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प्रा.ळयच्चॊद्र भुक्ततफोध माॊच्मा वाहशत्मातीर “भाणूव” 

 
 

डॉ. वलळाखा वॊजम काॊफऱे 

वलबाग प्रभुख-भयाठी वलबाग , 

लवॊतयाल नाईक ळावकीम करा ल वभाजवलसान वॊस्था(भॉरयव कॉरेज)नागऩूय. 
 
 
 

वायाॊळ 

            प्रा.ळयच्चॊद्र भुक्ततफोध माॊच्मा वाहशत्मातीर भाणूव 

ळोधताना, भाणूव-भाणूवकी-भानली भूल्मे त्माॊनी आऩल्मा 
वाहशत्मातून अधोयेखीत केरी. जागततक बमॊकायी,प्ररमकायी, 
वलनाळी भशामुद्ध इ.व.१९३९-१९४५ मा कारखॊडात झारे. मा 
ऩार्शलवबूभीलय नलकली फा.सव.भढेकय माॊची कवलता आरी.शीच 

काव्माची ऩयॊऩया वभदृ्ध कयण्माचे कामव प्रा.ळयच्चॊद्र भुक्ततफोध माॊनी 
केरे. 

 

फीजळब्द : भाणूव-भाणूवकी-भानली भूल्मे,ळेतकयी,काभगाय,वॊघऴव... 
 

प्रस्तालना-  
         दवु-मा भशामुद्धानॊतय भानली भूल्माॊचा –शाव झारा.नैततकता वॊऩुष्टात आरी.अन्न-लस्र-तनलाया मा भूरबूत 

गयजाॊऩावून तो लॊचचत याहशरा.मा ऩार्शलवबूसभलय प्रा.ळयच्चॊद्र भुक्ततफोध माॊची काभगाय कवलता आरी. ळोवऴत भजूय ल 

ळेतकयी माॊच्मा वभस्मा त्माॊनी अधोयेखीत केल्मा. नलकली ल भातववलादी अळी भयाठी वाहशत्म वषृ्टीरा ओऱख झारी. 
    प्रा.ळयच्चॊद्र भुक्ततफोध माॊचा जन्भ २१जानेलायी१९२१ योजी इॊदोय मेथे झारा. २१जानेलायी२०२१ रा त्माॊचे 

जन्भळताब्दी लऴावची वाॊगता झारी.त्माॊच्मा लाङ्भमीन कतृवत्लाची तत्कारीन वऩढीरा ओऱख व्शाली.त्माॊच्मा वलचायाॊचे 

जतन,स्भयण,ल बाली वऩढीकयीता प्रफोधानकायी ठयाले.  

 

           “नाळातून,भतृ्मुतून ऩीडेतून मे-स्लागत I  

           मे अशु्ॊतून अऩभानातून,दैन्मातुन मे-स्लागत II” 

                         (रुचधयाच्मा रार वडमातच, नली भऱलाट ऩ.ृ१५)   
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फारऩण ल कौटॊबफक लातालयण-  

प्रा.ळयच्चॊद्र भुक्ततफोध माॊचे लडीर भाधल शे ऩोसरव खात्मात नौकयीरा शोते.त्माॊची लायॊलाय फदरी शोत 

अवे.त्माभुऱे त्माॊच्मा क्जलनारा स्थीयता प्राप्त झारी नाशी.त्माॊचे घयाणे शे ॠग्लेदी ब्राह्भण शोते.आडनाल कुरकणी. 
अल्राउदीन खखरजीच्मा इ.व.१२९१-१२९६ मा काऱात त्माॊच्मा लॊळजानी „ भुॊग्धफोध‟ ककॊ ला „ भुक्ततफोध‟ मा ग्रॊथाची 
तनसभवती केरी. ऩुढे आडनाल त्माॊनी क्स्लकायरे.शे तत्तकारीन प्रलतृी शी ऩाॊढयऩेळी शोती. “ह्मा ऩाॊढयऩेळा भयाठी लगावकडे 

चचककत्वक दृष्टीने भी ऩाशत शोतो.तो कोणत्मा तनकऴाच्मा फऱालय,ते वाॊचगतरे ऩाहशजे. शे तनकऴ भी काशी फाशेरून 

आणरेरे नव्शते. तय ते भरा वॊस्कायातून प्राप्त झारे शोते.”
१  अवे ते म्शणतात.आई ऩालवतीफाई माॊना वाहशत्माची आलड 

शोती.प्रसवद्ध कादॊफयीकाय श.ना.आऩटे माॊची स्री क्जलनालयीर „ऩण रक्ष्मात कोण घेतो?‟ शी कादॊफयी लाचरी शोती.पे्रभचॊद 

शे हशॊदी उऩन्मावकाय(कादॊफयीकाय). त्माॊनी स्री बालनेचे बालवलर्शल चचबरत केरे.त्माॊच्मा कादॊफयीकायीच्मा त्मा लाचक 

शोत्मा.आई वॊलेदनळीर शोत्मा.त्माफाफत वौ.वुयेखा ळयच्चॊद्र भुक्ततफोध सरहशतात, “ ग्लाल्शेयवायख्मा हशॊदी बावऴक 

प्रदेळात याशणाये आभचे भशायाष्रीम कुटुॊफ... वावूफाईंना सळषणाची अततळम आलड, भुराॊनी खूऩ सळकालॊ, नाॊल सभऱलालॊ 
शी त्माॊची अऩेषा.लडडराॊजलऱ रशान-भोठा अवा,हशॊद-ुभुवरभान अवा बेद नव्शता... लडडराॊच्मा नैततक धैमावचा आदळव 
भुराना घडवलणाया शोता.”२ अळा कौटॊबफक लातालयणातून त्माॊची जडणघडण झारी. 
 

आयॊबकाऱ-  

दवु-मा भशामुद्धाच्मा ऩार्शलवबूसभलय नलकाव्माची ऩयॊऩया अततळम वभदृ्धऩणे येखाटण्माचे कामव प्रा.ळयच्चॊद्र 

भुक्ततफोधानी केरे.प्रसवध्द भानवळास्रस सवॊग्भड फ्राईड माॊच्मा वलचायाॊचा ऩरयणाभ त्माॊच्मालय झारा. „नली भऱलाट‟ शा 
त्माॊचा ऩहशरा काव्मवॊग्रश.माभध्मे जीलनजाणील अततळम प्रखयऩणे अधोयेखीत केरी. 
              “भनुज लैयी व्मलस्थाॊचचमा तीव्र घणेृने I 

              मातना झाल्मा भाझ्मा डोऱव II” 

 त्माॊच्मा कवलतेच प्रत्ममदळी रूऩ तत्कारीन यसवकाॊना अनुबलता आरे.  

 

प्रा.ळयच्चॊद्र भुक्ततफोधाॊची वाहशत्मतनसभवती- 
कवलतावॊग्रश- १.नली भऱलाट(इ.व.१९४९)  

       २.माबरक(इ.व.१९५७) 

                   ३.वत्माची जात(इ.व.१९९८) 

कादॊफयी- १.क्षषप्रा(इ.व.१९५४) 

२.वयशद(इ.व.१९६१) 

         ३.जन शे लोऱतु जेथ(इ.व.१९६७) 

रेखनवॊग्रश-१.काशी तनफॊध(इ.व.१९६२) 

     २.जीलन आखण वाहशत्म(इ.व.१९७३) 

वभीषाग्रॊथ- वषृ्टी,वौंदमव आखण वाहशत्मभूल्म(इ.व.१९७८) 

 

ऩुयस्काय-  

१.नली भऱलाट-मा ऩहशल्मा काव्मवॊग्रशारा वलदबव वाहशत्म वॊघ   नागऩूय,„ऩायलेकय‟ ऩुयस्काय १९६०. 

२.माबरक-काव्मवॊग्रशारा भशायाष्र ळावनाचा उत्कृष्ट ग्रॊथ ऩुयस्काय १९५८. 
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३.वषृ्टी,वौंदमव आखण वाहशत्मभूल्म-मा वभीषा ग्रॊथारा वाहशत्म अकादभी ऩुयस्काय १९७८. 

        

वभकारीनता-  
कली प्रा.ळयच्चॊद्र भुक्ततफोधाॊनी नलकली फा.सव.भढेकयाॊची नलकाव्माची ऩयॊऩया अततळम वभधृ्द केरी.दवु-मा 

भशामुद्धाच्मा ऩार्शलवबूसभलय भानली भूल्माच्मा रूऩात्भक स्लरूऩात काव्मतनसभवती झारेरी हदवते. 

 

प्रबाल-  

इॊग्रजी कली ककट्व,ळेरे,लडवस्लथव माॊचा त्माॊच्मालय प्रबाल शोता.रेतनन,स्टॅसरन ल कारव भातवव वलचायाभुऱेच 

काभगायवलऴमक जाणीलाॊचे प्रततबफॊफ काव्मात उभटरे.तनयीर्शलयलादी वलचायवयणी त्माॊनी क्स्लकायरी. कायण ते भशात्भा 
ज्मोततफा पुरे ल डॉ.फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचा भुक्ततरढ़ा ल प्रखय ऩूयोगाभी वलचायभुऱे ते पे्रयीत झारे शोते. 

 

अॊतभवन-  

भाणूव शा त्माॊच्मा वाहशत्माचा कें द्रबफॊद ुशोता.त्माॊची कवलता शी भनुष्माच्मा अॊतभवनाचा लेध घेणायी शोती.भानली 
क्जलानाभध्मे भाणूव शा गततळीरतेभधीर वलचायघटक आशे.भानली भुल्माॊचा –शाव झाल्मानॊतय त्माॊनी आऩल्मा 
काव्मात भाणूव येखाटण्माचा प्रमत्न केरा.शा भाणूव अधोयेखीत कयताना त्माॊनी त्मा भाणवाकडे  स्लच्छऩणे,तनभवऱऩणे 

फघामरा शलॊ अवे त्माॊना लाटत शोते. 

 

वॊघऴव- 
जीलवषृ्टीचा तनमभ आशे ऩरयलतवन.वलकाव स्थावऩत कयामरा वॊघऴव आलर्शमक आशे.वॊघऴावची भूल्मात्भकता 

काभगायवलऴमक शोती.ळेतकयी ल काभगायलगव माॊचे प्रर्शन आऩल्मा वाहशत्मातून अततळम ताकदीने भाॊडरे.त्माॊचा 
दृष्टीकोन ऩूयोगाभी शोता. 

 

भानुऴतेचा सवद्धाॊत-  

भनुष्मारा कें द्रलती ठेऊनच भानुऴतेचा सवद्धाॊत भाॊडरा.एकॊ दयीत त्माॊच्मा वाहशत्माचा कें द्रबफॊद ुभाणूव शोता.ते 

म्शणतात, “ हशॊदी योभॉहटक उत्काऴावचा तो काऱ शोता.भाझे लडीर फॊधू त्मा लातालयणाळी ऩूणवत; वभयव झारे शोते...भी 
हशॊदी ऩयॊऩयेऩावून दयू शोतो. हशॊदी योभॉहटक कवलतेचा बतत अवुनशी भी भयाठीभध्मे कवलता ल कथा सरशीत अवे.”

३अवे ते 

भत व्मतत कयतात. “ काव्मातीर नालीण्माचे भूऱ कलीच्मा लतृ्तीत वाऩडेर.लतृ्ती म्शणजे नेणीलेतीर 

दृक्ष्टकोन...भाणवाची जळी जगाकडे ऩाशण्माची लतृ्ती अवेर तळाच प्रकायची बालना तो अनुबलतो...जेव्शा प्रचसरत 

वलचाय व्मलस्था ल यीतत-नीतत माॊची भानलतेच्मा अॊततभ हशताऩावून पायकत शोते.तेव्शाच नालीण्माचा प्रर्शन अत्मॊत 

भशत्त्लाचा ठयतो.”४अवा भानलतालादी वलचाय त्माॊनी भाॊडरा.     

 

लैसळष्टमे-  

वाभाक्जकता,आळालाद ल प्रखय असबव्मतती शे त्माॊच्मा काव्माचे लेगऱेऩण शोते.माबरक मा कवलतावॊग्रशात 

„दमार ना आळीऴ दान‟ मा कवलतेत--- 

            “द-माखो-मात घुभेर तुभच्मा पे्रभाचे गीत I 

            मेणा-मा वऩढ्मान वऩढ्माव स्भयेर तुभची प्रीत II” 

          “तनवगव ल तनवगवलत भानलाच्मा वौंदमवने भन बायरे गेरेरे शोते.”
५ 
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मा थोय वाहशक्त्मक, वलचायलॊताचे तनधन २ नोव्शेंफय १९८४ रा नागऩूय मेथे झारे. तत्तकारीन ल बवलष्मातीर वऩढीने 

त्माॊच्मा लाङ्भमीन कामावचे जतन,स्भयण ल चचॊतन करुन वलचाय आत्भवात कयाले.त्माॊच्मा स्भतृीरा वलनम्र असबलादन! 

         “ शे लाऱलॊट वऱवऱटते प्रलाशाच्मा स्भतृीने, 

           शे लाऱलॊट यखयखते अबालाच्मा क्स्थतीने, 

           शे लाऱलॊट यणयणते स्लबालाच्मा गतीने.”(वत्माची जात-शास्म ऩ.ृ७७)   
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