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अधिष्ठान - सुदेश शरद लोटधलकर 
प्रा. प्राची जोशी 

सहाय्यक प्राध्यापक धेंप ेकला आणि विज्ञान महाविद्यालय ममरामार पिजी  

मराठी संशोधक विद्यार्थी, सावित्रीबाई फुले पिेु विद्यापीठ (२०१८ ते आजतागायत. संशोधन 
कें द्र : सावित्रीबाई फुले पिेु विद्यापीठ) 

Email – prachigj8@gmail.com          mob : 8999923473                 

प्रस्तािना :  

कविता म्हिजे काय? :   मराठी साहहत्याच्या विविध िाड.मय प्रकारांपैकी एक महत्त्िाचा साहहत्य 
प्रकार म्हिजे कविता. मराठी साहहत्यातील कविता या साहहत्य प्रकाराला प्रदीर्घ अशी परंपरा 
लाभली आहे. साहहत्याच्या विविध प्रकारांपैकी कविता हा साहहत्यप्रकार िेगळा ठरतो कारि 
कवितेचा शब्दािकाश जरी लहान असला तरी मोठा भािाशय त्यातून व्यक्त केला जातो. कवितेचे 
भाविक माध्यम जरी लक्षात रे्तले तरी शब्द आणि अर्थघ यात असलेले गूढ नाते तसेच 
नाद,लय,प्रमतमा,रूपक,अलंकार,ममर्थ, सहचारी कल्पना इ. र्टकाच्या हठकािी मुळातच असलेली एक 
तऱ्हेची प्रसारिमशलता, भारलेपि यातून भािाशयाला संपन्नता प्राप्त होते. 

विियकें द्री शब्द : कविता, भाि, गोमंतकीय, अध्यात्म, उपहास, उपरोध   

          कवितेतून जन्माला आलेली भािा ही केिळ कवितेचे मूलद्रव्य म्हिून केिळ कवितेपुरते 
मयाघहदत न राहता जीिनाच्या सिघ व्यिहार के्षत्रात पसरली आणि एक सांस्कृमतक ि सािघजमनक 
संस्र्था म्हिून विस्तारली हे जसे खरे तसेच या व्यिहारात भािेमध्ये अनेक परींनी मनमाघि झालेल्या 
विविध भाविक र्टकांच्या हठकािी काव्य या माध्यमातून व्यक्त होण्यासाठी अनािर ओढ असल्याचे 
हदसून येते. इंग्रजी साहहत्यात दीर्घकर्था असलेली नेरेटीि एवपक म्हिजेच काव्य अशी कल्पना 
दीर्घकाळापयतं रूढ होती ि त्यामुळे त्यात स्फुट काव्य गुदमरून गेलेले आढळते. सुरिातीच्या 
काळात या स्फुट काव्याला कवितेच्या के्षत्रात नगण्य स्र्थान होते. परंतु रोमेंहटक युगाचा उदय 
होताच हे मचत्र पालटले. भाि कविता हेच कवितेचे खरे-खुरे रूप होय ही जािीि जनमानसात रुजू 
लागली आणि कवितेच्या मूळ प्रकृतीचा शोध सुरु झाला.कवितेचे खरे रूप समजायला हिे हीच 
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कवितेची मूळ प्रकृती. ि या रूपाचे यशस्िी अनुकरि कोिाला करता येिार नाही हे मतचे िैमशष्टय. 
कारि कवितेची मनममघती ही मनसगघदत्त कवित्ि शक्ती लाभलेल्यालाच ही रचना करिे शक्य आहे.   

सुदेश शरद लोटलीकर यांचा अमधष्ठान हा काव्यसंग्रह शरदपुष्प प्रकाशनने २०१२ साली प्रकामशत 
केला आहे. लोटलीकर इ गोमंतकीय मराठी कवितेच्या के्षत्रातील एक महत्त्िाचे किीनाम. २०१० 
साली त्यांचा  आत्मखुिा हा कविता संग्रह प्रकामशत झाला आणि त्यानंतर लगेच अमधष्ठान हा 
काव्य संग्रह प्रमसध्द झाला.  लोटलीकर यांच्या प्रस्तुत काव्यसंग्रहात एकूि ८३ कवितांचा समािेश 
असून विियांचे िैविध्य हे आत्मखुिा या काव्य संग्रहापेक्षा त्यांच्या या काव्यसंग्रहाचे 
िैमशष्टय.लोटलीकर यांच्या कवितांचा मूळ वपंड आध्याणत्मक स्िरूपाचा आहे ि त्याचा प्रत्यय प्रस्तुत 
संग्रहातील कवितांमधूनही हदसून येतो उदा. 

 ‘मी तुकयाच्या विठ्ठलाची ओळ झालो, हदव्यांचे झाडं 

 या कवितेतील अदै्वतात न्हालो / व्यापमुक्त झालो अशी अमभव्यक्ती, अमधष्ठान ज्या कवितेचे शीिघक 
प्रस्तुत संग्रहाला देण्यात आले आहे त्या कवितेतील  

शोधून काढतो मी / माझा मला ही आत्मशोधाची प्रचीती,  

देह या कवितेतील ‘ ही अभेद्य गढी / देहाची ह्या आत्म्यात मशरकाि करू देत नाही/  

ध्यानातून िाट काढून आत मशरािे लागते यासारख्या त्यांच्या शब्दामभव्यक्ती मधून त्यांच्या 
आध्याणत्मक ध्यासाची प्रचीती येते तर माझा मलाच पोरका सारख्या कवितेत मनगुघिात विलीन 
झाल्याचे हदसतात ते म्हितात डोळयांना मी जो हदसतो आहे तो मी नव्हेच.  

    प्रस्तुत संग्रहातील उपरोक्त अशा काही कविता त्यांची मूळ प्रितृ्ती अमभव्यक्त करतात  तर या 
संग्रहातील त्यांच्या काही कविता िास्तिाशी मनगडीतही आहेत, राजकीय पररणस्र्थतीचा िेध रे्िाऱ्या 
आहेत उदा. प्रस्तुत संग्रहातील त्यांच्या ‘भारत’ या कवितेत देशाची सध्याची दरुािस्र्था शब्दबद्ध 
केली आहे. भूक, अभाि, नागडेपि िगैरे चा उल्लेख करून कै कडव्या आणि कडिट भािेत मलहहतो 

‘रांडांचा बाजार मांडला  

दारू िाहते नसानसतून  

भारत माझा सडतो आहे  

भटक्यांना खांद्यांिर रे्ऊन.’1  
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 या कवितेतून प्रस्र्थावपत समाजव्यिस्रे्थविरुद्धची चीड, संताप अगदी णजिंतपिे व्यक्त झाल्याचे 
हदसून येते तर त्यांच्या ‘ नोटीिरचा गांधीजी म्हितो’ या कवितेत नाराजीही आहे आणि 
उपहासगभाघताही आहे. नोटांिर गांधीजीचे छायामचत्र छापून त्या विलोभनीय हसऱ्या महात्म्यासमोर 
आपले मंत्री भ्रष्टाचार करतात, खाबुमगरी करतात, मनलघज्जपिाचा कळस करतात, त्या महात्म्याच्या 
साक्षीने जुगार चालतात, व्यमभचार चालतात, सगळया प्रकारचे अनैमतक धंदे चालतात आणि गांधी 
म्हितो  

“ नोटीिरचा गांधी म्हितो  

नेसी मजला कुठे पामरा“. 2 

लोकशाही, देि झोपला क्षिभर काही’ या सारख्या त्यांच्या कविता अशाच िळिाच्या आहेत. 
त्यांच्या  प्रस्तुत संग्रहातील कवितेतून सामाणजक भान मोठया प्रमािात व्यक्त झाल्याचे हदसते ि ते 
होत असताना िास्तिाविियी नाराजी ि राग हा किी प्रकट करतो. ‘जगायचं ते त्यांच्यासारखच, 
तो, त्यांच्यासाठी’ अशा काही कविता याची साक्ष देतात. त्यात धनिंतांच्या पार्श्घभूमीिर गररबांचे, 
त्यांच्या कष्टांचे कौतुक गायले आहे उदा. 

‘त्याला िाचायला येत नाही 

मला माडािर चढता येत नाही  

तो हाफ चड्डीत छान हदसतो  

मी माझा दोंद लपितो 

कष्टाचे सगळे फायदे त्याला ममळिार  

श्रीमंतीचे सारे रोग मला जडिार“ 3 

अशा शब्दांतून ते कष्टकरी व्यक्तीप्रती असिारा आपला प्रामाणिक भाि व्यक्त करतात.  

 प्रस्तुत संग्रहातील त्यांच्या िैमशट्यपूिघ कविता म्हिजे व्यक्तीमचत्रिात्मक कविता. त्यांच्या या 
कविता इतर कवितांच्या तुलनेत अमधक सरस आणि समर्थघ ठरल्या आहेत. उदा. नरेंद्र बोडके 
यांच्यािर मलहहलेली त्यांची कविता मुळातून िाचण्यासारखी आहे. या कवितेत  

‘िार्ासारखा दाताने तंगडी कबाब तोडिारा तो’  अशी बोडके यांची दिकट अिस्र्था सांगून नंतर 
त्यांना झालेले वबकट आजार, त्यांचे डायलेमससिर केविलिािे जगिे, ियाच्या ५२व्या ििी अधू 
होिे ि अपंगत्ि येिे, त्यांची मरिासन्न झालेली ही अिस्र्था लोटलीकर यांनी अमतशय णजिंतपिे 
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शब्दबद्ध केली आहे  ि त्यांच्याच जीिनािर आधाररत बोडके यांच्या मतृ्यूनंतर मलहहलेली कविताही 
मततकीच हृदयस्पशी आहे या कवितेत ते म्हितात  

 

‘परमममत्र होतास तू माझा  

सखा होतास तू  

बाप होतास माझ्या कवितांचा  

गुरु होतास तू  

असा सुरिातीला लोटलीकरांच्या जीिनातील बोडकेचे महत्त्ि वििद करून कवितेच्या शेिटी ते 
म्हितात  

आपि ऐकिायचो फोनिरून एकमेकांना कविता 

सियीप्रमािे तुझ्यािरची ही निीन कविता  

तुला िाचून दाखिायला  

माझा हात फोनच्या हदशेने गेला  

आणि.........“4 

आई हा लोटलीकर यांच्या व्यवक्तमत्िाचा हळिा कोपरा. ‘आई असायची’ ही या संग्रहातील त्यांची 
कविता आशयर्न आहे. आई सिघत्र आणि सिघ परीणस्र्थत सोबत असायची, सुखात, दखु्खात, 
आजारात, ताितिािात सिघत्र आई असायची याचे ििघन त्यांच्या कवितेत खालीलप्रमािे येते  

‘आई असायची  

सिघत्र विखुरलेली 

सियच नव्हती  

आई नसायची’. 5 

आई प्रमािेच त्यांच्या आजीिरही त्यांनी मलहहलेली कविता आस्िाद्य आहे. ९५ ििांचे त्यांचे पे्रमळ 
व्यवक्तमत्ि. त्यांच्या आजीने म्हिजेच माईने त्यांच्या आयुष्यात अनेक र्थोर व्यक्ती पहहल्या होत्या, 
अनेक अविस्मरिीय प्रसंग अनुभिले, अनेक ग्रंर्थांचे िाचन केले अशी एखाद्या समधृ्द िकृ्षासारखी 
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त्यांची आजी. मतने दधुसायीने कुरिाळलेले किीचे बालपि ह्या कवितेत आपल्या आजीप्रतीचे 
त्यांच्या मनातील पे्रमभाि व्यक्त करताना कवितेच्या शेिटी हा किी म्हितो  

‘ माई, आम्ही तुला  

काही तरी देऊ लागतो 

ही कविताच म्हि ना  

फक्त तुझ्यासाठी ! 

तुझ्या र्थरर्थरिाऱ्या आणि सुरकुतलेल्या  

सिघ समािेशक  

तेजोमय चेहऱ्याला स्मरून !6 

किी गे्रस, कबीर याही त्यांच्या प्रस्तुत काव्यसंग्रहातील कविता व्यक्तीमचत्रिात्मक कविता लक्षिीय 
आहेत त्यातीलच एक म्हिजे त्यांची स्ितः बद्दल व्यक्त झालेली “मी : सुदेश लोटलीकर! ही 
कविता. आपल्या र्रच्यांच्या आपल्याकडून असिाऱ्या अपेक्षा, मी डॉक्टर व्हािे, इंणजमनयर व्हािे 
हकंिा आहकघ टेक्ट व्हािे नाहीच जमले तर मनदान प्राध्यापक व्हािे असे सिाघना िाटत होते पि मी 
त्यांची कुठलीच अपेक्षा पूिघ करू शकलो नाही. मी झालो फक्त किी ! म्हटले तर ही किीच्या 
काळजात उमटलेली कळ आहे हकंिा अमभमान आहे.  

 

मनष्किघ:   

अगदी खरे सांगायचे झाल्यास प्रस्तुत संग्रहातील त्यांच्या सिघच कविता मला अमतशय भािल्या. 
त्या सिाचंा परामशघ इरे्थ रे्िे शक्य नाही पि या संग्रहातील मतृ्यूसंदभाघतील कविता, प्रतीकात्मक 
आशयाच्या कविता, निकवितेला विरोधी कविता, शरीरपे्रम ि शृंगाराचे उर्डपिे ििघन करिाऱ्या 
कविता अमतशय प्रभािीपिे णजिंतपिे त्यांनी शब्दबद्ध केल्या आहेत. त्यांच्या या संग्रहातील कविता 
अमतशय साध्या सोप्या भािेतील असून कोित्याही रमसक मनाला भुरळ र्ातल्यामशिाय त्या राहत 
नाहीत.   
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