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जगभरात अत्यंत रवसकवप्रय असिारा सावहत्य प्रकार म्हिजे ‘कविता’ 

होय. भारतीय सावहत्यातही कविता हा सावहत्य प्रकार प्राचीन 

काळापासून ज्ञात आह.े बदु्धांच्या वनिाथिानंतर त्याचं्या प्रिचनातून 

वमळालेले ज्ञान ‘उदान’ म्हिून अनुयायांनी संकवलत केले. पाली भाषेतून 

वलवहल्या गेलेल्या या गार्ा सुद्धा कायच च आहते. अशा या प्राचीनत्ि 

असिाऱ्या सावहत्य प्रकारची उत्तरोत्तर सैद्धांवतक मांडिी होत गेली. त्या 

प्रकाराला लोकवप्रयतेबरोबरच शास्त्रोक्त आकार येऊ लागला ि कायच ाचे 

विविध प्रयोग होऊ लागले आवि अनेक प्रकार विकवसत झालेत. मराठी 

सावहत्यात कायच ाचा प्रारंभ मुकंुदराज यांच्या ‘वििेकससधू’पासून गिल्या 

जातो ज्ञानेश्वर, महादंबा, नामदेि, एकनार्, तुकाराम, चोखामेळा, इ.  

संतांनी आपल्या कायच ातून 

जनप्रबोधन घडिून आिले. 

कवितेची शक्ती एखाद्या शस्त्राहूनही 

अवधक असू शकते ह े िारंिार 

अनेकांनी सूवचत केले. तसे अनेकदा 

प्रत्यक्ष पररिामही आपि पाहत 

आलो आहोत. ‘my poem ; my 

weapon’ ही भूवमका संतांपासून 

आधुवनक कालखंडापयंत अवधकच 

पक्की होत गेलेली आह.े संत 

तुकाराम आपल्या कायच ाच्या क्षमते 

 

बद्दल म्हितात “आम्हा घरी धन, 

शबदांचीच रते्न ; शबदांचीच शस्त्रे 

यते्न करू | शबदची आमुच्या जीिाचे 

जीिन; शबदे िाटू धन जनलोका ||” 

तसेच अिाथचीन मराठी कवितेचे 

जनक केशिसुत या संदभाथत 

म्हितात “कायच  पंक्तीची तरफ 

आमुच्या करी विधीने ददली असे ; 

टेकुनी ती जनता शीषाथिरी | जग 

उलर्ूवनया देऊ कसे ||” 

 
 

        ही प्रचंड आश्वासकता त्यांच्या कायच ामध्ये पाहायला ि अनुभिायला वमळते. 

 लवलत सावहत्याचे साधारिता नाटक, कर्ा, कादंबरी, चररत्र-स्िकर्न, प्रिासििथन, िैचाररक वनबंध, 

ररपोताथज अशा या सावहत्याच्या विविध प्रकारापैकी कविता हा एक सावहत्य प्रकार होय. तो समजून घेण्यासाठी 

कविता म्हिजे काय? यच ाख्या, स्िरूप, कवितेच्या सैद्धांवतक घटकांची तपशीलिार मावहती आवि कवितेचे प्रकार 

समजून घेिे अगत्याचे आह.े  

कोित्याही सावहत्याप्रकारांची यच ाख्या ही पररपूिथ असेलच असे सांगता येत नाही अनेकदा अयच ाप्ती आवि 

अवतयच ाप्तीची सदोषता असू शकते. भारतीय मीमांसकांनी केलेल्या ‘कायच ’ या संकल्पनेच्या पररभाषा ह्या एकंदर 

सावहत्याला समोर ठेऊन केलेल्या असल्या तरी नाटक हा सावहत्यप्रकार त्यांच्या अग्रभागी असल्याचे ददसते. 

नंतरच्या चचथकांनी कायच  ही संकल्पना विस्तृतपिे चर्चचली गेलेली ददसते त्याचे विविध पैलू त्यांनी वनदशथनास 

आिून ददलेत.  
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यच ाख्या : 

कायच विषयक प्राचीन यच ाख्या : 

१. “शबदार्श सवहति िक्रकवियच ापारशावलवि  |बणधे यच िवस्र्ति कायंच  तवद्धदाल्हादकाररवि || ” 

(सथदय रवसकांना आल्हाददायक अशा किीच्या विद ध अर्िा िाक्रोतीपूिथ पदबंधामध्ये योवजलेले शबदार्थ 

म्हिजे कायच ).   -कंुतक 

२. “कायच मक ग्राह्यमक अलंकारातक  |सादयंमक अलंकार: ”  

(कायच  अलंकाराणमुलेच ग्राह्य होते  ;सादयथ हाच अलंकार होय ).– िामन 

३. “शबदार्  सवहति कायच मक || ” 

(शबद आवि अर्थ यांचे सावहता ि म्हिजे कायच  ).  -भामह  

४. “ननु शबदार्  कायच मक || ” 

(खरोखर शबद आवि अर्थ म्हिजेच कायच  ).  -टद्रट  

५. “शरीरं तािददष्टार्थयच िवच्िन्ना पदािली ||” 

(इष्ट अर्ाथने युक्त असलेली पदािली म्हिजे कायच ाशरीर )  -दण्डी  

६. रीवत  :आत्मा कायच ास्य || ” 

(ररती म्हिजे विवशष्ट गुिांनी युक्त अशी पदािली हाच कायच ाचा आत्मा होय ).  - िामन  

७. ततक अदोषि शबदार्  सगुिि अनलंकृती पुनः क्वावप ||”  

(द ोोषरवहत  ,गुियुक्त ,क्ववचत स्फुट अलंकारथवहत शबदार्थ म्हिजे कायच  ).  - मम्मट  

८. “रमिीयार्थप्रवतपादक :शबद :कायच मक || ” 

(रमिीय अर्ाथचे प्रवतपादन करिारे शबद म्हिजे कायच  होय ).  - जगन्नार्  

९. ध्िनी हाच कायच ाचा आत्मा होय . - आनंदिधथन  

१०. “िाव्ययं रसात्मकं कायच मक || ” 

(रसात्मक िाव्यय म्हिजे कायच  होय ).  - विश्वनार्  

११. “शबदार्  सवहति कायच मक || ”  

(शबदार्ांचा यर्ोवचत सहभाि म्हिजे कायच  ).  - राजशेखर  

१२. “रमिीयार्थप्रवतपादक  :शबद  :कायंच  || ”  

(रमिीय अर्ाथचे प्रवतपादन करिारा शबद म्हिजे कायच  होय).   - जगन्नार् 

१३. “वनदशषं गुिितक कायंच  अलंकारै  :अलंकृतमक  |रसावणितमक कवि :कुिथनक कीर्चत प्रीवत च विणदवत || ” 

(रस ,अलंकार ,गुि आवि वनदशषता या चार  कायच लक्षिाने युक्त असिारे ते कायच   ).- भोज  

 

कायच विषयक पाश्चात्य यच ाख्या  : 

१. “the language of the imagination and the passions.” (कायच  ही कल्पना आवि भािना यांची 

भाषा होय ). - हजवलटक  

२. T“he best words in best order.” (उत्तम क्रमात वििलेले उत्तम शबद म्हिजे कायच  होय ).  - 

कोलरीज 

३. “The art of producing pleasure by the just expression of imaginative thought and 

feeling in metrical language.” (िंदोबद्ध भाषेत कल्पनारम्य विचार आवि भािना अवभयच क्तीने 

आनंद उत्पन्न करिारी कला म्हिजे कायच  होय ).  - कोटथहोप  
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४. “the rhythmic creation of beauty.” (सादयाथची लयबद्ध वनर्चमती म्हिजे कायच  ). - एडगर 

अपलन पो 

५. “The most delightful and perfect form of utterance that human words can reach.” (   

मानिी शबदांच्या झेपेची अत्युच्च शव्ययता दाखवििारे अवतशय रमिीय आवि पररपूिथ असे उच्चारीत रूप 

म्हिजे कायच  होय).  - अनाथल्ड 

६. “The spontaneous overflow of powerful feelings.” (उत्कट भािनांचा उत्स्फूतथ आविांकार म्हिजे 

कायच  होय ). - िडथस्िर्थ  

७. “It is not with ideas that one makes sonnets, but with words.” (किी सुनीत (कायच  )रचतो तो 

केिळ कल्पनेच्या जोरािर नवहे  ,तर शबदांच्या जोरािरच ).  -  मेलामथ  

कायच विषयक आधवुनक यच ाख्या  : 

१. “कायच ाचे घटकाियि तीन ददसतात .नाद ,अर्थ आवि ध्िनी . नुसती शबदरचना म्हिजे कायच  नवहे  .ती 

नादािती ,अर्थिती ि ध्िवनिती पावहजे .शबद यर्ोवचत पावहजेत,बह्यार्थ संुदर पावहजे ,त्या  बह्यार्ाथच्या 

अंतरंगी असिारा अर्थ जो रवसकाने आपल्या रवसकतेनेच का ािा लागतो तो अर्थही फार संुदर पावहजे. ”

 - ह  .ना .आपटे  

२. “थदय संिेद्य अ र्थ आवि रसाळ तालबद्ध समपथक शबदयोजना पावहजे  .वह दोणही जेर्े आहेत ते कायच . ”  

- िा .ब .पटिधथन  

३. “कायच  ही एक कला आह ेवतचे वशल्प ,वचत्र ,नतथन इत्यादी कलांबरोबर साधम्यथ आहे .या साऱ्या कलांचे 

अवस्तत्ि ह्यातील सादयथ दशथनािर अिलबंून आहे. ” – रा  .ीी .जोग  

४. प्रवतमांची सेंदद्रय रचना म्हिजे कविता होय.”  - सुधीर रसाळ  

५. “नाद आवि अर्थ असलेल्या शबदांची साम्मूल्यातेच्या त िानुसार केलेली मांडिी असलेल्या आळदची ;िंद ,

अक्षरगििृत्त ,मात्रािृत्त अर्िा मुक्तिंद-मुक्तशैली यांतील लय-तालांत बांधलेली ;अलंकार ,प्रवतमा ,प्रती क ,

वमर्क ,आददबंध यांच्या उपयोजनाने अर्थसंपृक्त असलेली ;िाच्यार्ाथतून स्पंददत होिारा यंच  यार्थ असलेली 

रचना ,म्हिजे कविता. ”१   - िसंत आबाजी डहाके (कविता :एक सावहत्यप्रकार ,विजय प्रकाशन ,

नागपूर ,प्र.आ .सेप्टे .२०१३ ,पृ.५५ )  

६. “कविता ही सुघटीत भावषक कृती असते आ वि भाषा ही शबदांमधील अर्ांच्या संबंधांची संरचना असते .

कवितेतील शबदांना पराकोटीची वजिंतता प्राप्त होते .कारि ती तपवशलाची ममिं  किा समग्रतेचे वनांकषथच 

मांडते .कवितेतील शबदांच्या िाााला इतर सावहत्याप्रकारांमधील शबदांपेक्षा फार वनराळी भूवमका येते .

विश्वविराटाची ममिं कवितेला शव्यय तेिढ्या कमी शबदांमधून मांडायची असतात.” २ - डो  .यशिंत मनोहर 

(आंबेडकरी कायच संगीती ,बीजभाषि ,नागपूर ,१०-११ मे २०१४)  

कवितेच्या प्राचीन अभ्यासकांनी मांडलेल्या कायच  परीभाषेपासून आजच्या कालखंडात बदलत गेलेली कवितेची 

एकंदर िाटचालच िरील यच ाख्यांमधून ददसून येते. 

कायच  आवि कविता :  

 कायच  आवि कविता यात एक अस्पष्टसा फरक आहे. कविता हा एक स्ितंत्र सावहत्य प्रकार असला तरी 

कायच  इतरही सावहत्य प्रकारांमधून येताच असतो. सावहत्याला वजिंतपिा आिण्यासाठी कर्ात्मक सावहत्यातही 

कायच  आ ळते. डो. यशिंत मनोहर या संदभाथत म्हितात, “कायच  हा गुिांचा समुच्चय आह.े उत्कटता, 

प्रत्ययकारकता, नादगुि, ऐंदद्रय संिेदनांच्या पलीकडचे भािमय अर्थ, प्रतीमायुक्तता, अमूतथ भाि-संिेदनांचे 

समूतीकरि अशा गुिामंुळे भाषेत कायच मयता वनमाथि होते. ही कायच मयता नाटकातही असू शकते. कादंबरीतही 
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असू शकते. कर्ेत आवि लवलत वनबंधातही असू शकते. अनेक सावहवत्यकांच्या सावहत्यात अशी कायच मयता 

आपल्याला ददसते आवि ती आपल्याला मोहीतही करते. पि काही लेखकांच्या लखेनात या कायच मयतेसोबत 

गद्यवनिेदनही येते आवि कायच मयतेशी त्यांचा संबंध नसतो. पि कवितेत मात्र ही कायच मयता सिथत्र दाटूनच 

असािी लागते.  इतर िां मयप्रकारांमध्ये कायच  येते पि त्याचे स्र्ान आवि स्िरूप िेगळं असते. पि कवितेतील 

संपूिथ अिकाशच कायच मयतेने गदगदनू आलेला असतो.”३ )डो. यशिंत मनोहर, आंबेडकरी कायच संगीती, 

बीजभाषि, नागपूर, १०-११ मे २०१४, पृ. १०-११(   याच संदभाथत िसंत आबाजी डहाके यांचे मत सुद्धा तेच 

सुचितात, “कविता हा एक सावहत्यप्रकार असला तरी त्यातही संरचनेनुसार अर्िा आशयानुसार त्याचे काही 

प्रकारांत िगीकरि केले जाते. उदा. भािकायच )अर्िा भािकविता(, कर्ाकायच , खंडकायच , नााकायच , गीत 

इत्यादी. काही कायच प्रकार आशयात्मक त िांनी तर काही संरचनात्मक त िांनी वसद्ध होतात. आशयानुसार 

केलेल्या िगीकरिातही बह्यार्थवनटपक, बाह्यार्थयंच जक अर्िा िस्तुवनष्ठ आवि स्िानुभूतीमूलक, स्िानुभूवतयंच जक 

अर्िा आत्मवनष्ठ असे उपप्रकार केले जातात. कर्ाकयच , खंडकायच , नााकायच  ह ेिस्तुवनष्ठ कायच प्रकार होत; तर 

भािकायच , गीत ह े आत्मवनष्ठ कायच प्रकार होत. कायच ाच्या विविध प्रकारांचे स्िरूप पावहल्यास अंवतमतः ते 

सावहत्याच्या कर्नात्मक, नााात्मक ि गीतात्मक या िगीकरिाशी वनगडीत आहे, असे लक्षात येते.”४ )िसंत 

आबाजी डहाके, कविता :एक सावहत्यप्रकार, विजय प्रकाशन, नागपूर, प्र.आ. सेप्टे. २०१३, पृ.५८( ह ेिगीकरि 

अभ्यासाच्या सोयीकररता असले तरी किी जािीिपूिथक तो प्रकार वलवहतोच असे नाही. आपल्या आविांकाराचे 

स्िातंत्र्य त्याला असते आवि तो त्या प्रकारातून अवभयच क्त होत असतो. कर्नात्म सावहत्यात कायच  येते ते त्याच्या 

यच वक्तमत्िातील कायच गुिांमुळेच. मात्र ती कविता होत नाही.  तसेच कवितेतही कर्नात्मकता असते म्हिूनच 

भाांयकायच  असे देखील कवितेचे िगीकरि केले जाते. प्राचीन अभ्यासकांनी कायच  म्हिजे लवलत सावहत्य याच 

अर्ाथने ही संज्ञा िापरली मात्र कविता हा एक स्ितंत्र सावहत्य प्रकार आह.े 

 

भािकविता आवि भािगीत : 

मािसांच्या शारीरधमाथतच नादत ि, लयत ि अंतभूथत असते. मािूस हा गािारा प्रािी आह ेअसे सुसान 

लँगर म्हितो. त्याने आददगीताच्या उ पत्तीची मांडिी केली आह.े सिाथत प्रर्म गीत कसे जणमले असेल याविषयी 

त्याने मानसशास्त्रीय दषृ्टीने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आह.े मुळात सावहत्य ह े भािा वशिाय अवभयच ाक्तच होत 

नाही. त्यामुळे कर्ा, कादंबरी, नाटक इत्यदी कर्नात्म सावहत्यातही भाि असतोच. त्यामुळे भािकविता  किा भाि 

गीत असे न म्हिता त्यांना  गीत कायच  म्हिािे असे एक मत समोर आले. प्राचीन काळापासून गीतांची परंपरा 

आपल्या मराठीत आहचे. लोकपरंपरेतून येिारे अनेक गीते आपल्याला ददसतात. ते गीतकायच च आह.े गंगाधर 

पाटील आपल्या ‘गीतकायच  संकल्पना पररितथने’ या लेखात प्राचीन गीतात प्रमुख तीन परंपरा असल्याचे नोंदितात. 

त्यात संतांनी जी अभंग या गीतकायच ाची परंपरा ीेष्ठ स्र्ानी नेली ि लोकावभमुख केली ती आजही तेि ीच प्रभािी 

आह.े आिी, अभंग, विराण्या, गिळिी, लाििी, लोकगीते, पद, आरती, भूपाळी, स्तोत्रे, पोिाडा इत्यादी गीतप्रकार 

समाजाच्या सिथस्तरात लोकवप्रय होते. संतांनी टजिलेल्या गेय कायच  प्रकारातून लोकप्रबोधन हा हतूे अग्रस्र्ानी 

होता. त्यातच भक्तीभाि यच क्त करिारेही प्रकार कालसापेक्ष वनमाथि झाले. ही दसुरी परंपरा होय. भजि-कीतथनात 

संतांचे अभंग आरत्या, भूपाळ्या, स्तोत्रे यांची साधी अनलंकृत रचना, रागदारी संगीताीायी रचना नारदीय 

कीतथनात पंत पंवडतांची शबद-स्िर यांच्या चमत्कृतदनी अलंकारीलेली गीतरचनाही होती. वतसरी परंपरा ही 

लोकपरंपरेतून आलेली लोकगीतांची होती. 

आधुवनक कालखंडात पाश्चात्यांच्या सावहत्यविश्वाचा पररचय झाला. त्यातच ‘‘वलररक’ ग्रीक कुळातील 

इंग्रजी कायच प्रकार मराठीत पररचयाचा झाला. गंगाधर पाटील या संदभाथत संशोधन मांडतात की ‘वलररक’ म्हिजे 

‘लायर’ या िाद्याच्या सार्ीबरोबर गाण्यासाठी रचलेले गीत, अशी वलररक कायच प्रकाराविषयीची ग्रीक पंवडतांची 

कल्पना.’’५ )समीके्षची निी रूपे , गगंाधर पाटील, मपजेवस्टकप्रकाशन, मुंबई वि.आ. २००१, पृ. ४०( भािकविता 

आवि भािगीत यातील मुख्य फरक हा गेयतेचा आहे. संगीत आवि गीत यांची संवमीता घेऊन गाता येिारे ते 

भािगीत होय. अिाथचीन कवितेचे अभ्यासक डो. अक्षयकुमार काळे या विषयी वलवहतात, “आधुवनक मराठी कायच ात 
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त्याच्या अवस्तत्िाला आकार येत असतानाच त्याला तंतुिाद्यांची सार् दिेे शव्यय असल्यामुळे त्याला ‘िीिाकायच ’ 

असे नाि सुचविण्यात आले. या वशिाय ‘लघूगीत’, ‘गीतक’, ‘लहरीकायच ’, तरंगकायच ’, ‘मुक्तक’, ‘गीवतकायच ’, 

‘भािगीवतका’, ‘भािकायच ’, ‘भािकविता’ अशी अनेक नािे या प्रकाराकररता सुचविण्यात आली. १९२० पयंत 

‘िीिाकायच ’ हा शबद अवधक लोकवप्रय ि रू  असला तरी रविदकरिमंडळाच्या प्रयत्नाने ‘भािगीत’ हा शबद अवधक 

लोकवप्रय ि रू  झाला. या शबदांतून या कायच प्रकारातील समानपिे असिारी भािप्रधानता ि गानप्रधानता 

चांगल्या रीतीने सूवचत झाली.”६)‘अिाथचीन मराठी कायच दशथन’ डो. अक्षयकुमार काळे, पां. ना. बनहट्टी प्रकाशन 

नागपूर, १९९९, पृ. ७२३( आज ‘भािगीत’ हाच शबद प्रचवलत आह.े   कवितेत गेयता असेलच असे सांगता येत 

नाही मात्र गीतात तो प्रमुख गुिधमथ मानला जातो. याविषयी रमेश तेंडुलकरांची भूवमका अशी होती की, “गीतगुि’ 

ह े कवितेच्या गीत या प्रकारचे मह िाचे लक्षि आह.े कविता िगेळी, गीत िगेळे असेही म्हटले जाते. तेवहा 

‘गीतकायच ’ हहेी समपथक असे नाि नाही. गेयता ह ेकवितेचे महत्िाचे लक्षि मानले जात नाही. ‘गीत’ ह ेएक संवमी 

कला म्हिून जणमाला आले, तर अणय कशाचाही आीय न घेता, केिळ शबदार्ाथतून आपले ‘रूप’ संघटीत करिे ह े

भािकवितेचे, गीताहून िेगळे लक्षि ठरेल.”७ गीतािर संगीताचे प्राबल्य अवधक असते म्हिूनच त्याच्या आशयाकडे 

फारसे लक्ष न देता त्याच्या ीििीयतेकडे ि रवसकांच्या अवभटचीकडे गीतकायच ाचा कल असतो. ‘कायच  ि संगीत 

वमळून बनलेले गीत ही एक संवमी कला आह.े   

 अलीकडील काळात नाा-वचत्रपटसृष्टीला अवधक मह ि आल्यामुळे गीत कायच ाला मह ि प्राप्त झालेल े

ददसून येते सिथसामाणय मािसांपयंत इंटरनेट, मोबाईल यांच्या माध्यमातून ते आिखीच सहज पोहचते. अशाच 

प्रदक्रयेतून गीतकायच   किा भािगीत ह े सिथवप्रय झाल े आहते. म्हिूनच भािगीत वलवहिाऱ्या ि भािकायच  

वलवहिाऱ्या किीला अनुक्रमे गीतकार आवि किी असे िेगळेिेगळे आळखले जातात. त्यातच सादरीकरिाच्या 

अंगाने वलवहिारे किी ह ेमंचीय किी म्हिून अलीकडेच उदयास आलेले ददसतात.  

भािकविते विषयी िसंत आबाजी डहाके यांनी “गेयता आता भािकवितेचे लक्षि मानले जात नाही ह ेखरेच 

आह;े परंतु आधुवनक भािकवितेत शबदांच्या अंतर्चनवहत ध्िवनसंगीताला विशेष महत्ि ददले जाते.  अंतमुथखी दषृ्टीकोन 

ह ेभािकवितेचे एक लक्षि सांवगतल ेजाते भािकिीची दषृ्टी सीवमत, िैयवक्तक आवि आत्मवनष्ठ असते. सहजशुद्ध 

भाि, मुक्त कल्पना, तकथ िादापासून मुक्त विचार ही भािकवितेची लक्षिे सांवगतली जातात. भािकवितेतून िैयवक्तक 

भािनेची अवभयच क्ती केली जाते मात्र किीचे ते ‘आत्मकर्न’ नसते. भािकावितेत यच क्त झालेल ेअनुभि किीच्या 

साक्षात अनुभिाचे विषय असल्यामुळे एका ‘मी’चे अनुभि म्हिून ते यच क्त होतात. असे म.सु. पाटील यांनी म्हटले 

असून हा ‘मी’ कवितेच्या पूिी अवस्तत्िात नवहता. तो या कवितेच्या घडिीबरोबर घडत गेलेला, आकारात गेलेला 

आह’े कवितेतील ‘मी’ हा लिदकक जगातील किी नसतो. कवितेतून किीचे त्या त्या क्षिीचे अवस्तत्िरूप यच क्त होत 

असते.”८ असे नेमके वििेचन केले आह.े वशिाय भािकवितेचे काही गुिही ते वनदिंवशत करतात. “अंतर्चनवहत 

संगीतात्मकता आवि तीव्र स्िानुभूवतमुलकता हीच भािकवितेची मुख्य लक्षि ेआहते त्यामुळे भािकविता आकाराने 

लहान असते. भािमूलक एकात्मता आवि आकाराची लघुता या दोन गोष्टी परस्परसापेक्ष आहते. भािकवितेत 

आरंभापासून अंतापयंत भािांची उत्कटता ददसून येते.”९ म्हिजेच भािकवितेत स्िानुभिाचे आविांकरि केललेे 

असते. लघुता ह ेलक्षि असते आवि भािनांची उत्कट प्रतीती आस्िादकांना शेिटपयंत येत राहते. त्यांना आपि 

भािकविता म्हितो.  

‘भािगीत/गीतकायच ’ म्हिजे काय? या विषयी अशोक रानडे यांनी म्हटंले आह े की “गीतात सांगीवतक 

आविांकाराच्या शव्ययता अवधक असतात आवि पयाथयाने स्िराविांकार करण्यास यो य अशी शबदयोजना, तालाच्या 

ितुथळात मोडतोड न करता बसेल अशी कायच प्रिाहातील शबदांची िाटिी आवि सांगीवतक रूप वसद्ध होऊ शकेल 

अशा तऱ्हचे्या विवशष्ट भािानासमुच्चयाचे अवस्त ि ह्या गोष्टी गीतात हमखास आ ळतात.” भािगीतात संगीताचे 

प्राबल्य झाल्यामुळे त्याच्या आशयाकडे फारसे समीक्षक ि रवसक लक्ष देत नाही. मात्र ते सुमधुर असािे, ीििीय 

असािे, आल्हाद उ पन्न करिारे असािे अशी अपेक्षा ीोत्यांची असते त्यांना सामोरे ठेऊनच बहुदा गीत रचना केली 

जाते. त्यामुळे सहज सोप्या प्रवतमा-प्रतीकांचा िापरहोतो. त्यामुळे खूप वव्यलष्ट रचना आ ळत नाही. गेयता-

नादमाधुयथता ह ेगुि त्यात ददसून येते. डो. अक्षयकुमार काळे याविषयी वलवहतात “गीतात यंच गार्थप्रधान यच ावमी 

अर्थयूच हाची अपेक्षा करिे यो य ठरिार नाही एकूिच भािनेचा साधेपिा, खरेपिा आवि नैसर्चगक शैली ही गीताला 
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उपकारक ठरते. नादमधुर शबदांच्या िारे ीोत्यांना हिीहिीशी िाटिारी, वनत्याच्या जीिनात खोलिर विचार न 

करता अनुभिास येिारी गा  भािना गीतात आविांकृत होते ही भािना ज्या विषयािर अवधवष्ठत झालेली असते ते 

साधे, सोपे, स्र्ूल स्िरूपाचे असतात. गीतकाराचे काम ह ेकी जो ीोता त्याने गृहीत धरला आह ेत्याला रीझिेल असे 

वचरपररवचत शबद, प्रवतमा यांचा उपयोग करून ही भािना त्याने त्याच्यापयंत पोचवििे. रचनेची कुशलता अशा 

रठकािी अर्ाथतच अवभपे्रत आह.े फक्त त्यातील प्रयासशीलता ददसत कामा नये.”१०)अिाथचीन मराठी कायच दशथन, डो. 

अक्षयकुमार काळे, पां ना. बनहट्टी प्रकाशन नागपूर, प्र.आ.१९९९, पृ. ७२७( िरील वििेचनािरून गंगाधर पाटील 

यांनी कप र्ररन यांची गीताची यच ाख्या उधृत केली ती समपथक आहे, “गायनानुकुल ि लहानसा िृत्तबद्ध पद्यबंध” 

म्हिजे भािगीत होय. ‘भािगीता’ची याहून सुटसुटीत यच ाख्या कोिती असू शकेल? 

भािगीत वलवहिाऱ्या किदमध्ये ग.दद. माडगुळकर याचें अग्रस्र्ान घेतले जात असले तरी आधुवनक 

कालखंडात लोकपरंपरेतून गीतरचनेचे बाळकडू घेऊन समाजातील लोकांचे रंजन करिारे ि लोकजागृती करिारे 

लोकगीतकार महाराष्ट्रात होतेच. भीमराि कडथक, िामनदादा कडथक यांची भािकायच  र्ेट काळजाला वभडिारी 

होती हहेी नाकारता येत नाही. त्यांच्या गीतांमधून येिारी सहजसुलभ प्रवतमा, अप्रवतम नादमयता, भािनेची सहज 

ि र्ेट वभडिारी आशयशैली, अचूक शबदयोजना, नैसर्चगक आतथता ि आिाहन ही िैवशष्टये या गीतकारांना उपजतच 

लाभली होती. या गीत प्रकारांच्या उपप्रकारांविषयी मांडिी डो. अक्षयकुमार काळे करतात “अवभनय गीत, 

भवक्तगीत, संचलनगीत, क्रांवतगीत, समूहगीत, युद्धगीत, लोकगीत, ीमगीत, ऋतूगीत, उत्सिगीत,  गोपगीत, 

अंगाईगीत, कोळीगीत, स्त्रीगीत, ििंगीत, बडबडगीत इत्यादी.”  

एकंदरच भािकविता आवि भािगीतांमध्ये मूलतः भेद आह े हे िरील दोणही संकल्पनांिरून स्पष्ट होते. 

दोणहीही कायच ाचेच प्रकार असले तरी प्रिृत्तीवभन्नता ही दोणही कायच प्रकारात ठळक रूपाने नोंदविता येते. 

कवितेची भाषा :  

कोित्याही सावहत्याला ‘भाषा’ ही असतेच. भाषेच्या माध्यमातून सावहवत्यक अवभयच क्त होत असतो. 

कोित्यातरी भाषेच्या माध्यमातून किी आपल्या भािना शबदरूप धारि करून अवभयच क्त करीत असतो. कवितेला 

इतर सावहत्यापेक्षा िेगळी भाषा असण्याचे कारि असे की कविता ही भावषक वनयमोलंघन करीत, भाषेची मोडतोड 

करून स्िच्िंदी रूप घेऊन आविांकृत होत असते. कर्नात्म सावहत्य प्रकारापेक्षा कवितेची भाषा ही अवधक लयबद्ध, 

प्रतीक-प्रवतमांनीयुक्त, अलंकारप्रचुर असते. त्याचसोबत आपापल्या सामावजक, िंशीय, कुलवचणहांच्या भावषक 

प्रतीमांसह वमर्कांसह कविता भावषकरीत्या िेगळेपि घेऊन वसद्ध होत असते. असे असले तरी कर्नात्म 

सावहत्यातही ह े सगळे गुिधमथ  र्ोडबेहुत असतातच मात्र त्यात यच ािहाररक जगाची भाषा सयच ाकरि येते. 

आधुवनक काळात तर ही कवितेची भाषा अमुलाग्र बदलल्याचे वचत्र ददसते. जागवतकीकरिाच्या कालखंडात ही 

भाषा आिखीच बदललेली ददसते.  किी हा सृजनशील असतो तो नेहमी आपल्या भािना शबदबद्ध करीत असतांना 

कल्पनेच्या माध्यमातून प्रवतमा, प्रतीके, अलंकार, वमर्क, आददबंध यांच्या माध्यमातून भािना  प्रकट करीत असतो. 

खरे तर भावषक मोकळेपिा इतर सावहत्य प्रकारांपेक्षा कवितेत अवधक असतो. प्राचीन कालखंडापासून कायच  या 

प्रकाराच्या सचतनाचा ध्यास अनेकांनी घेतला आह.े भारतीय मीमांसकांनी या संदभाथत विस्तृत चचाथही केलेल्या 

आहते. कायच ाची नेमकी अशी भाषा नसते. ती किीच्या यच क्तीसापेक्ष बदलिारी असते. कवितेतील भाषेला एक लय 

ि नाद असािा लागतो. मात्र त्यातून उत्पन्न होिारा भािार्थ बाजूला सारून चालत नाही. कायच ार्थ असिे हहेी 

वततकेच महत्िाचे मानले जाते. कवितेचे भावषक िेगळेपि स्पष्ट करतांना िसंत पाटिकर भूवमका मांडतात. 

“लयबद्धतेबरोबरीनेच ही भाषा मोठ्या प्रमािात यमके, अंतयथमके, अनुप्रास, नादशबद, रूपके, प्रवतमा, प्रतीके, 

वमथ्स, आददबंध इत्यादी भावषक विशेषांनी युक्त असते. या भाषेत अनेकदा शबदांची, शबदबंधाची, आळदची 

पुनरािृत्तीही पहाियास वमळते. कवितेतील आळी आवि कायच खंड विवशष्ट रठकािी संपि ेआवि विवशष्ट रठकािी 

सुट होिे, हाही कवितेचा एक मह िाचा भावषक विशेष आहे. या िेगिेगळ्या भावषक विशेषांचे िेगिेगळ्या 

प्रकारच्या कवितेतील स्िरूप आवि प्रयोजन वभन्न असते.”११)‘कवितेचा शोध, िसंत पाटिकर,मिज प्रकाशन, मुंबई, 

२०११( प्राचीन चचथकांनी त्यालाच िक्रोक्ती  किा ध्िनी असे म्हटंलेले आहे. िाच्यार्ाथने एखादी गोष्ट न सांगता ती 

ध्िवनत करून सांगिे. यात सादय ि अस्िदाकता िृसद्धगत होत असते. िाचकांच्या अवभटचीला टचेल ि सादयथ 
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उत्पत्ती होईल अशी भावषक यच िस्र्ा कवितेला लाभली असते मात्र ती कृवत्रम असू नये. भावषक सादयाथबरोबरच 

कवितेच्या भाषेला कायच ार्थ हा दसुरा भागही तेिढ्याच समर्थपिे सांभाळािा लागतो. पारंपाररक अभ्यासकांनी जी 

कायच ार्ाथचे िाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, यंच गार्थ ह ेउद्देश सांवगतले आहते. कवितेला ह्या दोणही बाजू समर्थपिे ि समतोलपि े

सांभाळायच ा लागतात. कवितेला कोित्याही मानिी भाषेचे िािडे असू शकत नाही आधुवनक काळात तर ग्रामीि 

बोलीतील कवितेतून अवभयच क्त होिारा आशय इतर प्रमािभाषेतही अवभयच क्त न करता येिारा ठरू लागला आहे. 

एकेकाळी याच भाषेला अवहरेिारा आज मात्र सणमानाने बोलीचा कायच भाषा म्हिून आदराने उपयोग करू लागला 

आह.े त्यामुळे अनेक ग्रामीि, शेतकरी, वमथ्स असिाऱ्या सामावजक अवभसारिाला उपयुक्त प्रवतमा कवितेतून 

अलीकडे येऊ लागल्या आहते.  

कवितेला भावषक रूप देतांना पारंपाररक कवितेत ि बहुदा अलीकडेही नाद, लय, िंद, िृत्त यांना भावषक 

घटक म्हिूनच पावहले गेले आह.े मात्र मुक्तिंदाने ही पररमािे धूसर करून टाकली आहे. याचा अर्थ पूिथच गद्य झाले 

असे नाही कवितेला या घटकांवशिाय कायच  म्हिता यिेार नाही. मात्र नविदोत्तर कवितेत ही कृवत्रमता किदनी 

वशवर्ल केल्याचे आजच्या कवितेिरून ददसून येते. कवितेची भाषा ही स्िायत्त असते. वतला स्ितःचा एक िेगळा 

चेहरा असतो तो याच घटकांमुळे. त्यातील शबदांनाही अर्ाथप्रमानेच नाद देखील असतो. यायच वतररक्त कवितेत न 

ददसिारा पि अत्यंत महत्िाचा घटक म्हिजे किीचे अनुभिविश्व भावषक रचनेसाठी तो अत्यंत महत्िाचा मानला 

पावहजे. कवितेच्या भावषक घटकांविषयी िसंत आबाजी डहाके म्हितात, “कवितेतील आशय, आशयसूत्र, अनुभि, 

अनुभिविश्व, भािना, भािविश्व, ह े‘कायच ार्ाथ’चेच घटक आहते. अलंकार, प्रवतमा, रूपक, िक्रता, वनयमोल्लंघन या 

भावषक आवि प्रतीक, वमर्क, आददबंध या सांस्कृवतक विशेषांमधून कायच ार्ाथची वनांपत्ती होते कवितेच्या भाषेचे ह े

घटक होत. ती यच ाकरविक वनयमांचे, ट दचे, आदशांचे, कायच संकेतांचे पालन अर्िा उल्लंघन करीत असते. 

पदिक्रतेपासून प्रबंधिक्रतेपयंतचा विचार करिारा िक्रोवक्तवसद्धांत अवतशय महत्िाचा आहे. भाषेचा यच िहारात 

आवि शास्त्रात उपयोग केला जातो त्याहून कायच ाची भाषा िेगळी असते असे हा वसद्धांत सांगतो. यंच ग अर्थ ह े

कायच ाचे मह िाचे लक्षि असते असे सांगिारा ध्िवनवसद्धांतही वततकाच महत्िाचा आह.े”१२)कवितेची समीक्षा : 

काही मुद्दे, िसंत आबाजी डहाके, कायच ाप्रतीती, विजय प्रकाशन नागपूर, २०१३, पृ. ११३( पारंपाररक कायच  

भाषेहून आजची भाषा जरी िेगळी नसली तरी वतचे उपयोजन ह े इतर सावहत्य प्रकारांहून वभन्न आह े ह े इर्े 

अधोरेवखत करायचे आह.े आपि जी यच िहारात उपयोगात आितो तीच भाषा मात्र िेगळ्या शैलीतून वतच्या 

िेगिगेळ्या अर्थ पैलूंनी ती संपृक्त होते. आवि आशयाला गहनता आिून अर्ाथचा गवहरा ठसा उमटविण्यास 

कारिीभूत ठरते अशी ही कवितेची भाषा असते. 

एकंदरच कविता हा कायच प्रकार समाजातील सिथस्तरात लोकवप्रय असिारा असून एक दीघथ परंपरा 

लाभलेला हा सावहत्यप्रकार आह.े मराठीत वििेकससधू या कायच ाग्रंर्ापासून, सुट झालेला हा प्रिास ज्ञानेश्वर, 

महादंबा, नामदेि, तुकाराम, चोखामेळा इत्यादी संतप्रभूतदनी जनप्रबोधन करीत समाजाची घडी सुवस्र्तीत 

ठेिण्याचा प्रयत्न केला आह.े संतकविता, पंवडती कविता, तंत )शावहरी( कविता  असा हा मध्ययुगीन कवितेचा 

तेरायच ा शतकापासून सुट झालेला कायच प्रिास अठरायच ा शतकापयंतच्या जडिघडिीच्या काळात समृद्ध होत 

गेल्याचे वचत्र ददसते. या काळात कवितेचे विविध प्रकारही विकवसत झाल्याचे ददसते साधारितः पिराविक ग्रंर्ांचा 

आधार घेत काही कर्ाभागांिर कायच  करून पांवडत्यप्रचुयथता उत्पन्न करिारे विद धकायच  पंवडती कायच ात ददसून 

येते. महाकायच , खंडकायच , नााकायच , संिादकायच ा, संगीवतका, मावलकाकविता, अभंग, आयच ा, आरती, स्तोत्र, 

धिळे, विरािी, गिळि, भाटड, पोिाडा, लाििी, धािा, विडे, पाळिा, भूपाळी, पद े इत्यादी कायच प्रकार 

मध्ययुगीन कालखंडात प्रचवलत होते. तर आधुवनक कालखंडात गीतकायच , गीत, पद, नाागीत, गू गीत, 

सचतवनका, गद्यकायच , विलावपका, उद्देवशका, जानपदगीत, ग्रामगीत, बालकविता, विडंबनकायच , विरूवपका, 

िात्ररटका, रागवचत्र-ेतालवचत्रे, सुनीत, मुक्त-सुनीत, गझल, दशपदी, टबाई, कविका, चारोळी)चतुांपदी(, हायकू, 

मूतथकविता, एकलशबदकविता, उपहावसका इत्यादी अनेक कायच प्रकार मराठी कायच के्षत्रात आज टजले आहते. डो. 

अक्षयकुमार काळे यांनी या कायच ाचे िगीकरि करतांना प्राचीन कायच  प्रकारांना ‘वनबद्ध’ तर अिाथचीन 

कायच ाप्रकारांना ‘अवनबद्ध’ म्हटले आह.े साठोत्तरी सावहत्यके्षत्रात वनमाथि झालेले िगेिगेळे िैचाररक प्रिाह कवितेने 

प्रचंड क्षमतेने पु े आिले आह.े मानिी समाजातील अनेक दलुथवक्षत घटक कवितेच्या भािविश्वात गुंफून अत्यतं 
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प्रभािीपिे मांडले आह.े जागवतकीकरिाच्या अजस्त्र युगात मािसाला सतत जागे ठेिण्याचे काम नविदोत्तर कविता 

करतांना ददसते आह.े आता कविता ही मािसाला कें द्र मानून त्याचा भिताल वचतारण्यािर भर देतांना ददसते. ही 

काळाची ि कलेचीही आिश्यकता आह ेअसेच म्हिािे लागेल. 

आज कविता ही िेगिेगळ्या पातळ्यांिर समृद्ध असल्याचे जाििते. कवितेतील शबदांची ताकत प्रचंड आहे 

त्यामुळे वतचा उवचत उपयोग करून समाजाची घडी सुवस्र्तीत ठेििे ही या प्रवतभािंत किदिरची फार मोठी 
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