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प्रस्तावना : 

वंदनीय भट साहेबानंी मराठी गझलेला जो तयांचा स्वतःचा रगं ददला, तयाचा प्रभाव आणि 
पररिाम खूप काळ दटकेल असाच आहे. तयांची शैली अतयंत प्रभावी आणि पररिामकारक तर 
आहेच तयासोबत ती अभ्यासनीय आणि अनुकरिीय देखील ठरलेली आहे. तयामुळं पढुच्या काही 
दपढ्ांकडून भटाचं्या गझलेचा अभ्यास आणि अनुकरि मोठ्या प्रमािात झालंय. आजही अनेक 
रससकांना, अभ्यासकानंा "मराठी गझल म्हिजे भट साहेब" हे एकमेव समीकरि माहीत असतं.  

खर ं पाहता आता पररस्स्िती बदलली आहे. गझलेत येिाऱ्या नव्या दपढ्ा भटांच्या 
गझलेच्या प्रभावातनू बाहेर पडत आहेत. असं वक्तव्य करताना नव्या शलैीप्रवाहात मुबलक संख्येन ं
उपलब्ध असलेले शेर/गझला, ह्या शैलींमध्ये साततयानं होत असलेलं सकस आणि दजेदार काम, 
तया शैलींचं मराठी गझलेतलं भरीव आणि मूल्यवधधक योगदान, तसं ललदहिाऱ्या शायरांची मुबलक 
संख्या आणि ह्या शैलींचं नव्या दपढीकडून लक्षिीय प्रमािात होिार ंअनकुरि आणि अभ्यास ही 
वस्तुस्स्िती माझ्यासमोर आहे ! 

असं असलं तरी ह्या नव्या शैलीप्रवाहांबद्दल काही ठरादवक मंडळी, खासकरून 
भटप्रामाण्यवादी लोक दनगेदटव्ह प्रचार पेरताना ददसतात. ह्या नव्या प्रवाहांना "भटानंा अपेक्षक्षत 
नसलेली गझल" ठरवत अजून बरीच दनगेदटव्ह दवशेषिं लावत असता. तयामुळं नवे शैलीप्रवाह 
मोठ्या प्रमािात फॉलो करिारी गझलकरांची दमदार नवी दपढी आणि मराठी गझल म्हिजे भट 
साहेब इतकंच माहीत असिार ेबहुतांश रससक याचं्यात एक दरी दनमाधि केली जात आहे जी खेदाची 
बाब आहे. 
नवीन शैलींचं नवेपि म्हिजे तुलनेनं आधीच्या, रुळलेल्या पद्धतीपेक्षा असलेलं वेगळेपि इतकाच 
अिध लावला जािं मला लेखात अपेक्षक्षत आहे. हे नवे शैलीप्रवाह तयांचे गिु, वैणशष्ट्ये, लक्षिं, 
प्रामुख्यानं मांडिी आणि बांधिी संबंधीचं वेगळेपि दाखवतात. एकूि आशय, चचतन याबाबत नवे 
प्रवाह काय बदल दशधवतात ह्याचा िोडक्यात आढावा जमल्यास आणि ओघाओघाने आपि पढेु 
जाता जाता घेऊच. ह्या नव्या पद्धतींमळंु मराठी गझलेत ददसिारा पररिाम, बदल, इतयादी दकती 
लक्षवेधी, मौललक आणि स्पष्ट सागंायचं तर गरजेचंही कसं ठरत आहे हे पढेु येिाऱ्या मुद्ांवरून 
आणि उदाहरिांवरून आपल्या लक्षात येईलच ! आपि मुद्ांकडे वळू.. 
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१) गझलेची संयत, सकू्ष्म आणि लवक्षचक भाषा आणि माडंिी : 
गझलेची भाषा नेहमीच आकृक्षतबंधानंतरचं सवाधत महतवाचं अंग ककवा ओळख रादहलेली 

आहे. ती सहज, संवादी, स्वच्छ आणि प्रवाही ठेविं, अक्षधकाक्षधक नेहमीच्या वापरातली 
बोलल्यासारखी, सजवंत आणि नैसर्गगक ठेविं हे गझल लेखनातलं एक महत्त्वाचं आव्हान मानलं 
जातं. 

आजच्या गझलेची भाषा पूवीहून अक्षधक बोलकी, घडीव न वाटिारी, अक्षधक प्रवाही 
वाटेल अशी, आधुदनक वळिं सामावून घेिारी आहे. लागलीच एक शेर आठवला म्हिून सागंतो. 
आनंदकंद सारख्या आकृक्षतबंधाची काटेकोर आणि आग्रही मागिी करिाऱ्या आक्रमक वृत्तातला हा 
शेर, पि वाचल्यावर तयाचं वृत्त हे आहे ह्याकडं असजबात लक्ष जाऊ न देिारी माडंिी ! शेर सशुातं 
खुरसाळे यांचाय. 
• 
िाबंनूही इिे मी वायाच चाललो की 
गेलो इिून तर मग जाईल काय वाया 
-सुशांत खुरसाळे 
• 
आजची गझलभाषा िोडी गद्प्राय आणि रुक्ष असण्याचे, क्षतच्यावर मकु्तछंदाचं आक्रमि झाल्याचे 
काही छुपे आरोप होत असतात पि हे लक्षात घ्यायला हवं की आजच्या जीवनमानाचा वेग, प्रश्ांची, 
घटनांची एकामागोमाग आघात करून मानवी संवेदनांना बोिट करण्याची क्षमता, ह्याचं्याशी जुळवनू 
घेण्याचा पररिाम इतयादी होऊनही गझलेच्या आजच्या भाषेची, आशय आणि अिाांची उकल 
करण्याचं आवाहन (अपील) करण्याची क्षमता आणि आवेगीपिा हे घटक मुळीच कमी झालेले 
नसनू उलट वाढलेले आहेत. 
आजची गझल आधीपेक्षा संयतपिे व्यक्त होते, आशयाचे बारकावे हळुवार दटपत शब्दांची लवक्षचक 
दनवड करते. 

संयतपिाचा उल्लेख झालाच आहे तर एक उदाहरि बघू.तयांचा दवषय पाहता एखादी 
चळवळ, उठाव, आंदोलन ह्याची पार्श्धभूमी दाखवू शकिार ेदोन शेर बघू एक भट साहेबांचा आणि 
एक सापं्रत काळातला डॉ. ज्ञानेश पाटील ह्याचंा. आणि बघू की पूवीपेक्षा आताची पररस्स्िती 
(शेरातली ) अक्षधक स्फोटक ददसत असली तरी अणभव्यक्ती अक्षधक संयत कशी आहे ते ! 
• 
साध्याच मािसांचा एल्गार येत आहे 
हा िोर गाडुंळांचा भोंद ूजमाव नाही 
- भट साहेब 
• 
बन ूलागेल आता शस्त्र ह्या प्रतयेक दगडाचे 
सटूु लागेल आता प्रश् हा रस्तयात हातानंी 
- डॉ ज्ञानेश पाटील 
• 

एक अशा आशयाचं म्हििं प्रससद्ध आहे, की गझल आशयसौंदयध व्यक्त करण्यासाठी 
असते, केवळ यमकपटुता / शब्दप्रभुतव दाखवण्यासाठी नव्हे ! नव्या गझलशैलीप्रवाहात, गझलेतनू 
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हे साध्य करण्याच्या जबाबदारीचं गझलकरानंा असलेलं भान आणि जोखमीची जािीव दोन्ही 
स्पष्टपिे आणि साततयानं जािवत राहतं. 

अगदी साधा दवषय/मुद्दा, शेरात योजलेला दवरोधाभास पाहू. आधीच्या शैलीत शेरात 
जर दवरोधाभास वापरला असेल तर तो उघडपिे म्हिजे योजलेल्या दोन मुख्य प्रक्षतमांमध्ये आणि 
ठळक करून म्हिजे लगेच लक्षात येईल आणि राहील असा माडंला जायचा जसं भट साहेबांचा 
शेर फूल आणि वसंत हा संकेत वापरून ह्या प्रक्षतमांमधला दवरोधाभास उघड आणि ठळकपिे कसा 
माडंतो पहा.. 
• 
कुठलेच फूल आता मजला पसंत नाही 
मी जाितो अर ेहा माझा वसंत नाही 
- भट साहेब 
• 
आता दवरोधाभास कसा सूचकपिे आणि सूक्ष्म संदभाधतनू  खुलवता येतो, दटपता येतो हे पहा, 
क्षचत्तरजंन भट यांचा शेर... 
• 
वेल जाईची पनु्हा फुलिार माझी 
साजं अवघी लालसर होिार नंतर 
- क्षचत्तरजंन भट 
• 

ह्यात जाईचे फूल/वेल आणि सांज ह्या संकेताच्या मूळ जोडीसाठी आणि िेटपिे न 
वापरता फुलिे आणि सकुिे असा दवरोधाभास सूक्ष्मपिे वापरला, तयातही जाईचे फूल सुकताना 
लालसर होते हा संदभध पेरत लालसर ह्या शब्दातून सुकण्याचं सूचन केलं आहे. 

आता परस्परसंबंध (राबता) ह्या गिुाबद्दल सागंता येईल अशा काही माडंिीच्या पद्धती 
पाहू. शेराची पदहली ओळ ऐकली की दसुरी ओळ, दकमान कादफया काय असू शकेल ह्याचं भाकीत 
(प्रडेीक्शन)करता येिं सराईत रससकाला सहज शक्य होिं ही गोष्ट अनेकदा घडते. नव्या शैलीत 
मात्र अनेकदा असं होतं की दोन्ही ओळी स्वतंत्र वाचल्या की तया दोन्ही एकत्र आिून शेर होऊ 
शकतो हा कयास बांधता येऊ नये पि एकत्र वाचल्या की एकजीव एकसंध आशय शेर तयार व्हावा. 
हे एक धक्कातंत्र असू शकतं पि पूवी जो शेरात येिारा तोचतो पिा आणि प्रेडीक्टेबललटी कमी 
व्हायला मदत झाली. (अिाधत हे ठरवनू होिं दरुापास्त आणि णशवाय जोखीम अशी की आशय 
आणि दजाध ह्यांच्याशी तडजोड करता येिार नाही अन्यिा शेर दबुोध होण्याची भीती आहेच) 
• 
मनात शंका वाढत गेली 
रगं बदलला आकाशाचा 
- रतनमाला शशदे 
• 
रगंही बदलेल हा साधेपिा माझा 
आिखी म्हिशील की सागंीतले नाही 
- अल्पना देशमुख नायक 
• 
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पारवे झालेत सध्या केवढे  
काय पि मी काढतो आहे दवषय 
-बेदफकीर 
•  
हा जसा ओळींमधला राबता तसा आिखी एक प्रकार, मांडिीतली पद्धत बघा... जे म्हिायचं आहे 
आणि जे म्हिून झालंय तयात सूक्ष्म अंतर्गवरोध जपिं. असं करताना िोडं उपहासातमक, टोमिेवजा 
बोलिं (सारकॅझम). एक दवचार सरळ िेट न मांडता उलट ददशेनं मांडिं ! 
• 
काढ जे डोक्यात आहे शक्य झाले तर 
जा अता मोरीत पािी तापले आहे 
- स्वप्नील शेवडे 
• 

तुकोबारायही म्हिाले आहेतच "नाही दनमधळ जीवन काय करील साबि" हेच वरच्या 
शेरातनू म्हिलं आहे जिू! 

अंघोळ करून मनातला डोक्यातला दवचार िोडीच जाईल? पि म्हिताना तसं म्हटलं 
आहे ! जा अंघोळ कर पािी तापलंय आणि जाऊन डोक्यात आहे ते काढून टाक (जमिार नाहीच 
पि बघ शक्य झालं तर..) 

ह्यावरून लक्षात आलेला अजनू एक मदु्दा आठवला. शब्दांचा लवक्षचक अिाधनं वापर 
करिं. एक शेर आहे तयात एक शब्द दोनदा वापरलाय ह्या शब्दाला मुळात दोन एक्स्प्रेशन्स आहेत, 
एक उद्गारवाचक एक प्रश्ािधक ! शब्द आहे "दकती" आणि आता शेर बघा आशयाला दोन वेगवेगळ्या 
ददशानंी कसा पढेु नेतो, कसे व्यक्त करतो.. 
• 
ज्या क्षिास आपले ऋिानुबंध संपले 
वाटले दकती भकास वाटले बर ेदकती 
- क्षचत्तरजंन भट 
• 

शेर मांडण्याच्या अशा हजारो पद्धती अस ूशकतात, ज्यापंैकी आपल्याला खूप मोजक्याच 
माहीत झाल्या आहेत असं म्हिता येईल. अशा अनोख्या पद्धती नवनवे गझलकार तया तया काळात 
शोधत असतात आणि पुढेही शोधत राहतील. गझल केवळ दोनच ओळीत म्हिजे एका शेरात.. 
खरतंर एका साच्यात बंदीस्तपिे व्यक्त होत असली तरी ती नवनवोन्मेषशाललनी का ठरत आहे हे 
अशा उदाहरिांवरून सहज लक्षात यावं! 
 
२) शेराचें दवषय, प्रक्षतमानादवन्य, क्षचत्रमयता, किातमकता अमतूधता आणि अब्सडधपिा, वगरै े

गझलेच्या भाषेनंतर, भादषक मांडिीनंतर नव्या गझलेत लक्षिीयरीतया ददसून येिारा 
बदल म्हिजे क्षतचे दवषय क्षतच्यात वापरलेल्या प्रक्षतमा हा होय! तयातही सुरुवातीलाच आजच्या 
गझलेबद्दल एक लक्षिीय बाब पाहू ती म्हिजे.. ’मी’चं दमनीमायझेशन ! 
मी हा गझलेत, शेरात दनरीक्षक आणि दनवेदक म्हिून उपस्स्ित असतोच असतो ! णशवाय शेरात 
आलेला ’मी’चा उल्लेख व्यदक्तगत नसनू वैक्षर्श्क मानण्याची एक पद्धत मराठीत आहेच. पूवीच्या 
शैलीत अनेक गझलामंध्ये हा मी ठळक, उग्रपिे ददसत राहतो.’मी’ची प्रक्षतमा लाजधर दॅन लाईफ 
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करिं, क्षतचं उदात्तीकरि करिं, मी दवरुद्ध जग ककवा 'ते' असे प्रसंग रगंविं ह्यातनू तो आपल्या 
पुढं येत राहतो. तयाचं काही कारिही व्हॅलीड असावं असं वाटतं ( गझल अभ्यासक अरुिोदय 
भाटकर म्हितात तयाप्रमािं गझलकार हा कोितयाही काळात कायम नैषु्ठयधपीक्षडत रादहलाय, म्हिून 
तसं असेल !)."मािसाचं्या मध्यरात्री कहडिारा सूयध मी", "मला तयाचंे हस ू आले भदवष्ट्याच्या 
महाद्वारी , “जािते ही बाग माझ्या सोसण्याच्या सािधकाला" अशा ओळी ह्याची साक्ष देतात. भट 
साहेबांच्या अशा ’मी’चं पुढं काही अनुयायांकडून 'फक्त अंधानुकरि' होत रादहलं आणि ककबहुना 
तयामळंुच एक प्रकारचा कृतकपिाचा आरोप तया अनुकरिांवर होत रादहला. तयामळंुच कदाक्षचत 
ह्या ’मी’च्या दमनीमयझेशनची गरज लक्षात घेतली गेली आणि नव्या प्रवाहात ह्या ’मी’ला व्यक्त 
करण्याच्या नव्या पद्धती अवलंबल्या गेल्या. हा ’मी’ “मी मी” न करता पनु्हा बेससक दनरीक्षक ककवा 
दनवेदक ह्या पातळीवर शेरात आिून, प्रसंगी तयाचा उल्लेखही टाळून, गायबच करून शेर खुलवले 
गेले. तयातनू अिाधचे नवे पदर उलगडत नेिं, ’स्व’साठी प्रक्षतमा प्रतीकांचा वापर करुन शेराला 
सौंदयध प्रदान करिं इिपासनू ’मी’च्या असण्याबद्दल संददग्धता शेराच्या माडंिीत राखून अिाधच्या 
आिखी शक्यता दनमाधि करिं असं दजाधतमक काम तयामुळं होऊ शकलं. तशी उदाहरिं पहा... 
• 
घाटकोपरला दमळाली सीट क्षतसरी 
आणि कवडोसीटचा मािूस उठला 
- जयदीप शरद जोशी 
• 
अवतीभवती जंगल होते नातयांचे पि 
जगण्यासाठी एक डहाळी पुरली होती 
- अनंत ढवळे 
• 
आजही डुंबायला येतो तझु्याकाठी 
पि तुझ्या डोळ्यात पूवीचे तळे नसते 
- भूषि कटककर 'बेदफकीर' 
• 

बेदफकीर सरांचा उल्लेख होताच मला तयांचा आिखी एक शेर आठवला, मी (अहं) चा 
स्पष्ट उल्लेख, तयाचं अस्स्ततव मान्य करूनही तयाला हाताळण्याची, तयाचा दवचार करण्याची आणि 
तो माडंण्याची अशी एक सुंदर पद्धत मराठी शेराचं्या खयालात क्वक्षचत पहायला दमळेल ! तो शेर 
आणि तयातलं मी चं दमनीमायझेशन बघू आणि पुढच्या मुद्ाकडं जाऊ.. 
• 
घरी जा शांत क्षचत्ताने कधीची भंगली कवटी 
अहं असल्यामुळे दमत्रा क्षचता माझी शमत नाही 
- बेदफकीर 
• 

गझलेत कोितयाही दवषयाचं वावडं नाही हे तर आपि जाितोच पि पूवीच्या गझलापंेक्षा 
हल्लीच्या गझलेच्या दवषयात ठळकपिे आणि मबुलक आढळिारी बाब म्हिजे दनैंददन जीवनातले 
अगदी छोटे छोटे कदाक्षचत सहज दलुध क्ष होईल इतके लहानसहान प्रसंग यांना दवषय बनविं आणि 
तयातनू एक दजेदार आशय, गझलवाली बात पैदा करिं! 
जयदीप जोशींचा ह्या लेखात वर उल्लेखलेला लोकल प्रवासाचा शेर ह्याचंच उदाहरि आहे.  
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तयांचा अजनू एक शेर बघू सोबत इंद्रजीत उगले आणि सदुप्रया जाधव याचंाही एक एक शेर बघ ू
• 
ओह पाकीट आिले नाही 
काय दमळते लखशात पाहूया 
-जयदीप जोशी 
• 
एवढी दनष्ट्काळजी नाही बरी 
वाढली आहे तुझी दाढी दकती 
-इंद्रजीत उगले 
• 
दपशवीमध्ये एकच पालेभाजी आहे 
दनघनू गेल्या ददवसांची सय ताजी आहे 
-सदुप्रया दमललद जाधव 
• 

अशा प्रसंगांचे शेर होऊ शकतात ही गोष्टच मुळात अचंदबत करिारी ठरते. वरवर अगदी 
साधे ककबहुना काव्याचा दवषय ठरू शकतील का, अशी शंका येिार ेहे दवषय जेंव्हा 'गझलेच्या 
भाषेत' व्यक्त होतात तेंव्हा एक क्षि, एक अस्वस्ि मनोवस्िा दकती अचूक एक्सप्रेशनसह व्यक्त 
करतात ! दोन ओळीत जे सादंगतलंय तयाहून अक्षधक असं जे आहे ते कवेत घेण्यासाठी आपल्याला 
सारखं खिुावत राहतं. 

नव्या गझलेच्या प्रक्षतमासदु्धा नादवन्य आितात. तया आधुदनक आणि समकालीन आहेत. 
उदाहरि म्हिून दोन शेर बघू.. दोन्ही शेर तसं पादहलं तर ग्रामीि दवषय हाताळतात, एक 
औद्ोदगकरि आणि बाजारीकरिाच्या दवषय छेडत दषु्ट्काळग्रस्त शेतकऱ्याचं म्हििं मांडतो तर एक 
शेर कृषी व्यवसायातनू इतर व्यवसायात मोठ्या प्रमािावर होिार ंमनषु्ट्यबलाचं स्िलांतर हा गंभीर 
दवषय माडंतो पि तयासाठी दनवडलेल्या प्रक्षतमा दकती नवीन, आधुदनक, आणि वैक्षर्श्क आहेत की 
हे शेर ग्रामीि ककवा शहरी अशा कंुपिात बंददस्त करता येऊ नयेत 
• 
नाक्या नाक्यावर पाण्याची दमळे बाटली 
बहुधा तयानंी पळवलेत ढग काय करावे 
-शांताराम खामकर 
• 
बकासुराला खाउ घातली आहे माझी भाकर मी 
म्यसुझअममध्ये ठेवनु आलो आहे माझा नागंर मी 
- चंद्रशेखर सानेकर 
• 

प्रक्षतमांचा आणि वैक्षर्श्कतेचा दवषय दनघालाच आहे तर तयातनू पूवी अपेक्षा केली जायची 
की मराठी गझलेला मराठी मातीचा सुगंध यावा, पि नवी गझल ह्या बाबतीत प्राकं्षतक सीमा लांघनू 
केव्हाच पुढच्या प्रवासाला दनघाली आहे. 
• 
दनयतीने जर चुकून कॅरके्टर दनवडीचा चान्स ददला 
जय-वीरू वा गब्बर सोडुन कुिी काललया होइल का 
-शुभानन चचचकर 
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• 
तुझे मौन अन तुझे बोलिे परीक्षाच असते माझी 
व्हॅन गॉगसारखा दकती मी देऊ कापुन कान तुला 
- चंद्रशेखर सानेकर 
• 
प्रक्षतमा प्रक्षतकामंधून नवनवे संकेत तयार करून आपलं म्हििं सांकेक्षतक पद्धतीनं माडंिं ही 
गझलेची 'अणभजात' पद्धत रादहली आहे. आताच्या मराठी गझलेनं प्रक्षतमांच्या वापराच्या बाबतीत 
काही नवीन पद्धती अवलंबल्या आहेत. तयापैकी काही उल्लेखनीय पद्धती म्हिजे क्षचत्रमय, 
किातमक, अमूतध (अबस्टर ॅक्ट), आणि अब्सडध ( तकध दवसंगत) मांडिी ह्या होय. 

पारपंररक पद्धतीत सांकेक्षतकतेचा वापर करून प्रक्षतमांची सांगड घालनू बहुतांश वेळा 
शेरातलं आपलं म्हििं दनष्ट्कषध, वक्तव्य, उद्गार म्हिून सोपं ककबहुना िेट करत मांडलं जायचं.हाही 
मुद्दा आपि दवचारात घेिार आहोत. 

क्षचत्रमय शेरात शब्दामंधून एक क्षचत्र उभं केलं जातं तर किातमक शेरात एक प्रसंग. तयातनू 
जो अिध कवीला सागंायचा असतो तो दनष्ट्कषध, वक्तव्य म्हिून िेट न माडंला जाता, कधी सूचक 
तर कधी संददग्ध पद्धतीनं आणि वेगवेगळ्या शक्यता घेऊन रससकानंा अिध लावण्याचं एक आवाहन 
करतो आणि तयाचं स्वातंत्र्यही देतो. 
ऊन्ह ही प्रक्षतमा वापरलेले दोन क्षचत्रमय शेर पहा 
• 
झाडावरती उन्हे उतरली  
झाडावरचा िवा उडाला 
- स्वप्नील शेवडे 
• 
ही उन्हे पहा जरतारी 
पैठिीवरी पाण्याच्या 
- वैभव देशमुख 
• 
अजून दोन क्षचत्रमय शेर पहा 
• 
गळतानाही दगरकी घेते 
लोभसविी ददसे पानगळ 
- सदुप्रया दमललद जाधव 
• 
ढगळ घालनू झब्बा डोंगरावर 
कुिाची वाट पाहत चंद्र बसला 
- क्षचत्तरजंन भट 
• 
प्रक्षतमांपेक्षा प्रतीकं तयाहून संकेत तयाहून रूपकं आणि तयातनू क्षचत्रमयता अक्षधक उत्तम श्रेष्ठ अस ं
एक कदवतीक प्रमेय आहे असं काही अभ्यासक मानतात हे इिं आवजूधन नमूद करावं वाटतं. 
 
काही किातमक शेर बघा.. 
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एक दकनारा होता तोही सोडुन गेला हात नदीचा 
काठावरती उरली होडी तीही बोलत नाही सध्या 
- गिेश नागवडे 
• 
तहानलेले दोन समीक्षक काठावरती बडूुन मेले 
रगं कोिता पाण्याचा ते ह्या मुद्ावर भाडंत होते 
-चंद्रशेखर सानेकर 
• 
फोनवर एक मुलगी रडत रादहली 
मी क्षतला रॉन्ग नंबर म्हित रादहलो 
- इंद्रजीत उगले 
• 

नव्या मराठी गझलेच्या शैलीप्रवाहांबद्दल बोलताना अब्सडध आणि अबस्टर ॅक्ट प्रक्षतमांची 
दनवड आणि मांडिी हा मुद्दा अगदीच टाळता न येण्याजोगा ठरावा! अबस्टर ॅक्ट म्हिजे अमूतध, जे 
केवळ कल्पनेत अस्स्ततवात असतं, तयाचा ठोस, स्पष्ट, संपिूध अिध लावता येिं शक्य होत नसलं 
तरीपि अिाधच्या अनेक शक्यता तयार होतात ककवा प्रतयेक वेळी आस्वाद घेताना काही नवे पदर 
हाती लागू शकतात. अब्सडध म्हिजे तकध दवसंगत. अशा कलाकृतीत एक दवसंगती , दनरिधकता 
दटपताना तयावरचं केलेलं भाष्ट्य एक गंभीर, कडवट, हास्य तयार करतं. 
एक अमूतध प्रक्षतमा योजलेला शेर आणि नंतर अब्सडध शेर बघू.. 
• 
ऊन्ह केवढे प्रसन्न ददसते आहे 
काय हवेचा पगार झाला आहे 
- चंद्रशेखर सानेकर 
• 
तू गाय मारल्याचा तोंडास वास येतो 
ससहा पतंजलीचे दातांस चोळ मंजन  
 - सतीश दराडे 
• 

सरळ, िेट, एकरषेीय, "रडेी टू ईट" पद्धतीचा अिध हाती लागिं आव्हानातमक ठरल्यानं, 
अबस्टर ॅक्ट आणि अब्सडध कलाकृतींना (सवध कलाप्रकारात) जगभर चागंला प्रक्षतसाद दमळतो. तयांचा 
आस्वाद घेताना रससकही अभ्यासून दनघतो, अक्षधक प्रगल्भ अनुभव दमळवतो. मराठी गझलेत मात्र 
काही लोक ह्या मांडिीचा दवरोध करतात. असे शेर दिष्ट असतात असा अपप्रचार सतत केला 
जातो. पि अशा नव्या बांधिीच्या शेरानंा मराठी गझलरससक चागंला प्रक्षतसाद देऊ लागले आहेत. 
णशवाय समजायला िोडे कष्ट पडिार ेआणि दबुोध ह्यात नक्कीच फरक असतो. नव्या शैलीप्रवाहात 
मोडिार ेअसे अबस्टर ॅक्ट आणि अब्सडध शेर रससकानंा अिधपयांत पोहचण्यासाठी िोडं पुढं येण्याचं 
आवाहन करतात एवढंच. 

क्षचत्रमय, किातमक, अब्सडध व अबस्टर ॅक्ट शेरामंळंु नेहमीच्या पारपंररक गझलेत आणि 
इतर काव्यप्रकारात जी अनावश्यक आभासी दरी गेल्या काही वषाधत दनमाधि केली गेली होती ती 
कमी करायला, दमटवायला मोठी मदत दमळते आहे असं अनेक जािकार मानतात. 
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३) कथ्य आणि किन  :  
शेराच्या नेमक्या बांधिीसाठी दोन ओळीत वापरता आलेले शब्द, भाषा आणि प्रक्षतमा 

प्रतीकं वगैरेंसारखे लेखात उल्लेख केलेले घटक, तयांची मांडिी, बांधिी इतयादी इतयादी दकतीही 
चपखल असले तरी तयातून एकूिात पढेु आलेलं कथ्य आणि शायराला सागंायचं असलेलं एकूि 
किन/म्हििं ककवा मळू आशय वगैरेंचा ताळेबंद लावताना प्राप्त जदमनीच्या दोन ओळीतील 
अवकाश आणि तया दोन ओळीनंतर उरिार ं आकाश ह्यांचा आधार घ्यावाच लागेल असे शेर 
आताच्या मराठी गझलेत खूप आढळतात. पूवीची शेर माडंण्याची पद्धत सहसा सरळिेट, दोन 
ओळीत जेवढं उल्लेखलेलं आहे तेवढंच सागंनू दोन ओळीतच म्हििं संपविारी आणि रससकानंा 
अंगवळिी पडलेलली अशी रादहली. आता मोठ्या प्रमािात अवलंबली जािारी पद्धत एक बदल 
ककवा क्रांतीच घडवनू आिते आहे असं म्हिायला वाव आहे ! शेर दोन ओळी संपल्यानंतरही खऱ्या 
अिाधनं रससकाचं्या मनात सुरू होिं हे जास्त श्रेयस्कर मानिारा एक वगधही मराठीत आहेच.  

असे शेर ते ज्या क्षिाला मनात तयार व्हायला सुरुवात होते तो दटर गर (आरभंकबद)ू, 
दबटदवन द लाईन्स आणि दबयॉण्ड द लाईन्स मध्ये खूप काही सांगतात, तयाबद्दलच्या अनेक 
शक्यता स्वतःत दडवनू असतात, जे रससकानंी स्वतः शोधायचं असतं. अिाधत ते तयांच्यापयांत 
पोहचेल अशी शक्य तेवढी तजवीज शायर करून ठेवतोच, ककबहुना ती तयाची जबाबदारी असते! 
आपि लेखात पादहलेले अनेक शेर अशा पद्धतीचे शेर आहेत. ते वर शोधनू, पनु्हा वाचनू वाचकानंी 
तयांचा अशा पद्धतीने पनु्हा आस्वाद घ्यावा आणि हा कथ्य किन वाला मदु्दा स्वतः अजून समजनू 
घ्यावा ही दवनंती. कारि तयातच खरा आनंद आपल्याला दमळेल! सामारोपातसुद्धा काही शेर मी 
देिार आहे ते वाचतानाही ही अस्वादप्रदक्रया लक्षात ठेवावीत ही दवनंती. 
 

समारोप : 
मराठी गझलेतील ह्या आणि अशा दकतयेक, आजवर आलेल्या आणि पुढेही येिाऱ्या 

नव्या शैलीप्रवाहांबद्दल बोलताना,लेखाच्या समारोपकडे जाताना काही बाबी अजनू स्पष्ट केलेल्या 
बऱ्या. वर ज्या मोजक्या पद्धती मी उदाहरिांसह देऊ शकलो तसे शेर आताचेच गझलकार ललहीत 
आहेत असं नव्हे पि असे शेर आता इतक्या मबुलक प्रमािात, साततयानं ललदहले जात आहेत 
जेिेकरून ही नव्या गझलेची ओळख ठरते आहे.जनु्या दपढीच्या गझलकारांच्या गझलेत तसे शेर 
सापडतीलही.  
एक सहज बोलका शेर पहा.. 
• 
तू भेटलीस तेंव्हा मी बोललोच नाही 
तू भेटतेस तेंव्हा माझे असेच होते 
- भट साहेब 
• 
एक क्षचत्रमय शेर.. 
• 
गव्हाळी गौर रगंाला नव्हाळी सोनचाफ्याची 
सिाला गौर मांडावी तसा तो चेहरा आहे 
-सदानंद डबीर 
• 
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आजचे सगळेच गझलकार तयांचे सगळेच शेर नव्या पद्धतीनेच माडंतात, असाही गैरसमज 
नको. आजही पारपंररक माडंिीचे शेर ललदहले जातातच, ककबहुना तुलनातमक आणि संख्यातमक 
ररतया तशी गझल ललदहिार ेगझलकार संख्येनं जास्तच भरतील. तशा पद्धतीचे अनेकानेक उत्तम 
शेर आणि गझला आजही उपलब्ध होत आहेतच. 

नवी शैली, जनुी शैली ह्यात एक उत्तम आणि दसुरी दयु्यम असा भेदभाव करिं देखील 
ह्या लेखाचा हेतू असजबात नाही, ककबहुना असा भेदभाव करिं अगदीच योग्य नाही, पि नवी शैली 
आधीच्या रुळलेल्या पारपंररक शैलीपेक्षा वेगळी का आणि कशी ठरते हे मात्र आपल्याला लक्षात 
घ्यायचं आहे. 

एव्हाना आपल्या लक्षात हे नक्कीच आलं असेल की ह्या नव्या माडंिीच्या ककवा व्यक्त 
होण्याच्या पद्धती म्हिजे गझलेत ददसिार ेवरवरचे, ढोबळ फरक नसनू सकू्ष्म आणि आंतररक बदल 
आहेत. अशा शेराचं आकलन आणि सौंदयधबोध समजनू घेण्यासाठी अवघड, बोजड दिष्ट नाही,फक्त 
रससकांनी तयांचा िोडा सराव आणि अभ्यास केला की झालं ! ह्या पद्धती म्हिजे कोिती भन्नाट, 
दवराट, अफाट, अचाट गोष्ट नसनू मराठी गझलेत घडून आलेले अगदी बारीक बारीक बदल 
(बारकावे) आहेत, माडंिी बांधिीतल्या िृप्तयाच म्हिू ! पि तयांच्यामुळे साधला जािारा पररिाम, 
आशयाचा दवस्फोट क्षततकाच मोठा, दवलक्षि आहे. ह्या अनुषंगानं आवजूधन सागंण्यासारखा एक 
अफलातनू शेर पहा.. 
• 
मयाधदांच्या सीमा वाढवण्यात खरी गंमत असते 
बुडबुड्यातही दवस्फोटाची शान लपवलेली आहे 
- बेदफकीर 
• 

तसंच, मराठी गझलेत घडून आलेले हे बदल म्हिजे क्षतच्या चौकटीची मोडतोड असजबात 
नसनू क्षतच्या चौकटींचा दवस्तार करिं आहे हे नमदू करिं मला महत्त्वाचं वाटतं!  

कदवता म्हटलं की भावभावना, वेदना-संवेदना आल्याच. पि गझलेत शेरातनू जो आशय 
माडंला जातो तयाला खयाल म्हितात, खयालाला केवळ दवचार म्हिण्यापेक्षा चचतन म्हििं 
सयदुक्तक ठरले ! आताच्या मराठी गझलेत एकूिच मनापेक्षा बदु्धी, भावनाप्रधानतेपेक्षा 
दवचारप्रविता, शब्दानंा प्रभावी करण्यापेक्षा चचतन आणि आशय जास्त पररिामकारक करून मांडिं 
हा दवचार आवजूधन ददसतो. कदवता शेर ललदहताना आपि भावनानंी दकतीही दाटून आलो असलो 
तरी शब्द, प्रक्षतमा भाषा यांची दनवड अक्षधक दववेकपूिध पद्धतीनं करिं.. आपलं म्हििं आपलं 
तयावरचं चचतन एक माडंण्याची पद्धत ठरविं तयाबाबत सतकध  राहिं, जागरूक राहिं तयासाठीचं 
वेगळं चचतन करिं, आणि एकूिच शेर अभ्यासपिूध आणि प्रगल्भ पद्धतीनं बांधिं ही आजच्या नवा 
शैलीप्रवाह हाताळिाऱ्या शायरांची खास बात. हे सगळं करिं कवीनं स्वतःची एक समीक्षकबुद्धी 
दवकससत केल्यानं आणि कदवता ललदहताना ती जागी ठेवल्यानं होत असावं. 

गझलेत कालानुरूप नवे दवषय आशय येत राहतातच, पढेुही येतील, तसंच हाताळिी 
आणि अणभव्यक्तीचे नवनवे शैलीप्रवाह देखील येतच राहतील..यायलाच हवेत ! आजचा काळ संपिूध 
जगासाठीच संक्रमि अवस्िेचा काळ मानला जातोय. पररस्स्ितीत क्षिोक्षिी होत राहिार ेबदल, 
तयातनू दमळिार ेधके्क, उभे राहिार ेनवनवे प्रश् तयांचं आकलन, गुंतागुंत इतयादी सगळं ! आताची 
गझल ह्या सगळ्यांना नेमक्या पद्धतीनं सामोरी जाते आहे. हा सगळा उद्रेक, तयाची स्फोटकता, 
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दाहकता अक्षधक संयत करून स्वतःच सौंदयध न ढळू देता ती सांभाळते आहेच पि दवषयांच्या 
मुळाशी अक्षधक खोल उतरून तयांची नेमकी उकल करण्याचा प्रसॅ्क्टकल प्रयतन देखील करते आहे. 
जागे अभावी तीन चारच शेर ह्या अनुषंगानं बघू. 
• 
परपंरा जपिार ेआपि 
जुनी घर ेदवकिार ेआपि 
- अनंत ढवळे 
• 
क्षतफि िांबवनु दवचार करतो आहे मी 
पेरू की खाऊ हे दािे काय करू 
- वैभव देशमुख 
• 
शेकडो हूड छोकऱ्यामंध्ये 
एक मुलगा उदास कोिाचा 
- दवजय ददनकर पाटील 'किखर' 
• 
मला अस्वस्ि वाटू लागले नंतर 
तुला शनु्यात बघतानंा बघत होतो 
- इंद्रजीत उगले 
• 
हा कसा कू्रस आहे इिे रोज अस्िीर का वाटते 
नेमका कोितया भावनेचा लखळा हालता राहतो 
- डॉ ज्ञानेश पाटील 
• 
मराठी गझलेतले आताचे, नवे असे सगळेच शैलीप्रवाह नमूद करण्यात अडचि म्हिजे माझं 
मयाधददत ज्ञान अस ूशकतं, लेखनसीमा नावाची एक गोष्टही आड येतेच. णशवाय असं नवं ललदहिाऱ्या 
सगळ्याच शायरांची नोंद घेत तयांचे शेर एकाच लेखात देण्याला सधु्दा तशाच मयाधदा आहेत हेही 
सवाांनी समजनू घ्यावं ही दवनंती. 

हा लेख ललदहण्यामागची मूळ तळमळ हीच होती की सुरशे भट ह्या उगमापासनू वेगवेगळी 
वळिे घेत पढेु पुढे जात असिार ेमराठी गझलेचे शैलीप्रवाह यांची दनदान तोंडओळख करून देऊन, 
उगमापाशीच िांबलेल्या रससकाला ह्या शैलीप्रवाहात णभजण्याचं आवाहन करिं. जो कदववगध नव्यानं 
गझलेकडं वळतोय तयाच्या लक्षात मराठी गझलेच्या प्रवासाचा आजचा टप्पा आिून देिं, जेिेकरून 
तो नव्यानं गझलेत आलेला वाटसरू तयाला योग्य वाटतील ती नेमकी वळिं घेऊन, प्रवासाची 
ददशा ठरवू शकेलच पि स्वतासाठीच्या नव्या वाटाही शोधनू, जोखून पाहू शकेल ! लेखातून मी 
केलेल्या तया प्रयतनाला आपि नक्कीच यश द्ाल असा दवर्श्ास व्यक्त करतो आणि िांबतो !  
 
~वैवकु 
 


