)*
ऄदृश्य परमेरॄर खनसगगमाध्यमांतून खवखवध रूपांनी प्रगटतो अखण माणसाला मू क अवाहन करीत
ऄसतो. त्याचे पडसाद अपल्या ऄंतःकरणात ईमटू ं दे णें अखण प्रगत होणें वा त्याकडे डोळे झांक करून
अपली प्रगती खंटखवणे हे सवगरॅी माणसाच्याच हातांत ऄसते हे च आथें बखहणाइना सचवायचे अहे . ऄभेदतेचे
हे तत्व बखहणाइंनी नकळत ऄंगीकाखरले ले अहे . म्हणूनच खवद्येची ऄखधिात्री दे वता सरस्वती ―माय‖बनून या
खनरक्षर ले कीला खनसगाच्या खलपीतून जीखवताचे ज्ञान प्राप्त करून दे ते. खतच्या मनोभूमीत ज्ञानबीजे पेरून
ठे वते . अखण ती बीजे खनसगग साखन्नध्यांत अपसख तरारून येतात. रॅमकऱ्यांचा पाखठराखा पांडरंग त्यांचा
खशक्षक बनतो. त्याचे स्वगीय गीता-भागवत पावसांत सामावून धरतीवर येते अखण त्या मातीशी एकरूप
होउन तृणांकरांच्या माध्यमांतून त्यांच्यासमोर साक्षात् प्रकट होते . सूयगबापा ऄरूपाचे रूप त्यांच्या
हृदयपटावर प्रखतझबखबत करतो, तर त्यांचा रॅीरंग त्यांच्यासाठी अकाशांत खवखवध रंगांची ईधळण करतो.
ऄशा तऱ्हे नें खवखवध तऱ्हांनी त्यांच्या पंचेंखद्रयांची तृष्ट्णा हे परमतत्व भागवीत ऄसते . या खजव्हाळ्याच्या
जोरावरच त्या अखदमायेला येळी (वेडी) म्हणतात अखण नवग्रहांना स्वाहा करणारी ही वेडी दहावा ग्रह
(पृर्थवी) खगळू न टाकील ते व्हां ही सृष्टी कठें बरें राहील ? ऄसा खनरागस प्रश्न खतला खवचारतात. पेरले ल्या
बी-खबयाण्यांपासून क्रमशः होणारी रोपाची वाढ अखण एकेका बीजापासून खकत्येक पटीने तयार होणारे दाणे
या घटना त्यांना गारूड्ाच्या खेळाप्रमाणे चमत्कृतीपूणग, मायावी वाटतात अखण ―दे व ऄजब गारोडी ! ‖
ऄसा कौतकखमखरॅत अरृयगभाव त्यांच्या तोडू न व्यक्त होतो. तर खेळगडी होउन अपल्या तानह्यांशी
खेळणाऱ्या नागोबाने कसे ईतराइ व्हावे हे न समजून तो पनहां कधी भेटेल म्हणून त्या कातरही होतात—
कधी भेटशीन तव्हा
व्हतील रे भेटी गाठी
येत्या नागपंचमीले
अणीन दधाची वाटी. (५७)*
अपला ईपकारकता पाहणा होउन यावा म्हणून नागपंचमीला त्या दधाची वाटी राखून ठे वतात.
खजव्हाळ्याच्या माणसांबद्दल लोभ वाटावा तसा बखहणाइंना वनस्पखतसृष्टी अखण प्राखणसृष्टी यांच्याबद्दल लोभ
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वाटतो. आतकेच नव्हे तर खनजीव पदाथगसृष्टीशींही त्यांचे भावबं ध खततक्याच हळू वारपणे जळू न येतांना
खदसतात. माहे रच्या वाटे वरला दगड त्यांच्याशी प्रेमळपणें बोलतो, डोणीत ओसंडणाऱ्या पाण्यांत त्यांना
खनरागस बालकाचे रूप खदसते . ते च जात्यावर त्या दळायला बसल्या कीं, ते जातेही त्यांच्याशीं बोलू
लागते! त्याच्या घरघरींतून ऐकू ये णारा सूर केवळ घरगती गजगोष्टींचाच नसतो तर—
त्यात अहे घरघर
येड्ा, अपल्या घराचा
ऄरे , अहे घरघर
त्यात भल्या अभायाची. (५८)*
घरसंसारातल्या कानगोष्टींच्या कजबजीबरोबरच खवशाल संसाराचे स्पंदनही त्यांना त्या सरांत
जाणवते . या खवशाल संसाराचे छोटे रूप त्या अपल्या घरसंसारात पाहतात. सृष्टीच्या खवशाल जीवनपटाशीं
तन-मनाने एकजीव होउन जाणाऱ्या बखहणाइ त्यांतून जाणवले ली तत्वे रोजच्या व्यावहाखरक जीवनातही
जोपासताना खदसतात. त्यांनी जोपासले ले रॅमकमगभक्तीचे तत्व अखण त्यांचा मानवतावाद अखण समतावाद
हे त्यांचे जीवनखवियक दोन महत्वाचे दृखष्टकोण अहे त.
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कममभिी अथिा दे िहिषयक दृहिकोण
बखहणाइ ऄरॅद्ध नव्हत्या. तथाखप कमगकांडांवर त्यांचा खवरॄास नव्हता. झकबहना त्यांना ते वढी
सवडही नसे. कमगभक्ती हीच इरॄरसेवा ऄसे त्या मानीत. त्यांच्या दे वखवियक दृखष्टकोणांतून त्यांचे
रॅमकमगभक्तीचे तत्वज्ञान प्रकट होतांना खदसते —
येरे येरे माझ्या जीवा
काम पडलं ऄमाप
काम करता करता
दे ख दे वाजीचं रूप. (५९)*
जीवाला पृर्थवीवर पाठखवतो अखण परत बोलाखवतो तो दे व. पण हे येणें जाणें घडते ते जनम अखण
मृंत्यू या खक्रयांिारे . खदवस हा कामाचा अखण रात्र झोपेची, तसे जनम म्हणजे जणू जीवनाची जाग, कमग
करण्याची वेळ अखण मृत्यू म्हणजे दसऱ्या जनमाची जाग येइपयंतची झोंप-खवरॅांतीची वेळ. जीवाला मक्ती
खमळे पयंत हा जनममृत्यूचा प्रवास चालूं च ऄसतो. त्यांतील मक्कामाचे खठकाण म्हणजे हे जीवन. या जीवनांत
माणसाने सतत कमग करीत रहावे. कमगभक्तीनेंच दे वाचे रूप पहावे, बखहणाइंच्या जीवनखवियक तत्वज्ञानाचे
हे सार अहे .
बखहणाइंची ही कमगभक्ती त्यांच्या दे वखवियक कल्पनांतून स्पष्ट होते . त्यांची दृष्टी भखवष्ट्यवादी नव्हती
तद्वतच दे वाला सांकडे घालू न खनष्ट्क्रीय राहणेंही त्यांना मानय नव्हते . पशूपक्षी माणसांपेक्षा नीच कोटीतले .
पण त्यांच्यात जी ईद्योगखप्रयता अहे , प्रामाखणकपणा अहे , तो माणसांत नाहीं याचे त्यांना वैिम्य वाटे . त्या
म्हणत—
मानूस मोठा खहकमती याचं घोंगडं त्याच्यावर
दगडाचा केला दे व, शेंदूराच्या जीवावर. (६०)*
अखण ऄशा दे वावर खभस्त ठे वन
ू माणूस नशीब घडवूं पाहतो! माणसानेंच खनमाण केले ले हे शेंदरे हें दरे दे व त्याच्याच सष्टदष्ट प्रवृत्ती दाखखवणारे , म्हणूनच ते बखहणाइंना ऄमानय होते . खरा दे व कोणता हे
सांगतांना त्यांनी खवठठल अखण कानोड (एक ग्रामदे वता) यांची तलना केली अहे . खेडोपाडीं ऄशा
ग्रामदे वतांचे फार स्तोम माजले ले ऄसते . त्यांना सदै व ले णी-दाखगने लागतात, स्तखतस्तोत्रें लागतात. परंत
कांहीही केले तरी त्या ऄतृप्त. सदै व रुसणा-फगणाऱ्या. परंत खवठोबा ऄसा नाहीं. एकनाथ, सांवतामाळी,
कबीर, जनाबाइ आत्यादींच्या बरोबरीने कामें करणारा, दामाजीची हं डी पटवून भक्तीची लाज राखणारा,
रॅमाचा मोबदला खंडी-खंडी धानयानें दे णारा, तो स्वतःसाठी कांहींच मागत नाही. झनबोणी अखण बोरशाचा
अंबा यांत जेवढे ऄंतर ते वढें च या दोन दै वतांत ऄंतर. दे वदे वतांना दानाने संतष्ट केल्याखशवाय अपले भले
होत नाहीं. या लोकांच्या ऄंध, ऄडाणी समजतीवर एकपरीने त्यांनी हा कोरडाच ओढला अहे . खरा दे व हा
रॅमकऱ्यांचा पाठीराखा. सज्जनांचा पाठीराखा.
ऄरे आठोबा सारखं
दे वदे वतं एकज. . . . ( ६१)*
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सवग दे वांच्या मे ळाव्यांतून बखहणाइंना खवठोबाच एकमे व खरा दे व खदसतो. यामागे केवळ संतपरंपरे ने
मानले ला दे व ही अंधळी रॅद्धा नाहीं तर पखरपूणग मानवाचे रूपच त्यात पाहतात अखण म्हणूनच कानोड
अखण खवठोबा यांतील फरक दाखवून ऄखेर त्या स्पष्ट खनष्ट्किाप्रत येतात—
माय कानोड कानोड
काय दे वाचं रे सोंग !
खरा दे वामधी दे व
पंढरीचा पांडरंग. (६२)*
“खरा दे वामधी दे व” यांतील दे वत्वाची कल्पनाच पढें “दे व खदसला, दे व कठे ? ” या कखवतेत
ऄखधक खवस्तार पावले ली खदसते —
सदा जगाच्या कारनी
चदनापरी घसला
ऄरे सोतामधी त्याले
दे व खदसला खदसला.
सोता झाला रे दगड
घाव टाकीचा सोसला
ऄरे दगडात त्याले
दे व खदसला खदसला. . . (६३) *
सामानय माणसापेक्षां बखहणाइंचे ऄंगी ऄसले ल्या सजाणतेची, खवचारशक्तीची ही गोष्ट खनदशगक अहे .
दोन हात जोडले की, सवग कांही त्यांत अले . हे दोन हात कामाचे, अत्मारामाचे ऄसे त्या म्हणत ऄसत.
त्यांच्या पढचा कामाचा रगाडाही आतका ऄसायचा की, कमगकांडाखद सोपस्कारांसाठी या कामकरी लोकांनी
सवड काढावी तरी कठू न?
त्याकाळी जमगन दे शांत छापून अले ली दे वाखदकांची खचत्रें फार लोकखप्रय होती. त्यांतील रॅी खवष्ट्णच
ूं े
शंख-चक्र-गदाधारी खचत्र कै. ह. भ. प. खवष्ट्णबवा जोगांसारखे खदसे म्हणून सोपानदे वांनी घरी झभतीवर
लावले होते . त्यालाही बखहणाइ वंदन करीत ऄसत. एकदां त्या ऄसा नमस्कार करीत ऄसतां राजूअत्या
त्यांना म्हणाली, ―बखहणामा, काय मागते स दे वापाशी ? ‖ त्यावर त्या ईत्तरल्या, “काय मागू? मागायची
सोय नाही. त्याच्या चाऱ्ही हातामधी संकू-गदा, पदम-चक्कर, एकबी हात खरकामा नहाइ त्याचा. तो काय
दे णार ? त्यानं अपल्याले पाय, डोये, कान, हात सारं कांही खदलं . अपल्या पाठीशी तो ईभा अहे . हे काय
थोडं दे नं झालं ? अखन त्यानं अपल्याले झाडं खदली, शेतं खदली, सारं खदलं . मग पेरनी, मळणी पन
त्यानंच करायची कां? अखन धानय तम्हांला घरांत अनून द्यायचं कां? त्यानं अपल्याले हात खदले ते
कशासाठी? अपलं अपल्याले च कमवलं पाखहजे. अपला हात, अपलं हत्यार! मला कांही बी मागायचं
नहाइ त्याच्याकडं . त्यानं भरपूर खदलं अहे ‖. यात त्यांचा कमावरचा अखण रॅमप्रखतिेवरचा खवरॄास तर
खदसतोच. परंत खनस्ष्ट्क्रय राहू न ―ऄसेल माझा हरी तर दे इल खाटल्यावरी‖ या वृत्तीची चीडही खदसून येते.
त्या नेहमी म्हणत —
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अग्या ( काजवे) टाकीसनी चल्हा पेटत नही
टाया खपटीसनी, दे व भेटत नही.
अखण पढे —
ज्याचे हाताले घटटे , त्याला दे व भेटटे
ऄसे अग्रहाने सांगत ऄसत. (६४)* मला वाटते त्यांच्या या कमगभक्तीचा ईगमही कथाकीतगनांच्या
रॅवणांतून झाला ऄसावा. सांवतामाळी, गोरा कं भार, जनाबाइ, दामाजी आत्याखद संतमंडळींनी संसारत्याग
करून ऄंगाला राख फासले ली नव्हती. परंत प्राप्तकमग करीत ऄसताना ते मनोमय परमे रॄरस्वरूप होत
ऄसत. जनीला धणी-भांडी करण्यांत, गोरा कं भाराला मडकी घडखवण्यांत अखण सांवता माळ्याला अपल्या
भाजी-पाल्यांत, फळां-फलांत दे वरूपच खदसायचे. अपल्या शेतांत, मळ्यांत राबतां राबतां त्यांतच दे वरूप
पाहण्याची प्रेरणा बखहणाइंना या कथांतूनच खमळाली ऄसावी. ―धरत्रीच्या अरशामधीं मी सरग पाहते बापा ! ‖
हे त्यांचे ईदगार याही संदभात म्हणूनच महत्वाचे वाटतात.
दे व्हाऱ्यांतील दे वाची त्यांनी कधी पूजा केली नाही. गळ्यात तळसीमाला नाही वा कपाळी कधी
बक्का लावला नाही. मळ्यातील पाण्याच्या पाटाशी शेंकडो तळशीची झाडे ईगवत ऄसत. त्यांतीलच एकदोन पाने त्या अवडीने तोंडात घालीत ऄसत. एवढाच त्यांचा तळसीशी संबध
ं . परंत तळसी-वृद
ं ावन कठें ही
खदसले तरी त्या हात जोडीत ऄसत. सोपानदे वांचे चलत भावाचे घरी दे व होते . त्या खदशेला तोंड करून
नमस्कार करीत. आतकेच नव्हे तर त्यांना ऄमानय ऄसले ले शेंदरे दे व जरी समोर अले तरी त्या हात जोडीत
ऄसत. परंत हा प्रकार त्यांच्या स्वाभाखवक नम्रते तून व अस्स्तक्यबद्धीतून घडणारा. दे वाखवियी त्यांना रॅद्धा
ऄसली तरी ती ऄंधरॅद्धा नव्हती. कमगभक्ती हीच खरी इरॄरभक्ती हाच त्यांचा खवरॄास होता. पूजापाठाखद
सोपस्कार त्यांना मानय नसले , कमगभक्तीचा मागग त्यांना पटले ला ऄसला तरी माणसाला कठें तरी रॅद्धा
ठे वावीशी वाटतें. त्याच्या मनाला कठें तरी शांती, खदलासा हवासा वाटतो. कारण माणूस हा स्वतः ऄपूणग
अहे . दे उळ हे ऄसे खठकाण. म्हणूनच कामातून सवड खमळे ल ते व्हां क्षणभर कां होइना, दे वादारी नम्र होणें
बखहणाइंना पसंत होते . खशवाय त्यामळे माणसाचा ऄहं कार जोपासला जात नाही. परंत यापखलकडे दे वाकडे
त्यांनी कधीच कांही माखगतले नाहीं.
बखहणाइ दे वळांत जात ते केवळ कष्टमय जीवनांतील खवरंगळा म्हणूनच नव्हे . ऄथवा त्यामागे
पण्यसंचयाचीही भावना नसे. तर दे उळ हे त्यांना खशक्षण-संस्कारांचे पखवत्र केंद्र वाटे . कथा-कीतगने-प्रवचने
ही त्यांच्या दृष्टीने केवळ गोष्टी ऐकण्याचे साधन नव्हते तर ते त्यांच्या दृष्टीने खवचार-खवखनमयाचे माध्यम होते.
ऄगदी पोथीपठणही त्या लक्षपूवग ऐकत ऄसत—
भाउ वाचे पोथी
येउ दे रे कानांवर
नको भूक
ं ू रे कतऱ्या
तले काय अलं जरं (६५)*
या बोलक्या ओळी रॅवणखपपासेतील व्यत्यय त्यांना कसा सहन होत नसे याच्याच खनदशगक अहे त.
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दे वळांतील मूतीपेक्षां ते थील वैचाखरक दळणवळण हे त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे होते . संतपरंपरे तून
अले ल्या तत्वज्ञानावर हे कथाकीतगनकार काय भाष्ट्य करतात यावर त्यांचा कटाक्ष ऄसे. पण ऄसा कोणी
जाणता भाष्ट्यकार नसेल तर त्या वैतागत ऄसत. ऄसेच एकदा त्या कीतगनाला गेलेल्या ऄसतां ते थें नामा
म्हणें, तका म्हणें आत्यादी बरे च कांही कीतगनकाराने सांखगतंलेले ऐकून परत अल्यावर खचडू न त्या
सोपानदे वांना म्हणाल्या, ―ऄमका म्हणे, तमका म्हणे हे अम्हांले बी समजतं. पन तूं काय म्हने ते तर सांग‖
(६६)*तात्पयग, संतवाणीवरही त्यांची अंधळी रॅद्धा नव्हती. तर जे काही ऐकले त्यावर स्वतः खवचार,
झचतन करण्याची त्यांची वृत्ती होती. या खवचार-झचतनाला ऄनभवाची जोडही होतीच. या संगमातूनच त्यांचा
जीवनखवियक दृष्टीकोण घडले ला होता.
दगडी मूतीतील दे वत्वावर त्यांचा खवरॄास नसला तरी रॅद्धा खतथे दे व ही त्यांची भावना होती.
कमगकांडाचा बखडवार न माजखवतां कमगभक्तीलाच इरॄरभक्ती मानणाऱ्या बखहणाइंचे मनांत ही रॅद्धा कशी
खनमाण झाली ऄसावी? या प्रश्नाचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला ऄसतां त्याचे ईत्तर “काय घडे अवगत”
या कखवतेत सांपडते . शेतांत काम करीत ऄसता हाऱ्यांत खनजखवले ल्या तानक्या सोपानाशीं खेळणारा
नागोबा पाहू न भीतीने त्यांच्या काळजाचे पाणी पाणी झाले . अपल्या ले कराला त्याने डं ख मारूं नये म्हणून
त्या त्याला खवनखवतात. त्याला ऄभाखवतपणें शंकराची शपथ घालतात. त्याला भूलखवण्यासाठीं पावा
वाजवावा म्हणून ―बालखकस्ना‖ ची मनोमन अळवणी करतात अखण अरृयग ऄसे की, नेमक्या त्याचवेळीं
नाल्याच्या बाजूने गराख्याचा पावा सरूं होतो अखण त्या सरांच्या रोखाने नागोबा हळू हळू खनघून जातो!
छातीवरची प्रचंड धाड ईतरते . परमे रॄर अपला पाठीराखा अहे याची त्यांना मनोमन साक्ष पटते अखण मन
भरून येउन त्या ईदगारतात—
दे वा माझा रे नागोबा
नही तानह्याले चावला
सोता व्हयीसनी तानहा
माझ्या तानह्याशी खेयला. (६७)*
ऄशा ऄनभवासारखे जे ऄनभव त्यांना दै नंखदन जीवनांत अले ऄसतील त्यामळें च त्यांच्या मनांत
रॅद्धे ची भावना जोपासली गेली ऄसली पाखहजे. या रॅद्धे पोटीच ―रायरंगाच्या‖ सोंगात त्यांना ―पांडूरंग‖
खदसतो तर सासरवाखशणीला तो अपल्या माहे रांत सामावले ला खदसतो. या रॅद्धे मळे च दे वाआतकाच
दे वभक्तांबद्दलही त्यांना अदर वाटे . म्हणूनच पंढरीच्या झदडीच्या नसत्या दशगनानेंच त्यांना पंढरीच्या वारीचे
पण्य पदरांत पडल्यासारखे वाटते . भजन-कीतगनाने मन शद्ध होते हा त्यांचा वैचाखरक दृखष्टकोण होता. त्यांत
दे वाला वश करून घेण्याची कोती कल्पना नव्हती. त्यांच्या रॅद्धे मागे कोणत्याही धार्ममक प्रेरणा नव्हत्या वा
त्यांत दे वभोळे पणाचा ऄंशही नव्हता. ईलट त्यांच्या दे वखवियक कल्पनांना वैचाखरकते चे ऄखधिान होते.
स्वतःच्या संसारात गरफटले ल्या माणसाने जरा नजर वर करून ऄंवती भंवती पहावें ऄसे त्यांना वाटे .
म्हणूनच भटटीतील खवटांवर अपला संसार ईभा करणाऱ्या पशर
ग ाम बेलदाराला खवरॄाचा पसारा हा ज्याच्या
हातचा मळ तो खवठोबा ज्या खवटे च्या अधाराने ईभा अहे ती वाट पाहू न येण्याचा त्या अग्रह करतात—
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ऄरे सव्या जगामधी
तने कधी ना दे खली
ऄशी दे ख एक इंट
आठठलाच्या पायाखाली. (६८)*
कमगभक्ती रॅेि मानणाऱ्या अखण स्वतः कधीही पंढरीची वारी न केले ल्या बखहणाइ पशर
ग ाम
बेलदाराला मात्र ती ऄपूवग वीट पाहू न येण्याचा ईपदे श करतांना पाहू न वरकरणीं नवल वाटते. परंत खवटा
पाडणें हे च एकमे व जीखवतकमग न मानतां अपल्या दृष्टीची कक्षा खवस्तारण्याचा प्रयत्न माणसाने करावा हाच
त्यातील ऄंतस्थ हे तू अहे . पंढरीला न जातांही ते थील वैभव पाहू ं शकणाऱ्या बखहणाइ म्हणूनच आतर
अंधळ्या भक्तांपेक्षा वेगळ्या वाटतात.
―सनी दे वा‖ हे एकमे व स्फट त्यांच्या खवचार प्रणालींशी खवसंगत वाटते .
सनी दे वा सनी दे वा
तले माझा दं डवत
फेऱ्या घालते मी बापा
नको पाडू रे फेऱ्यात
सनीबापा, सनीबापा
घे रे ते लाचं बधलं
तले तेलात नहानते
नको काढू माझं तेल. (६९)*
ज्या वातावरणांत त्या वाढल्या त्यांतील परंपरागत समजतींचा हा पगडा की दै वाच्या बसले ल्या
फटकाऱ्यांमळे ही वृत्ती? ऄशी सहाखजकच शंका ईदभवते . परंत सोपानदे वांकडू न त्याचे खनरसन झाले ते
ऄसे- शनीची पीडा ही एक लोकरॅद्धा. बखहणाइंच्या स्फट रचनांना खवखवध खविय वा लोकप्रवृत्ती कारणीभूत
झाले ल्या अहे त. हे स्फट त्यांतीलच एक होय. त्यामागे पखरस्स्थती हे कारण नाही. (७०)* या.
स्पष्टीकरणामळें या मागे ऄगखतकते ची भावना नसून ईपरोधाचा सूर अहे हे जाणवते . त्यामळे बखहणाइंचा
परमे रॄरखवियक दृखष्टकोण ऄखधकच स्वच्छ अखण स्पष्ट होतो.
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मानितािाद अथिा मनु ष्ट्यहिषयक दृहिकोण
रॅमकमग महात्म्याबरोबर बखहणाइंनी जोपासले ले दसरे तत्व म्हणजे त्यांचा मानवतावाद अखण
समतावाद होय. जीवन जगत ऄसतां मनष्ट्य स्वभावाचे त्यांनी ऄत्यंत सूक्ष्म खनरीक्षण केले ले अहे . माणूस हा
फार स्वाथी. त्याला सगळ्यांची हांव. त्याची अशा सदै व हपापले ली. गोठ्यांतले जनावरही माणसापेक्षां बरे .
कारण गाइ-म्हशी चारा खाउन दू ध तरी दे तात. परंत पोटाची ढे री भरली कीं, माणसाची शद्ध जाते अखण
तो सगळें कांही खवसरतो. कत्रादे खील शेपूट हलखवतो ती आमानानें परंत माणसाची खनती मात्र बेकार. तो
मान डोलखवतो ती फक्त मतलबासाठी. या लोभापायीं. मनष्ट्य शद्ध पशू झाले ला अहे . त्याला दे वपण येणें
दू र राखहले परंत खनदान माणूसपण तरी यायला हवे. त्या ऄभावी सारे जग केवळ दःखदायकच राहणार.
भौखतक सबत्ता माणसाला सख दे उ शकत नाही. म्हणूनच बखहणाइ कळवळू न हांक घालतात—
मानसा मानसा,
कधी व्हशीन मानूस (७१)*
वैज्ञाखनक प्रगतीिारे माणसानें पष्ट्कळ गोष्टी साध्य केल्या. तो माशाप्रमाणे पाण्यांत पोहायला
खशकला, पक्ष्याप्रमाणे अकाशांत ईडायला खशकला, परंत माणसाप्रमाणें ऄजून जगांत वावरायला मात्र
खशकला नाहीं. माणसाने माणूस होणें हीच अजच्या जगापढील खरी समस्या अहे . जगांतील
समाजधरीणांना, मानवते च्या कैवाऱ्यांना पडले ली ही झचता बखहणाइंसारख्या ऄखशखक्षत स्त्रीलाही जाणवावी,
ही गोष्ट त्यांच्या ऄस्सल माणूसपणाची द्दोतकच म्हणावीं लागेल. अज दखनयेत माणसाला महत्व ईरले ले
नाहीं. मानवी जीवनाचे ध्येय अखण साफल्य कोणते ऄसेल तर ते पैसा—
मानसान घडला पैसा
पैशासाठीं जीव झाला कोयसा. (७२)*
ऄसेच वतगमान जीवनाचे खचत्र अहे . या पैशासाठीं मनष्ट्य आतका स्वाथांध होतो की कोणते ही
पापकमग करण्यास तो मागे पढें पाहात नाही. नात्या-गोत्यांतील खजव्हाळाही त्याला पापकमापासून परावृत्त
करूं शकत नाहीं. पैशाच्या लोभापायीं स्वतःच्या पतण्याचा खून करणाऱ्या गांवातल्या सावकाराची संदर
घडणीची नखक्षदार हवेली, त्या मृत पतण्याच्या खतथें वावरणाऱ्या भतामळे कशी ओस पडली हे एका कखवतेत
सांगून बखहणाइ म्हणतात—
भइमधी रे डबोलं
डोइ पापाचं टोपलं
ऄरे मानसाचं भूत
मानसानं रे घडलं (७३)*
नेकी, सचोटी या गोष्टी गळगळीत नाण्यासारख्या अज व्यवहारांतून बाद झाले ल्या अहे त. स्वाथांध
होउन या मूल्यांना माणसानें लाथाडले परंत त्याचबरोबर आतरांच्या प्रामाखणकपणाबद्दलही त्याला खात्री
वाटे नाशी झाली—
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जव्हा आमान सचोटी
पापामधी रे बडले
तव्हा याच मानसानं
खकल्ल्या कलू प घडले
खकल्ल्या राह्यल्या खठकानी
जव्हा खतजोऱ्या फोडल्या
तव्हा याच मानसानं
बेड्ा लोखंडी घडल्या. (७४)*
घराला, खतजोरीला कलपें लागली, तशीच मळ्या-शेतांत कं पणे पडली. दे वांतल्या दे वत्वावरही
माणसाची रॅद्धा ईरली नाहीं. ईलट दगडी दे व अपले काय वांकडे करूं शकणार? ही ईद्दाम भावना
खनमाण झाल्यानें अखण परमेरॄराच्या सवगशखक्तमानते बद्दलची भीतीही नष्ट झाल्याने या जगांत त्या दे वाचीही
झकमत शूनय ठरली—
ऄरे दे वा तझं घेनं
कांही नही, काही नही
तझ्या पढचा खनवद
मानूसज जातो खाइ(७५)*
परमे रॄरापढचा नैवद्य
े ही मनष्ट्य खबनखदक्कत खाउं लागला. भौखतक सखालाच सारसवगस्व मानल्याने
मनष्ट्याला पापपण्याचा खवखधखनिेध ईरलाच नाहीं. जीवनांतील सवगच स्तरांवर मनष्ट्य अपल्या पायरीपासून
ढळला याला कारणही माणूसच!

―नरे खच केला हीन खकती नर‖ या केशवसतांच्या वचनांतील अशय

बखहणाइंचे काव्यांत ऄसा वेगळ्या स्वरूपांत व्यक्त होतांना खदसतो.
स्वाथग, ऄहं कार हे माणसाच्या माणूस बनण्याच्या वाटे तील प्रचंड ऄडथळे . माणसाचा ऄहंकारच
माणसाच्या नम्रतेअड येत ऄसतो. त्यामळें च तो इरॄरालाही मानत नाही. ईलट —
ऄरे मी कोन, मी कोन?
अला मानसाले ताठा
सव्या दखनयात अहे
माझ्याहू न कोन मोठा ? (७६)*
ऄसा ऄहंकार तो बाळगतो. तोंडानें हखरनाम घेत ऄसतांही हा ऄहं कार मी कोण? हा प्रश्न खजभेला
खवचारीतच ऄसतो. परंत भकेच्या वेळी तोंडातला घांस, तहानेच्या वेळीं पाण्याचा घटका अखण ठसका
लागला ऄसतां घशांतला रॄास त्याला त्याच्या क्षद्रत्वाची जाणीव करून दे त ऄसतो—
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सव्या दखनयाचा राजा
म्हने “मी कोन, मी कोन? ”
ऄशा त्याच्या मीपनाले
मसनात खसव्हासन (७७)*
यातील ईपरोध लक्षात घेण्यासारखा अहे . माणसाचा हा ऄहं कारच ऄखेर त्याचा सवगनाश
घडखवण्यास कारणीभूत होतो. ―माती ऄसशीं माखतस खमळशी‖ हे च, एक ऄखेर शारॄत सत्य अहे . परंत हे
सत्य केवळ दे हापरते च मयाखदत अहे . अत्मा ऄमर अहे म्हणूनच तो ऄष्टखरपूंनी वेढले ला नसावा. त्याचे
स्वरूप खनमगळ ऄसावे ऄसेच संततत्वज्ञान सांगते . दे ह खनघून जातो परंत मागें राहते ती कीती. म्हणूनच
बखहणाइ खवनखवतात —
गेली दे ही झनधीसनी नाव रे शेवटी
नको लागू जीवा, सदा मतलबापाठी (७८)*
मानवाचा गरू जो खनसगग तोही अपल्याला हे च खशकखवतो. अपल्याजवळ जे अहे ते खनरपेक्षपणें
दसऱ्याला दे ण्यासाठीं, त्याची तृप्ती, सख, अनंद पाहण्यासाठी खनसगग सदै व अससले ला ऄसतो. परंत
माणसाचे व्यवहार मात्र ऄगदीं या ईलट. ते पाहू न जणू खनसगाच्या ऄंगावरही शहारे येतात.
पाहीसनी रे लोकांचे
यवहार खोटे नाटे
तव्हा बोरी बाभयीच्या
अले ऄंगावर काटे . (७९)*
स्वाथग, ऄहं कार, सत्ता, पैसा आत्याखद कशानेही प्राप्त होत नाहीं ते सख-समाधान-अनंद, मनष्ट्याला
प्रेमाच्या-खनरपेक्ष प्रेमाच्या-जोरावर सहज प्राप्य अहे . म्हणूनच जीवन प्रेममय, मंगल, सखकारक व्हायला
हवे ऄसेल तर माणसाने बखहणाइंचे हे बोल सदै व ध्यानीं बाळगले पाखहजेत —
हखरताचं दे नं घेनं
नही डाडोराकरता. (८०)*
परंत बखहणाइंचे हे तत्वज्ञान केवळ त्यांच्या गाण्यापरते च मयाखदत नव्हते . त्यांचा मानवतावाद
अखण समतावाद त्यांच्या स्वभावांतच मरले ला होता. तो त्यांच्या कृतीईक्तींतही ईमटत होता. कारण तोच
एक धमग त्यांनी ऄंखगकारले ला होता. म्हणूनच कणालाही ऄनादरानें संबोखधले ले ही त्यांना खपत नसे.
चौधरीवाडा झाडायला येणाऱ्या महारणीला आतरांप्रमाणे सोपानदे वांनीही एकदां ―राधा म्हारीण‖ म्हणून हांक
मारली. ते व्हां एक सणसणीत थप्पड लगावून त्या म्हणाल्या, खतच्यामळें तर अपल्या वाड्ाची सफाइ होते.
खतला ―राधामाय‖ ऄशी हांक मारीत जा. (८१)* त्या स्वतःही ऄशीच हांक मारीत ऄसत. तसेच एकदां त्या
दे वदशगनाला गेल्या ऄसतां पूजा अटोपून बाहे र येणाऱ्या ईपाध्यानी समोरून येणाऱ्या एका महार जातीच्या
माणसाला पाहू न ―अलं म्हारडं‖ ऄसा कांहीसा ईदगार काढला. बखहणाइ कांही बोलल्या नाहींत. परंत
दसरे खदवशीं ईपाध्येबवा घरीं अले ऄसतां त्यांनी त्यांना खवचारले , “तम्ही दे वाला नमस्कार करता नां ?
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मग डोकं दे वाच्या पायावर ठे वतां की डोक्यावर? बवा ईत्तरले , “हे काय खवचारतां? ” पायावरच यावर त्या
म्हणाल्या, “मग ज्या पायांवर तम्ही डोकं ठे वतां त्या पायांपासूनच खनमाण झाले ल्यांचा ऄसा खतरस्कार कां
करता? ” परूिसूक्तात ब्रम्हदे वाच्या पायापासून ऄस्पृश्यांची ईत्पत्ती झाली, म्हणून त्यांना पायदळी
तडखवण्याची ईच्चभ्रू समाजाची वृत्ती. परंत बखहणाइंनी मात्र या कल्पनेचा सयखक्तक ऄथग लावला हे लक्षणीय
अहे . माणूसपणाचा ऄसा ऄनादर त्यांना खबलकूल खपत नसे. खवराट परमेरॄराच्या डोक्यापासून ब्राह्मण,
बाहू पासून क्षखत्रय, मांड्ांपासून वैश्य अखण पावलांपासून शूद्र खनमाण झाले ही कथा त्यांनी प्रवचनांतून
ऐकले ली होती. पण ऐकले अखण सोडू न खदले ऄशीं त्यांची कधीच वृत्ती नव्हती. जे ऐकले त्यावर त्या झचतन
करीत अखण त्याप्रमाणे अचरणही करीत. चौधरीवाड्ात येणारे वासदे व, खकनरीवाले भक्त, बहरूपी
आत्यादींना खभकारी म्हटले ले ही त्यांना याच कारणास्तव अवडत नसे. त्यांच्या दृष्टीने ते कलावंत होते .
म्हणून त्यांच्या गणांची योग्य ती कदर केली जावी ऄसे त्यांना वाटे —
नका म्हनू रे खभकारी
जरी तम्ही नानावटी
करा गनाची कदर
हात घाला कनवटी. (८३)*
ऄसे त्या अवजूगन सांगत ऄसत. ऄशा लोकांना अपल्या कवतीबाहे र दान दे त. पोटावर थापया
मारून भीक मागणाऱ्यांना त्या खभकारी म्हणत. परंत त्यांनाही त्यांनी कधीं खवनमख पाठखवले नाही.
माणसांबाबतचा त्यांचा दृखष्टकोण ऄसा ईदार होता. त्यांच्या प्रेमळ, ईदार स्वभावामळे माणसे त्यांच्या भोवती
गोळा व्हायचीच परंत त्या खनवडण-खटपण करायला बसल्या की पाखरे ही त्यांच्या ऄंगाखांद्यावर बसत
ऄसत. हाकलली तरी जात नसत झकवा अजूबाजूला कणाकडे खफरकतही नसत. (८४)* ―जे का रंजले
गांजले , त्याशी म्हणे जो अपले ‖ या ईक्तीच्या एक पाईल पढें जाउन ऄनंत काणेकरांनी म्हटले अहे —
पक्षी म्हणती ज्या अपला
बसती ज्याच्या खांदा-गळां
तोखच साध ओळखावा
दे व ते थेखच जाणावा. (८५)*
बखहणाइंच्या बाबतींत ही ईक्ती हे त्यांच्या साधत्वाचेच लक्षण मानायला हवे.
कोणताही मनष्ट्य हा पखरपूणग नसतो. म्हणूनच त्याच्या दगंणांकडे दलग क्ष करून त्याच्या गणांची
कदर करावी अखण परस्परांतील प्रेम जोपासावे ऄसा बखहणाइंच माणसाबाबतचा ईदार दृखष्टकोण होता.
गडकऱ्यांची ―मरली‖ अखण ―राजहं स माझा खनजला‖ या त्यांच्या अवडत्या कखवता होत्या. सोपानदे व एकदां
त्यांना ―राजहं स‖ म्हणून दाखवीत ऄसतांना सोपानदे वांचे चलतबंधू खतथे अले अखण म्हणाले , “माइ, हा
कवी दारू फार प्यायचा. ” त्यावर बखहणाइंनी पस्तक हातांत घेउन पाह्यला सरुवात केली. ते म्हणाले ,
“मा, तला तर वाचतां येत नाही. मग तूं काय पाहतेस त्यांत? “ पस्तकाचा वास घेत बखहणाइ ईत्तरल्या,
“तझं वाचणं वेगळं माझं वेगळं . माझ्या पद्धतीनं मी पाहते. मला तर त्याचं गाणंच कळतं. वासबीस कांहीं येत
नाही. ऄरे , कोण काय खातं-खपतं एवढं च कां तझ्या ध्यानांत राहतं? त्याच्या हृदयाचं दे णं केवढं मोलाचं !
माणूस कसा अहे हे पाहू ं नये. तो काय दे तो ते पहावं. ”(८६)*
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सोता झाला रे अरसा
ऄसा मनाचा जो साफ
तठी कशाचं रे पाप
त्याले सात गनहे माफ. (८७)*
ऄशीच त्यांची धारणा होती.
बखहणाइंच्या समकालीन कवींच्या काव्यांतही मानवतावाद-समतावादाचा ईदघोि अहे . परंत
त्यांच्या काव्यांतील या मानवतावाद-समतावादाचे नाते पारृात्य भौखतकवादी तत्वज्ञानाशी अहे ,

तर

बखहणाइंच्या या तत्वांचे नाते संतांच्या तत्वज्ञानांशी अहे . सवग माणसे ही दे वाची ले करे या भावनेतून संताच्या
काव्यात समतादृष्टी व्यक्त होते . हे खरे ऄसले तरी संतकवी लौखकक सखदःखाबद्दल सवगस्वी ईदास होते .
परंत बखहणाइ मात्र कधींच वास्तवखवनमख नव्हत्या. त्यामळें च वास्तवांतील सखदःखे , माणसाचे नष्ट झाले ले
माणूसपण, समाजांत राबखवली जाणारी अर्मथक-सामाखजक अखण सत्तेची गलामखगरी अखण त्यापायी
माणसाची होणारी दै ना त्यांना व्यखथत करी. माणसानें माणसाची खपळवणूक करणें हे त्यांना ऄसह्य होइ.
डोक्यावर ऄसले ल्या तीनशे रुपयांच्या कजाच्या झचते ने त्या सदै व ग्रासले ल्या ऄसत. ऄथात हा ऄनभव
केवळ त्यांचा व्यखक्तगत ऄनभव नव्हता तर त्यांच्यासारख्या रॅमजीवी वगाची ती सततची व्यथा-वेदना
होती. त्यांची सावकारावरची स्फटें त्यांतूनच खनमाण झाली अहे त —
सावकारा, तझं मन
मन मोहरी एवढं
तझं राकेसाचं डाच
तझं पोट रे केव्हढं ?
दे वा, घेनं जलमनं
खटे नाज तझ्या दारी
तसं दे नं न मरनं
सटे नाज सवसारी. (८८)*
कजाच्या या सांवटाने शेतकऱ्यांचे रॅमकऱ्यांचे, ईभे जीवन झांकळू न टाकले ले ऄसे. खपढ्ान्
खपढ्ा त्यांतून मक्त होता येत नसे. कजाच्या या झचते पायीं बखहणाइनी ऄखेरी ऄखेरी दे वळांत जाणेंही
सोडले होते . कारण मनावरच्या त्या ओझ्यामळें परमे रॄराची भक्तीही त्या मोकळे पणी करूं शकत नसत.
ऄरे पांडरंगा, तझी
कशी भक्ती करूं सांग?
तझ्या रूपापढें येतं
अड सावकाराचं सोंग. (८९)*
त्या कजानें त्यांना एवढें ग्रासले होते की, दे वळांत दे वमूतीच्या जागीही त्यांना सावकारच खदसे ! ही
व्यथा हा त्यांचा स्वानभवच ऄसल्याने गरीबीतही त्या ऄडल्यानडले ल्यांना मदत करण्यास सदै व तत्पर
ऄसत.
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ऐक ऐक माझ्या जीवा
पीडयेलाच कनहनं ?
दे रे गांजल्याले हात
त्याचं ऐक रे म्हननं. (९०)*
हे त्यांचे बोल त्यांच्या बाबतींत ऄक्षरशः खरे होते . अपपर भाव त्यांच्या खठकाणीं नव्हता तर
माणसाचे माणूसपण ऄबाखधत ठे वणें हे च त्यांच्या दृष्टींने महत्वाचे होते . त्यामळें च एकदां गांवचे परोखहत
मलीच्या लग्नाच्या खचाच्या कल्पनेनें अखण हंड्ाच्या झचते ने ग्रासले ले पाहतांच त्या ईसळू न म्हणाल्या,
“अम्ही काय मे लो अहोत काय? संध्याकाळी या अखण पैसे घेउन जा. ” (९१)* गांवच्या माणसाची
ऄडचण ही त्यांना अपलीच ऄडचण वाटे . गरीबीतही खदसून अले ली ही त्यांची दानत, मनाचा मोठे पणा हा
त्यांच्या मानवतावादाचे द्योतकच नव्हे काय ? माणूस हा आथून-खतथून सारखाच, परंत अर्मथक खविमतेनें
माणसामाणसांत भेदभावाचे तट खनमाण केले ले अहे त या सामाखजक सत्याची त्यांना जाणीव होती.
सोनया रूपानं मढला
मारवाड्ाचा बालाजी
शेतकऱ्याचा आठोबा
पानाफलामधी राजी
ऄरे बालाजी –आठोबा
दोनही एकज रे दे व
सम्रीतीनं गरीबीनं
केला केला दजाभाव. (९२)*
या दजाभावामळें केवळ मानवातच नव्हे तर दे वांतही जाती खनमाण झाले ल्या खदसतात ! म्हणूनच
माणसातल्या माणसकीला अवाहन करताना —
अखडला दानासाठीं
त्याले हात म्हनू नहीं. . . झकवा
धावा ऐकून अडला
त्याले पाय म्हनू नही. . . (९३)*
ऄशा म्हणीवंजा ईक्तीही त्या रूजवून ठे वतात.
अर्मथक खविमते आतकीच सामाखजक खविमता ऄथवा जाखतभेद ही वास्तवताही त्यांना व्यखथत करी.
या खविमतेपायींच दखलतवगाच्या कपाळीं गलामखगरी अली—
महारकी महारकी
गावकरी ठें गेदार
गावातल्या पाटलाचे
हकूमाचे ताबेदार ! (९४)*
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त्यांना घरदारही नांवाचेच. गावांत भटकणाऱ्या लाचार कत्रयांचे खजणे त्यांच्या नखशबीं,

ते ही

स्वतःच्या गलामखगरीचे प्रदशगन स्वतःच्याच तोंडाने करीत—
दे खा महारवाड्ात
नावाचेच घरदार
भटकती गावामधी
चाले तोंडानं जोहार. (९५)*
दाखरद्र्य अखण गलामखगरी यांनी खपचले ल्या माणसाचे दै नंखदन जीवनही खकती ऄसह्य ऄसते —
दे खा महारवाड्ात
कशी मानसाची दै ना
पोटामधी ईठे अग
चल्हा पेटता पेटेना. (९६)*
रोजची चूल पेटतांनाही मारामार. खभक्षांदेही करत गांवातून झहडायचे. जोहार मायबाप करीत
खदसेल त्याच्यासमोर हात पसरायचे, कोणी हडहड करील ती खनमूट पणें सहन करून कत्रयासारखे लाचार
व्हायचे अखण कृपावंत होउन कोणी एखादा तकडा फेकला तर ते वढ्ांतच समाधान मानून गप्प राहायचे.
ऄसेच खपढ्ान् खपढ्ांचे लाचार, पशतल्य जीवन त्यांच्यावर लादले गेलेले अहे . पोटासाठी लाचार
झाले ली अखण समाजाकडू न खतरस्कृत ऄसले ली ही दखलत वगातील माणसे अखण कष्ट, खपळवणूक, झचता,
दःख यांनी गांजले ली रॅमजीवी वगांतील ही माणसे खदवसभराच्या यातायातीनंतर ऄखेर गोळा होतात ती
दारूच्या गत्वायावर ! कारण दःख खवसरण्याचा ते वढाच एक मागग त्यांना मोकळा ऄसतो—
काम करीसनी भागे
संकटानं गांजे कोनी
दख आसऱ्याच्या साठी
करती रे नशापानी. (९७)*
त्या नशेच्या तारे त मग त्यांना वास्तवाचा खवसर पडतो. खनदान कांही काळ तरी ! दारूच्या
गत्वायावरचे बखहणाइंनी रंगखवले ले खचत्र ऄखतशय करूण अखण मनाला खभडणारे ऄसे अहे —
सूद गेली रे दवडी
बेसूदांची चाले गीता
नही हातात कवडी
तोंडी हजाराच्या बाता—
पैशापरी जाये पैसा
भूतामधी झाले जमा
दारू पीसनी पीसनी
झाल्या तोंडाच्या खचलमा(९८)*
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दःख खवसरण्यासाठीं दारू अखण जगार यांत जवळ ऄसेल, नसेल ते ही हा माणूस गमावून बसतो.
स्वतःचे दःख खवसरण्यासाठी तो अपले मनष्ट्यत्वच नव्हे तर ऄस्स्तत्वही कांही काळ गमावून बसतो—
तठी भंगड दखनया
खजती अशीसनी मे ली. (९९)*
ऄशा शब्दांतच दारूच्या गत्वायाचे-त्या जीवनमृतांच्या दखनयेचे बखहणाइंनी वणगन केले ले अहे , ते
हृदयस्पशी नाहीं ऄसे कोण म्हणेल?
सामाखजक, अर्मथक प्रखतिा लाभले ली माणसे त्या सत्तेच्या जोरावर अपल्याच सारख्या माणसांची
जी खपळवणूक करतात, ती माणूस म्हणून सवग माणसे एकाचा पातळीवरची या बखहणाइंच्या दृखष्टकोणांतून
ऄनयायाची अखण म्हणूनच ऄसह्य होती. भौखतक-जीवनांतील ही व्यथा-वेदना संतकाव्यात ईमटले ली
खदसत नाहीं, कारण भौखतक जीवनाबद्दल त्यांची दृष्टी ईदासीन ऄसल्यानें ―ठे खवले ऄनंते तैसेखच रहावे‖ ऄशा
खनले पपणानें ते भौखतक घटनांकडे पाहात. त्यांची नजर सातत्याने परमाथावर खखळले ली होती. म्हणूनच
अर्मथक कचंबणेखवरूद्ध त्यांनी वाइट वाटू न घेतले नाहीं. तदवतच भक्तीच्या दरबारांत सारी माणसे एकाच
पातळीवर हे तत्व त्यांनी हृदयांत सतत जागते ठे खवल्याने सामाखजक खविमते चे सोयरसतकही त्यांनी फारसे
बाळगले नाहीं. अधखनक कवींच्या काव्यांत नव्या सामाखजक जाखणवेमळें जे क्रांतीचे वा बंडखोरीचे सूर
ईमटले ले खदसतात, त्याला ऄखधिान अहे ते मख्यतः राजकीय गलामखगरीचे. तर वैज्ञाखनक प्रगतीमळें
यंत्रयगीन मानवाची चालले ली परवड ही नवकवींची व्यथा अहे . प्राचीन काव्यांत परमाथाला महत्व
ऄसल्यानें त्यांत ऄशा तऱ्हे च्या सामाखजक जाखणवांना ऄखभव्यक्ती नाहीं. खतचा अखवष्ट्कार अधखनक काव्यांत
प्रथमतः होउं लागला अखण नवकाव्यांत या जाखणवा मानवी मूल्यांच्या संदभात ऄखधक सखोलतेने व्यक्त
होउं लागल्या. या कवींच्या जाखणवेचा पल्ला, भावनांची खोली अखण खवचारांची झेंप फार मोठी होती.
तथाखप, माणूस माणसाला दे त ऄसले ली ऄनयायाची वागणूक, माणसाने माणसाच्या केले ल्या ददग शच
े ी
जाणीव या नव्या मनूतील कवीप्रमाणेंच या ऄखशखक्षत परंत सहृदय मनाच्या स्त्रीलाही व्यखथत करते ही गोष्ट
त्यांच्यातल्या समान संवद
े नशीलते ची द्दोतकच नाहीं कां? या समान संवद
े नशीलते च्या जोरावरच
समकालीन काव्यांतील क्रांती-बंडखोरीचा वासवाराही नसले ली बखहणाइंची कखवता संतपरंपरे तील
तत्वज्ञानांतून ईत्थान घेउनही पनहा दसऱ्या बाजूने अधखनक काव्याशी जवखळक साधतांना खदसते . म्हणूनच
खवखवधते च्या मळाशी ऄसले ल्या एकतत्वाची ऄनभूती एका बाजूने घेत ऄसतां जे जीवन अपण जगतो,
त्यांतही सवांभूती परमे रॄर या दृखष्टकोणांतून सवांना समान वागणूक खमळावी ही जाणीव बखहणाइ
जोपासतांना खदसतात. जनया नव्या परंपरांशी नाते राखूनही बखहणाइंची कखवता पृथगात्मकते नें ईठू न खदसते
ती ऄशाच खठकाणीं. संततत्वज्ञानाचा वारसा घेउनही त्यांचा खनवृखत्तवादाचा दृखष्टकोण त्यांनी स्वीकारले ला
नाहीं. ईलट संतकालीन तत्वज्ञान जोपासतांना त्या वास्तवसनमख दृष्टी ठे वतात हाच त्यांच्या
पृथगात्मकते चा गाभा अहे .
सद्यःकालीन मानवता ही परस्पर संबध
ं ाची नड, गरज व भीती यांतून खनमाण झाले ली अहे . तर
पूवगकालीन मानवता ही खनमगळ व प्रांजळ मनाच्या ईच्च भूखमकेवरील कोमलते तून ईत्क्रांत झाली होती. त्या
खवशद्ध भखमकेतूनच सद्दःकालीन समाजांतील मानवता जोपासली जावी ही बखहणाइंची मखनिा अहे . मानवी
जीवनांतील व्यवहार म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने ―खहखरताचं दे नं घेनं‖ होय. खतथें स्वाथग नाही खपळवणूक नाहीं.
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त्यागाचा अनंद मात्र अहे . लौखकक सख-दःखाची मातब्बरी बखहणाइंना कधीच वाटली नाहीं. त्यांचे खरे
दःख एकच होते . माणसाचे सारे शहाणपण पस्तकांतच राहते . अचारणांत कांहींच ईरत नाहीं.
मानसापरी मानूस
राहतो रे येडजाना
ऄरे होतो छापीसनी
कोरा कागद शहाना. (१००)*
कोऱ्या कागदाचे रूपही त्यावर ईमटणाऱ्या ऄक्षरांनी पार बदलू न जाते . पण माणूस मात्र त्यांतील
ज्ञान अत्मसात न करतां कोरडाच राहतो. ज्ञान संपादनाने माणसाचा खवकास व्हायला हवा. ―माणूस‖ या
संज्ञेला तो पात्र ठरायला हवा ऄसे त्यांना वाटे . माणसांनी एक खदलाने नांदावे, झाल्या-गेल्या गोष्टी ईकरून
काढू न परस्परांतील ते ढ वाढवू नये. हा संदेश दे तांना त्या म्हणतात—
फाटी गेलं पांघरून
नको बोचकू रे झचध्या
झालं गेलं पार पडी
नको काढू ं अता झगध्या ! (१०१)*
जीवनांत सतत हं सतमख राहू न संकटांवर मात करावी अखण व्यखक्तगत जीवन ईजळू न टाकावे
त्याचप्रमाणें जीवनाची वाटचाल करीत ऄसतां सतत जागरूक राहू न रंजल्या-गांजल्यांच्या हांकेला ओ
दे उन त्यांचे दःख हलके करण्याचा प्रयत्न करावा. माणसांतील माणूसपण जागवत-जोजवत जीवनाची
पातळी ईं चवावी ऄसाच त्यांचा मनष्ट्यमात्राला प्रेमळ संदेश अहे —
जग जग माझ्या जीवा
ऄसं जगनं तोलाचं
ईच्च गगनासारकं
धरत्रीच्या रे मोलाचं. (१०२)*
या त्यांच्या ईदगारांना शारॄत मूल्याचे स्वरूप प्राप्त होते ते त्यांच्या मानवी जीवनखवियक खवखशष्ट
अखण वैखशष्ट्यपूणग दृखष्टकोणामळे च.
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संसारी स्त्री-बहहणाईंच्या लौहकक व्यहिमत्िाचे अेक रूि
एक संसारी स्त्री म्हणून स्त्रीच्या नाजक भावबंधांचा धागा हा बखहणाइंच्या गाण्यांतील एक खवलोभनीय
पैलू अहे . ऄथात् या धाग्याचा पोत जळतो तो प्रामख्याने अपल्या लोकगीतांशी . त्यांचे स्त्रीसलभ ऄनभव,
सखदःखे, भाव –भावना आत्याखद. ―माहे र‖, ―माहे राची वाट‖, ―घरोट‖, ― लपे करमाची रे खा‖, ―अता माझा
माले जीव‖, ―अखजी‖, ―सासरवाशीन‖, ― योगी अखण सासरवाशीन‖, ―काय घडे अवगत‖, ― चल्हा पेटता
पेटेना‖, आत्याखद गाणी अखण आतर स्फटे व व्यखक्तखचत्रे यांतून व्यक्त झाले ल्या अहे त. त्यांतील भाववृत्तींच्या
खवखवध छटा स्त्रीगीतांतील तद्सदृश्य भावभावनांशीं ताडू न पाहण्याजोग्या अहे त. लोकगीतांचा जनम झाला
तो मख्यतः मानवी मनाच्या दोन मूलभूत गरजांतून. एक म्हणजे सखदःखाखद भावभावनांची ऄखभव्यखक्त,
ज्यामळें मनावरचा ताण कमी होतो अखण दसरी म्हणजे रॅमपखरहार, ज्यामळें कष्टांची जाणीव दू र राहते
अखण रॅम हलके होतात. अपल्या संस्कृतीत अखण समाजव्यवस्थेंत स्त्रीचीऄवस्था सदै व ऄनकंपनीय
ऄशीच होती. सासरघरी नादं णारी स्त्री म्हणजे दावणीला बांधले ली गाय! खदवसभर कष्ट ईपसून सदै व
ईपेक्षाच सहन करायची. प्रेमाचा, खजव्हाळ्याचा लवले शही वायाला नाहीं ऄशा स्स्थतींत ईरींचे कढ वाहू न
जाउन मन शांत होण्यासाठीं त्यांनी अपल्या सखदःखांना, भाव-भावनांना गाण्यांतून ऄखभव्यखक्त खदली.
त्यांच्या कष्टांना पहाटे च्या दळणापासून सरवात होइ. म्हणूनच जाते हे त्यांचा पखहला वखहला खजवाभावाचा
सोबती बनला —
जात्या इसवरा, कोनया डोंगरीचा ऊिी
भावा भैनीवानी, हरदं ईकलीलं तज्यापाशी. (१०३)*
खजव्हाळ्याच्या या धाग्याच्या अधारानेंच बखहणाइसद्धा जात्याशीं गजगोष्टी करतात.
ऄरे घरोटा घरोटा
तझ्यातून पडे खपठी
तसे तसे माझं गानं
पोटातून येतं व्होटी —(१०४)*
ते जाते त्यांच्या सरातं सूर खमळखवते आतकेच नव्हे तर त्यांच्या ऄंगांतून खनथळणाऱ्या घामाबरोबरीने अपले
पाते ही खझजवीत ऄसते! ऄशा या सहृदाच्या संगतीत संसाराची गाणी गात गात कामाचा गाडा ओढत ऄसतां
त्यांचे मन दू र भरारी घेतेते माहे रच्या पखरसरांतील खवखवध सखद अठवणींना कवळण्यासाठीं ! स्त्री खकतीही
खशकली – संवरली ऄसो, कशीही ऄसो, माहे राची ओढ खतला सदै व ऄसायचीच. खतथल्या मायेने ती
मोहरली नाहीं, खजव्हाळ्याने–प्रेमाने गखहवरली नाहीं, खतथल्या लहान सहान गोष्टींनीसध्दां खतचा ऄखभमान
ईचंबळू न अला नाहीं ऄसे व्हायचेच नाहीं. माहे रच्या नसत्या अठवणीनेही दे हाअधी मन त्या वाटे वर
चालू ही लागते —
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अज माहे राला जानं
अली अली वो पहाट
अली अली डोयापढे
माझ्या माहे राची वाट . . . (१०५)*
बखहणाइंच्या या ओळींतील ऄधीरता लोकगीतांतूनही अढळते —
करी बंधू दे णं घेण,ं माय बांधते खशदोरी
कशी माहे राची वाट, डोळा खदसते साखजरी! (१०६)*
या वाटे च्या दशगनासरशीं खतचा सारा ऄल्लडपणा खफरून माघारी येतो, पाउल नाचरे होते अखण थेट
माहे रघरी पोचते —
रातदीन गजबज
ऄसं खटल्याचं घर
सदा अबादी अबाद
माझं असोद माहे र — (१०७)*
बापाजीच्या हायलीत
येती शेट शेतकरी
दारी खेटरांचा हडा
घरी भरली कचेरी
गावामधी दबदबा
बाप महाजन माझा
त्याचा काटे तोल नयाव
जसा गावामधीराजा (१०८)*
बखहणाइंच्या या ओळींतून ओसंडणारे माहे रच्या सखवस्तपणाचे अखण वखडलांच्या मानाचे –
प्रखतिेचे दशगन लोकगीतांतूनही अढळते —
माहे रा मी जाते बाइ ! माहे री भाउ भासे
नांदे भरले गोकळ, वाडा अनंदाचा खदसे
बैलांच बाइ ! बारा, कोठा मोठा एळवाचा —
बैल गाडे घोडे बरी, असामी टोले जंग —
ईभी माडीवर माडी, पहा माह्या बावाजीची
लं का झळके सोनयाची, कशी माह्या माहे राची. (१०९)*
ऄशा या मायेच्या पखरसरांत पोचल्यावर बाळपणींच्या अठवणी जाग्या होतात. अइ-वखडलांच्या
प्रेमळ अखण सरखक्षत छत्राखाली हे बाळपण कसे सदै व टवटवीतच राखहले ले ऄसते . ते कोळपूं नये म्हणून
संसारातील सगळे ताप स्वतः सोसून माता-खपत्यांनी सखाची सांवली अपल्या ले करांना ईपलब्ध करून
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खदले ली ऄसते . खवशेितः मलीच्या जातीला सासरघरी गेल्यानंतर त्या छायेतील शीतलता खवशेित्वाने
जाणवत राखहली ऄसल्यास नवल नाहीं. म्हणूनच —
बापाजी माजा वड, बया मालन वडजाइ
दोगांच्या सावलीची , खकती सांगू मी बडे जाइ. (११०)*
या लोकगीतांतील ओळीमधला गझहवर बखहणाइंच्या —
माय भीमाइ माउली
जशी ऄंब्याची साउली
अम्हाइले केलं गार
सोता ईनहात तावली. (१११)*
या ओळींतूनही ते वढ्ाच ईमाळ्याने प्रगट होतो. या सांवलीची संवय झाल्यानेंच सासरचा जाच
अखण संसाराचा ताप यांच्या चटक्यांनी ती सतत पोळत राहते . बखहणाइ स्वतः तशा भाग्यवानच म्हणायला
हव्यात. कारण अपल्या सासूचे वणगन त्यांनी—
माले सासरी खमयाली
जशी जल्मदाती माय ! (११२)*
ऄशा शब्दांत केले अहे . परंतत्यांच्या मलीला सासरी होणाऱ्या जाचामळें त्यांचे अइचे ऄतःकरण
व्यखथत होइ. परंत अपल्या संस्कृतीत लग्नबंधन ही ऄशी गोष्ट नव्हे कीं जी कांचू लागली तरी तोडतां
येइल! अखण स्त्रीच्या बाबतींत तरही गोष्ट केवळ ऄशक्य. त्यामळें अपल्या ले की-बखहणींना माहे रपणाचा
खवरंगळा ईपलब्ध करून दे णे अखण प्रसंगी चार समजतीचे शब्द सांगून भखवष्ट्यावर नजरठे वन
ू भोगावे
लागतील ते कष्टभोग, पढे खदवस पालटतील ऄशी अशा खतच्या मनांत जागती ठे वणे एवढीच गोष्ट माहे रची
माणसे करूं शकत. लोक-गीतांतून ऄशी खकतीतरी ईदाहरणे अढळतात.
बंदजी खवचारीतो, मैना सासरवास कसा
खचताकाचा फांसा, गळीं रूतला सांगू कसा (११३)*
यावर तो भाउ बखहणीची समजूत घालतो —
बदं जी म्हनयीतो, मैना खदल्या ग घरी ऱ्हावं
लाडके राजूबाइ, भांडं नहवं ते बदलावं.
अज सासरवाशीन, घरी जात्याचं झाडनं
पोटीच्या बाळकानं, पढं खफटलं पारनं (११४)*
झकवा बाप अपल्या मलीला ईपदे श करतो—
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बाप बोले , बाइ! ले की नादूंन तू नांव कर
केळीच्या शद्ध पोटी, कंबळ खनपजलं
रोज सरणाचे पढं , जळते ओले खोड
नखशबात हडहड, कष्टाने नार गोड ! (११५)*
याच पद्धतीने बखहणाइ अपल्याखह ले कीची समजूत घालतांना खदसतात. मध्यरात्रींच ईठू न
दळणाला सरुवात करून सूयग ईगवेपयंत सारे घरकाम अटोपून खतला शेतावर जाण्यासाठीं तयार रहायला
सांगतांना त्या म्हणतात —
ईठ सासरवाखशन बाइ
ईठ जानं शेती कामाचा खकखत घोर
तू गोठ्यामधलं ढोर(११६)*
परंत मनांतील ही व्यथा दडपून त्या लगेच खतची समजूत घालतात. —
ईठ सासरवाखशन बाइ
सरू झाली वटवट कातवली वो सासू
पस डोयांमधले असू
ईठ सासरवाखशन बाइ
घे सोखशसन घे घाल नको वो वाद
कर माहे राची याद. (११ ७)*
ज्या ज्या वेळीं मन दःखी होइल त्या त्या वेळीं वाद न घालतां माहे राच्या अठवणींत खवरंगळा शोधण्याचा
अखण अपले दःख खवसरण्याचा प्रयत्न कर. बखहणाइंच्या ले कीला प्रथमतः सासरीफार जाच होता. खतला
खदलासा दे ण्यासाठीं त्यांनी ―सासरवाशीन‖ हे गीत रचले . ऄथात् हा ऄनभव साऱ्या स्त्रीजातीचाच ऄसल्यानें
या गीताला प्राखतखनखधक स्वरूप प्राप्त झाले ले अहे . सासरवासात खपचले ली अपली ले क पढें सखी झाले ली
पाहू न बखहणाइंना केवढातरी अनंद झाला ऄसेल !

कारण स्वतःच्या नखशबाला त्यांनी केवढ्ाही

कणखरपणें अव्हान खदले ले ऄसले तरी एका अइचे ऄंतःकरण या नात्यानें त्यांना मलीचे दःख सहन झाले
नसते . तो सल त्यांना कायमचा सलत राखहला ऄसता. ऄसे ऄसले तरी सवगसामानय संसारी स्त्रीला
खकतीतरी व्यथा ईरांत दडपूनच अपली वाटचाल करावी लागे याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच —
जगी हांसून बोलू न, संसार केला गोड
कोण जाणते चतर, सले ऄंतरात फोड ! (११८)*
काढते मी दे वा रे ती, काळा फोडनी खडक
फोड हाताचे खपकोनी, लागे कटता ठणक ! (११९)*
या लोकगीतांतील ओळींतून प्रकटणारे व्यावहाखरक सत्यच बखहणाइंच्या —
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बरा संसार संसार
जसा तावा चल्ह्यावर
अधी हाताले चटके
तव्हा खमयते भाकर(१२०)*
यां ओळींतूनही व्यक्त होतांना खदसते . त्याचप्रमाणें —
ईडे अकाशी वावडी, वारा तफान सटला
अधार तटका दोरा, कोण्या शेवट गतीला ? (१२१)*
या ओळी अखण बखहणाइंच्या —
लपे करमाची रे खा
माझ्या कं कवाच्या खाली
पशीसनी गेलं कं कू
रे खा ईघडी पडली. (१२२)*
या ओळींतील वेदना अखण कारूण्य हे ही एकाच जातीचे अहे . सासरघरीं एखाद्या अखरॅतासारखें खजणें
जगणारी स्त्री वैधव्याच्या अघातानें ऄखधकच एकाकी, सवगस्वी खनराधार होइ. परंत कष्टांची खतला कधीच
तमा वाटत नसे. अपल्या मनगटांतील बळावर खतचा खवरॄास होता. —
जाते मी ओढते बाइ ! ऄंग ओढतां डोलते
मनगटी माउलीचे, दू ध सारखे खेळते ! (१२३)*
अइनें ज्या दधावर अपला झपड पोसला -वाढवला, त्या दधाचा खतला ऄखभमान होता. कतृगत्वाचा ऄसाच
ऄखभमान बखहणाइंच्या —
जरी फूटल्या बागंड्ा
मनगटी करतूत. (१२४)*
या ओळींतूनही व्यक्त झाले ला खदसतो. ऄशा तऱ्हे नें स्त्री गीतांतून सामानय संसारी स्त्रीच्या ज्या भावभावना,
सखदःखे व्यक्त झाले ली अहे त त्यांच्याशी बखहणाइंच्या गाण्यांचे नाते ऄसले ले अपल्याला खदसून येते. ऄसे
ऄसूनही बखहणाइंची गाणी ही सखदःखाच्या त्याच त्या अवतगनांत खफरतांना खदसत नाहींत. त्यांच्या गाण्यात
भावनांची खनव्वळ ऄखभव्यक्ती नाहीं. तर तो खवखशष्ट अवेग ओसरल्यानंतर मन थोडे स्वस्थ झाल्यावर शांतपणे
त्या मनाशींच खवचार करतांना खदसतात. आतर खस्त्रयांप्रमाणे त्यांची केवळ दै ववादी वृत्ती नव्हती. यासंबंधात
लोकगीतांतील दोन ओळी अठवतात —
बंदजी खवचारीतो, मैना सासूरवास कसा
सांवळ्या बंदराया, बरम्या खलवून गेला तसा. (१२५)*
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अतां आथें प्रश्न सासरवासासंबंधीचा ऄसला तरी एकूण स्त्रीची वृत्ती ही नखशबांत ऄसतील ते भोग भोगले
पाखहजेत ऄशीच होती. ―बरम्या खलवून गेला तसा‖ ही खतची एकूण जीवनासंबध
ं ीच दृष्टी होती. परंत
बखहणाइंच्या ―मनगटी करतूत‖ या शब्दांत केवळ कष्टांच्या सामर्थयाचा भावच नाही तर नखशबाला अव्हान
दे ण्याची खजद्द अहे . ―लपे करमाची रे खा‖ अखण ―अता माझा माले जीव‖ या दोन कखवता त्याची साक्ष
पटखवण्यास परे शा अहे त. ऄखशखक्षत ऄसूनही पंचांग, नशीब, भखवष्ट्य आत्याखद गोष्टींवर त्यांचा खवरॄास
नव्हता. ईलट जीवनाबद्दलची त्यांची दृष्टी—
नही नशीब नशीब
तय हाताच्या रे घोया(१२६)*
ऄशी प्रगल्भ होती. म्हणूनच वैधव्याच्या ईनमळू न टाकणाऱ्या ऄनभवाने त्या व्यखथत झाल्या तरी पखहला भर
ओसरल्यानंतर स्वतःला सांवरून त्या भखवतव्याचा स्पष्ट खवचार करू शकल्या. ―माझं दै व माले कये‖ हे बोल
त्यांच्या या स्वच्छ खवचारांचे द्योतक अहे त. सांसाखरक सखदःखे त्यांनीही भोगली. परंत संसार करतां
करतां त्याखवियीं त्यांच्या मनाने केले ले झचतन हे खरोखरी थक्क करणारे अहे . वेलावरचा खखरा तोंडाला
कडू पण बाकी सारा गोड, खबब्बा (खभलवा) ऄंगावर ईठणारा ऄसला तर भीमफूल (खबब्ब्याचे गोड
फळ)गोड ऄसून त्यात गोडंबी (चारोळी) ऄसते, वर कांटे ऄसले ल्या शेंगेत ―खचक्ने‖ सागर गोटे ऄसतात.
तसा संसार बाह्यत दःखदायक वाटला तरी त्याच्या पोटांतच सख दडले ले ऄसते . भाकरी खमळण्यासाठी
चलीवरल्या तापल्या तव्याचे चटके खावे लागतात. हा साऱ्याच खस्त्रयांचा ऄनभव. परंत चटके खाल्ल्यानंतर
कां होइना पण भाकरी खनखरृतपणें पदरांत पडते झकबहना त्या भाकरीची गोडी ऄखधकच वाढले ली ऄसते , हे
सत्य बखहणाइंनी स्वानभवाने शोधले ले होते . त्यांच्या दृष्टीने संसार ही दोन जीवांची खमळणी. सखदःखाचा
व्यापार. जे द्यावे ते खमळते . खजतके द्यावे खततके खमळते. मग व्यवहार कधी नगद ऄसोत कधी ईधार !
अपल्या खस्त्रयांसमोर अदशग होता, तो संतपरंपरे तील तत्वज्ञानाचाच. म्हणूनच संसारतापांनी मनें कोळपून
गेलेल्या या खस्त्रया ऄखेरीस संसाराबाबत ईदासीनच होत अखण नखशबी ऄसेल ते मकायाने भोगत.
त्याबद्दल त्यांनी कधी ऄखधक खवचारच केला नाही. मग बंडखोरी तर दू रच !

म्हणूनच सांसाखरक

सखदःखांपासून थोडे ऄखलप्त होउन त्याचसंबध
ं ी झकबहना सवग जीवनासंबध
ं ीच थोडा ऄखधक खवचार अखण
झचतन करणाऱ्या बखहणाइं या साऱ्या खस्त्रयांहून ऄगदी वेगळ्या वाटतात. संसारतापांनी गांजले ल्यांना त्या
सांगतात—
ऄरे , संसार संसार
नही रडनं कढं नं
येड्ा, गयातला हार
म्हनू नको रे लोढनं. (१२७)*
बखहणाइंच्या एकूण जीवनखवियक दृष्टींतच भावना अखण खवचार यांचा एकप्रकारे तोल साधले ला
खदसून येतो. म्हणूनच—

अनुक्रमणिका

मतलबाचे धनी
सवी माया रे खोटी . . . झकवा
―माझे ज भाउबंध
धाइसनी येतीन ! ‖
नको धरू रे अशा
धर एव्हढं ध्यान. (१२८)*
ऄसे स्वतःच्या मनाला स्पष्टपणें बजावणाऱ्या अखण कणखरपणें केवळ स्वतःच्याच जबाबदारीवर
जीवनाची वाटचाल करणाऱ्या बखहणाइ माहे राच्या नसत्या अठवणीनेही सारी व्यावहाखरक सत्यें क्षणकाल
खवसरून पनरृ हळवार बनले ल्या खदसतात—
माझ्या माहे राच्या वाटे
जरी अले पायी फोड
पाय चालले चालले
ऄशी माहे राची ओढ. . . (१२९)*
लागे पायाले चटके
रस्ता तापीसनी लाल
माझ्या माहे राची वाट
माले वाटे मखमल. (१३०)*
या शब्दांतून स्त्रीजातीचे माहे रवाखशणीचे जे खचरंतन रूप अहे , त्याचे हृदगतच व्यक्त होत नाहीं
काय? केवळ माहे राचे घरच नव्हे तर माहे राचे गांव, त्या गांवाची वाट अखण सारा पखरसरच यांच्याशी
स्त्रीमनाचे कसे खजव्हाळ्याचे ऄतूट नाते ऄसते ,

या साऱ्याबद्दलची खतची ओढ अखण ते थील वैभवाचा

ऄखभमान आत्याखद गोष्टींचे दशगन बखहणाइंच्या ―माहे र‖ अखण ― माहे राची वाट‖ या कखवतांतून घडते . स्त्री
सासरघरी नांदत ऄसली तरी मन सदै व झपगा घालीत ऄसते ते माहे राच्या पखरसरांत!

शेतात काम

करतांनाही माहे राचे गाणे गणगणणाऱ्या एका सासरवाखशणीला (हा ऄनभव बखहणाइंचा स्वतःचाच ऄसावा
ऄसे सोपानदे व म्हणतात. ) खतच्या गाण्यामळें अपल्या ध्यानात खवघ्न अले ला एक योगी म्हणतो, “जेव्हां
ते व्हां तझ्या तोंडात माहे र. मग सासरी अलीस तरी कशाला ? “ ते व्हा ती ईत्तर दे ते —
ले कीच्या माहे रासाठी
माय सासरी नांदते(१३१)*
या लहानशा ओळींत केवढा व्यापक ऄथग सामावले ला अहे ! सवग तऱ्हे चा ताप सोसूनही स्त्री सासरी
नांदत ऄसते . कशासाठी ? तर अपल्या ले कीला माहे राची सांवली खमळावी म्हणून! ईभ्या स्त्रीजातीचे हे
हृदगत ―माहे र‖ ही स्त्रीजातीच्या जीवनांतील केवढी ऄमोल गोष्ट अहे हे च स्पष्ट करून जाते . खतच्या
जीवनातील तो एक फार मोठा खवसावा अहे .
संसारातले काबाडकष्ट ईपसत ऄसतां ऄथात् प्रसंगपरत्वे हा खवसावा खतला लाभत ऄसतो. अपले
कांही सणवार हे ऄशा संधीचे खदवस. म्हणून गौरी, भाउबीज, तीज आत्यादी सणांना पूवी बायका माहे री
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जात. खतथें खमळणारा शारीखरक अखण मानखसक खवसावा खतला पनहा ताजेतवाने करी अखण व्यवहाराच्या
दखनयेतले चटके सोसायला ती पनहा नव्या ईमे दीने पाउल टाके—
माहे रा मी जाते बाइ ! नाहीं जात राहायाला
चार खदवस सखात, माहे र ते भोगायाला. (१३२)*
ऄसे अपल्या लोकगीतांतील स्त्री म्हणते . कारण स्त्रीसाठी माहे र हे जीवनाच्या वाटे वरले फक्त
खवसाव्याचे खठकाण अहे . तो कायमचा असरा नव्हे याची खतला पूणग जाण अहे . परंत जेव्हा माहे री जाणेही
शक्य नसते ते व्हां ती मनानेच माहे राला पोचते अखण तेथल्या अठवणींनी खवरॅांत होते . अखजीच्या खदवशी
झहदोळ्यावर झलणाऱ्या बखहणाइंच्या सासरवाखशणीला—
गेला झोका गेला झोका
चालला माहे राले जी
अला झोका अला झोका
पलट सासराले जी. (१३३)*
ऄसे वाटते ते त्याच्या मळाशी सखाची, खवरॅांतीची, माहे र भोगण्याची अंस अहे . त्याचप्रमाणें ते सख भोगून
पनहां सासरी वास्तवाला सामोरे जायचे अहे याची जाणीवही अहे म्हणूनच !
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शेतकरी स्त्री-बहहणाईंच्या लौहकक व्यहिमत्िाचे दु सरे रूि
बखहणाइं शेतकरी कटं बांतील. शेतीचे खवरॄ हा शेतकऱ्याच्या जीवनाचा ऄखवभाज्य ऄसा भाग अहे .
त्यामळें शेतीची साधने, पाउस आत्याखद गोष्टी, त्याचप्रमाणें पेरणी, कापणी, मळणी, ईपपणी आत्याखद शेती
व्यवसायांतील ऄनभवही आथे काव्य खविय झाले ले खदसतात. शेती हा व्यवसाय ऄसल्याने बखहणाइंचा
खनसगगसाखन्नध्यांत सतत वावर होता. परंत खनसगाबाबत केवळ ईपयक्तता ऄसा त्यांचा व्यावहारीक दृखष्टकोण
कधीच नव्हता. खनसगग फलले ला पाहू न त्यांचेही मन मोहरून जाइ. सोपानदे वांच्या चलतभावाने दोहोंच्या
सीमे वरील एक गलमोहोराचे झाड बखहणीइंनी तोडावे म्हणून त्यांच्यामागे भणभण लावली होती. त्या
म्हणाल्या, “अंब्याचेही झाड तसेच अहे . मग ते कां नाहीं तोडत ? “ तो ईत्तरला “त्याचे अंबे तरी खायला
खमळतात याचा काय ईपयोग ? “ त्यावर बखहणाइ म्हणाल्या, “ऄसं नको म्हणूं. याच्यापासून खायला कांही
खमळत नसलं तरी त्याच्याकडं पाहू न मन कसं भरतं. तला कमी पडत ऄसेल तर अमच्या वाफयांतला
भाजीपाला हवा तर ने. पण मी ते झाड तोडणार नाही. ” (१३४)* केवळ पोटाच्या तृप्तीला त्या महत्व दे त
नसत. मनाची तृप्तीही त्यांना ते वढीच मोलाची वाटे . खनसगाशीं त्यांचे भावबंध ऄसे एकजीव झाले ले होते.
त्यामळें च व्यवसाखयक क्षेत्र हे त्यांचे दृष्टीने कौटं खबक क्षेत्रासारखेच होते . म्हणूनच शेतीची साधनेही त्यांना
मायेच्या माणसांआतकीच खजव्हाळ्याची वाटतात—
वखर वखर
घाले मायेची पाखर
नागर नागर
सव्या सखाचं अगर(१३५)*
ऄसे त्यांना वाटे ते काळ्या अइच्या पखरवाराशीं प्रस्थाखपत झाले ल्या खजव्हाळ्याच्या नात्यामळें च.
सबत्ता, समृद्धी, तष्टी-पष्टी यांचे दशगन या गाण्यांतून होते च, परंत केल्या कष्टांचे फळ पदरांत पडे पयंत
प्रत्येक प्रसंगी शेतकऱ्याच्या खजवाची होणारी घालमेलही त्यांतून समपगकपणें व्यक्त झाले ली अहे .
पावसाची चाहू ल लागली की, पोपया (पावशा) ―पेते व्हा‖ म्हणून हांकाटी करूं लागतो अखण
शेतकऱ्याची पेरणीची गडबड सरू होते . अभाळांत ढग गडगडू ं लागतात. खवजा चमकू लागतात अखण
पावसाचा चौघडा सरू होण्यापूवी शेतकरी पांभर-मोघडा हाताशी धरतात. जमीन नांगरून तयार ऄसते.
घरी बीं-खबयाण्यांची पोती भरून ठे वले ली ऄसतात. ऄशा स्स्थतींत पावसाचा दूत ―पावशा‖ त्याच्या
अगमनाची वाता घेउन अला की, शेतकऱ्याची पेरणीचीं असं वाढू ं लागते . हाताने काम करीत ऄसतां
शेतकऱ्याच्या मनाची ही ऄनावर हरहर बखहणाइंनी—
पेरनी पेरनी
अभायात गडगड
बरस बरस
माझ्या ईरी धडधड. (१३६)*
ऄशी ऄचूक खटपली अहे . ही पेरणी जगाचे रहाटगाडगे चालूं ठे वण्यास कारणीभूत होत ऄसते.
कारण गरांचा चारा अखण कोयावधी माणसांच्या पोटांची सोय खतच्यामळें च होत ऄसते . या पेरणींतूनच
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परमे रॄर सारी समृद्धता खनमाण करीत ऄसतो. तथाखप, ही करणीही सरळ मागी होत नसते . कारण दै व
अपली खतरपी नजर त्यावर ठे वन
ू ऄसते. त्याचा कौल खमळाला तर सारे काम सरळीत व्हायचे —
पेरनी पेरनी
दे वा तझी रे करनी
दै वाची हे रनी
माझ्या जीवाची झरनी. (१३७)*
ऄसे बखहणाइ म्हणतात त्याचे कारण हे च की, पेरणी सरळीतपणें पार पडली तरी पीक पदरांत
पडे पयंत शेतकऱ्याचा जीव टांगणीलाच लागले ला ऄसतो.
पेरण्या संपल्या. अतां शेतकरी पावसाकडे डोळे लावून बसले ला ऄसतो. अखण मग—
अला पह्यला पाउस
खशपडली भइ सारी
धरत्रीचा परमय
माझं मन गेलं भरी. (१३८)*
त्या पावसाने तापले ली धरती खनवते अखण ओल्या मातीच्या सगंधाने शेतकऱ्याचे मनही हरखून
जाते . शेते-खशवारे खभजले ली अखण नदीनाले तडं ब भरले ले पाहू न तृप्त होते . पोरे टोरे ही अनंदाने पावसांत
नाचतांना खभजून तृप्त होतात. रॅमले ली शरीरे घरांमध्ये वडे -भजे खात खवरॅांत होत ऄसतात अखण मने
पढील समृद्धीची अशा करीत ऄसतात—
दे वा, पाउस पाउस
तझ्या डोयातले अंस
दै वा, तझा रे हारास
जीवा, तझी रे खमरास. (१३९)*
हा पाउस म्हणजे शेतकऱ्याचे कष्ट पाहू न गखहवरले ल्या परमे रॄराचे ऄरॅूच होत. परंत दै वाने
त्यांचाही खललांव (हारास) मांडले ला ऄसतो. त्याचा कौल कोणत्या बाजूने पडे ल यावरच माणसाची सारी
खमजास ऄवलं बून ऄसते . मनासारखा पाउस अला कीं, भरगच्च पीक येते. मग गोफण गंडा घेउन पीक
राखण्याचे काम, पांखरे अखण जनावरे यांच्यापासून खपकाला जपतां-जपतां ऄखेर मागगशीिग ईजाडतो—
अता लागे मागेसर
अली कापनी कापनी
अज करे खाले वऱ्हे
डाव्या डोयाची पापनी. (१४०)*
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गोफणगंडा खाली ठे वन
ू कापणीसाठी शेतकरी खवळे घेउन सरसावतात. केल्या मेहेनतीचे फळ
पदरांत पडले ले पाहू न एका बाजूने समाधान वाटत ऄसले तरी त्याचबरोबर एकप्रकारची हरहू रही त्याच्या
मनांत दाटू न अले ली ऄसते . कारण —
माझी कापनी कापनी
दे वा तझी रे मापनी
माझ्या दै वाची करनी
माझ्या जीवाची भरनी. (१४१)*
कापले ल्या खपकाच्या थडी लागल्या की डोळ्यांवर झापड येते. ही कापणी म्हणजे दे वाने भरभरून
खदले ल्या दानाची मापणीच होय. दै वाचा ऄनकूल खेळ अखण शेतकऱ्याच्या खजवाचे समाधान ! कापणी
संपली पण म्हणून काम संपले ले नसते . खवळे बाजूला ठे वन
ू हातात चोपणी घेतली जाते . जमीन चोपूनचोपून मळणीसाठीं खळें तयार करण्याचे काम सरूं होते —
खळें तयार झाले कीं कापून ठे वले ले शेतांतील धन खळ्यांत येते. सारी जमीन सारवून मध्यें मेंढे
ईभारले ले ऄसते . त्यावर अतां बैलांची पात चालूं लागते . बैलांच्या पायांखाली कणसें खचरडली जाउन
दाणे मोकळे होउ लागतात. या बैलांचे रॅम पेरणीपासून मळणीपयंत शेतकऱ्यांच्या कारणी लागले ले
ऄसतात. म्हणून केवळ बखहणाइंनाच नव्हे तर साऱ्या शेतकऱ्यांनाच पदरांत पडले ले भरघोंस पीक ही
बैलांच्या पायाची पण्याइ वाटते . पढें धानयातील भूस बाजूला काढण्यासाठीं वारा दे ण्याचे काम बाकी ऄसते
अखण वाहत्या वाऱ्याचा फायदा घेउन हे काम ईरकायचे ऄसते . म्हणून पात तेजीने चालखवली जाते.
एकेका कणसांतून पसा, पसा दाणें पडू लागतात—
रगडनी रगडनी
दे वा, तझी रे घडनी
दै वा तझी झगडनी
माझी डोये ईघडनी ! (१४२)*
ही रगडणी (मळणी) म्हणजे दे वाची घडणी. कारण त्याच्या खनर्ममतीचे दशगन त्यांतून घडत ऄसते .
दै व तर नेहमीच बे-भंरवशाचे. म्हणूनच रगडणी म्हणजे शेतकऱ्याने दै वाबरोबर केले ला झगडाच होय ऄसे
बखहणाइंना वाटते अखण त्याचबरोबर शेतकऱ्याची डोळे ईघडणीसद्धा!

कारण पीक पदरांत पडे पयंत

सखस्वप्नांत दं ग ऄसले ल्या शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष पदरांत काय पडले हे मळणीनंतरच समजणार ऄसते !
पात संपली कीं बैल चाऱ्यावर जातात अखण शेतकरी वाऱ्याकडे डोळे लावून बसतो. —
ईपणणीसाठी शेतकऱ्याला सवगस्वी वाऱ्यावर मदार ठे वावी लागते . हातांत पाया घे उन माणसें
खतव्हारीवर तयारींत ईभी ऄसतात. नेमक्या ऄशाच वेळीं वाऱ्याने गंगारा खदला कीं केव्हढी खोटी होते
कामाची ! मग बखहणाइ वाऱ्याची ही मनधरणी करूं लागतात. ऄगदीं लहान मलाचा रुसवा काढावा तशा
थाटांत!

अनुक्रमणिका

नही ऄझून चाहू ल
नको पाडू रे घोरात
अज झनघाली कोनाची
वाऱ्यावरती वरात ?
ये रे वाऱ्या घोंघावत
ये रे खयाकडे अधी
अज कठे रे खशरला
वासराच्या कानामधी ! (१४३)*
ऄखेर वाऱ्याची चाहू ल लागते . पाहतां पाहतां वारा झन्नायानें वाहू लागतो अखण ईपपणीचे काम
झटक्यासरशी परे होउन जाते —
दे वा, माझी ईपननी
तझ्या पायी आनवनी
दै वा, तझी सोपवनी
माझ्या जीवाची करोनी. (१४४)*
ही ईपणणी म्हणजे जीवाने भाकले ली करुणा, दे वाच्या पायींची खवनवणी अखण नखशबाची सोपवणी
ऄसें बखहणाइंना वाटते. कारण शेतकऱ्याचे जीवन हे सवगस्वी दै वाच्या फांशावरच ऄवलं बून ऄसते .
पेरणी ते ईपणणी या शेतीच्या खवरॄांतील संपूणग प्रखक्रयेचे बखहणाइंनी केले ले वणगन ऄखतशय
दृकप्रत्ययी अहे . त्यात वातावरण खनर्ममती ईत्कृष्ट साधले ली अहे . परंत एवढ्ावरच त्यांची कखवता
थांबले ली नाही. प्रत्येक गाण्याच्या शेवटच्या कडव्यांतून या प्रखक्रयेच्या खवखवध ऄंगांचा त्यांनी जो ऄथग लावून
दाखखवला अहे त्यामळें , प्रत्येक कखवतेला ऄखेर एक खनराळें च वजन प्राप्त झाले ले अहे . केवळ व्यावसाखयक
चाकोरी एवढ्ाच मयाखदत ऄथानें त्या या प्रखक्रयेकडे पाहात नाहींत तर शेतीच्या खवरॄाने शेतकऱ्याचे जीवन
कसे सवांगांनी व्यापून टाकले ले ऄसते , याचे खचत्रण म्हणजे या कखवता ! दे व, दै व अखण मानवी प्रयत्न
यांच्या ऄनकूलते तूनच समृद्धीची वाट ईलगडत जात ऄसते हे च तत्व त्यांनी प्रत्येक गाण्याच्या ऄखेरच्या
कडव्यांतून स्पष्ट केले ले अहे . म्हणूनच यातील कोणतीही कखवता ही केवळ वणगनात्मक राखहले ली नाहीं तर
ती ऄखेर तत्वबोधनाच्या पातळीवर पोंचले ली खदसते . माणसाला अत्मबळ तर हवेच, स्व-कतृगत्वावर
त्याचा खवरॄास हवा. पण त्याचबरोबर नखशबाची साथ अखण दे वाचा अशीवादही हवा याची त्यांना जाणीव
होती. नखशबाला पवगपण्याइ कारणीभूत होते तर परमेरॄरी कृपा माणसाच्या सच्छीलते वर ऄवलं बून ऄसते
ऄसेच अपले संत-तत्वज्ञान सांगत अले ले अहे . बखहणाइंच्या खवचारधारे चे मळही त्यांतच ऄसावे.
जमीन अखण बैल ही शेतकऱ्याची प्रमख दै वते होत. शेतकऱ्याला जमीन ही माते सारखी. कारण
त्याचे सारे जीवनच खतच्यावर ऄवलं बून ऄसते . अइ आतकेच या काळ्या अइवरही प्रेम ऄसते . खतच्याबद्दल
त्याला कृतज्ञतापूणग भखक्तभाव ऄसतो. ―धरत्रीले ‖ दं डवत घालतांना बखहणाइंनीही कृतज्ञतापूवगक खतची
थोरवी गाखयली अहे —
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ऄशी धरत्रीची माया
ऄरे , तीले नही सीमा
दखनयाचे सवे पोटं
खतच्यामधी झाले जमा. . . (१४५)*
काळ्या मातीचा खटळा कृतज्ञतापूवगक अपल्या भाळीं खमरवणारा या कखवते तला बखहणाइंचा भाउ
म्हणजे ईभ्या शेतकरीवगाचा प्रखतखनधीच अहे .
जखमनींप्रमाणे शेतकऱ्याला अपल्या बैलांबद्दलही प्रेम, ऄखभमान अखण कौतक ऄसते . या भावना
―गाडी-जोडी‖ या शब्दखचत्रांतून व्यक्त झाले ल्या अहे तच परंत बैलाला शेतकऱ्याच्या जीवनांत दै वत म्हणून
ऄसले ले महत्व त्यांच्या ―पोया‖ (पोळा) या कखवते तून व्यक्त झाले ले अहे . पोळा हा शेतकरी जीवनांतील
सवांत महत्वाचा सण. बैलांचे ऊण ऄंशतः तरी फेडण्याचा प्रयत्न शेतकरी या खदवशी करतो. बैलांना
अंघोळी घालू न झशगांना शेंदूर, मार्थयावर रे शमी गोंडे , गळ्यांत घंगरमाळा अखण पाठीवर झूल घालू न
सजखवले जाते. त्यांची पूजा केली जाते . विगभर ओली-सकी वैरण खाउन कामाचे गाडे ओढणाऱ्या बैलांना
अज परणपोळ्यांचा नैवद्य
े खमळतो अखण त्यांना खवरॅांती खदली जाते . परंत हे करीत ऄसतांही अपली हौस
भागखवण्याच्या नादांत लोक त्यांच्या खजवाचे हालच करीत ऄसतात ही गोष्ट बखहणाइंच्या बारीक नजरे तून
सटत नाहीं. बखहणाइंच्या भूतदयावादी दृष्टीला सवग जीव सारखेच ऄसल्याने अपल्या हौसेपायी बैलांचा
होणारा छळ त्यांना बघवत नाही. म्हणून त्या खवनखवतात—
नका हें डालू बैलाल
माझं ऐका रे जरासं
व्हते अपली हाउस
अनं बैलाले तरास. (१४६)*
पोळ्याचा खदवस हा खरे तर विगभरांतील बैलांच्या कष्टाचे ऊण फेडण्याचा खदवस. म्हणून त्यांना
अराम द्यावा, त्यांच्या जीवाला खऱ्या ऄथाने खवसांवा खमळावा ऄसे त्यांना वाटते . ऄडाणी-ऄखशखक्षत शेतकरी
समाजांत ऄशी प्रगल्भ दृष्टी बाळगणारे लोक खकतीसे अढळतील? त्यांच्या या प्रगल्भदृष्टीचे दशगन ―गढी
ईभारनी‖ या कखवतेतही घडते . गढी-पाडवा हाही अपला एक महत्वाचा सण होय. परंत पूवापार पद्धत
म्हणून गढी ईभारणे अखण घरीं गोडधोड करणे एवढाच या सणाचा ईद्दे श नाहीं तर मनांतील खकस्ल्मिें
झाडू न टाकून परस्परांवरील लोभ वाढवावा, घरदार साफ करून अपण गढी ईभारतो, त्याचप्रमाणे मनेही
स्वच्छ करून नव्या ईभारीनें पढील वाटचाल करावी अखण जीवन प्रेममय करावे हा या सणामागचा ईद्देश
त्यांनी अपल्या संदेशांतून स्पष्ट केले ला अहे —
गेलं साली गेली अढी
अता पाडवा पाडवा
तम्ही येरांयेरांवरी
लोभ वाढवा वाढवा. (१४७)*
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पूवी खवजयी वीरांच्या स्वागताप्रीत्यथग गढ्ातोरणें ईभारण्याची पद्धत होती. पढें नवविाच्या
स्वागताप्रीत्यथग ती रूढ झाली. अतां राजेरजवाडे गेले. ते व्हां नव्या लोकशाहीवादी-मानवतावादी
जीवनाशी ससंगत ऄसा ऄथग लावून बखहणाइंनी मानवजातीला हा जो नवा संदेश खदले ला अहे तो त्यांच्या
मानवतावादी दृखष्टकोणाशी पूणगतः ससंगत ऄसाच अहे .
रॅमगीते अखण स्त्रीगीते हे अपल्या लोकगीतांतील दोन महत्वाचे भाग अहे त. पैकीं स्त्रीगीतांत जसा
स्त्रीसलभ भावभावनांचा अखवष्ट्कार प्रामख्याने खदसतो तसा रॅमगीते हा मख्यतः परुिवगाचा ठे वा अहे .
कारण मख्यतः घराबाहे रील मे हनतीची रॅमाची कामे परुिांचीच ऄसत. अखण ती कामें करीत ऄसतां
थकल्या भागल्या जीवाला खवरॅांती अखण करमणूक म्हणून ही गाणी जनमाला अली. त्यांत मळ्यां तली,
शेतातली,

मोटे वरची आत्यादी खवखवध प्रकारच्या गाण्यांचा समावेश होतो. स्त्रीचे खवरॄ चूल अखण मूल

एवढ्ापरते च मयाखदत होते. तथाखप, बखहणाइंसारख्या ज्या शेतकरी-कामकरी वगांतील खस्त्रया होत्या,
त्यांना घरसंसाराबरोबर शेतीची-रॅमाची कामे ही करावी लागत. त्यामळें पाउस-पाणी, गाडी-बैल, शेतेखशवारे आत्यादी गोष्टींवरही प्रसंगोपात्त ओव्या रचल्या गेलेल्या लोकगीतांतून अढळू न येतात. लोकगीतांचे
भांडार शोधणे हे बरे च प्रयासाचे काम अहे . तथाखप, जातां जातां अढळले ल्या कांही ईदाहरणांवरून
बखहणाइंच्या कखवते चे नाते अशयदृष्ट्या लोकगीतांशी कसे जळतांना खदसते हे लक्षांत येइल.
दरून वळकीती

तज्या गाडीची चक्कयीरं
बैल नहवती पाकयीरं

दरून वळकीती

तज्या गाडीची धम्मायीळ
बैल गाडीची संबायीळ

दरून वळकीती

तज्या बैलांची मी जोडी
तट्ट्या गाडीला नागमोडी

दरून वळकीती

तज्या गाडीची काळी खोंडं
त्येंला लावीली सरकी पेंड

दरून वळकीती

तज्या गाडीची खडाखड
फल्या पालक नांव दं ड. (१४८)*

या लोकगीतांच्या ओळीओळींमधून ओसंडणारा गाडी-बैलांखवियीचा कौतकभाव अखण ऄखभमान
तसेच बखहणाइंच्या ―गाडी-जोडी‖ या कखवते तून व्यक्त होणारा गाडी-बैलांखवियीचा कौतकभाव अखण
ऄखभमान हा एकाच जातीचा अहे . ईदा. —
माझ्या बैलायची चालनी रे
जशी चप्पय हरनावानी . . . . .
माझ्या बैलायची ताकद रे
साखय दं डाले माहीत. . . . .
कसे टन् टन् करती चाकं रे
त्याले पोलादाचा अंख—
सोभे वरती रंखगत खादी रे
मधी मसूयाची गादी. . . . (१४९)*
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आत्यादी त्यांतील कांही ओळी नसत्या नजरे खाली घातल्या तरी हे लक्षांत येइल. तसेच—
पाणी वरून पडते, जखमनी गेल्या धागा
पोवळे पेरू लागा
पाणी वरून पडते, जमीन खशणारते
मोती खहरे ईणारते !
पाणी वरून पडते, पडते ईभ्या धारा
खतकणी अल्या घरा—
पाणी वरून पडते, टमकते थेंब थेंब !
करे झाडझडं झचब
पाणी वरून पडते, कसा मोत्यांचा खशरवा
बाग सख्याचा खहरवा !
पाणी वरून पडते, नदी दोथडी भरून
धार चालली फटू न! (१५०)*
या लोकगीतांतील ओळी बखहणाइंच्या ―पेरणी‖, ―पाउस‖ या कखवतांची अठवण करून दे तात.
पेरनी पेरनी
अले पावसाचे वारे
बोलला पोपया
पेते व्हा रे पेते व्हा रे (१५१)*
झकवा

अला पाउस पाउस
अता सरीवरी सरी
शेतं खशवारं खभजले
नदी नाले गेले भरी. (१५२)*

आत्यादी ओळी वाचतांना वरील लोकगीतांतील ओळींशी त्याचा कठे तरी लागाबांधा ऄसल्याचे
जाणवते . ऄथात् लोकगीतांची खनर्ममती ही प्रसंगोपात्त ईत्स्फूतगपणे घडले ली ऄसते . खतथें अशयापेक्षां
खवियच महत्वाचा ऄसतो. त्यामळें प्रामख्याने त्या रचनांत कल्पनाखवकासापेक्षां कल्पनाखवस्ताराचा भाग
अखधक्यानें अढळतो. म्हणजेच वणगनप्राधानय ऄसते. बखहणाइंच्या कखवतांचे स्वरूप त्या तलनेने ऄखधक
प्रगल्भ अहे . एखादी कल्पना ऄथवा खविय घेउन त्या अपल्या कवतीनसार एक पखरपूणग खचत्र ईभें
करण्याचा प्रयत्न करतात. ―पेरनी‖, ―कापनी‖, ―रगडणी‖, ―ईपननी‖, ―अला पाउस‖, ―दे व ऄजब गारोडी‖
आत्यादी त्यांच्या शेतीच्या खवरॄाशी संबंखधत ऄशा कांही कखवता पाहतांही हे ध्यानांत येइल. पखरपूणत
ग े ची जाण
हा त्यांचा ईपजत गण होता. याचा ईल्लेख मागे अले लाच अहे . म्हणूनच लोकगीतांशी साम्य दशगवन
ू ही ही
कखवता अपल्या वेगवेगळे पणाने ईठू न खदसते . लोकगीतांचा अत्मा स्वीकारूनहीं खतनें अधखनक कखवतेचे
रूप धारण केले ले खदसते . ऄथात् त्यांची प्रत्येक कखवता झकवा कोणतीही कखवता हे सवांगांनी पखरपूणग ऄसे
खचत्र म्हणतां येणार नाहीं. त्यांत खकत्येक त्रटीही राहू न गेलेल्या अहे त. कारण बखहणाइंची पखरपू णगतेची
जाणीव ही शैक्षखणक संस्कारांनी पखरपूणग नव्हती. मात्र त्यांच्या खवशद्ध जाखणवांना अखण खजवंत ऄनभवांना
खशक्षणाचे संस्कार लाभले ऄसते तर त्यांची कखवता ऄखधक पखरपूणग अखण सवांगसंदर झाली ऄसती ऄसे
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म्हणण्यास जागा अहे . त्यादृष्टीने बखहणाइंची कखवता ही जनया-नव्या कखवते च्या सीमारे िेवरील अहे ऄसे
म्हणतां येइल.
बखहणाइंच्या “काय घडे अवगत” या कखवते तील ऄनभवासारखा ऄनभव हा दे खील शेतकरीरॅमकरी स्त्रीच्याच जीवनांत येउ शकणारा. पोटासाठी राबतांना, कष्ट ईपसतांना पोटच्या पोरांसाठी सारा
वेळ दे णे या खस्त्रयांना केवळ ऄशक्यच. कामावर जाताना तानह्या ले करांनाही सोबत नयायचे अखण खतथेच
कठे तरी जवळपास त्याला झोपवून ऄथवा खेळायला सोडू न काम करायचे. पण काम करत ऄसतांही मन
त्याच्याभोवतीच खभरखभरते . खतचा जीव त्याच्यातच गंतले ला ऄसतो. म्हणून जरा कठे अवाज झाला तरी
खतचे कान टं वकारले ले ऄसतात. त्याचे रडणें, हालचाल जरी ऐकंू अली तरी हातांतले काम टाकून ती
धांवते . बखहणाइही याला ऄपवाद नव्हत्या. तानक्या ―सोपाना‖ ला हाऱ्यांत खनजवून त्या कामाला लागत.
पण जीव सारा त्याच्यातच गंतले ला ऄसे. ऄशा स्स्थतींत तानह्या ले करांपढें नाग फणा ईभारून ईभा अहे
अखण ते मूल ऄजाणते पणी त्याच्याशी खेळण्यांत दं ग अहे हा ऄनभव अपल्या खजवाचा ऄंकूर खजवाच्या
कराराने जोपासणाऱ्या बखहणाइंसारख्या रॅमकरी स्त्रीला केवढा खचत्तथरारक वाटला ऄसेल! अखण त्या
जीवघेण्या कासाखवशीतून सटका झाल्यानंतर खजवाला केवढे बरे वाटले ऄसेल ते एक रॅमकरी स्त्रीचे
मातृहृदयच जाणे! ऄसा ऄनभव सहृदय मनाच्या संवद
े नेला क्षणभर तरी थरथरखवतो. म्हणूनच ही कखवता
त्यांच्या “माहे राची वाट”, “लपे करमाची रे खा” ऄथवा “अता माझा माले जीव” या आतर कांहीं कखवतांप्रमाणे
भावकखवतेशी जवखळक साधणारी अहे .
नागपंचमी, गौरी, ऄक्षयतृतीया हे सण म्हणजे रॅमकरी स्त्रीच्या जीवनांतील खवसाव्याचे क्षण होत.
खवसाव्याचे अखण अनंदाचेही ! अपल्या सख्या शेजारणींच्या मे ळाव्यांत ती रोजचे कष्टमय जीवन कांहीं
काळ खवसरून जाते अखण मक्त मनाने फलू न येते. त्यांतल्या त्यात ऄक्षय-तृतीया खेडोपाडीं खवशेि ऄपूवाइने
साजरी केली जाते . झाडांना झोके बांधले जातात. त्या झहदोळ्यांवर झलतां झलतां त्यांचे मन माहे राची
सफरही करून येते अखण शरीराबरोबर मनही सखावते . बायका-पोरींच्या खझम्मा-फगड्ांना, खटपऱ्यांना
उत येतो. हे सण म्हणजे कष्टकरी खस्त्रयांच्या जीवनांतला खराखरा खवसांवा. मन धंद-फं द झाले ले ऄसते
अखण बेभान होउन त्या नाचत ऄसतात. त्या धांगड-झधग्यात रात्र सरले लीही समजत नाहीं. खदवस
ईजाडतो हातपाय थकून गेलेले ऄसतात. सण संपले ला ऄसतो परंत मन तृप्त झाले ले नसते त्या धंदीची
अंस ऄजूनही मनाला ऄसतेच. या भावावस्थेला बखहणाइंनी ऄखतशय तरल ऄखभव्यखक्त खदले ली अहे —
सन सरे अस ईरे ,
अखजी गेली व्हयी जी
सांग सइ सांग सइ
अखजी अता कही जी ? (१५३)*
खवशद्ध भावनेचा ताल-लय बद्ध ईस्त्फूतग अखण तरल अखवष्ट्कार हे भावकखवते चे एक गमक मानले
तर लोकगीते भावकखवते च्या बरीच जवळ जातात. बखहणाइंच्या काव्यात लोकगीताची सारी वैखशष्ट्ये
अहे तच. खशवाय आतरही काव्यगण अहे त. म्हणूनच त्यांची कखवता भावकखवते च्या जवळ जाते . ऄथात्
त्यांची कखवता म्हणजे खनखळ भावकखवता अहे ऄसा दावा अपण करू शकत नसलो तरी त्यांच्या कखवतेत
भावकखवतेचा गणात्मक ऄंश ( element) अहे ऄसे म्हणण्यास खनखरृतपणे जागा अहे . म्हणूनच बखहणाइंची
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कखवता हा याही दृष्टीने नव्या-जनयाच्या सीमे वरील एक सहजसनदर अखण प्रामाखणक ऄसा अखवष्ट्कार अहे
ऄसे म्हटल्यास ऄप्रस्तत ठरणार नाही.
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काव्याची बाह्यिैहशि्ये रचनाबंध
बखहणाइंनी अपल्या खवखवध ऄनभवांना अखण भावभावनांना ऄखभव्यखक्त खदली ती ―गाण्या‖ च्या
माध्यमांतून. ऄत्रयांनी हा संग्रह प्रखसद्ध करतांना त्याला ―बखहणाइंची गाणी‖ ऄसेच नांव खदले अहे . त्यांना
―कखवता‖ म्हटले ले नाहीं. कारण गाण्याचा संबध
ं प्रामख्यानें ऄसतो, तो खजव्हाळ्याशी अखण जाखतवंत
खजव्हाळ्यानें बखहणाइंची गाणी कांठोकांठ भरले ली अहे त. त्यादृष्टीने त्यांचे नाते प्रामख्यानें लोकगीतांशीच
जळते . रॅमगीते अखण स्त्रीगीते ऄसे लोकगीतांचे ढोबळ खवभाग पडतात. लोकनृत्यें अखण लोकगीते यांचा
जनम हा रॅमपखरहाराच्या भावनेतूनच झाले ला अहे . ताल-लय-सूर यांमळें रॅमांची जाणीव खवसरते . ईदा.
खेडोपाडीं दू ध घालणाऱ्या बायका पायात करकरणाऱ्या चपला घालतात. त्या तालबद्ध-लयबद्ध चालीवर
रस्ता काटण्याचे भान रहात नाहीं. तशीच मोट, मोटे ची करकर, त्या तालावर गाणें यामळें मोट हांकणाऱ्या
माणसांचा नव्हे तर ती ओढणाऱ्या बैलांचाही रॅमखरहार होतो. संगीत हे जीवनदायी अहे . संगीतानें झाडे ही
वाढतात हा नवा शास्त्रीय शोध अहे . मग त्यामळें मानवी मनाचे संगोपन झाले तर अरृयग नाही.
रॅमपखरहाराप्रमाणेंच दःख पखरहार, अनंदाची-ईत्साहाची ऄखभव्यखक्त ही सद्धा ―गाण्या‖ मागची प्रेरणा अहे .
ऄंतःकरणांत न मावणाऱ्या भावनांना वाट खमळाल्याने माणसाच्या मनावरचा भार कमी होतो. कठल्याही
भावनेचा भार आतरांच्या केवळ सहानभूतीपूणग शब्दांनी कमी होत नाही, तर त्या भावनांना वाट खमळाल्यानेच
कमी होतो. स्त्री गीतांचा जनम यांतूनच झाले ला अहे . सणासदीला अनंदाने मोहरणारे मन, सासरच्या
बंधनांत ईदास होणारे मन, वात्सल्य-खजव्हाळा यांनी भरून येणारे स्त्रीमन यांचे प्रखतझबब या स्त्रीगीतांतून
ईमटले ले अहे . लोकगीतांचे जग हे खवखशष्ट मयादे तील जग. सधारले ल्या जगातील कल्पना, परकीय
खवचार वा छापील ग्रंथांचा पखरणाम त्यावर झाले ला नाहीं. जे जगायचे ते च बोलू न दाखवायचे हे च त्यांना
माहीत. म्हणूनच त्यांच्या गीतांतून त्यांच्या भोळ्याभाबड्ा भावनांचा प्रामाखणक अखवष्ट्कारच प्रामख्याने
ऄसतो. घरगती, खजवंत, प्रसादयक्त ओघवती भािा,

रोजच्या व्यवहारातील ईपमा-दृष्टानत, भावनेची

ईत्कटता, भावनांना कल्पनेच्या कोंदण्यात बसखवण्याची कला, एकच भावना खवखवध पद्धतीनी मांडण्याचे
सामर्थयग अखण अपल्या मयाखदत जगांतील ऄनभव व्यक्त करण्यांतही प्रामाखणकता ही लोकगीतांची सारी
वैखशष्ट्यें बखहणाइंचे काव्यांतही अहे त. लोकगीतांतील शब्दरचना, स्वररचना ईत्स्फूतग ऄसते अखण सवांना
गातां येइल ऄशी सहज-सलभ ऄसते . त्यांत लय-ठे का हा महत्वाचा ऄसतो. म्हणून जरूर तसे शब्द
लांबवले वा तोकडे केले जातात. एकतानता हाच त्यांतील प्रमख गण ऄसल्यानें गातांना ऄडथळा येत
नाहीं. संगीताचा ईगम भावनावेगांतून होतो. अखण लयीची जाणीव ही शब्दातील अघातामळें च केवळ होत
ऄसते . म्हणून त्या-त्या प्रसंगाखनखमत्ताने भावना ईफाळू न वर अली, तशी शब्दरचनाही होत गेली.
बखहणाइंची गाणीही याला ऄपवाद नाहींत.
लोकगीतांचा वारसा हा परंपरागत ऄसतो. जे सतत कानांवर पडत ऄसते त्या अधारे च नवी
खनर्ममती घडत ऄसते . बखहणाइ ज्या क्षेत्रांत वावरत होत्या, त्यालाही ही पारॄगभम
ू ी होती. गौर-गणपती,
ऄक्षयतृतीया, नागपंचमी आत्यादी सणांखनखमत्यें नाचगाणी होतात. तसेच शेतावर काम करतांना, जात्यावर
दळतांना ईत्स्फूतगपणें गाणी गाइली जातात. बखहणाइंनी बाळपणापासून ती ऐकले ली. म्हणून त्यां ची
खनर्ममतीही त्याच प्रकारांत घडली. त्यांच्या गीतांचा रचनाबंध लोकगीतांचाच अखण त्याचा ताल-ठे काही
तोच. लोकगीतांची रचना बहधा ऄष्टाक्षरी-िडाक्षरी पद्धतीची. प्रामख्याने ओवी छं दांतील. केरवा-धमाळी हे
त्यांचे ताल. कांही मोजके ऄपवाद सोडतां बखहणाइंची रचनाही ओवी छं दातीलच अहे . एकपरी ही त्यांची
मयादा ऄसली तरी त्यामळें च ती कृखत्रमतेपासून दू र राखहली अहे . हा छं दच ऄसा अहे की, ठरखवले तरी
त्यांत कृखत्रम खलखहता यायचे नाहीं. जसे मोरोपंतांनी अयष्ट्यभर कृखत्रम रचना केली. परंत ओवी खलहायला
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घेतल्यानंतर त्यांतील कृखत्रमता गळू न पडली. अधखनक कवींत मढे करांचे बाबतींतही हे च घडतांना खदसते.
मढे करांनी मक्तछं दाचा मक्त वापर केला. पंरत त्यांच्या ओवींत भावनेची अतगता स्वयंभप
ू णें प्रगटले ली अहे .
खतला कृखत्रमते चा स्पशगही नाहीं. म्हणूनच बखहणाइंची ओवी रचना त्यांच्या त्या-त्या खवखशष्ट भावनेच्या
ऄकृखत्रम अखवष्ट्काराला पोिकच ठरले ली अहे .
ज्ञानेरॄर, रॅीधर, मक्तेरॄर आत्यादींची ओवी खशखथल अखण खववेचनानसार ताणणारी अहे . खतची
रचना बहधा चार चरणीं खदसते . एकनाथी ओवी ही ऄखधकच खशखथल म्हणजे साडे चार चरणी अहे .
त्यामानाने स्त्री गींतातील ओवी ऄखधक लयबद्ध व बांधेसूद अहे . खतची रचना साडे तीन चरणी ऄसून त्यांत
सामानयतः सात-सात-सात अखण चार ऄशा क्रमांनें ऄक्षरे ऄसतात. बखहणाइंची ओवी प्रामख्यानें चार चरणी
ऄष्टाक्षरी अहे . तथाखप, ऄष्टाक्षरी-िडाक्षरी ऄशा प्रकारांतही कांही रचना अहे त. (ईदा. “पेरणी”,
“खपलोक”, “मानूस”, “शेतीची साधने” “जयरामबवाचा मान” आत्यादी) “वाटच्या वाटसरा” या कखवते त
मात्र साताक्षरी चार चरणी रचना अहे . ती नेहमींच्या सांच्यातील नसल्याने जरा वेगळी खदसते . छं द रचनेला केवळ ऄक्षरसंख्येचे बंधन ऄसते हे खरे ऄसले तरी स्त्रीगीतांतील ओवीप्रमाणेंच बखहणाइंची
ओवीसद्धा रचनेच्या जाखणवेतून खनमाण झाले ली नाही. खतला ऄखधिान अहे ते प्रामख्याने ताल-लयीचे.
म्हणूनच ती ऄक्षरे कमीजास्त होतील त्याप्रमाणे ती थोडीफार कमीऄखधक ताणले ली अढळते अखण
त्यािारे च एकूण रचनेचा तोल अपसूख साधला जातो. म्हणूनच ईत्स्फूतग रचनांमध्ये रचनेची ऄशी
थोडीफार खढलाइ कधी-कधी अढळते . ईदाहरण म्हणून बखहणाइंची ―खवठ्ठल मंदीर‖ ही कखवतां पाहतां
येइल. तथाखप, ऄसा ऄपवाद वगळतां बखहणाइंची एकूण रचना ऄखतशय बांधेसूद अहे अखण ती
रॅवणप्रत्ययांतून त्यांनी अत्मसात केले ली अहे . ―गाडी जोडी‖ , ―सासूरवाशीन‖ या कांही गीतसदृश रचना
अहे त तर ―अखदमाया‖ ही अरती सदृश रचना अहे . ऄथात् या रचनाही ऐकले ल्या गाण्यांच्या चालींच्या
धतीवर बसखवले ल्या अहे त. त्यामळें रचनेची खढलाइ त्यांत अहे च परंत कांही ओळींचा ध्रूवपदांसारखा वापर
केले ला ऄसल्यानें या रचना आतर ऄष्टाक्षरी, िडाक्षरी रचनेहून वेगळ्या वाटतात. आतकेच नव्हे तर ―खहरीताचे
दे नं घेनं‖ ही त्यांची रचना रखवखकरण मंडळाच्या तत्कालीन गाण्यांच्या चालीवरून सचले ली अहे ऄशी
अठवण सोपानदे वांनी सांखगतले ली अहे . परंत गंमत म्हणजे ही रचनाही ऄष्टाक्षरी पद्धतीची अहे अखण
ध्रुवपदासाठी वापरले ल्या ओळी ऄष्टाक्षरी-िडाक्षरी रचनेच्या अहे त. तात्पयग, बखहणाइंच्या एकूण रचनेने
रॅवणप्रत्ययांतून भावले ला अकारच धारण केले ला ऄसून ऄंगभूत ताल-लयीच्या अधारानें त्यांतील तोल
राखला गेलेला अहे . ध्रुवपदाची रचना खजथें अहे खतथेंही त्या त्या टप्प्यावर लयीचे एक अवतगन परे
होतांना खदसते . गीतांतील ध्रुवपदाची लकब जशी रचनापरत्वे खदसते तशीच ओवीऄभंगांतील स्वतःचे नाव
गोंवण्याची लकबही खदसून येते. ईदा. —
उदाले क बखहनाच्या मनी खकती गपीतं पेरली. (१५४)*
कर गरमय रोया ले क बखहनाइ अली. (१५५)*
बह्यना दे वाचीया दारी ईभी क्षनभरी. (१५६)*
ईठा ईठा बह्यनाइ चल्हे पेटवा पेटवा. (१५७)
ईठा ईठा बखहनाइ बोंड कपाशीचे येचा. (१५८)*
बखहणाइंच्या ―स्फट‖ रचनांचा रचनाबंधही ओवी प्रकारांतीलच अहे . प्रसंगपरत्वे सचले ली एखादी
कल्पना, खवचार वा वणगन-खचत्रण एवढाच लहान जीव ऄसल्यानें या साऱ्या रचना ―स्फट‖ ऄसल्या तरी त्या
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अपापल्या परीने पखरपूणग अहे त. या स्फट‖ रचनांत त्यांच्या म्हणींचाही समावेश केले ला अहे . म्हणी अखण
वाक्प्रचार या रूढ रचना अहे त. तथाखप वाक्प्रचारांत वाक्यांश ऄसतो तर म्हण ही ऄथगदृष्ट्या पखरपूणग ऄसते.
मनष्ट्यस्वभाव जात्याच चमत्कृखतखप्रय, वैखवध्यखप्रय ऄसल्यानें अपल्या ऄखभव्यक्तींत तो खवखवध प्रकारे
चटकदारपणा अणण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून वाक्प्रचार-म्हणींची खनर्ममती घडले ली ऄसली तरी
वाक्प्रचारांचा स्वभाव गद्याशीं तर म्हणींचा पद्याशी जळतो. म्हणूनच या गाण्यांच्या पस्तकांत बखहणाइंच्या
म्हणींचाही समावेश केले ला खदसतो. या म्हणींची खनर्ममतीही त्यांच्या ऄनभवांतूनच ऄसून त्यांत एखादी स्फट
कल्पना वा खवचार पूणगत्वाने व्यक्त झाले ला खदसतो. सामानयतः म्हणी-वाक्प्रचारांतून जे खबनतोड
व्यवहारचातयग प्रखतझबखबत होत ऄसते तेच बखहणाइंच्या म्हणींतूनही व्यक्त होतांना खदसते . एरव्ही काव्य
म्हणून ऄशा रचनांचे वेगळे ऄसे महत्व नाही.
गे यता (लय)
गेयता म्हणजे गाआले जाण्याचा गणधमग अखण गेयानकूलरचना म्हणजे गीत. जात्यावर, शेतांत,
घरांत काम करतां करतां म्हटले ली गाणी म्हणजे लोकगीते . म्हणून व्याकरण व शद्धले खन यांच्या खनयमांनी
बद्ध नसले ली ईत्स्फूतग बोली हे त्यांचे स्वरूप. लय सांभाळणे हे च सवांत महत्वाचे. त्यामळें सोयीनसार
शब्दोच्चार दीघगलघ होतात तसेच पूवी ईल्लेखखल्याप्रमाणें ऄक्षरे ही कमीजास्त होतात अखण ती लयीनसार
कधी दाटीवाटीने तर कधी अकार लांबवून म्हणावी लागतात. बखहणाइंचे गाण्यांतही रचनेबाबत ऄशी
सवलत घेतले ली अढळते . तथाखप या हे लकाव्यांची स्वाभाखवक मयादा ओलांडली जाउन तोल खबघडू ं
लागला तर तो बखहणाइंना चटकन जाणवे. एकदां सोपानदे व ―येग येग खवठाबाइ‖ हा ऄभंग म्हणत ऄसतां
―आतक्या सहीत त्वां बा यावे‖ ही ओळ ऐकतांच त्या म्हणाल्या, ―आथे शब्दांची झंबड होते. ते बरे नाहीं वाटतं. ‖
त्यावर सोपानदे वांनी खवचारले , “मग कसं म्हणावं? ” त्या ईत्तरल्या, “दोनही संगं तम्ही यावं, माझ्या ऄंगणी
नाचावं. ”, ऄसे म्हणावं. ते कानाला बरं लागतं. ” बखहणाइंची गाणी ऄशी लयीच्या अवतगनांतूनच जनमली.
त्यामळें रफारयक्त ईच्चार (ईदा. खहवगय, पंढपगर आ. ) पाय मोडके तोडके ईच्चार (कंगल्याचं, खोकला आ. )
आ. गोष्टी या लयीच्या हे लकाव्यानसारच अले ल्या अहे त. ―वाटं वरलं ‖ हा ईच्चार खवखशष्ट लयीच्या अवतगनांत
त्या ―वाटव्रलं ‖ ऄसा करीत ऄशी सोपानदे वांनी एक अठवण सांखगतले ली अहे . याच पद्धतीने ―धरती‖ चा
―ध्रती‖ हा ईच्चार अले ला अहे . अखण ही गाणी छापतांना त्यांचे ऄसे हे ईच्चार तसेच ठे वण्याचा कटाक्षाने
प्रयत्न झाले ला अहे . ऄसेही त्यांनी स्पष्ट केले . लयीच्या अवतगनांत पखरपूणगता येण्यासाठीं जशीं खिरुक्तीची
रचना अढळते (ईदा. ―संसार‖, ―मन‖, ―मी कोन? ‖आ. ) त्याचप्रमाणें ―रे ‖ ―जी‖ ऄशा ऄक्षरांचा पादपूणाथग
ईपयोग केले लाही अढळतो. (ईदा. ―गाडी जोडी‖, ―अखजी‖ आ. ) तसेच ―टायमदं ग‖, ―टायमरदं ग‖ ऄशा
प्रकारचे एकाच शब्दाचे दोन तऱ्हे चे ईच्चार खदसतात, ते ही लय सांभाळण्याच्या प्रकारांतूनच ईदभवले ले
अहे त. शक्यतों ऄसे शब्द त्या-त्या खठकाणीं ईच्चारानसारीच छापले ले ऄसल्याने नजरे ला शब्दांची खवखवध
रूपें खदसतात.
गे यता (ढे का)
“संगीताचे ध्वखन लांबखवले ले ऄसतात अखण गद्यांतील तोकडे ऄसतात, हा गद्य व पद्य यांतला
मूलभूत फरक होय. वाद्यांतील ध्वखन ऄनकरणामळे लांबतात अखण कंठातून खनघणारे ध्वखन सखदःखाखद
संवद
े नांमळे लांबतात. ऄशा लांबखवले ल्या ध्वनींत नादमाधयग व संवद
े नाक्षमता ऄसते ते व्हां त्यांना ―स्वर‖
म्हणतात. ”

ऄसे कै. गोझवदराव टें बे यांनी म्हटले ले अहे . (१५९)* म्हणूनच संगीताचा ईगम
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भावनावेगांतून झाले ला अहे ऄसे म्हणतां येते. स्वराबरोबर जनया काळच्या गीतांना शब्दांचीही अवश्यकता
ऄसल्याने प्रसंगपरत्वे ईफाळले ल्या भावनेनसार शब्दरचनाही होत गेली. लयीची जाणीव ही शब्दांतील
अघातांमळे च केवळ होत ऄसते . म्हणूनच गीतांमध्ये लयीआतकेच ताल-ठे क्यालाही महत्व अहे . बखहणाइंना
याचीही जाण होती. ―शेतीची साधने‖ ―गाडी जोडी‖, ―अखजी‖, ―अखदमाया‖, ―सासरवाशीन‖ आ. गाणी या
दृष्टीने पाहण्याजोगी अहे त. ―अखजी‖ त खझम्म्याचा ताल-ठे का अहे तर ―सासरवाशीन‖ मध्ये खदडक्या
ओळीचा. ―गाडी जोडी‖, ―अखजी‖ यांत ―रे ‖ ―जी‖ ऄक्षरे रचनादृष्ट्या पादपूणाथग म्हणून अले ली ऄसली तरी
मळांत ती योजली गेली ती लयीच्या अवतगनाचा ठे का सांभाळण्यासाठींच. ―अखदमाया‖ ही रचनाही कमीऄखधक ऄक्षरांची, रचनादृष्ट्या खवस्कळीत वाटणारी. परंत ठे का साधून म्हणण्यात आथेही ऄडचण येत नाहीं.
बखहणाइंना शब्दांची भाउगदी अवडत नसे. संथ-सभग रचना त्यांना अवडे . रचनेच्या तोलाप्रमाणेच
बखहणाइंचे स्वरज्ञानही ईपजतच होते . गाणे बेसूर झाले ले त्यांना चटकन समजे. परंत त्याबद्दल ―कानाला
गोड लागत नाही‖ एवढीच त्यांची प्रखतखक्रया ऄसे. अखण ―लाइनशीर म्हणावे‖ हा ऄखभप्राय ऄसे. कोणी गाणे
वगैरे म्हणत ऄसतां त्या टाळ्या वाजवून ठे का धरीत ऄसत. दसऱ्या कणी वेड्ावाकड्ा टाळ्या वाजखवल्या
तर ते ही त्यांना खपत नसे. त्या म्हणत, “हें गडं-टें गडं वाजवू नको. खबूतर पाखहलं स कां? कसं ठे क्यात
पावलं टाकतं ! त्याचा ठे का चकतो कां कधी ? मग तू कसा चकतो? ” (१६०)* स्वर-लय-ठे का
आत्यादीबद्दलची जाणीवही त्यांना खनसगातूनच लाभले ली होती. त्यांत कठे ही खवसंगती खनमाण झाली तर ती
त्यांना भावत ऄसे. “पाडगं” (वाफयांतील ओळी) जमत नाही ऄसे त्या म्हणत. तात्पयग, ईपजत ज्ञानाच्या
बळावर रचनेतील तोल सांभाळण्याचे काम त्यांना जमले ऄसले तरी त्या ज्ञानाला ऄभ्यासाची, खशक्षणाची
जोड लाभली ऄसती तर त्यांची रचना ऄखधक सडौल झाली ऄसती, त्यात ऄधून-मधून जाणवणारी खढलाइ
जाणवली नसती ऄसे म्हणण्यास जागा अहे .
भाषा
बखहणाइंच्या गाण्यांची भािा ही सद्धां लोकगीतांप्रमाणें बोलीभािाच अहे . ―ण‖ ऐवजी ―न‖ (ईदा.
पेरनी, कापनी आ. ) तसेच जव्हा-तव्हा, इट, आठ्ठल, खशरीरंग, समदं , नयाव, सव, सोता, पद, खमरूग,
अउक्ष ऄशा तऱ्हे ची महाराष्ट्रातील बहसंख्या खेडतांच्या तोंडी ऄसले ली शब्दांची ऄशद्ध पण बोली रूपें
त्यांत खदसतातच परंत त्यांच्या भािेचा खास ढं ग अहे तो ले वा-पाटीलांच्या भािेचा. ही भािा मराठीच. परंत
खतचा घाट वऱ्हाडी अखण थाट ऄखहराणीचा. ही भािा सीमे वरील भािा अहे . त्यामळें वऱ्हाडी अखण
ऄखहराणी या दोहोंचाही तीवर प्रभाव अहे . तथाखप, ऄखहराणीवर गजराथीचा प्रभाव अहे तसा या भािेवर
नाही. ही भािा वऱ्हाडीच (मराठीचेच एक रूप) पण ती ऄखहराणी पद्धतीने (हे लकावे ऄखहराणीसारखे)
बोलली जाते आतकेच. खतच्यातील खक्रयापदे ऄखहराणीची नाहींत. अता ती ले वा-मराठी म्हणून ओळखली
जाते . ―ळ‖ ऐवजी ―य‖(ईदा. जळगावं-जयगावं, मंगळसूत्र-मंगयसूतर, टाळया-टाया, वळव-वयव, डोळाडोया, शाळा-शाया, मळा-मया आत्यादी) ―ड‖ ऐवजी ―ळ‖ (ईदा. येडी-येळी, दरडी-दल्ळी आ. ) ―व‖ ऐवजी
―य‖ (ईदा. खदवा-खदया, हवेवी-हायली) तसेच जोडू न-वाहू न-करून ऐवजीं जोडीसन वाहीसन, —करीसन
ऄशी ऄथवा खनघून-खनघीसनी, खपउन-पीसनी ऄशी, त्याचप्रमाणें पेटवले ली-पेयेल, तला-मला चे तले माले , नदीला-नदीले , अम्हांला-अम्हाइले ऄशी शब्दांची रूपें खदसतात. तसेच वर-वऱ्हे , सवग-सवे ऄसेही
ईच्चार खदसतात. हे सारे वऱ्हाडीचे खवशेि यांत अहे तच परंत प्राचीन खवदभग (नागपूर मराठी प्रांत-वऱ्हाडखनजामचा मराठवाडा-पूवग खानदे श) या भागांतील बोलींवर फारशी-ऄरबीचा प्रभाव ऄसल्याने त्यांतूनही या
बोली भािांत ईतरले ले अखण रुळले ले ―असू‖, ―बेपार‖, ―बरसात‖ ऄसे शब्दही बखहणाइंच्या गाण्यांत
अढळतात. या खेरीज कोम्हायता (कवाळता), धकगरी (गाखडवान) , सगर (पायवाट), करगय (कठोर),
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झगध्या (मागच्या भाकड गोष्टी), धक्कय (धूर) ऄसे खकतीतरी वेगळे शब्दही यांत अहे त. भािेबाबत या
पस्तकावर खानदे शी भािामंडळाचे कायगवाह रॅी. रा. गो. बोरसे यांनी ―ईत्तर खानदे शातील खवशेितः यावळ,
भसावळ, रावेर भागांतील नागरी संस्करण न झाले ल्या खानदे शी भािेचे खनखरृत स्वरूप ऄजमाखवता येण्याचे
ईत्तम साधन‖ ऄसा ऄखभप्राय खदले ला अहे . (१६१)* एरव्ही त्या कीतगन-प्रवचनें मन लावून ऐकत ऄसल्यानें
खशक्षणाचे संस्कार नसले तरी त्यांतील मखथताथग त्यांना समजे अखण न कळत खकत्येक शब्द त्यांचे होउन
जात ऄसत. एकूण बखहणाइची भािा ही साधी, सोपी, सरळ अखण सहज ऄसून प्रादे खशक बोलीरूपाच्या
सौंदयाने नटले ली अहे . खशवाय खतच्यांत एकप्रकारचा ऄंगभूत गोडवाही अहे . ईदा. ―पाणी लौकीचं खनतळ,
त्याला ऄमृताची गोडी‖ या शद्ध मराठींतील अखवष्ट्काराऐवजी ―पानी लौकीचं खनत्तय, त्याले ऄम्रीताची
गोडी, ‖ (१६२)* ―ऄशी कशी वेडी ग माये ‖ ऐवजी ―ऄशी कशी येळी वो माये‖ (१६३)* झकवा ―माझ्या लालू
बैलाय्ची जोडी रे ‖ ऐवजी ―माझ्या लालू बैलाय्ची जोडी रे ‖(१६४)* ऄशा प्रकारच्या ऄखभव्यक्तींत लहान
मलांच्या भािेत जो एक प्रकारचा लाखडकपणा ऄसतो तो प्रकट झाले ला खदसतो. त्यामळें च बोलीभािेतील
शब्दरूपें ऄसूनही भािेचा अखवष्ट्कार रागंडा वाटत नाहीं. ईलट ही गाणी म्हणजे बखहणाइंनी स्वतःशीच
केले ले खहतगूज ऄसले तरी वाचकाला त्या अपल्याशीं केले ल्या कानगोष्टी अहे त ऄसे वाटावे आतकीं त्यांत
सहजता, ऄकृखत्रमता अहे .
शब्दकळा
भािेचे सहजसदं र, ऄकृखत्रम बोलीरूप हे जसे बखहणाइंच्या काव्याचे एक वैखशष्ट्य अहे तसे दसरे
वैखशष्ट्य म्हणजे त्यांची प्रत्ययकारी शब्दकळा. रॅखत संवद
े ना, दकसंवद
े ना, ऄथगसंवद
े ना यांनी भारले ले
त्यांचे खकतीतरी शब्द वाचकाला तो तो प्रत्यय साक्षात् अणून दे तात. ऄभ्यस्त शब्दांचा स्वाभाखवक ईपयोग
त्यांच्या शब्दरचनेत अढळतो. त्यामळे त्या त्या संवद
े नेला एक प्रकारची घनता प्राप्त होते . त्यांच्या
नानाजीचा छापखाना ―धडाड-दनाना‖ चालतो तर चनीबापूच्या पेढीवर ―छन-छन‖ चालते . शाळे त बोरू
अखण पाया-पेनखशली ―करूकरू‖ करतात. तर अप्पा महाराजांचा रथ ―धडाधडा‖ येतो. त्यांच्या ―गडगड‖
चालणाऱ्या बैलगाडीची चाके ―टन् टन्‖ करतात. अभाळात ―गडगड‖ होते तर वारा ―घोंघावत‖ येतो. या
तफान वाऱ्यांत खनभाव लागणार नाहीं म्हणून बाभळीचे पान केळीच्या पानाला ―टराटर‖ फाटू न जायला
सांगते, खवखहरीतून वर अले ली मोट डोणींत ओसंडतांना ―धों धों‖करते . नारखा वाड्ांतील बदके-कोबंड्ा
आकडे खतकडे ―घनानल्या‖ तर खठकखठकाणी पडले ल्या घाणीवर माश्या ―भनानल्या‖. दळायला बसले की
त्यांचा घरोट ―घरघर‖ वाजतो तर चूल फं कतांना खवस्तव ―तडतड‖ करतो. दारावर येणारा भोलानाथ येतो
तोही ―बं बं‖ करतच. या साऱ्या शब्दांतूनती ती संवद
े ना अपल्याला ऄखतशय प्रत्ययकारकतेनें जाणवते .
रॅखत प्रत्ययाप्रमाणेंच त्यांच्या शब्दकळे त दृकप्रत्ययता दे ण्याचेही सामर्थयग अहे . ईदा. नही डोक्यात
ऄक्कल, पन ―बचबच‖ जवा (१६५)*खदसे चाकीवानी तोंड, तझे ―थलथले ‖ गाल (१६६)* झकवा तव्हा
धगला धगला, चल्हा कसा ―धडधड‖, (१६७)* या ओळींतील ऄवतरणांतील शब्द ती ती खवखशष्ट गोष्ट कशी
साक्षात् डोळ्यांसमोर ईभी करतात. नसती ईभीच करत नाहींत तर त्या त्या खवखशष्ट संवद
े नेचा प्रत्ययही
अणून दे तात. म्हणूनच ही शब्दकळा केवळ वणगनात्मक नाही तर ती प्रत्ययकारी अहे . याच धतीवर
ढगांतील वीज ―झगमग‖ करते,

वारा ―झन्नाया‖ ने येतो. चाके ―खभगंरीवानी‖ खफरतात,

तर झोका

―खभरीखभरी‖ जातो, शेतांतून साप ―सपगटत‖ चालतो तर पाव्याचे स्वर ऐकतांच तो ―वजे वजे‖ जातो. डोणींत
पाणी तानह्या मलासारखे ―हदं डते ‖ तर भइतले बी ―टरारते ‖. रॅखतप्रत्ययीं शब्दांतून जशी ती ती खवखशष्ट नाद
संवद
े ना कानांना भावते त्याचप्रमाणे या दृकप्रत्ययी शब्दांतून ती ती खवखशष्ट खक्रया झटकन डोळ्यांसमोर
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तरळू न जाते म्हणजेच हे शब्द दृकसंवद
े नेचा प्रत्यय अणून दे तात. त्यांची ―दे व ऄजब गारोडी‖ ही कखवता
दृकप्रत्ययाचा ईत्कृष्ट नमना अहे . बी मातीत पेरल्यापासून खदसामासांनी रोपाची कशी वाढ होते याचा एक
सलग खचत्रपट ही कखवता वाचतांना डोळ्यांपढे येतो.
रॅखत प्रत्ययता अखण दृकप्रत्ययता याखेरीज ऄथगप्रत्ययता (ऄथाचा नेमकेपणा) हाही या
शब्दकळे चा अणखी एक गण अहे . ईदा. ―खेयीसनी खेयीसनी अबंले हात पाय जी‖(१६८)* या
ओळींतील ―अबंले‖ याचा ऄथग केवळ ―दमले ‖ ऄसा नाहीं. त्यांत त्याहीपेक्षां कांहीतरी जास्त अहे अखण तें
शब्दांत समथगपणे स्पष्ट करतां येत नाहीं. परंत ―दमले ‖ अखण ―अबंले‖ यांतला फरक अपल्या संवद
े नेला
जाणवतो. त्या खवखशष्ट शब्दयोजनेतला नेमका ऄथग अपल्याला तो खवखशष्ट प्रत्यय दे उन जातो.
बोलीभािेंतील खकतीतरी शब्द नागरी भािेप्रमाणें संस्काखरत नसतात अखण म्हणूनच ते अखधक्याने
प्रत्ययकारी ऄसतात. घगंरू ―नादवले ‖ फगड्ांचा ―धांगडझधगा‖, सासू ―कातवली‖ हे शब्द ऄसेच
प्रत्ययकारी अहे त. ―बरस, बरस माझ्या ईरीं धडधड‖ (१६९)* यांतील ―धडधड‖ ही केवळ हृदयाचे स्पंदन
नाही तर शेतकऱ्यांच्या मनाची हू रहू र त्यांत पूणगत्वाने व्यक्त झाली अहे . कधी त्यांची रचना रंगसंवद
े नांचा
प्रत्ययही अणून दे ते. ईदा.
काया काया शेतामंधी
घाम खजरव खजरव,
तव्हा ईगलं ईगलं ,
कायामधून खहरवं !
येता पीकाले बहार,
येताशेतात खहवगय,
कसं खपकलं रे सोनं,
खहव्यामधून खपवयं ! (१७०)*
ऄशा तऱ्हे ने खवखवध प्रकारच्या संवद
े नांचा साथग प्रत्यय अणून दे ण्याचे सामर्थयग बखहणाइंच्या
शब्दकळे त अहे म्हणूनच त्यांची शब्दकळा ही शब्द-प्रखतमांची ( word-image ) बनले ली अहे . ऄथात् ही
शब्दयोजना त्यांनी हे ततः केले ली नाहीं. ती ईस्फूतग अहे अखण म्हणूनच या कखवतेला एकप्रकारचे ऄगंभत
ू
सौंदग य प्राप्त झाले ले अहे . त्यांच्या भािेचे साधे सधे स्वरूप खतने ऄखधक अकिगक केले ले अहे .
अलं कार
ऄंगभूत सौंदयाला तसाच सरे ख साज चढखवला तर ते मूळ सौदं यग ऄखधक खलू न खदसते .
बखहणाइंच्या काव्यांतील ऄलं कारांनी त्यांच्या भािेला ऄसाच ऄनरूपसाज चढखवले ला अहे . सवग कखवतांतून
सरास वापर अहे तो यमकाचा. यमकाच्या जोडीने ऄनप्रासाचांही वापर ऄधून मधून केले ला अहे . ऄथात्
हा वापर बस्ध्द-परस्सर केले ला नाही तर तो सहजसाध्य ऄसा अहे . मराठी काव्यांत चरणांच्या ऄंती
सामानयतः सवगत्र यमक साधण्याची रूढी अहे . ते कधीं चार चरणांत, कधी दोन दोन सलग चरणांत तर
कधी एकाअड एक चरणांत आत्यादी खवखवध प्रकारांनी साधले जाते . बखहणाइंचे काव्यांत सरसहा एकाअड
एक चरणांतून ते साधले ले खदसते . त्यांच्या गीतसदृश रचनातूनंही त्यांनी ते साधले ले अहे . यमक हा
ऄलं कार मराठी काव्यांत-खवशेितः प्राचीन काव्यांत ऄगदीं ऄंगवळणी पडले ला अहे . तो ओवी-ऄभंगादी
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छं दातही अहे . अखण त्याच धतीवर तो बखहणाइंचे काव्यांतही अले ला अहे . तीच गोष्ट प्रासाची. ज्या ज्या
खठकाणीं खिरुक्तीची रचना अहे ती प्रासजनयच अहे . ईदासरत सरत,
करे पेरत पेरत,
मोघडा मोघडा,
पेरनीचा चवघडा. (१७१)*
ऄथवा
अला वारा अला वारा,
वाऱ्याने जीव झले जी ;
जीव झले जीव झले ,
झाडाची डांग हाले जी (१७२)*
या संदभात ―मन‖, ―शेतीची साधने‖, ―अखजी‖ आत्यादी कखवता पहाव्यात. ऄथात् यमक-प्रासांच्या
रचनाही मलतः ताल-लयींच्या अवतगनासाठींच खनमाण झाल्या. कारण पढे पंत काव्यांत जसा ऄलं कारांचा
बद्धीपरस्सर वापर केला गेला तसा तो लोकगीतांतून खदसत नाही. पंतकाव्यांतून कधी कधी या ऄलं कारांचा
काव्यांवर बोजा झाले ला खदसतो पण लोकगीतांतील ऄलं कार हे ऄंगासरसे अखण म्हणून सौंदयग वाढखवणारे .
त्यामळे च बखहणाइंच्या काव्यांतही ते काव्याची रंगत वाढखवणारे झाले अहे त. ते मद्दाम लादले ले नाहीत. या
पस्तकांतील कठले ही पान ईघडले तर यमक खदसते च. यावरून बखहणाइंचा यमक साधण्यांत हातखंडा
खदसतो. पण ही रचना ऄजाणताच घडत ऄसे. काव्यरचनेबाबतच नव्हे तर रोजच्या बोलण्यांतही हे घडत
ऄसे. एकदा सोपानदे वांचे पोट दखत ऄसतां खजभेवर ताबा नसला तर दसरे काय होणार ? हे
सांगण्याऐवजीं त्या म्हणून गेल्या —
ओठ म्हने भरलं पोट
जीभ म्हने तझं काय जातं ? (१७३)*
ऄसे ऄसले तरीं ही यमक रचना केवळ शब्दाला शब्द जळखवण्यासाठीं येतनाहीं. माहे रच्या वाटे वर
पायांना ―फोड‖ अले तरी माहे राची ―ओढ‖ लागते, ―गचकी‖ लागली की ―सायंकी‖ भेटते, दगडाला ―ठे चा‖
लागल्या की त्या दगडाला ―वाचा‖ फटते . ऄशी प्रसंगी ऄथग व भावच्छटा गखहरी करणारी यमकेही आथें
अढळतात. तात्पयग, भावना खवशद्ध ऄसेल तर खतचा सहजोत्स्फूतग अखवष्ट्कारही खवशद्ध स्वरूपांत होतांना
खदसतो. अखण म्हणून ऄलं कारांचे सौदं यग काव्याला केवळ शोभाच अणते ऄसे नाहीं तर ते त्याला पखरपष्टही
करते .
यमक-प्रास या शब्दालं कारांप्रमाणें ईपमा-ईत्प्रेक्षा-रूपक-दृष्टानत हे ऄथालं कारही या काव्यांत
खदसून येतात. यमकांप्रमाणेंच ईपमाही त्यांना पटापट सचत ऄसत. ईदा. संसाराला मध्ये गोडं बीचा
(चारोळी) ठे वा ऄसले ल्या भीमफलाची,

अंत ―खचक्ने‖ सागरगोटे ऄसले ल्या शेंगेची,

त्याचप्रमाणे

चलीवरचा तवा, वेलावरचा खखरा, सख दःखाचा व्यापार ऄशा खकतीतरी सरस ईपमा त्यांनी खदले ल्या
अहे त. तशाच मनाला पांखरूं,

ईभ्या खपकातलं ढोर,

त्याच्या चंचलतेला तरंग,

वावटळ आत्यादी

प्रवृत्तींच्या ऄनिंगाने खदले ल्या ईपमाही खततक्याच सरस अहे त. ―खोप्यामधी खोपा‖ या कखवतेत तर
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सगरणीच्या खोप्याला खगलक्याचा कोसा, झलता बंगला ऄशा सरस ईपमा दे ता दे तां त्यांची कल्पकता तो
खोपा म्हणजे जणूं खतचा झाडाला टांगले ला जीवच ऄशी भरारी मारून ईत्प्रेक्षा साधतांना खदसते .
खहरवे खहरवे पानं
लाल फय जशी चोच
अलं वडाच्या झाडाले
जसं (जणूं ) खपक पोपटाचं ! (१७४)*
ऄशा सारख्या नमनेदार ईत्प्रेक्षाही त्यांनी साधले ल्या अहे त. पण आथेसद्धा ऄलं काराची जाणीव
नाहीं तर त्यांच्या मनाला कल्पनेशी सतत चाळा करण्याची जी संवय होती त्यातून हे ऄलं कार अपोअप
खनमाण झाले ले अहे त. अखण या त्यांच्या कल्पनाशक्तीला सूक्ष्मखनरीक्षणाचा भरभक्कम पाया लाभले ला अहे .
प्राकृखतकता हे बखहणाइंच्या शब्दकळे प्रमाणेच ऄलं कारांचेही वैखशष्ट्य अहे अखण म्हणूनच त्यांत
ऄखभनवताही अहे . खवशेि म्हणजे तेच ते शब्द जसे सातत्याने येत नाहीत तसेच त्याच त्या ईपमाही सतत
येत नाहींत. शब्दयोजनेत अखण ऄलं कारात सतत नावीनय खदसते . याला कारण त्यांच्या ऄनभवाचे,
खनरीक्षणाचे क्षेत्र बरे च खवस्तृत होते . झकबहना ईपलब्ध क्षेत्राच्या ऄंगोपांगांचे त्यांनी सक्ष्म खनरीक्षण केले ले
होते ऄसे म्हणणे ऄखधक रास्त होइल. मात्र शैक्षखणक संस्कार नसल्यानें यमक-प्रास,

ईपमा-ईत्प्रेक्षा

आत्यादी प्रचखलत ढोबळ ऄलं कारांचाचं वापर आथे प्रामख्याने अहे .
कल्पनेचा खवलास म्हणून जसे आथे ऄलं कार येतांना खदसतात तसेच व्यावहाखरक ऄनभवांतूनही ते
साकार झाले ले खदसतात. ―माय भीमाइ माउली, जशी अंब्याची साउली‖ झकवा ―म्हशी बसल्या पानयात,
जशा वरमाइ नहाल्या‖ ऄशा ईपमा, अभाळाचं चोयी लगडं , संसाराचा झालझेंडा, दाढीखमशांचे जंगल
आत्यादी तऱ्हे ची रूपके झकवा दे वळाच्या कळसाला लोटा म्हणत नाहींत तसा संसार खोटा म्हणूं नये , झकवा
गळ्यातला हार म्हणजे लोढणं नव्हे तसा संसार म्हणजे रडणं-कढणं नव्हे ऄशासारखे दृष्टानत हा त्यांच्या
व्यावहाखरक ऄनभवांचाच काव्यात्मक अखवष्ट्कार अहे . त्यांची कशाले काय म्हनूं नही‖ ही संपूणग कखवता
म्हणजे दृष्टांतांची ऄखंड मालाच अहे . ईदा.
नही वाऱ्यानं हाललं
त्याले पान म्हनू नही
नही ऐके हरीनाम
त्याले कान म्हनू नहीं
झकवा
ऄरे , वाटच्या दोरीले
कधी साप म्हनू नही
आके पोटच्या पोरीले
त्याले बाप म्हनू नही. (१७५)*
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मानवी दे ह अखण त्याचे स्वभावधमग यांना ऄनरूप ऄशा व्यावहाखरक दृष्टानतानीच ही कखवता
व्यापले ली अहे .
काव्यगुण
ऄलं कारामळें काव्याचे झकबहना लखलतवाङमयाचे सौंदयग बाह्यतः खलू न खदसते तदवतच प्रसाद,
माधयग, आत्यादी गणांनी त्याच्या ऄंगभूत सौंदयाचा अखवष्ट्कार होतो. पैकीं माधयग म्हणजे गोडवा अखण
―प्रसाद‖ म्हणजे सबोधता. हे गण त्यांच्या काव्यांत अहे त हे खनराळे सांगावयास नकोच. या गोडव्यामळें जसे
त्यांचे काव्य पनःपनहा वाचावेसे वाटते तदवतच ―प्रसाद‖ या गणांमळें ऄपखरखचत ऄसे शब्द ऄसले तरी
ऄथगग्रहणांत मळींच व्यत्यय येत नाहीं. तथाखप, या गणांबरोबरच माधयाला पोिक ऄसा ―सकमारता‖ म्हणजे
कोमल वणगमयी रचना अखण प्रसादाला पूरक ऄसा ―ऄथगव्यक्ती‖ हे गणही त्यांच्या काव्यांत खदसून येतात.
कोमल रचना हे वैखशष्ट्य भािेचा खवचार करतांना स्पष्ट झाले ले अहे च. ―ऄथगव्यक्ती‖ म्हणजे ऄथग कळण्यास
अवश्यक ऄसे सवग शब्द वाक्यांत ऄसणे होय. जेव्हां वृत्तरचनेसारख्या बंधनामळे वाक्यांत अवश्यक ऄसे
शब्द येउ शकत नाहींत ते व्हां ऄध्याह्रत शब्दांचे साह्याने वाक्यपूती करावी लागते . परंत बखहणाइंची रचना
ही छं दोरचना अहे . ती वृत्तांआतकी बंखदस्त नाही. त्यामळें आथें शब्द गाळण्याचा प्रश्नच येत नाहीं. कोणते ही
पान ईघडले तरी पूणग वाक्यांतून ऄथग सरळ अखण स्पष्टपणें व्यक्त होताना खदसतो. ईदा.
धखरत्रीच्या कशीमधी बीयबीयानं खनजली
वऱ्हे पसरली माटी

जशी शाल पांघरली

बीय टरारे भइत

सवे कोंब अले बऱ्हे

गह्यरलं शेत जसं

अगांवरती शहारे (१७६)*

ही संपूणग कखवता म्हणजे ―ऄथगव्यक्तीचा‖ एक ऄस्सल नमना अहे . मानवी धमांचा, भावभावनांचा
अरोप मानवेतर सृष्टीतील पदाथांवर केल्याने वाक्याथाला जी शोभा येते खतला ―समाधी‖ गण म्हणतात.
यालाच ―चेतनागणोक्ती‖ ऄसेही म्हणतात. या गणामळे बखहणाइंच्या काव्यांतील शोभाही खठकखठकाणी वर्मधत
झाले ली खदसते . त्यांच्या कखवते तला पाउस ―लल्कारी‖ ठोकत येतो, वारा त्यांच्या कानांत माहे राचे खनरोप
सांगतो तर तोच वारा कधीं थापा मारून गंगाराही दे तो. त्यांची ―वखर‖ मायेची पाखर घालते तर वाफेने हात
चटकल्यावर त्यांचा तवा ―खदखदा‖ हासतो. त्यांच्या शेतातील खपकांना भकेल्यांच्या पोटांत पडण्याची
तहान लागले ली ऄसते तर माणसाचे खोटे नाटे व्यवहार पाहू न त्यांच्या बोरी-बाभळींच्या ऄंगावर कांटे
येतात. त्यांची तहानले ली कखपला पाण्यावर गेली तर—
खतले गाऱ्याने खगयली
अन् पानयानेज पेल्ही (१७७)*
ऄसा प्रकार होतो. त्यांच्या चलीतील आस्तवाच्या धनयाला (धराला) हींव भरते . तर शहारल्यामळें त्यांच्या
शेताच्या ऄंगावर कांटे येतात. बीं-बीयाणीं धखरत्रीच्या कशीमध्यें खनधास्त झोंपतात तर कोंबातून वर अले ली
जळी पाने टाळ्या वाजवून भजन करतात. चेतनगणोक्तीच्या साह्याने ऄखभव्यक्तीला एक अगळें च सौंदयग
प्राप्त होत ऄसते अखण त्याचा स्वाभाखवक वापर बखहणाइंच्या गाण्यांत केला गेलेला अहे . तथाखप, या
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―समाधी‖ गणाचा ईदगम हा काव्यशास्त्राच्या जाखणवेतून नसून तो खनसगाशी बखहणाइंचे जे ऄतट नाते
जडले ले होते त्या स्वाभाखवक भावबंधातून झाले ला अहे . आथेंच त्यांचे वेगळे पण अखण वैखशष्ट्य खदसून येते.
प्रहतमा
अधखनक वाङ्मयात प्रखतमांिारे ऄखभव्यक्ती या वैखशष्ट्याला खवशेि महत्व अले ले अहे . प्रखतमा हे
एकप्रकारे ऄलं कारांचेच प्रगल्भ रूप म्हणतां येइल. कारण ऄलं कार प्रामख्याने साम्य-खवरोधावर
अधारले ले ऄसतात तर प्रखतमांना ऄनेक ऄनभव व अशयसंदभग लाभले ले ऄसतात. बखहणाइंच्या गाण्यांत
दःखाच्या संदभात योजले ली ऄंधारल्या रात्रीची प्रखतमा झकवा सखाच्या संदभात योजले ली हातातल्या
काडवातीची ऄथवा हंड्ाझब
ं राची प्रखतमा, ऄशा तऱ्हे ची ईदांहरणें अले ली अहे त. बखहणाइंना ऄथातच
ऄलं कारांचे स्वरूपही माहीत नव्हते खतथे ―प्रखतमा‖ ही संकल्पना कोठू न ज्ञात ऄसणार? लोकगीतांच्या
संदभात कमलाबाइ दे शपांड्ांनी लयबद्ध शब्दरचना, लयबद्ध शब्द रचनेला ऄथाची जोड अखण ऄथगप्रधान
लयबद्ध शब्दरचना ऄशा पद्य खनर्ममतीच्या तीन ऄवस्था सांखगतले ल्या अहे त. ―ऄपखरणत मनाला ऄथाखशवाय
नसत्या चालीने समाधान वाटते . पण जों जो पखरणतावस्था येत जाते तों तों नसती चाल, नसती लयबद्ध
(अंदोलनयक्त) शब्दरचना मनाला अनंद दे उ शकत नाही व ऄथग हाच गाण्याचा अत्मा याची जाणीव
होते . ”(१७८)* ऄसे त्यांनी म्हटले अहे . या अधारे ऄथाची प्रगल्भावस्था म्हणजेच पयायाने
ऄखभव्यखक्तचीही प्रगल्भावस्था ही पखरणत मनाची खूण मानता येइल. बखहणांइंची कखवता ही या टप्प्यांतून
गेलेली अपणाला खदसते . म्हणूनच त्यांच्या सवग कखवता या ईत्तम कखवता नाहींत. कल्पना खवचारांच्या
हृदयंगम अखवष्ट्काराबरोबरच केवळ लयबद्ध रचनाही त्यांच्या काव्यांत खदसतात त्याचे कारण हे च अहे .
परंत खवचार-कल्पनाशी खेळतां खेळतां ऄनभव खनरीक्षणाच्या अधाराने त्यांना जसे प्रगल्भ रूप येत गेले तसे
त्यांचे काव्य अखधक्याने संदर होत गेले. म्हणूनच त्यांच्या काव्यांतील ―प्रखतमा‖ हा त्यांच्या पखरणत मनाचाच
एक स्वाभाखवक अखवष्ट्कार अहे ऄसे म्हणणें जास्त योग्य ठरे ल. मूलतः या प्रखतमांचा वापरही ऄलं कारांच्या
पातळीवरूनच झाले ला अहे . परंत त्यांचा अखवष्ट्कार मनाच्या प्रगल्भ-पखरणत ऄवस्थेतून झाले ला
ऄसल्याने त्यांना अपाततः प्रखतमांचे रूप प्राप्त झाले ले अहे . ईदा.
खवना कपाशीनं ईले
त्याले बोंड म्हनू नही. . . . (१७९)* झकवा
धरत्रीच्या कशीमधी
बीयबीयानं खनजली. . . . (१८०)*
अजच्या समीक्षेच्या दृखष्टकोणांतून वरील ईदाहरणे म्हणजे प्रखतमांचे संदर नमने होत ऄसे म्हणणे शक्य
अहे . तथाखप, पारंपाखरक रचनाबंध अखण अजच्या समीक्षेच्या पखरभािेतला ―घाट‖ यात जसा फरक अहे
तसाच पारंपाखरक ऄलं कार अखण अजच्या समीक्षेतील ―प्रखतमा‖ यातही फरक अहे . रचनाबंध हा खवखशष्ट
अकार दे ण्यासाठी साधले ला ऄसतो. परत ―घाट‖ हा स्वयंभू ऄसतो. म्हणजेच ―घाट‖ हे एकपरीने रचनेचेच
पखरणत, प्रगल्भ रूप होय. तदवतच ऄलं कार हे काव्य पखरपोिासाठी साधले ले तर ―प्रखतमा‖ या स्वयंभू
ऄसतात. तरीही त्या ऄलं काराच्या पखरभािेत व्यक्त होत ऄसतात. म्हणून ―प्रखतमा‖ हे ऄलं काराचेच पखरणत,
प्रगल्भ ऄसे रूप होय ऄसें म्हणण्यास प्रत्यवाय नसावा. बखहणाइंच्या काव्यात ऄलं कार वापरले गेले ते
त्यांच्या खवचार कल्पनांना पष्टी दे ण्यासाठी. संवद
े ना-प्रक्षेपण हा खतथे प्रमख हे तू नाही. म्हणूनच बखहणाइंच्या
काव्याचा खवचार प्रखतमासृष्टीच्या पातळीवरून न करता तो ऄलं काराच्या पातळीवरूनच करणे ऄखधक ईखचत
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ठरे ल. ऄथात बखहणाइंच्या ऄखभजात कखवत्वशक्तीने संवद
े ना प्रक्षेपणाची पातळी ऄजाणतां कां होइना
खकत्येकदां गाठले ली खदसते , हे त्यांच्या सारख्या ऄखशखक्षत स्त्रीचे फार मोठे सामर्थयग मानावे लागेल.
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काव्याची अंतगमत शोभा
भािा, शब्दकळा, ऄलं कार ही बखहणाइंच्या काव्याची बाह्य वैखशष्ट्ये लोभसवाणी अहे तच, परंत
त्यांच्या कल्पनाशक्तीची, खवनोदबद्धीची खकत्येक ईदाहरणे-जी या संग्रहाच्या पानांपानांतून खवखरले ली
अहे त, त्यांनी या गाण्यांचे सौंदयग खकत्येक पटींनी वाढखवले ले अहे .
कल्िनाहिलास
कल्पना शक्तीचे कायग खत्रखवध ऄसते . शोधक (Inventive), ऄनवथगक (Interpretative अखण भेदक
( Penetrative) झकबहना या कल्पनाशक्तीच्या तीन चढत्या पायऱ्या होत. बखहणाइंच्या ―मन‖, ―दे व ऄजब
गारोडी‖, ―हखरताचं दे नं घेनं‖, ―खोप्यामधी खोपा‖ आत्यादी कखवता त्यांच्या कल्पनाखवलासाचे नमने म्हणून
पाहण्याजोग्या अहे त. परंत आतरही खकतीतरी चमकदार कल्पना त्यांच्या काव्यातून ठायी ठायी
खवखरले ल्या अहे त.
पयसाचे लाल फलं
खहवे पानं गेले झडी
आसरले लाल चोची
खमठठू गेले कठे ईडी? (१८१)*
झकवा
धतीवरली खहवगय
गेली ईडत ईडत
ऄरे ईडतां ईडतां
झाली खनयी अभायात. (१८२)*
ही काही नमनयादाखलची ईदाहरणे होत. बखहणाइंच्या काव्यामागील प्रवृत्ती प्रेरणांचा शोध घेतांना
ऄशी खकतीतरी ईदाहरणे खतथे येउन गेलेली अहे त. तथाखप—
मन एवढ एवढ
जसा खाकसचा दाना
मन केवढं केवढं ?
अभायात बी मायेना. (१८३)*
तसेच
दे व कठे दे व कठे ?
तझ्या बबयामझार
दे व कठे दे व कठे
अभायाच्या अरपार. (१८४)*
ऄसा दोन परस्पर खवरुद्ध कल्पनांचा नयास झकवा—
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दे वा, असं कसं मन?
असं कसं रे घडलं
कठे जागेपनी तले
ऄसं सपन पडलं ! (१८५)*
यातील कल्पनेचा पल्ला हे त्यांच्या कल्पनाशक्तींच्या नयासाचे सरे ख नमने अहे त. बखहणाइंच्या
तरल, संवद
े नाक्षम, संस्कारक्षम मनाने घेतले ल्या या स्वच्छं द भराऱ्या अहे त. हे स्वच्छं द, खनरागस मन
जेव्हां कठे गंभीर होते ते व्हा ते कल्पनेच्या सहाय्याने ऄनभवांची ऄशी संगती लावण्याऐवजी ऄनभवांचा ऄथग
शोधण्याचा, त्यांचा ऄनवयाथग लावण्याचा प्रयत्न करतांना खदसून येते. त्यांतूनच मग—
दे खा, संसार संसार
दोनही जीवांचा सधार
कधी नगद ईधार
सखदःखाचा वेपार(१८६)*
झकवा
नही सरलं सरलं
जीवा तझं येनं जानं
जसा घडला मक्काम
त्याले म्हनती रे जीनं(१८७)*
ऄशा ओळी खनमाण होतात ―मोट हाकलतो एक‖ ही संपूणग कखवता त्याचा ऄनवथगकं कल्पना शक्तीचे
ईदाहरण म्हणून पाहता येइल. सृष्टीतील ताल-तत्वावाचा अखण खतच्या खवखवध खक्रयांतील एकते चा शोध
घेण्याचा प्रयत्न आथे केले ला खदसतो. ―माझ्या जीवा‖, ―मानूस‖, ―संसार‖, ―लपे करमाची रे खा‖ आत्यादी
कखवता म्हणजेच बखहणाइंनी अपल्या खवचार-झचतनाच्या साह्याने ऄनभवांचा, घटनांचा ऄनवयाथग
लावण्याचा केले ला प्रयत्नच होय. ऄथात् या खठकाणींच त्यांच्या कल्पनाशक्तीला मयादा पडतात. या
पलीकडची पायरी म्हणजे मानवी जीवनांतील ज्या मूलभूत अखण खचरंतन ऄशा समस्या अहे त , की ज्यांची
ईत्तरे ऄजूनही सांपडले ली नाहीत, त्यांच्या शोधांत जीवनाच्या तळठावाचा वेध घेणे ही होय. ऄभ्यासाने
ज्ञानसंपादनाने मानवी बद्धीला जेव्हा पखरपक्व ऄवस्था येते ते व्हांच हा शोध-बोध शक्य होतो. बखहणाइंकडू न
तशी ऄपेक्षाच बाळगता येत नाही अखण म्हणूनच अपल्या ज्ञान-ऄनभवाच्या मयाखदत क्षेत्रात त्यांनी जो
खवचार-झचतनाचा प्रयत्न केले ला अहे त्याला कोणत्याही प्रकारे कमीपणा येत नाही. ईलट तथाकखथत
खशखक्षत लोकांच्या वृत्तीचे संकखचत, ऄखवकखसत, खरटले ले ऄसे दशगन घडले की, बखहणाइंच्या ऄखशखक्षत
परंत खवकसनक्षम मनाचा अखवष्ट्कार खनखरृतच कौतकास्पद वाटतो.
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हिनोद
बखहणाइंच्या काव्यातील ―खवनोद‖ हे दे खील त्यांच्या खनर्ममतीचे एक स्वाभाखवक ऄंग अहे .
भाउ ―घमा‖ गाये घाम
―गना‖ भगत गनात. (१८८)*
ऄशा शास्ब्दक कोया त्यात अहे त. तथाखप,
ज्याच्यातून ―येतं‖ पीठ
त्याले ―जातं‖ म्हनू नही (१८९)*
झकवा
―ईभा‖ जखमनीच्या मधी
―अड‖ म्हनती ईभ्याले . (१९०)*
ऄथवा
गढी ―ईभारतो‖ त्याले
कसं म्हनती ―पाडवा‖ ? (१९१)*
ऄशा तऱ्हे ची ईदाहरणे. म्हणजे केवळ शास्ब्दक कोया नाहीत तरत्यांत मार्ममकताही अहे .
घरांमधी सवे गोरे
तूच कशी कायी घूस
ईज्या जवारीतं अल
जसं कानहीचं कनूस ! (१९२)*
ऄसा ईपहासात्मक खवनोद अहे . त्याचप्रमाणे
कडू बोलता बोलता
पढे कशी नरमली
कडू झनबोयी शेवटी
खपकीसनी गोड झाली ! (१९३)*
झकवा
रूशी बसे वर माय
खतचा रूसवा केवढा ?
“म्हने पापड वाढला
कसा वाकडा खतकडा”? (१९४) *
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ऄसा ईपरोधात्मक खवनोदही अहे . ―ठमाबाइ‖, ―धडाबोय‖, ―छोटू भय्या‖, ―चकणा मनीर‖, ―लालू
खमय्या‖ आत्यादी त्यांची व्यखक्तखचत्रे ही वणगनात्मक खवनोदाचे ईत्कृष्ट नमने अहे त. ईदा. ―छोटू भय्या‖ हे
व्यखक्तखचत्र पहा —
―छोटू भय्या‖―छोटू भय्या‖
तझी कान टोपी लाल
खदसे चाकीवानी तोंड
तझे थलथले गाल
तझे डोये सदा लाल
त्याच्यातून गये पानी
तझ्या नाकाची ठे वन
भज्या-गलगल्याच्या वानी
पोट माथनीसारखं
वऱ्हे बोंबीचे झाकन
व्होट पोपटाची चोच
पढे तयशीरामायन. (१९५)*
―छोटू भय्या‖ च्या खवदू िकी ऄवताराचे हे खकती सरे ख वणगन अहे ! परंत त्याचबरोबर ―खोकली
माय‖ चे खचत्रण मात्र खवनोदी घटनेतून खनमाण झाले ले ऄसले तरी ऄखतशय करूण ऄसे अहे —
तशी म्हातारी बोलली
“काही धमग वाढ बापा
आडापीडा या गावाची
व्हइ जाइन रे सपा”
तव्हा गावचा कैवारी
काय बोले म्हातारीले
“माझ्या गावचा खोकला
सवा दान केला तले ”
ऐकीसनी म्हातारी बी
तव्हा पडे भरमात
म्हने ―घेनंच पडीन
दान अल जे कमात !
मंग घेतला खोकला
सवग गाव झाडीसनी
अन् बसे खोकलत
सदा गया खल्ळीसनी. . . (१९६)*
येथील पखहल्या दोन कडव्यांतील घटना मोठी खवनोदी वाटते . पण पढील कडव्यांतील म्हातारीची
कारूण्यपूणग ऄवस्था ही त्यांतूनच खनमाण झाले ली अहे अखण म्हणूनच या खवनोदाला कारूण्याची झालर
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अहे . याखेरीज कल्पना चमत्कृखतपूणग खवनोदाचे ईदाहरण म्हणून बखहणाइंची ―ऄनागोंदी कारभार‖ ही
कखवता पाहण्याजोगी अहे . बखहणाइंच्या खवनोदबद्धीने आथे बऱ्याच कोलांया ईड्ा घेतले ल्या खदसतात.
भूजे सोनार मडकं
कं भारानं केले तोडे
बंडी खशवतो सतार
झशपी लाकडाले घडे
खशये लव्हार वहाना
आय्या चंभार घडतो
चाले महाराची पोथी
ढोरं बाम्हन वढतो
बेलदार करे पेढे
हालवाइ खंदे गारा
झपजे पाथरट रूइ
झपजारीन घडे खचरा
ऄशी सगळी ईलटी सलटी कामे झाली तर काय होइल ?
काय कामाची वाटनी
झाला गावाचा खैमाना
ऄरे ऄसा कसा गाव
त्याले ठाव ना खठकाना(१९७)*
वरच्या खतनही कडव्यांत खवनोदाच्या मंद लहरींवर झोके घेणारे वाचकाचे मन शेवटचे कडवे
वाचतांच झटकन ऄवास्तवाच्या दखनयेतून वास्तवाच्या मातींत पाय टे कते . कांही क्षण कां होइना पण
बखहणाइ वाचकाला एका ऄदभूत दखनयेची सफर घडवून अणतात एवढें मात्र खरे . बखहणाइंच्या गाण्यांतील
खवनोदाचा अखवष्ट्कार ऄसा एकूण साधा-सरळ-खनरागस ऄसा अहे . तो वाचकाला अनंद दे तोच परंत
खवनोदाचा खविय झाले ल्यांनाही हंसखवतो. या खवनोदाला पंख अहे त पण डं ख नाही. म्हणूनच तो खनरोगी
प्रकृतीचा अहे . अपल्या स्वभावांतील या खवनोदी वृत्तीमळें च बखहणाइंना त्यांचे कष्टमय, एकाकी जीवन सह्य
झाले ऄसेल अखण त्यांच्या काव्यात्मवृत्तीला सदै व ताजेतवाने , रसरशीत ठे वले ऄसेल ऄसे म्हणण्यास वाव
अहे .
उिदे शारता
स्वाभाखवक बोधपरता झकवा ईपदे शपरता हा बखहणाइंच्या काव्याचा अणखी एक पैलू अहे .
लोकगीतांमधून ज्या स्वाभाखवकपणानें त्याचा अखवष्ट्कार होताना खदसतो, तसाच तो आथेही होतांना खदसतो.
यादृष्टीने त्यांच्या ―सासूरवाखशन‖,

―माझ्या जीवा‖, ―खहखरताचं दे नं घेनं‖, ―वाटच्या वाटसरा‖, ―संसार‖,

―कशाले काय म्हनूं नहीं‖ आत्यादी कखवता पाहण्याजोग्या अहे त. ―सासरवाखशन‖ मध्यें अपल्या मलीच्या
खनखमत्तानें त्यांनी सवग सासरवाखशणींना वडीलकीच्या नात्याने केले ला ईपदे श अहे , तर ―माझ्या जीवा‖,
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―वाटच्या वाटसरा‖ या वर ईल्लेखखले ल्या आतर कखवतांतून एकपरी स्वतःलाचा परंत पयायाने माणसाच्या
जातीलाच केले ला ईपदे श अहे . ईदा.
हास हास माझ्या जीवा
ऄसा संसारात हास
आडा पीडा संकटाच्या
तोंडावऱ्हे काय फास. (१९८)*
―संसार‖ ―खहखरताचं दे नं घेनं‖. ―कशाले काय म्हनूं नहीं‖ यांत तर ईघड ईघड ईपदे शात्मकता
खदसते . ईदा.
ऄरे संसार संसार
म्हनू नको रे भीलावा
त्याले गोड भीमफूल
मधी गोडं ब्याचा ठे वा (१९९)*
झकवा
नको लागू जीवा सदा मतलबापाठी
खहखरताचं दे नं घेनं नही पोटासाठी. (२००)*
―कशाऱे काय म्हनू नही‖ ही तर म्हणीवजा सभ
ु ाषषताांची माऱाच असन
ू एकप्रकारे माणसाची वततणक
ू

कशी असावी याबाबतचा तो उपदे शच आहे .
ईदा.

आमानाले आसरला
त्याले नेक म्हनूं नही
जल्मदात्याले भोवला
त्याले ले क म्हनूं नही . . . आ. आ. (२०१)*

आतकेंच नव्हे तर त्यांची ―ऄनागोंदी कारभार‖ ही कखवता त्यांच्या कल्पनाचमत्कृतीचा एक मासला ऄसली
तरी ज्याचे काम तोच खजतक्या व्यवस्स्थतपणें करू शकतो ते दसऱ्याला जमणें शक्य नाही अखण त्यामळें
सगळ्याच कामाचा खवचका होतो. म्हणून ज्याचे त्याने अपल्या कायाला व कतगव्याला चोख रहावे तरच
कठलाही गाडा- मग तो गांवगाडा ऄसो, संसारगाडा ऄथवा राज्याचा गाडा ऄसो –सरळीतपणे चालू
शकतो. हाच ईपदे श ऄप्रत्यक्षपणें केले ला अहे .
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भाष्ट्यिरता
ईपदे शपरतेच्या जोडीने भाष्ट्यपरता हाही गण त्यांच्या काव्यांत खदसतो. याचे ईत्कृष्ट ईदाहरण
म्हणजे त्यांच्या म्हणी—
कडू खान रूचेना, कडू बोलनं रूचे
ऄशी कशी दजाभाइ बोल वो वाचे. (२०२)*
घरकोंबड्ाले ग्यान नहीं,
घर जावयाले मान नहीं. (२०३)*
हातामधी घडाय, फकट गेला याय. (२०४)*
झकवा
ऄरे अरदटाकेला
तले कशाचं खहरीत
तशी खनझूर शेताले
काय सांगे बरसात ? (२०५)*
ऄशा तऱ्हे च्या काही स्फट ईदाहरणांखेरीज ―संसार‖, ―माझ्या जीवा‖, ―लपे करमाची रे खा‖, ― अता माझा
माले जीव‖, ―खहरीताचं दे नं घेनं‖, ―मन‖, ―वाटच्या वाटसरा‖ आत्यादी कखवता म्हणजे त्यांनी मानवी जीवन,
त्याचे व्यवहार त्याची वतगणक
ू अखण त्याचा स्वभाव यांवर केले ली भाष्ट्येच होती. त्यांत ईपदे श जो अले ला
अहे तो त्यांच्या भाष्ट्याचा पखरपाक म्हणूनच अले ला अहे . त्यांच्या भाष्ट्यपरतेचा सदं र नमना म्हणून ―मन‖ ही
कखवता पाहण्याजोगी अहे . मनाच्या सवग व्यापारांचे मार्ममक खववेचन त्यात ऄखतशय हृदयगंमपूवगक अखण
पखरपूणगतेने अले ले अहे . ईपलब्ध ले खनांतून या कखवतांचा परामिग घेतला गेला ऄसल्यानें आथे ऄखधक
स्पष्टीकरण खदले ले नाहीं.
िणम निरता
त्यांच्या काव्यांतून प्रकिाने खदसणारा अणखी एकगण म्हणजे त्यांची वणगपरता. याची ईदाहरणे
म्हणून त्यांची स्थळखचत्रे,

प्रसंगखचत्रे,

शब्दखचत्रे–व्यखक्तखचत्रे अखण कथाखचत्रे (कथात्म कखवता)ही

पाहण्याजोगी अहे त.
स्थळखचत्रांमध्ये ―माहे राची वाट‖ अखण ―घरापासून मळ्याकडे या कखवता पाहाव्यात. ―माहे राची वाट‖
या कखवतेत त्या वाटे वरचे रे ल्वे फाटक,

मध्ये लागणारी लौकी नदी, बाजूच्या बाभळीची बनें अखण

पानमळे , रस्त्यावरील पाण्याच्या डबक्यांत डं बणाऱ्या म्हशी, वांटेवरून जाणाऱ्या ईसाच्या गाड्ा, त्यांच्या
बैलांच्या गळ्यांतील घंया-घंगरांचा नाद,

तसेच गव्हा-ज्वारींची पोती घेउन जाणाऱ्या गाड्ांतून

रस्त्यावर सांडणारी धानयाची धार अखण तें वेचणारा पाखरांचा थवा, रस्त्यातून जाणारी गाइ-म्हशींची
खखल्लारे , भाजीच्या पाया घेउन जाणाऱ्या बायका, झोळी भरून धानय खमळाल्यामळे तृप्त झाले ले खभकारी
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आत्यादी वणगन ती वाट अपल्या डोळ्यासमोर साक्षात् ईभी करते . हे वणगन ऄलं कारप्रचर भािेत नाहीं. आथे
कल्पना खवलास नाहीं. परंत येथील साध्यासध्या भािेत हबेहब रे खाटनाचे अखण तो प्रत्यय ते वढ्ाच तोलाने
वाचकाला अणून दे ण्याचे सामर्थयग अहे . हे वणगन वाचताना बखहणाइंच्या माहे राची वाट अपल्याही
डोळ्यासमोर खजवंत होते यातच त्याचे सारे यश सामावले ले अहे . तीच गोष्ट त्यांच्या ―घरापासून मळ्याकडे ‖
या संचातील स्थल खचत्रांची. बखहणाइ घरातून मळ्याकडे जायला खनघतात तेंव्हा वाटे त महारवाडा,
दारूचा गत्ता, नारखा वाडा, चनीबापूची पेढी, नानाजींचा छापखाना, भताची हवेली, भाखटनीचे घर,
बालाजीचे दे उळ, सावगजखनक गणपतीचे खठकाण, शनीचे दे उळ अखण ऄखेर डाळवाल्याचा फड लागतो.
ही रे खाटने बारीक –सारीक तपखशलाने भरले ली नाहींत परंत पटटीचा खचत्रकार जसे मोजक्या
फटकाऱ्यांत एखादे खचत्र ईभे करतो ते कौशल्य बखहणाइंना आथे साधले ले अहे . त्यांतला मोजका तपशील
त्या खठकाणाचे नेमके वैखशष्ट्य दाखवून दे तो. ईदा. —
ऄरे नारखा वाड्ात
दे वा, पडता रे पाय
दाबा दाबा नाकपड्ा
अता नही दजी सोय !
खकती बदकं-कोबंड्ा
अठीतठी घनानल्या
दारोदारी पडे घान
घरी माख्या भनानल्या ! (२०६)*
या मोंजक्या ओळींत नारखा वाड्ाची ददग शा अपल्या डोळ्यांसमोर हबेहूब साकार होते . ऄथात्
खठकाणाच्या महत्वानसार त्याचे रे खाटन कमी-ऄखधक झाले ले ऄसले तरी बखहणाइंच्या घरापासून
मळ्यापयंतची वाट त्यावरील सवग मोक्याच्या जागासह अपल्या डोळ्यांसमोर साकार होते .
बखहणाइंनी रे खाटले ली व्यखक्तखचत्रेही ऄशीच मोजक्या रे िांतून अपली सवग वैखशष्ट्ये प्रगट करणारी
अहे त. यांत त्यांची सख्खी सासू, चलत सासू खभवराइ, नणंद कासाइ, मोठी जाउ पानाइ, सीताइ अखण
खभमा या सना, दीर भानादाजी आत्यादी कटं बातील व्यक्तींची त्याचप्रमाणे ठमाबाइ, मांगो बोवा, गणपत,
मारोत्या, धडाबोय, चकणा मनीर, मक्की झपजारीन, भोजा, छोटू भय्या, लालू खमय्या, आत्यादी पखरसरांतील
माणसांचीही खचत्रणें अहे त. यांतील कटं बातल्या माणसांची बहते क खचत्रणे ही त्यांच्या स्वभाववैखशष्ट्यांना
धरून अहे त तर आतरांची त्यांच्या एकूण ऄवताराचे वणगन करणारी अहे त. ईदा —
माझी सासू खभवराइ
कसं गमतीचं बोलनं
हाशीसन अवध्याचं
पोट गेलं फटीसन
नाव ठे ये अवघ्याल
करे सव्यांची नक्कल
हासवता हासवता
खशकवते रे ऄक्कल (२०७)*
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त्यांच्या ―अप्पा महाराज‖ अखण ―रायरंग‖ या कखवताही त्या त्या व्यक्तीचे रे खाटन करणाऱ्या अहे त.
―स्फट ओव्या‖ तील असोद्याचा शेतकरी हे ऄसेच एक रे खाटन अहे . ही सारी खचत्रे त्यांनी नेटकेपणें
रे खाटली ऄसून त्यांत जसे खचत्रकाराचे कसब प्रगट झाले ले अहे तदवत त्यांनी रे खाटले ल्या कटं बेतर
व्यक्तींच्या खवनोदी व्यखक्तरे खांत व्यंगखचत्रकाराचे कौशल्य प्रगट झाले ले अहे . ―बखहणाइंच्या काव्यातील
खवनोद‖ या सदरांत त्यांचा ऄखधक ईल्लेख अले ला अहे च. याखेरीज लोकगीतांप्रमाणे नात्यागोत्यांच्या
मंडळींचे कौतकाचे ईल्लेख त्यांच्या कखवतात मधून मधून येतांना खदसतात. ऄशा खठकाणीं ऄगदी थोडक्यांत
त्या त्या व्यक्तीचे वैखशष्ट्य साकारले ले खदसते . ईदा. —
माझे वडील मामाजी, जशी दे वाची मरत
मामी गंगेचं तीरथ
वडील चलता बाइ, अहे घराला मंडण
चलती खबजलीचं पान. (२०८)*
या लोकगीतांतील ओव्यांतील खचत्रण अखण बखहणाइंच्या ―माहे र‖ कखवते तील अइ, बाप, भाउ
आत्यादीचे खचत्रण सारखेच अहे ईदा. —
भाउ ―घमा‖ गाये घाम
―गना‖ भगतगनात
―धना‖ माझा खलखनार
गेला खशक्याले धयात. (२०९)*
―धरत्रीले दं डवत‖ मधील त्यांच्या भावाची व्यखक्तरे खाही ऄशीच अहे . बखहणाइंची स्वतंत्र
व्यखक्तखचत्रात्मक रे खाटने ही याच पायाच्या अधारावर ईभी राखहले ली अहे त ऄसे म्हणण्यास हरकत नाही,
अपल्या कल्पनाशक्तीच्या अखण कखवत्वशक्तीच्या जोरावर या व्यखक्तरे खा फलखवण्याचे कसब त्यांना साधले
गेलेले अहे .
बखहणाइंच्या काव्यांतील प्रसंगखचत्रेही ते वढ्ाच तोलाने अपल्यासमोर येतात. ―नहीं खदयामधी
ते ल‖, ―काय घडे अवगत‖, ―चल्हा पेटता पेटेना‖, ―खपलोक‖, ― पंढरीची झदडी‖, ―माझी मक्ताइ‖ आत्यादी
प्रसंगखचत्रणांचा या कखवतेत समावेश ऄसून ―नही खदयामधी तेल‖, ―चल्हा पेटता पेटेना‖, ―काय घडे
अवगत‖,

ही कांही ईत्कृष्ट प्रसंगखचत्रे अहे त. ―नही खदयामधी ते ल‖ यांत एका ऄंधाऱ्या रात्री खदवा

लावायला जावे तर त्यांतील ते ल संपले ले ऄसते . ते ल खमळाले तर वात ईं दराने पळवले ली अढळते.
झचधकाची वात करून वेळ खनभावण्याचे केले तर काड्ापेटी सांपडत नाही अखण सांपडते ते व्हा त्यांत
ऄसले ली एकमे व काडी वाऱ्याचे झोताने पखहल्याच झट्ट्क्यांत खवझून जाते . ऄसे एका ऄगदीं लहान घटनेचे
मजेदार परंत प्रत्ययकारी खचत्रण अहे . ऄसले गडबड घोटाळे अपणही रोजच्या जीवनांत ऄनभवीत
ऄसतो. म्हणूनच बखहणाइंनी खवनोदाच्या ऄंगाने केले ले हे खचत्रण मोठे खमासदार वाटते . ऄत्रयांनी अपल्या
दसऱ्या अवृत्तीच्या प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे हे केवळ गरीबीचे परंत खेळीमे ळीचे अखण,

ऄखेरीस

खवनोदात पयंवसान झाले ले ऄसे खचत्र अहे ऄसे वाटत नाही. कारण ऄसा प्रसंग कोणाच्याही घरांत
घडणारा अहे . यामागे केवळ गरीबी हे च कारण ऄसू शकते ऄसे नाही तर हलगजीपणामळे ही ऄसे घडू ं
शकते . ―चल्हा पेटता पेटेना‖ हे ही ऄसेच ऄगदी लहानशा घटनेवर अधारले ले खचत्रण अहे . घरांत
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सगळ्यांना भका लागले ल्या ऄसतात अखण चूल पेटण्याचे तर नांव नाही! अयत्या वेळी फं कणीही कठें
नाहीशी झाले ली. ऄखेरीस कसाबसा एकदाचा चल्हा पेटलाअखण स्वंयपाक रांधून झाला. हा ऄगदी
रोजच्या जीवनातला क्षल्लक प्रसंग. परंत अपल्या वणगनशक्तीने बखहणाइंनी तो मोठा बहारदार केला अहे .
―नही खदयामधी तेल‖ मध्यें चढत्या पायरीच्या खचत्रणाचे पयगवसान ऄखेर एकमे व काडी होती तीही खवझून
गेली या परमोच्च झबदू ने साधले गेले अहे तसे ―चल्हा पेटता पेटेना‖ या कखवते त खवस्तवाच्या धनयाला ―तला
हींव कसं भरलं ? ‖ऄसा प्रश्न करणाऱ्या बखहणाइंना ऄखेर तवा ―खदखदा हसतो‖ या खवरोधाभासांत या
प्रसंगाचा परमोच्च झबदू साधला गेला अहे . ही दोनहीही खचत्रणें खवनोदी ऄंगाने रे खाटले ली ऄसल्याने ती
वाचकाला गदगल्या करून हं सखवतात. ―काय घडे अवगत‖ मधील प्रसंग मात्र रॄास रोखून धरायला
लावणारा अहे अखण ऄखतशय साध्या-सरळ-सोप्या भािेत बखहणाइंनी त्यांतील धडधड, खभती, अशंका
अखण ऄखेरचा सटकेचा खन:रॄास अखण त्यानंतर दाटू न अले ली कृतज्ञता आत्यादी भावच्छटा खजवंत केल्या
अहे त. खचत्रण ऄखतशय तपशीलवार अहे . त्यामळें तो प्रसंग सलगपणें, ऄखंडपणें अपल्या डोळ्यांसमोर
सरकत जातो. हाऱ्यांत लहानग्याला झोपवून मळ्याकडे जाणारे प्रसन्न मन, झाडाखाली हारा ठे वन
ू कामांत
गंतून गेलेले खनझरृत मन, नाग अले ल्याची बातमी ऐकून चरकले ले मन, लहानग्याशी खेळणारा नाग पाहू न
धडधडणारे मन, परमे रॄराचा धांवा करणारे व्याकूळ मन, गराख्याचा पावा ऐकून अरृयगचखकत झाले ले मन,
नाग गेलेला पाहू न खवरॅांत झाले ले मन अखण ऄखेरीस कृतज्ञते ने भरून अले ले मन या सवग भावच्छटांच्या
पखरपूणग अवतगनातून हा प्रसंग आथें साक्षात् ईभा राखहले ला अहे म्हणूनच तो ऄखतशय हृद्य झाले ला अहे .
सूक्ष्म रे खाटन हा बखहणाइंच्या काव्यशक्तीचा एक महत्वाचा गण अहे हे यावरून लक्षांत येइल.
कथात्मकता
ईपदे शपरता अखण भाष्ट्यपरता या दोन गणांप्रमाणे कथात्मकता हे ही जनया काव्याचे एक वैखशष्ट्य
अहे . बखहणाइंच्या काव्यांत त्याचीही ईदाहरणें अपल्याला खमळतात. ―गोसाइ‖, ―खोकली माय‖, अखण
―जयराम बवांचा मान‖ या त्या कखवता होत. या कखवता दं तकथांवर अधारले ल्या ऄसून ऄशा कखवता
ऄखलकडच्या काळांत फार कमी खदसून येतात. या तीनही कखवतांतून एक-एक गोष्ट सांखगतले ली अहे .
―गोसाइ‖ या कखवते त झाडावरचे भूत गेले तरी त्याच्या जहरी बोलण्याची अंच लागून ते झाडच खविारी झाले
अखण त्याकडे कोणीहीं खफरकेनासे झाले ऄशी कथा अहे . तात्पयग—तोंड गोड नसेल तर माणसाच्या
वाऱ्यालाही कोणी खफरकणार नाही. ―जयरामबवांचा मान‖ अखण ―खोकली माय‖ या कतगव्यतत्पर,
परोपकारासाठी स्वतःवर संकट ओढवून घेणाऱ्या अखण प्रसंगी प्राण दे णाऱ्या ऄथवा साऱ्या दख:- भोगाचा
भार लोककल्याणासाठी खनमूटपणें वाहणाऱ्या खवभूतींच्या कथा अहे त. ऄशी माणसे केवळ लोकादरालाच
पात्र होत नाहीत तर ती दे वतातल्य होतात ऄसेच या कथांतून सांखगतले ले अहे . ऄशा माणसांची कीती
झदगत राहते . या गाण्यांत कथातत्वाबरोबरच नाय, संवादात्मकता, प्रसंगखनर्ममती आत्यादी कथातत्वाला
पोिक ठरणारे गणही अहे त. बखहणाइंच्या ज्यां कांही प्रकाखशत-ऄप्रकाखशत कथा अहे त, त्यांत वरील
बोधकथा अले ल्या अहे त म्हणून या कखवता म्हणजे त्या कथांनांच त्यांनी खदले ले काव्यरूप होय.
―बखहणाइंच्या काव्यामागील प्रवृत्ती-प्रेरणा‖ या सदरांत सत्यवान-साखवत्री कथेवर त्यांनी रचले ल्या
ओव्यांतील एक ओवी ईदाहरणादाखल खदले ली अहे . ईत्स्फूतग खनर्ममतीप्रमाणे एखादा खविय घेउन त्यावर
काव्य करण्याची क्षमताही बखहणाइंमध्ये होती या मताला बखहणाइंच्या या कथाखचत्रणांमळे पष्टीच खमळते.
त्यांचे ―भताच्या हवेली‖ चे खचत्रणही ऄसेच दं तकथेवर अधारले ले अहे .
ऄशा तऱ्हे ने बखहणाइंची गाणी खवखवध ऄंगांनी अखण खवखवध ढं गांनी फलू न अले ली अहे त.
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समारोि
अतापयंत बखहणाइंच्या गाण्यांच्या खवखवध ऄंगांचे खचखकत्सक दृष्टीने खववेचन करण्याचा जो प्रयत्न
केला अहे , त्यावरून त्यांच्या गाण्यांतील काव्यगण खनदशगनास येतात. काव्याची नेमकी अखण खनणायक
व्याख्या केली गेलेली नाही. सामानयतः ‘poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings’ ही
वडग स्वथगची व्याख्या झकवा ―Poetry is a criticism of life with the limitations of poetic truth and poetic
beauty‖ ही मॅर्थयू ऄॅनाल्डची व्याख्या ऄथवा ―वाक्यं रसात्मक काव्यं‖ ही खवरॄनाथाची झकवा ―रमणीयाथग
प्रखतपादकः शब्दः‖ ही जगन्नाथाची व्याख्या पूवगसूरींनी प्रमाण मानले ली अहे , तर ―प्रखतमांिारे ऄनभूतींचे
संवाहन‖ ऄसे काव्यलक्षण अधखनक समीक्षकांनी स्वीकारले ले अहे . ऄथात् काव्यलक्षणांच्या ऄनिंगाने
बखहणाइंच्या काव्याची खचखकत्सा प्रस्तत ले खनात ऄखभप्रेत नव्हती. परंत या दृष्टीने बखहणाइंच्या कखवतेचा
कोणत्याही ऄंगाने खवचार केला तरी वरील व्याख्यांतून सांखगतले ले गण त्यांच्या काव्यांतही कमीऄखधक
प्रमाणांत अढळू न येतात, ऄसेच अपल्या प्रत्ययास येइल.
प्राचीन कखवते त कवखयत्रींची एक परंपरा होती तशीच ऄवाचीन कखवते तही अहे . म्हणून मराठी
कवखयत्रींच्या परंपरे त बखहणाइंचे नेमके स्थान काय? प्राचीन कवखयत्रींत महं दबा, मक्ताबाइ, जनाबाइ अखण
बखहणाबाइ (तकारामाची खशष्ट्या) या प्रमख होत. पैकी महं दबेला खविानांचा संग लाभले ला होता. खतची
खनर्ममती प्रासंखगक अखण ―गोसावीयांते स्फूती दीधली‖ म्हणून घडले ली. मक्ताबाइ तर प्रत्यक्ष ज्ञानेरॄरांची
बहीण. स्वतः खवचारवंत अखण सतत खविानांच्या संगतीत. जनाबाइ अखण बखहणाबाइ यांच्या
कखवत्वशक्तीला तकारामासारख्या संताच्या संगतीत धमारे फटले ले . बखहणाबाइ चौधरींवर ऄसा कोणाचाही
बाह्य प्रभाव नाहीं. खशवाय या प्राचीन कवखयत्री खनवृत्तीमागी. परमेरॄरी गणगान अखण मक्तीची अंस हे च
त्यांचे प्रमख काव्यखविय. बखहणाइ मात्र प्रवृत्तीमागीच होत्या ऄसे म्हणावे लागेल. कारण प्रसंगी
जीवनापासून ऄखलप्त होउन जीवन नयाहाळण्याची क्षमता त्यांच्यात ऄसली तरी त्यांची दृष्टी सदै व
जीवनसनमखच होती. त्यामळें केवळ ऄखशखक्षत-खनरक्षर खस्त्रया एवढ्ाच मद्यांवर त्यांची तलना ऄप्रस्तत
ठरते .
ऄवाचीन काळांत बखहणाइंची थोडीफार जवखळक कणाशी साधत ऄसेल तर ती लक्ष्मीबाइ
खटळकांशी ऄसे मला वाटते. मात्र लक्ष्मीबाइ बखहणाइंसारख्या ऄखशखक्षत ऄसल्या तरी खनरक्षर नव्हत्या.
त्यांच्यातही ले खनगण ईपजतच होता अखण ―खवनोद‖ हा त्यांच्या स्वभावाचा एक सहजधमग होता.
बखहणाइंच्या पखरसरांत ऄखशखक्षत खनरक्षर माणसेच ऄसल्यानें त्यांना त्यांच्या काव्याचे कांहीच ऄप्रूप नव्हते .
लक्ष्मीबाइंना मात्र खविान पतीचासंग लाभूनही त्यांच्या गणांचे वा ले खनाचे कौतक तर झाले नाहींच ईलट
संधी सांपडे ल ते व्हां त्यांना कमी ले खण्याची (झकवा खटळकांच्या भािेत म्हणजे लक्ष्मीबाइं चा मूखगपणा
दाखवून दे ण्याची) संधी खटळक कधीच दवडीत नसत ऄसेच त्यांच्या स्मृखतखचत्रांतील अठवणींवरून खदसून
येते. थोडक्यांत, ऄंगभूत गणांचा खवकास घडखवण्याजोगी पखरस्स्थती बखहणाइंभोवती नव्हती तशीच
लक्ष्मीबाइंभोवतीही नव्हती. तथाखप, दे वळाच्या पखरसरांत जसे बखहणाइंच्या मनाचे पोिण झाले तसेच
स्वतःचे महत्व ठसखवण्यासाठी, अपला ऄहं कार जोपासण्यासाठी खटळकांनी काव्य ले खन कखवसंमेलन आ.
जे जे ईद्योग केले त्या वातावरणांत लक्ष्मीबाइंचा झपडही ऄनायासे पोसला गेला. त्यांनी खटळकांचे ऄपरे
खिस्तायन परे केले च पण खवशेि म्हणजे त्यांनी, खलखहले ला भाग हा खटळकांनी खलखहले ल्या भागांपेक्षा
खकतीतरी सरस ठरला! त्यांची गद्य अखण पद्य खनर्ममती बखहणाइंच्या खनर्ममतीआतकीच सहजसंदर अखण
खजवंत अखवष्ट्काराने अकिगक झाले ली अहे . ऄथात्, लक्ष्मीबाइ खनदान साक्षर तरी होत्या अखण सखशखक्षत
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वतगळांत वावरत होत्या. त्यामळे त्यांची खनर्ममती ऄखधक सफाइदार अहे . ते व्हां खहऱ्याला ज्या प्रमाणात पैलू
पाडले जातील, त्या प्रमाणांत त्यांचे तेज ऄखधक फांकेल, या नयायाने बखहणाइंनाही जर शैक्षखणक संस्कार
लाभले ऄसते . ऄथवा सखशखक्षतांचे वतगळ त्यांना लाभले ऄसते तर त्यांचीही खनर्ममती ऄखधक सफाइदार
झाली ऄसती, त्यांच्या काव्यगणांचा ऄखधक चांगल्या प्रकारे खवकास झाला ऄसताऄसे खनखरृतपणे म्हणतां
येइल. थोडक्यांत, कलावंत हा जनमावा लागतो कारण खनर्ममतीक्षमता (creative ability) ही जनमजातच
ऄसते, याची ईत्तम ईदाहरणे म्हणून बखहणाइ अखण लक्ष्मीबाइ या दोन कलावती खस्त्रयांकडे बोट दाखखवतां
येइल. पखरस्स्थतीमळें त्यांच्या ऄंगभूत गणांचा खवकास योग्य तऱ्हे ने होउ शकला नाहीं तरी त्यामळे त्यांना
कोणत्याही प्रकारे कमीपणा येत नाही. दसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे या दोनही खस्त्रयांना खवनोदांचे
स्वाभाखवक ऄंग होते . त्यामळे प्रखतकूल पखरस्स्थतीतही त्या कोमेजून गेल्या नाहींत. त्यांची दृष्टी सदै व
जीवनसनमख राखहली. प्रखतकूल पखरस्स्थतीचे घाव सोसूनही त्यांच्या वृत्तींतींल टवटवीतपंणा लोपला नाही,
याचे रॅेय त्यांच्या या स्वभाव वैखशष्ट्यालाच द्यावे लागेल. डॉ. अनंदीबाइ जोशीसारखी खवदिी स्त्री
गोपाळरावांसारख्या खवखक्षप्त माणसाच्या प्रभावाखाली करपून-कोळपून गेली पण तशाच खवखक्षप्तपणाने प्रखसद्ध
(? ) ऄसले ल्या खटळकांच्या सहवासांत लक्ष्मीबाइ झकवा ऐन तारुण्यात पखतखनधनामळे खनमाण झाले ल्या
प्रचंड पोकळींत एकाकीपणाने जगण्याची पाळी अली ऄसतां बखहणाइं, या दोघीही खचवटपणानें तग धरू
शकल्या आतकेच नव्हे तर जीवनापासून थोडे फार ऄखलप्त होउन खतऱ्हाइताच्या नजरे ने जीवनावर भाष्ट्य
करणें ऄथवा प्रसंगखवशेिी पखरस्स्थतीचा ऄनवयाथग लावणे त्यांना शक्य झाले याला कारण म्हणजे त्यांनी
अपल्यातलां कलावंत कधीच मरूं खदला नव्हता. छं द म्हणून, खवरंगळा म्हणून कळत-नकळत त्यांनी
अपल्या कलागणांना जमेल तसे खतपाणी घातले . त्यांची खनर्ममती हा त्याचाच पखरपाक होय. म्हणूनच
लक्ष्मीबाइंप्रमाणे कलावंत म्हणून बखहणाइंनी प्राप्त केले ले स्थान हे वैखशष्ट्यपूणग मानावे लागेल.
―बखहणाइंची गाणी‖ या संग्रहाच्या प्रथमावृत्तीचे प्रकाशन एकोणीसशें बावन्न सालीं झाले . म्हणजे ही
गाणी रचली जात होती ते व्हां आंग्रजी काव्यांतील Romantic प्रवृत्तीच्या प्रभावांतून यगप्रवतगन होत होते,
तरीही कखवता वाचकांचे समोर अली ते व्हां नवकाव्याला भरती अले ली होती. परंत बखहणाइंच्या काव्याचे
या दोनही काव्ययगांशी नाते नाहीं. खरे तर केशवसतांच्या यगाची कखवता क्रांखतवादी अखण मानवतावादी,
रखवखकरण मंडळाची स्वप्नवादी,

भोगवादी तर नवकवींची यथाथगवादी अखण ऄखतवास्तववादी. ईलट

बखहणाइंची कखवता सवाथाने जीवनवादी. खतचा प्रवाह हा या आतर प्रवाहातून ऄगदीं वेगळा अखण स्वतंत्र
अहे . ही कखवता प्रखसद्ध झाली तो काळही लक्षांत घेतां ऄसे खदसून येइल की, त्यावेळी नवकाव्यांची लाट
जोरदार ऄसली तरी ते लोकांना अशय अखभव्यखक्तचे दृष्टीने दबोध अखण ऄश्लील वाटत होते . सामानयांना
अपल्या ऄनभवांचे प्रखतझबब त्यात अढळत नव्हते,

त्याच प्रमाणें त्याची शब्दकळाही प्रथमदशगनीच

खबचकवणारी वाटत होती. ऄशा स्स्थतींत बखहणाइंची कखवता ही अशय-ऄखभव्यक्तीच्या दृष्टीनें
जनसामानयांना ओळखीची वाटल्यानें खतचे त्यांनी ईत्स्फूतग अखण सहिग स्वागत केलें . समाजप्रबोधन पखत्रका
―माचग–एखप्रल १९७१‖ या ऄंकांत बखहणाइंवरील ले खांत सरीता पदकींनी बखहणाइंची कखवता त्या काळांत
एवढी लोकखप्रय कां झाली ऄसावी ? याचा मागोवा घेतांना अणखी एक मद्दा ईपस्स्थत केला अहे . तो
ऄसा, की महाराष्ट्रानें सखशखक्षत स्त्रीचा सदै व रागच केले ला अहे . खतच्याबद्दल ऄनेक गैरसमज बाळगले ले
अहे त. पारृात्य संस्कृतीच्या प्रभावामळे स्वतंत्र होउ पाहणारी स्त्री ही स्वतःच्या घरसंसाराचे वाटोळे करतेच
परंत पयायाने ती अपल्या रॅेि भारतीय संस्कृतीचाही ऄधःपात घडवून अणत अहे ऄसा ग्रह त्यानें
बाळगले ला अहे . बखहणाइंच्या ऄखशखक्षतपटत्वाच्या दशगनाने सखशखक्षत स्त्रीखवरुद्धचे हे सारे गैरसमज पष्ट
झाल्यानेंही सामानय वाचकाला ―खजतं मया‖ चे समाधान वाटले ऄसणें शक्य अहे . बखहणाइंच्या काव्यांत
काव्यगण जरूर अहे त. परंत आतरही काव्यगण संपन्न कखवता न अवडतां हीच कखवता लोकांना कां
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अवडली यामागें हे ही एक कारण ऄसावेऄ से सखरता पदकी यांना वाटते . परंत बखहणाइंच्या काव्याच्या
लोकखप्रयते चे हे कारण संयखक्तक वाटत नाहीं. कारण कालांतराने मध्यमवगीय सखशखक्षत स्त्रीखवियीचा
तथाकखथत अकस कमी झाले ला ऄसला तरी बखहणाइंच्या काव्यांची लोकखप्रयता ओसरले ली नाही. ही
कखवता ऄजूनही जनसामानयांना खजव्हाळ्याची वाटते . बखहणाइंच्या काव्यांबद्दल लोकांना पूवीआतकाच
खजव्हाळा, कौतक अहे याला कारण सामानय माणसाला ते सवाथाने अपले वाटते . पूवीचे स्वप्नवादी
काव्य त्यांच्या जीवनापासून दू र होते तसेच नवकाव्यही त्यांच्या अकलनाच्या टप्प्यांत नव्हते . बखहणाइंच्या
काव्यांत मात्र त्याला अपल्याच ऄंतरंगाचे प्रखतझबब खदसले . सामानय माणूस काय ऄथवा कलांवत काय
त्यांचे ऄनभव हे सारे आथून खतथून सारखेच. परंत त्या ऄनभवांचे खवश्लेिण करणे अखण त्यांचा ऄनवयाथग
लावणे, त्यांचा छे द घेउन जीवनाच्या तळापयंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणे या सवग गोष्टींना सयोग्य
ऄखभव्यक्ती दे णें हे कलावंताचे सामर्थयग सामानय माणसांत नसते . म्हणूनच अपल्या भावभावनांना,
खवचारांना, ऄंतःकरणातील खळबळीला कणीतरी ऄखभव्यक्ती खदले ली अढळू न अली की, त्याचे मन एक
प्रकारे खवरॅांत होते अखण म्हणून त्या ऄखभव्यक्तीबद्दल त्याला खजव्हाळा वाटतो. बखहणाइंच्या काव्याच्या
लोकखप्रयते चे हे च ममग अहे . सामानय माणसांआतकेच रखसकांनाही हे काव्य अवडले कारण रखसक हाही
प्रथमतः माणूस ऄसतो. त्याच्या रखसक दृष्टीला जर कांही साखहत्यगण खदसून अले तर तो ऄखधक खूि होतो
आतकेच. बखहणाइंची सरसकट सवग कखवता ही ईत्तम कखवता अहे झकवा त्यांचे सवगच काव्य काव्यगणांनी
पखरपूणग अहे . ऄसे मळींच नाहीं. परंत ऄखशखक्षत ऄसूनही त्यांच्या काव्यांत खकत्येक काव्यगण खदसून येतात
अखण त्यांनी त्यांच्या मूळ शद्ध भावनेची शोभा वाढखवले ली अहे हीच त्यांच्याबाबतची कौतकाची गोष्ट अहे .
बखहणाइंच्या काव्यांबद्दल कतहलापोटी काही प्रश्न मनात खनमाण होतात. बखहणाइं बद्दल खवखवध
माखसकांतून अले ले ले ख ऄथवा ऄत्रे अखण सोपानदे व यांनी खलखहले ल्या प्रस्तावना यातून त्यांची ईत्तरे
सापडत नाहीत. वर ईल्लेखखले ल्या अपल्या ले खात सखरता पदकींनी ऄसे काही प्रश्न ईपस्स्थत करून
त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न व्हावा ऄशी ऄपेक्षाही व्यक्त केले ली अहे . या ले खनप्रपंचाखनखमत्ते त्या प्रश्नांचा
मागोवा घेण्याचा आथें प्रयत्न केले ला अहे त्यातील पखहला प्रश्न ऄसा की बखहणाबाइंसारखी ऄखशखक्षत
खेडवळ स्त्री काव्यरचना करी ती खलखखत स्वरुपात ऄवतरतांना नेमकी काय प्रखक्रया होते? खद्द त्यांनाच
एखादी रचना पूणग झाली ऄसे वाटू न त्यांनी ती ईतरवून घ्यायला लावली की एखादी रचना मनातच राहू न
त्यावर अणखी संस्कार होउन मग ती स्मरणातून सांखगतली गेली ? झकवा रोजच्या जीवनात अखण
प्रसंगखवशेिी त्या गाणी म्हणत ऄसता कोणी ती ईतरवून घेतली ? ती त्याच वेळी ईतरवून ठे वली कीनंतर
अठवून ईतरवली? खशवाय अपण स्वतः रचले ली ओवी अखण पंरपरे ने बाळपणापासून तोडांत बसले ली,
अखण अता अपलीच वाटू लागले ली ओवी ऄसा फरक करण्याआतकी खववेचक बद्धी त्यांच्यात होती का ?
ह्या. याबाबत सोपानदे वांकडू न खमळाले ली माखहती ऄशी— बखहणाइंची खकतीतरी खनर्ममती वाऱ्यावर खवरून
गेलेली अहे . सोपानदे वांना जाण अल्यानंतर त्यांनी व त्यांच्या मावसभावांनी ती ईतरवून ठे वण्याचा
पखरपाठ ठे वला. परंत त्यांना हवे ऄसले ले एखादे गाणे झकवा खलहू न ठे वले ले एखादे गाणे बरोबर अहे झकवा
नाही हे पाहायचे झाल्यास ते त्यांना खवचारीत अखण त्या ते गाणे मळाबर हकूम म्हणून दाखवीत. याचाच
ऄथग एखादी रचना पूणग झाली हे त्यांच्याच मनाने ठरखवले ले खदसते . सोपानदे वांजवळ कांही रचना
मळाबरहकूम ईपलब्ध होत्या. कांही त्यांनी ऄत्रयांच्या मागणीवरून स्मरणांतून सांखगतल्या. स्मरणांतून
सांखगतले ल्या रचनांबाबत झकवा वेगवेगळ्या लहानसहान खचटोऱ्यांवर खमळू न खलहू न ठे वले ल्या कखवतांबाबत
त्यांना नेहमीच क्रम अठवीत नसल्याने खकत्येकवेळा कडव्यांची ईलटापालट झाले ली ऄसणे शक्य अहे .
परंत या व्यखतखरक्त कोणत्याही प्रकारचा ऄंतगगत बदल झाले ला नाही. ईलट ऐकून-ऐकून ती गाणी
सोपानदे वांना पाठ झाले ली होती त्यामळे त्यांनी ती शब्दशः जशीच्या तशी सांखगतली. खशवाय खचठठ्या-
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खचटोऱ्यांवरील गाणीही खवस्कळीत स्वरूपांत ऄसल्याने कडव्यांचा मूळ क्रम सोपानदे वांच्या लक्षांत नसला
तरी ती खलखखत स्वरुपात ईपलब्ध ऄसल्याने त्यातही आतर कोणताही बदल होण्याची शक्यता नव्हती.
म्हणूनच कोणत्याही प्रकारे ऄनय संस्कार न होता बखहणाइंची गाणी अपल्या मूळ स्वरुपातच रखसकांपढे
अली ऄसे म्हणता येते. दसरी गोष्ट म्हणजे बखहणाइंची रचना ही एकाच वेळी सलगपणे घडले ली अहे .
ईदाहरण म्हणून ―अखदमाया‖, ―खोप्यामधी खोपा‖, ― सासरवाशीन‖, ही नावे सोपानदे वांना स्मरतात.
कारण त्या-त्या घटनांना ते साक्षी अहे त. परंत एकच गाणे कालांतराने अखण तकड्ा-तकड्ांनी घडले
झकवा ते गाणे पूणग होइपयंत त्यात काही बदल झाले . ऄसे त्यांना कधींच अठवत नाही. ईलट प्रसंगखवशेिी
ऄथवा एखादा खविय डोळ्यांपढे ऄसताना ईदा. (―अखदमाया‖, ―माझी मक्ताइ‖ झकवा ―सत्यवान साखवत्री‖)
तसेच खवखशष्ट भाववृत्तीमध्ये खनमग्न ऄसतांना त्या-त्या रचना ऄंखडपणे जनमले ल्या अहे त. ईदा. —
(―मन‖, ―संसार‖) दै नंखदन जीवनात वेगवेगळ्या खनखमत्ताने त्यांचे खवचार वा कल्पना ज्या स्फटरूपाने व्यक्त
झाल्या त्या-त्या तशा स्फट स्वरुपातच राखहले ल्या अहे त. याचाच ऄथग ऄखशखक्षत ऄसल्या तरी बखहणाइंना
पखरपूणगतेची ईपजत जाण होती. त्यामळे त्यांना ऄखंड खनर्ममती शक्य झाली. दसरी गोष्ट म्हणजे स्वतःच्या
ओव्या अखण परंपरे तील ओव्या यातही सरखमसळ नसावी. पारंपाखरक लोकगीते त्या सहसा म्हणतही नसत.
ईलट कधी सोपानदे वांनी खवचारले की अइ तूं कोणाचे गाणे म्हणते स तर त्या ईत्तर दे त, “मी माझंच गानं
म्हनते . अपल्याला येतं तर दसऱ्याचं कशाला म्हणायचं? ” आथे ―बखहणाइंच्या गाण्यातील लोकवाणी‖
(सत्यकथा नोहे बर
ं १९७८) या अपल्या ले खात रॅी. मधकर वाकोडे यांनी ईपस्स्थत केले ल्या ऄशाच एका
प्रश्नाची दखल घ्यावीशी वाटते . पारंपाखरक रचनांतील काही ईदाहरणे दे उन बखहणाइंच्या काव्याबाबत ते
म्हणतात, “माहे रांच्या या हं ड्ांत बखहणाइंचे धन खकती अखण लोकधन खकती ? ”या मद्याच्या पष्ट्यथग
त्यांनी पढील साम्यस्थळांची ईदाहरणे खदली अहे त. —
कसा घरोट घरोट, चाले माझा घरघर
त्याच्या घरघरीतून, माले ऐकू येतो सूर
ही पारंपाखरक ओवी अखण बखहणाइंच्या ―घरोट‖ मधील
कसा घरोट घरोट
माझा वाजे घरघर
घरघरीतून माले
माले ऐकू येतो सूर
ही ओवी. बखहणाइंची ओवी मूळ ओवीच्या चकीच्या पाठांतराने अले ली ऄसावी ऄसे त्यांना वाटते . त्याम ळे च
―घरघरीतून माले , माले ऐकू येतो सूर‖ ऄशी खटकणारी खिरूक्तीअली अहे ऄसे ते म्हणतात. ऄशाच
तऱ्हे ने बखहणाइंची ―मानूस‖ मधील
मानसा मानसा,
कधी व्हशीन मानूस
लोभासाठी झाला
मानसाचा रे कानूस
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ही ओवी चकीची ऄसून परंपरे ने अले ली ओवी त्यांनी खदली अहे ती ऄशी—
मानसा मानसा, कधी व्हशील मानूस
घडीच्या मतलबासाठी, केले मानसाचं कनूस
याचा ऄथग घाटापासून खवळ्याने कणीस खडावे तसे. स्वाथासाठी माणसाने माणसाचे शीर खडले ले अहे .
ऄत्रयांनी ―कानूस‖ चा ऄथग ―पशू‖ ऄसा लावून बखहणाइंच्या ओवीचा ऄथग लावून दाखखवला ऄसला तरी ही
ओवी म्हणजे मूळ ओवीचे भ्रष्ट रूप अहे ऄसे रॅी. वाकोडे यांना म्हणायचे अहे .
तसेच—
माय म्हणता मायेशी, ओठाला ओठ खभडे
मावशी म्हणतांना, ऄंतर ते खकती पडे
ही लोकगीतांतील ओवी अखण बखहणाइंची माय म्हनता म्हनता
होट होटालागे खभडे
अत्या म्हनता म्हनता
केवढं ऄंतर पडे .
ही ओवी, यांतही खवलक्षण साम्य अहे . यामळे बखहणाइंची पारंपाखरक रचना पाठ ऄसण्याची शक्यता ते
गृहीत धरतात. म्हणून ऄशा ओव्यांचा समावेश लोकधनातच करावा लागेल, ऄसे ते म्हणतात.
वरील ईदाहरणांवरून ऄसे म्हणता येइल की बखहणाइंच्या रचनेचे क्वखचत प्रसंगी लोकगीतांतील
रचनांशी खवलक्षण साम्य खदसून येते. तथाखप ते वढ्ावरून बखहणाइंनी परंपरे ने अले ल्या ओव्या अपल्याच
म्हणून सांखगतल्या ऄसा ऄथग काढणे चकीचे होइल. कारण कलावंताची प्रकृखत ही मूलतः शोधक ऄसल्याने
वेगवेगळ्या व्यक्तींची खनर्ममती–ऄगदी वेगळ्या काळात अखण वेगळ्या खठकाणीसद्धा–एकाच प्रकारची घडणे
ऄसंभवनीय नाही. म्हणून कलावंताची एकूण खनर्ममती अखण खतचा दजा लक्षात घे ता ऄशा क्वखचत कठे तरी
अढळणाऱ्या साम्यावरून कलावंतावर चोरीचा ऄथवा ऄनकरणाचा अरोप करणे ऄनखचतच ठरे ल.
लोकगीतात भरपूर खजव्हाळा ऄसतो. खकत्येकदा चमकदार कल्पना, नमगखवनोदही ऄसतात. परंत प्रखतमेची
पल्लेदार झेंप अखण खवचारझचतनाची खोली या दृष्टींनी बखहणाइंची गाणी खकतीतरी रॅेि अहे त. केवळ खनखळ
भावनाखवष्ट्कार एवढे च त्यांचे स्वरूप नाही तर बखहणाइंच्या प्रखतभेने त्यांचे मोल खकतीतरी पटींनी वाढखवले ले
अहे . तात्पयग, त्यांनी जाणूनबजून कधीच ऄनकरण केले नाही. जे मातीत मरले ले ते च परंपरे ने अले ले .
परंत ऄखभव्यक्तीचे संपूणग नवीन रूप घेउन. ईदा — ―मानूस‖, ― घरोट‖ या संदभात वर ईल्लेखखले ल्या ओव्या
या बखहणाइंच्या एकेका पूणग रचनेचे ऄंग म्हणून अले ल्या अहे त. अखण म्हणून त्या कखवतांच्या संदभात
त्यांचे मोल वेगळे अहे . लोकगीताच्या परंपरे चे संस्कार त्यांच्यावर ऄसणारच कारण बाळपणापासून ती
गाणी त्या ऐकत अले ल्या होत्या ते व्हा एखादी ओवी त्यांच्या स्मरणात राहू न गेली ऄसेल ऄसे जरी गृहीत
धरले तरीएका स्वतंत्र रचनेच्या सदं भात खतचा केले ला ईपयोग हे त्यांच्या पथकते चे द्योतकच मानावे
लागेल. त्यामळे त्यांच्या मोठे पणाला बाध येत नाहीच ईलट त्यांच्या स्वतंत्र खनर्ममतीक्षमते चे ते ईदाहरणच
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ठरे ल. तसेच ―मानूस‖ मधील ओवीबाबातही एक स्पष्टीकरण दे ता येइल. खेड्ात कणसाला ―कनूस‖
म्हणतात तदवतच ―पशू‖ या संदभात ―कानूस‖ हा शब्दही वापराला जातो. रोजच्या व्यवहारांतही रागाने
बोलतांना ―काय मानूस हैस का कानूस हैस?‖

ऄसा वाक्प्रचार सतत ईपयोगात अणला जातो. ऄथात्

खेड्ांतील माणसाला ―कनूस‖ जेवढे पखरखचत ते वढाच ―कानूस‖ ही. त्यामळे लोकगीतांतील रचना
कणसाच्या संदभात बरोबर ऄसली तरी तोच संदभग प्रमाण मानून बखहणाइंची रचना चकीची म्हणता येणार
नाही. शब्दांनी खेळणे हा त्यांचा छं द होता. एका शब्दाचे खवखवध ऄथगही त्या ध्यानात घेत ऄसत. म्हणूनच
लोकगीतांतील वरील ओवी त्यांनी ऐकले ली होती ऄसे गृहीत धरले तरी ―कनूस‖ ऐवजी ―कानूस‖ वापरून
त्यांनी ओवीला खदले ला वेगळा संदभग हे त्यांच्या कखवत्वशक्तीचे ईदाहरणच ठरते ऄसे म्हणावे लागेल.
त्याचप्रमाणे ―घरोट‖ संबंधातील ओवीमधील खिरूक्ती ही चकीच्या पाठांतराने अली ऄसे म्हणण्यापेक्षा
लोकगीतांप्रमाणे ताल व लय सांभाळण्याचा जो गण बखहणाइंच्या गाण्यात अहे त्यामळे ती खिरूक्ती अली
अहे ऄसे म्हणता येइल. कारण ओवी म्हणताना ही खिरूक्ती कानाला खटकत नाही परंत त्यामळे ऄथाला
बाध येतो ऄसेही म्हणता येत नाही. खशवाय त्यांच्या ज्या कथा ईपलब्ध अहे त त्याबाबतही सोपानदे वांनी
लहानपणी कधी, “अइ तूं ही कोणाची गोष्ट सांगतेस? “ ऄसा प्रश्न खवचारला तर त्या “कोनाची नाही. मी
माह्या मनानंच तले सांखगतली.” ऄसे ईत्तर दे त. सोपानदे वांच्या या म्हणण्याला बखहणाइंच्या काव्यांतूनही
दजोरा खमळतो. कारण
माझी माय सरसोती
माले खशकखवते बोली. . . (२१०)*
या त्यांच्याच ईक्तींतून त्यांना स्वतःच्या खनर्ममतीक्षमते ची जाण होती याचा प्रत्यय येतो.
बखहणाइंच्या गाण्यांबाबत दसरा प्रश्न म्हणजे अकृतीबंधाबाबतचा “बखहणाइंच्या गाण्यांना
अकृतीबंधाचं भान जरूर अहे . मख्यतः ओवी छं द त्यांनी वापरला ऄसला, तरी गीतांना त्यांनी वेगवेगळ्या
जाखत वापरल्या अहे त. अखण ओवी छं द वा या जातीतही बंखदस्तपणे खलखहले अहे . यमकाचे बाबतीत
प्रत्येक ओवीतल्या ऄक्षरसंख्येबाबत जशी त्यांनी खढलाइ केले ली नाही, तशीच सबंध कखवता ही एक
समग्रखचत्र म्हणून ईभी रहावी ऄशी दक्षता घेतले ली अहे . चांगल्या कखवतेला चांगला शेवट हवा ऄसतो, हे
तत्वही त्यांना माहीत अहे . ” ऄसे म्हणून अपल्या मागे ईल्लेखखले ल्या ले खात सखरता पदकींनी “हे भान
त्यांना ईपजत ऄसावं, तसंच त्यांच्या कखवपत्राच्या अखण त्यांच्या खमत्रांच्या काव्य गायन-वाचनाच्या
रॅवणानंही अलं ऄसावं का? “ ऄसा प्रश्न ईपस्स्थत केला अहे . त्याचप्रमाणे ―चार ओळींच्या काव्यांत चौर्थया
ओळींत खवनोदाचा स्फोट साधायचा हे अधखनक तंत्रसद्धा त्यांना ऄवगत होतं‖ ऄसे ऄत्रयांनी पखहल्या
अवृत्तीच्या प्रस्तावनेत म्हटले अहे . बखहणाइंची गाणी ही ईस्त्फूतग स्वयंभप
ू णे अकारले ली. मग त्यांनी
जाणीवपूवगक रचना केली ऄसे म्हणणे खकतपत रॅेयस्कर ठरे ल? मला वाटते लहानपणापासून त्या जे ऐकत
अल्या, त्याचा जो अकृखतबंध त्यांच्या कानांना भावला, तोच ऄलगदपणे त्यांच्या वाचेतून प्रगटला ऄसावा.
सोपानदे व अखण त्यांच्या खमत्रांची कखवता त्यांनी फारशी ऐकली नाही. कारण सामानयतः काव्य-गायनवाचनाचा प्रकार हा कखवसंमेलनातून झकवा सोपानदे व खशक्षणासाठी शहरगावी होते खतथे खमत्रमे ळाव्यात होत
ऄसे. परंत लोकगीते मात्र त्यांनी ऐकले ली होती, त्याचप्रमाणे रखवखकरण मंडळाची गाणीही (रे कॉडग )
त्यांच्या कानांवर पडत. खवखवध रचना खटपण्यांची अखण त्याच अकृतीबंधांत रचना करण्याची त्यांची क्षमता
ईपजतच होती. त्यांची ―गाडी जोडी‖, ―सासरवाशीन‖ ही गीते ऄशीच जनमली. ―नको लागूं जीवा सदा
मतलबापाठीं‖ ही रचना रखवखकरण मंडळाच्या एका तत्कालीन गाण्याच्या चालीवरून सचले ली अहे ऄशी
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अठवण सोपानदे व सांगतात. ओवी छं द जसा त्यांनी रॅवणशक्तीच्या जोरावर अत्मसात् केला, तदवतच या
खवखवध जातीही. त्याबाबतचे ज्ञान तर त्यांना काहीच नव्हते तसेच ऄत्रे म्हणतात तसे ―चौर्थया ओळीत
खवनोदाचा स्फोट करणे‖ आत्यादी अधखनक तंत्राचीही त्यांना जाणीव नव्हती. तोहीं त्यांच्या स्वाभाखवक
खनर्ममतीचा अखवष्ट्कार अहे ऄसेच म्हणावे लागेल. कारण अपण काव्य करतो हीच खजथे त्यांना जाणीव
नव्हती खतथे तंत्राची जाण तरी कठू न ऄसणार?
बखहणाइंच्या काव्याच्या अकृतीबंधाचा खवचार करताना अणखी एका गोष्टीचा खवचार करावा
लागेल. तो म्हणजे घाटासंबंधीचा. अधखनक समीक्षेच्या दृखष्टकोणातून कखवते च्या अकृखतबंधाचा खवचार
होतो तो रचनेच्या दृष्टीने नव्हे तर घाटाच्या दृष्टीने. अधखनक समीक्षेच्या दृखष्टकोणातून अशयाचे बीज
लहानरूपात कठे तरी ऄसते अखण त्या अशयांतील खवखवध संवद
े नांची वलयें त्यातूनच अकारले ली
ऄसतात. त्यामळे सबंध कखवते चे रूप एकखजनसी ऄसते . त्यांतील एखादे कडवे काढले वा वाढखवले तर तो
घाट ढासळतो. थोडक्यात आथे घाटांची जाणीव ऄसते अखण तो घाट अशयाला ऄनरूप ऄसा स्वयंभू
स्वरूपाचा ऄसतो. लोकगीते ही एकप्रकारची मक्तके. खतथे अशयापेक्षा खविय महत्वाचा ऄसतो. त्यामळे
एका कडव्यात एकाच कल्पनेचा खवस्तार ऄसतो. अखण एकाच खवियावरील ऄनेक कडवी खमळू न एक
कखवता होते . परंत ही रचना साखळी सारखी दव्यांत दवे ऄडकवून केले ली ऄसते . त्यांतील दवे कमी
ऄखधक करता येतात. त्याचप्रमाणे एखादा दवा काढू न सांखळी जोडली तरी खतच्या एकसंघपणाला झळ
पोचत नाही. जनया कखवतेतही ऄशा प्रकारची रचना खदसते . ईदा- पंखडतकाव्यांतील वणगने पहावीत. ऄशी
पानांमागून पाने भरून येणारी वणगने ऄथवा संत काव्यांतूनही खवखशष्ट कल्पना लोकमानसावर
ठसखवण्यासाठी येणारी ईदाहरणांमागून ईदाहरणेही सांखळी पद्धतीच्या रचनेची ईदाहरणे होत. कखवते च्या
संदभात अधखनक काळात खनमाण झाले ली घाटाची कल्पना म्हणजे रचनाबंधाचे प्रगल्भरूप म्हणता येइल.
घाटाचा अकार हा स्वयंभू मानला जातो अखण खतथे एकखजनसीपणाची जाणीव ऄसते . बखहणाइंच्या
कखवते चा या दृष्टीने खवचार करता ऄसे खदसून येइल की त्यांची रचना वरकरणी सांखळी पद्धतीची वाटली
तरी प्रत्येक कडव्यात मूळ वण्यग खवियाच्या खवखवध ऄंगांचे दशगन घडखवले ले अहे . ईदा. — ―मन‖ ऄथवा
―संसार‖ या कखवता. म्हणजेच आथे मूळ कल्पनेचा केवळ खवस्तार नसून खवकास अहे . म्हणून वरकरणी
सांखळी पद्धतीची रचना वाटली तरी त्यातील कडवी गाळल्याने अशयाच्या पखरपूतीच्या दृष्टीने खविय
खवकासाला बाध येतो. बखहणाइंच्या शैक्षखणक मयादा लक्षात घेता त्या-त्या खवियाचा सवांगीण खवकास
पखरपूणगपणे त्यांना साधता अलाच अहे ऄसेही म्हणता येणार नाही. ईदा. ―मन‖ या कखवते त मनाचे आतर
खवकार लक्षात घेउन त्यात ऄखधक कडव्यांची भर घालणे अखण ते खचत्र सवांग पखरपूणग करणे शक्य अहे .
तरीही घाटाचे दृष्टीने खवचार करता वरकरणी सांखळी पद्धतीची रचना खदसूनही बखहणाइंची कखवता सलग
पखरणाम करणारी अहे ऄसे म्हणावे लागेल. हा पखरणाम ऄथात् त्यांचे ऄनभव अखण शैक्षखणक मयादा या
दोन सीमांमध्ये खवियानसार कमी-ऄखधक संकोच-खवकास पावत ऄसतो बखहणाइंच्या ऄनभव समृद्धीला
शैक्षखणक संस्कार लाभले ऄसते, तर त्यांची खनर्ममती काव्यदृष्ट्या ऄखधक प्रगल्भ, पखरपूणग झाली ऄसती ऄसे
म्हणण्यास खनखरृतपणे जागा अहे . म्हणून बखहणाइंची कखवता ही अशयाप्रमाणे ऄखभव्यक्तीच्या दृष्टीनेही
जनया नव्याच्या सीमे वर वावरणारी अहे ऄसे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
समारोपाची ऄखेर करताना सरते शव
े टी एक प्रश्न ईरतो. तो म्हणजे या गाण्यांचे मूल्य काय?
अशय अखण ऄखभव्यक्ती यांतील ऄखभन्नता, व्यखक्तजीवनाच्या कक्षा ओलांडून समष्टीला कवेत घेण्याची
ताकद अखण कालपखरमाणावर मात करण्याचे सामर्थयग या जर कले च्या कसोया मानल्या तर बखहणाइंची
कखवता एका मयादे पयंत त्यांना खनखरृतपणे ईतरते ऄसे म्हणता येइल. खनर्ममतीची जाण नसतांना घडले ली
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ही ईत्स्फूतग खनर्ममती. म्हणून आथे अशयच ऄखभव्यक्तीचे रूप घेताना खदसतो. तसेच यांतील कोणताही
ऄनभव हा केवळ बखहणाइंचा राखहले ला नाही. त्यांच्याही नकळत त्याने व्यखक्तगतते च्या कक्षा ओलांडले ल्या
खदसतात अखण ही कखवता काळाच्या कोणत्याही खवखशष्ट तकड्ाशी संबखं धत नाही. यादृष्टीने खतने
कालपखरमाणावरही मात केली अहे . परंत खतचे स्वरूप साधे -सरळ-सोज्वळ ऄसेच अहे . ऄथाची नवनवीन
वलये रखसकांकडे फेकण्याआतकी व्याखमरॅता खतच्यात नसली तरी खतचे स्वरूप मोहक अहे , अकिगक अहे .
बखहणाइंचे ―मरीसनी रे जगले ‖ हे शब्द खतने त्याच्याबाबतीत साथग केले अहे त.
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५६) दे व खदसला, दे व कठे ? ब. गा.
५७) काय घडे अवगत –ब. गा.
५८) घरोट –ब. गा.
५९) माझ्या जीवा –ब. गा.
६०) म्हणी –ब. गा.
६१) खरा दे वामधी दे व–ब. गा.
६२) खरा दे वामधी दे व ब. गा.
६३) दे व खदसला, दे व कठे ? ब. गा.
६४) मलाखत
६५) स्फट ओव्या –ब. गा.
६६) जनमदा–(खंड खतसरा)
६७) काय घडे अवगत –ब. गा.
६८) पसगराम बेलदारा–ब. गा.
६९) घरापासून मळ्याकडे –ब. गा.
७०) मलाखत
७१) मानूस–ब. गा.
७२) म्हणी–ब. गा.
७३) घरापासून मळ्याकडे –ब. गा.
७४) स्फट ओव्या–ब. गा.
७५) स्फट ओव्या–ब. गा.
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७६) मी कोन ? ब. गा.
७७) मी कोन ? ब. गा.
७८) खहरीताचं दे नं घेनं–ब. गा.
७९) खहरीताचं दे नं घेनं –ब. गा.
८०) खहरीताचं दे नं घेनं –ब. गा.
८१) जनमदा–(खंड खतसरा)
८२) जनमदा–(खंड खतसरा)
८३) रायरंग –ब. गा.
८४) जनमदा–(खंड खतसरा) पृ
८५) मराठी : घटना, रचना, परंपरा
८६) मलाखत
८७) स्फट ओव्या–ब. गा.
८८) स्फट ओव्या–ब. गा
८९) स्फट ओव्या–ब. गा
९०) माझ्या जीवा –ब. गा.
९१) मलाखत
९२) घरापासून मळ्याकडे –ब. गा
९३) कशाले काय म्हनू नहीं –ब. गा
९४) घरापासून मळ्याकडे –ब. गा.
९५) घरापासून मळ्याकडे –ब. गा
९६) घरापासून मळ्याकडे –ब. गा.
९७) घरापासून मळ्याकडे –ब. गा.
९८) घरापासून मळ्याकडे –ब. गा.
९९) घरापासून मळ्याकडे – ब. गा.
१००) घरापासून मळ्याकडे – ब. गा.
१०१) स्फट ओव्या– ब. गा.
१०२) माझ्या जीवा – ब. गा.
१०३) मराठीतील स्त्री धन–प्रथमावृत्ती –
१०४) घरोट – ब. गा. –
१०५) माहे राची वाट– ब. गा. –
१०६) वऱ्हाडी लोकगीते–अवृत्ती पखहली–
१०७) माहे राची वाट– ब. गा.
१०८) माहे र – ब. गा. –
१०९) वऱ्हाडी लोकगीते–अवृत्ती पखहली
११०) मराठीतील स्त्रीधन –प्रथमावृत्ती
१११) माहे र – ब. गा.
११२) काही व्यखक्तखचत्रे– ब. गा.
११३) मराठीतील स्त्रीधन –प्रथमावृत्ती –
११४) मराठीतील स्त्रीधन –प्रथमावृत्ती –
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११५) वऱ्हाडी लोकगीते–अवृत्ती पखहली
११६) सासरवाशीन – ब. गा.
११७) सासरवाशीन – ब. गा.
११८) वऱ्हाडी लोकगीते अवृत्ती पखहली
११९) वऱ्हाडी लोकगीते अवृत्ती पखहली
१२०) संसार– ब. गा.
१२१) वऱ्हाडी लोकगीते अवृत्ती पखहली
१२२) लपे करमाची रे खा –ब. गा.
१२३) वऱ्हाडी लोकगीते –अवृत्ती पखहली
१२४) अता माझा माले जीव –ब. गा.
१२५) मराठीतील स्त्रीधन –प्रथमावृत्ती
१२६) लपे करमाची रे खा –ब. गा.
१२७) संसार– ब. गा.
१२८) वाटच्या वाटसरा –ब. गा.
१२९) माहे राची वाट– ब. गा.
१३०) माहे र – ब. गा.
१३१) योगी अखण सासरवाशीण – ब. गा.
१३२) वऱ्हाडी लोकगीते –अवृत्ती पखहली
१३३) अखजी– ब. गा.
१३४) मलाखत
१३५) शेतीची साधने– ब. गा.
१३६) पेरनी – ब. गा.
१३७) पेरनी – ब. गा.
१३८) अला पाउस– ब. गा.
१३९) अला पाउस– ब. गा.
१४०) कापनी– ब. गा.
१४१) कापनी– ब. गा.
१४२) रगडनी– ब. गा.
१४३) ईपननी– ब. गा.
१४४) ईपननी– ब. गा.
१४५) धरत्रीले दं डवत – ब. गा.
१४६) पोया– ब. गा.
१४७) गढी ईभारनी – ब. गा.
१४८) मराठीतील स्त्रीधन –प्रथमावृत्ती
१४९) गाडी–जोडी– ब. गा.
१५०) वऱ्हाडी लोकगीते –अवृखत्त पखहला
१५१) पेरनी – ब. गा.
१५२) अला पाउस– ब. गा.
१५३) अखजी– ब. गा.
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१५४) माझी माय सरसोती –ब. गा.
१५५) माहे राची वाट– ब. गा.
१५६) खवठठल मंखदर – ब. गा.
१५७) पोया– ब. गा.
१५८) स्फट ओव्या– ब. गा.
१५९) मराठीतील स्त्रीधन–प्रथमावृत्ती–प्रस्तावना
१६०) मलाखत
१६१) खानदे शाचे ऄमर काव्य वैभव–बखहणाइंची गाणी –
दा. गो. बोरसे–बातमीदार–१६–८–१९५३
१६२) माहे र– ब. गा.
१६३) अखदमाया– ब. गा.
१६४) गाडी जोडी–ब. गा.
१६५) काही व्यखक्तखचत्रे– ब. गा.
१६६) काही व्यखक्तखचत्रे– ब. गा.
१६७) चल्हा पेटता पेटेना– ब. गा.
१६८) अखजी– ब. गा.
१६९) पेरनी– ब. गा.
१७०) धरत्रीले दं डवत– ब. गा.
१७१) शेतीची साधने– ब. गा.
१७२) अखजी– ब. गा.
१७३) म्हणी– ब. गा.
१७४) स्फट ओव्या– ब. गा.
१७५) कशाले काय म्हनू नहीं– ब. गा.
१७६) दे व ऄजब गारोडी– ब. गा.
१७७) स्फट ओव्या– ब. गा.
१७८) ऄपौरुिेय वाङ्मय ऄथात् स्त्रीगीते
१७९) कशाले काय म्हनू नहीं– ब. गा.
१८०) दे व ऄजब गारोडी– ब. गा.
१८१) स्फट ओव्या– ब. गा.
१८२) स्फट ओव्या– ब. गा.
१८३) मन– ब. गा.
१८४) दे व खदसला, दे व कठे ? – ब. गा.
१८५) मन– ब. गा.
१८६) संसार– ब. गा.
१८७) माझ्या जीवा – ब. गा.
१८८) माहे र– ब. गा.
१८९) घरोट– ब. गा.
१९०) गढी ईभारनी – ब. गा.
१९१) गढी ईभारनी – ब. गा.
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१९२) स्फट ओव्या– ब. गा.
१९३) स्फट ओव्या– ब. गा.
१९४) स्फट ओव्या– ब. गा.
१९५) काही व्यखक्तखचत्रे– ब. गा.
१९६) खोकली माय– ब. गा.
१९७) ऄनागोंदी कारभार– ब. गा.
१९८) माझ्या जीवा – ब. गा.
१९९) संसार– ब. गा.
२००) खहरीताचं दे नं घेनं– ब. गा.
२०१) कशाले काय म्हनू नहीं– ब. गा.
२०२) म्हणी– ब. गा.
२०३) म्हणी– ब. गा.
२०४) म्हणी– ब. गा.
२०५) स्फट ओव्या– ब. गा.
२०६) घरापासून मळ्याकडे – ब. गा.
२०७) काही व्यखक्तखचत्रे– ब. गा.
२०८) वऱ्हाडी लोकगीते –अवृखत्त पखहली
२०९) माहे र–ब. गा.
२१०) माझी माय सरसोती–ब. गा.
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