
              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI,  Issue V  (May  2021)                                        

सनद -  अि त वाला वाचा 
 

 

     नारायण गगंाराम सुव यांचा ज म 
सािह यातील े  कवी हणून यांचा उ लेख करता येईल
आलेले अनुभव अिभ  केल े आहे

दिृ कोनातून साकार होते. यांचा 
झाला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या ेरणेने अ पृ य समाज िशकून जागतृ झाला
वातं य, समता, बधंुता ही जीवन मू य समज

वषाची गलुामी झुगा  लागला
दसुरा का सं ह ‘जाहीरनामा
खेळ मांडून नवी शहर माणसाला माणसा या अिलिखत िनय
ितसरा का सं ह ‘माझे िव ापीठ

ला फुटपाथवर रा न येणा  या
सं ह 1982 साली कािशत झाला
आह ेव यां या सािह याला कुसुमा ज ित ानचा जन थान
झाला आह.े   
        नारायण सुव याचंा ‘

कािशत केला. या किवता सं हात एकूण 
ला जे हा फुटपाथवर रा न जीवन जगावं लागतं ते हा याला या जदगी

अनुभव येतात, या अनुभवाला एखा ा कोळशा या खाणीत िहरा सापडावा आिण यां
सवाग पाजळून िनघाव,ंतो सूय काश सवानी ावा स वाचा
शोध घेत यावा हणून या शोधिनबंधात नारायण सुव यां या 
अि त वाला वाचा फुटणा या
नारायण सुव दिलत कवी बरोबरच 
माणसाने मांडले या िवचार झाललेा माणूस हणून ओळखल ेजा
आिण एगंल या दो ही िम ा या 

केले या जाहीरना याला ( The Camunist Manifosto)
जाऊ लागल.े मा सवादाबाबत 
िवकासातून कवा ं ातून यात प रवतन घडते
घटकांमधील ा गभ कवा ेय गभ असतात
या िवकासा या दशेने जाणा या असतात
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अि त वाला वाचा फुटणा या पखंाची किवता (मा सवादी दिृ कोनातनू

सिचन भाकर देशमुख 

नारायण गगंाराम सुव यांचा ज म 15 ऑ टोबर 1947 
सािह यातील े  कवी हणून यांचा उ लेख करता येईल. यांनी आप या किवतेत वतःला 
आलेले अनुभव अिभ  केल े आह.े हणून यांची किवता दिलत आिण मा सवादी 

यांचा “ ऐसा गा मी ह “ हा का सं ह 1962
बाबासाहबे आंबेडकरां या ेरणेने अ पृ य समाज िशकून जागतृ झाला

बधंुता ही जीवन मू य समजली, आिण तो आप यावर लाद
झुगा  लागला. वअि त व शोधू लागला. याचे वणन झा

जाहीरनामा’ 1975 ला कािशत झाला. ज म आिण मरण यां या 
शहर माणसाला माणसा या अिलिखत िनयमांची जाणीव क न दतेात

माझ े िव ापीठ’ 1966 साली कािशत झाला
ला फुटपाथवर रा न येणा  या अनुभवांची गाथा यात आली आहे

कािशत झाला. अशा कारची सािह य िन मती नारायण सुव यांनी केली 
आह ेव यां या सािह याला कुसुमा ज ित ानचा जन थान, कबीर, प मीर

‘सनद’ हा का सं ह 1966 साली थंाली काशन

या किवता सं हात एकूण 67 किवतांचा समावेश आहे
ला जे हा फुटपाथवर रा न जीवन जगावं लागतं ते हा याला या जदगी

अनुभवाला एखा ा कोळशा या खाणीत िहरा सापडावा आिण यां
तो सूय काश सवानी ावा स वाचा, व अि त वाचा मी

हणून या शोधिनबंधात नारायण सुव यां या ‘सनद’ का सं हातून 
णा या पंखाची किवता’ या िवषयाचा अ यास करावयाचा आहे

नारायण सुव दिलत कवी बरोबरच मा सवादी कवी हणूनही ओळखल े जातात कारण 
माणसाने मांडले या िवचार झाललेा माणूस हणून ओळखल ेजातात. काल 

दो ही िम ा या मा सवाढ घडला. कालमा स याने 

( The Camunist Manifosto) ही मा सवाद
वादाबाबत हगेेल असे हणतो क  “िव ाला एक संरचना असून िवरोध 

यात प रवतन घडते, प रवतन ह ेिव ाचे त वच आहे
घटकांमधील ा गभ कवा ेय गभ असतात, या िव  चैत याचे अिव कार
या िवकासा या दशेने जाणा या असतात. भौितक व तू आिण मन असे तै दसत असली 
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मा सवादी दिृ कोनातनू) 

 रोजी झाला. मराठी 
यांनी आप या किवतेत वतःला 

हणून यांची किवता दिलत आिण मा सवादी 

1962 झाली काशीत  
बाबासाहबे आंबेडकरां या ेरणेने अ पृ य समाज िशकून जागतृ झाला. याला 

आिण तो आप यावर लादललेी हजारो 
झाले आह.े तर यांचा 

ज म आिण मरण यां या ं ाचा 
जाणीव क न दतेात, 

कािशत झाला. घरदार नसले या 
 अनुभवांची गाथा यात आली आह.े ‘सनद’ हा किवता 

सािह य िन मती नारायण सुव यांनी केली 
प मीर पुर कार ा  

ली थंाली काशन, मुंबई यांनी 

किवतांचा समावेश आह.े घर नसले या 
ला जे हा फुटपाथवर रा न जीवन जगावं लागतं ते हा याला या जदगीचे कती वाईट 

अनुभवाला एखा ा कोळशा या खाणीत िहरा सापडावा आिण यांने 
व अि त वाचा मी पणाचा 

का सं हातून ‘सनद -  
या िवषयाचा अ यास करावयाचा आह.े 
कवी हणूनही ओळखल े जातात कारण 

काल मा स ने .मा स 
मा स याने 1948 रोजी िस  

ही मा सवाद हणून ओळखल े
िव ाला एक संरचना असून िवरोध 

त वच आह.े िव ातील 
चैत याचे अिव कारच असतात. 

व तू आिण मन असे तै दसत असली 
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तरी  ते  एका म आहते. त व ान 
आहते, जे अि त वात आह े या कडून जे अि त वात नाही या कड े जा यासाठी मानवाची 

वृ ी असते असे वाटते.”  
 मा सवादास कारणीभूत ठरलेली घटना हणजे रिशयन रा य ांती हो
रा य ांती मुळे रिशयात सा यवादाचा िवकास झाला
झाले या शीतयु ामुळे थािपतांिवरोधात व उपभो ा िवरोधी मा सवादी िवचार उपयु  
ठरल.े याची प रिणती 1930
पडश,े भाकर पा य,े िव
सिम ेिवषयी िव ेषणा मक
डांगे, ीराम अ दरे, बा
खडंरेाव मुळे, यांनी लखेन केले
शर ं  मुि बोध यांनी िलखाण केले
मा सवादी दिृ कोन अिभ  झाला आह े हणनू
ही सगळी प रि थती  केली हणून यां या किवतेतून 
फुटणा या पखंाची किवता’ या शोधिनबंधाची आव यकता आहे
  कामगारां या आयु यात रोजीरोटीचा  दररोज िनमाण होतो
जातो यां या आयु याचा इितहास कवी नारायण सुव हणतात

कधी फाटका बाहरे कधी फाटका आत आहे
कामगार आह ेमी तळपती तलवार आहे

सार वतांनो थोडासा गु हा करणार आहे
  कव नी कामगाराचें
म ये कामाला जात. यावेळेस यां यावर अनेक संकटे यायची
पुढे यायचे या अनुभवातून माग काढ यासाठी िश णािशवाय पयाय नाही हणून आपण 
िशकल े पािहजे, या अनुभवातून कवी 
तुफानाची साथ असते आिण हातात तलवार असते
यश वी होतात. मा सवादात
गो ीला कमी मह व असल ेतरी अथ कारण हणजे आ थक पाया जो जीवनात इतर अंगावर 
िनयं ण ठेवतो, याचे िनयमन करत असतो

ा  होते. नारायण सुव ची वडील गंगाराम सुव 
वा ाला कामगारांचे जीवन आले आहे
आले क ते हणतात  
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त व ान  यांची एकता थािपत करते, सव ा
जे अि त वात आह े या कडून जे अि त वात नाही या कड े जा यासाठी मानवाची 

कारणीभूत ठरललेी घटना हणजे रिशयन रा य ांती हो
सा यवादाचा िवकास झाला. रिशया आिण 

यु ामुळे थािपतांिवरोधात व उपभो ा िवरोधी मा सवादी िवचार उपयु  
1930 नंतर या काळात मराठी समी क के नारायण काळे
िव.ह.कुलकण , अनंत काणेकर, ह.वी. दसेाई यांनी

िवषयी िव ेषणा मक, प रचया मक िलखाण केल.े तर दसु या महायु ानंतर
बा.र.सुठनकर, द.ुका.संत, स.रा.गाडगीळ, 

यांनी लखेन केल.े सािहि  यक दिृ कोनातून ग.ंबा. सरदार
शर ं  मुि बोध यांनी िलखाण केल.े नारायण सुव यां या सािह यातूनही दिलत जाणीव 
मा सवादी दिृ कोन अिभ  झाला आह े हणनू नारायण सुव यांनी आप या सािह यातून 

सगळी प रि थती  केली हणून यां या किवतेतून ‘सनद
या शोधिनबंधाची आव यकता आह.े 

कामगारां या आयु यात रोजीरोटीचा  दररोज िनमाण होतो
जातो यां या आयु याचा इितहास कवी नारायण सुव हणतात,  

“ रोजी रोटीचा सवाल रोजचाच आह े
कधी फाटका बाहरे कधी फाटका आत आह े
कामगार आह ेमी तळपती तलवार आह े

सार वतांनो थोडासा गु हा करणार आह”े २ 
चे जीवन जवळून पािहल,ेते  वतः कामगार हणून कॉटन 

यावेळेस यां यावर अनेक संकटे यायची, एक िनवारले
या अनुभवातून माग काढ यासाठी िश णािशवाय पयाय नाही हणून आपण 

या अनुभवातून कवी घडल े जातात. कारण यांना युगांची साथ असते
तुफानाची साथ असते आिण हातात तलवार असते, एक चे बळ अस यामुळे कामगारांची लढ े

मा सवादात अथकारणाला अिधक मह व आह.े याचबरोबर बाक या 
कमी मह व असल ेतरी अथ कारण हणजे आ थक पाया जो जीवनात इतर अंगावर 

याचे िनयमन करत असतो. यामुळे जीवना या सव घटकांना वाय ता 
नारायण सुव ची वडील गंगाराम सुव ह ेिगरणीम य ेकामगार अस यामुळे यां या 

वा ाला कामगारांचे जीवन आले आह.े आई-विडलां या आठवणीही यांचे मन गिहव न 

“ याच रा ी आ ही पायांनी 
एकमेकास िबलगनुी 

आईची मायाच समजून 
घेतली चादर ओढून 
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सव ापारच आि मक 
जे अि त वात आह े या कडून जे अि त वात नाही या कड े जा यासाठी मानवाची 

कारणीभूत ठरललेी घटना हणजे रिशयन रा य ांती होय. या रिशयन 
 अमे रका यां याम य े

यु ामुळे थािपतांिवरोधात व उपभो ा िवरोधी मा सवादी िवचार उपयु  
नंतर या काळात मराठी समी क के नारायण काळे, लालजी 

दसेाई यांनी मा सवादी 
दसु या महायु ानंतर ी.अ. 

, ीिनवास सरदसेाई, 
सरदार, द.के. बेडकेर, 

यां या सािह यातूनही दिलत जाणीव 
नारायण सुव यांनी आप या सािह यातून 

सनद- अि त वाला वाचा 

कामगारां या आयु यात रोजीरोटीचा  दररोज िनमाण होतो. आिण यातून घडत 

वतः कामगार हणून कॉटन पून 
वारल ेतर दसुरे अजून 

या अनुभवातून माग काढ यासाठी िश णािशवाय पयाय नाही हणून आपण 
कारण यांना युगांची साथ असते, 

एक चे बळ अस यामुळे कामगारांची लढ े
याचबरोबर बाक या 

कमी मह व असल ेतरी अथ कारण हणजे आ थक पाया जो जीवनात इतर अंगावर 
यामुळे जीवना या सव घटकांना वाय ता 

रणीम य ेकामगार अस यामुळे यां या 
विडलां या आठवणीही यांचे मन गिहव न 
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   आई मलुांना जशी वाढ
असते, पण ती िनघून गे यावर मुलांना 
जीवनाचा अथ लावून पाहणारे 
िवचार करते. आप या सोबत असणा या या भूिमका घेते
महा मा फुल,े डॉ बाबासाहबे आंबेडकर व काल मा स यां या िवचारातून सामा य  
जागृत झाला, तो िशकला आिण आप या ह ासाठी
हणतात 

 िश णामुळे िव ातील स याचा शोध घेता येतो अस े आिण सव ाचंी सोडवणकू 
करता येते असे वाटते. आई

ण ही यां या वा ाला येत नाही हणून किव हणतात 
‘ बाहरे 
रथच ा

दवसभर काम क न आ यानंतर मु
कमी होते, शीन कमी होतो
असतो किव हणतात  

िहशोब करतो आह े कती दवस रािहलेत डोईवर उ हाळे
शेकडो वळेा चं  आला
भाकरीचा चं  शोध यातच जदगी ब

   कामगारां या जीवनात दःुख दा र  
दवस चांगले येतात, पण भांडवलदारां या 

भाकर िमळव यासाठी रा ं दवस काम करावे लागते
करतो पण याचा िवचार कोणीही करत नाही
आयु य असत.े किव हणतात 

“आकाशा या मु वेर अवलंबून रािहलो नाही

उगीच कुणाला सलाम ठोकणे जमलेच नाही

  आंबडेकरवाद, मा सवाद हा ला वािभमानाने जग यासाठी े रत करत असतो
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आधीचे न हतेच काही 
आता आईदखेील नाही 
अ ूंना घालीत अडसर 
जागत होतो रा भर 
झालो परुते कलंदर” 

आई मलुांना जशी वाढवत असते तसेच यां यावर यो य वयात यो य सं कार 
िनघून गे यावर मुलांना कोणाचाच आधार नसतो. 

जीवनाचा अथ लावून पाहणारे त व ान आह.े मानवी जीवनात सव अंगांचा
आप या सोबत असणा या या भूिमका घेते. चावाक
डॉ बाबासाहबे आंबेडकर व काल मा स यां या िवचारातून सामा य  
तो िशकला आिण आप या ह ासाठी, यायासाठी झगडू लागला

घालीन मी सा  या । हांडास पाणी । 
सुरवीन गाठी ।  द ा वां या । 

िश णामुळे िव ातील स याचा शोध घेता येतो अस े आिण सव ाचंी सोडवणकू 
आई-विडलांनी आप या सोबत राहाव,े आनंद  करावा पण तो 

ण ही यां या वा ाला येत नाही हणून किव हणतात  
बाहरे फटफटते, ते ओल े करण खोलीत फडफडतात

ा सारख ेपु हा पाय कारखा याकडे वळतात 
दवसभर काम क न आ यानंतर मलुां या चेह याव न हात फरवला

कमी होतो, आिण पु हा कामावर जाव ेलागते हा यांचा दन म ठरललेा 

दोन दवस वाट पाह यात गेले ; 
दोन दःुखात गेल े

िहशोब करतो आह े कती दवस रािहलेत डोईवर उ हाळे
शेकडो वळेा चं  आला, तारे फुलल ेरा  धुंद झाली
भाकरीचा चं  शोध यातच जदगी बरबाद झाली 

कामगारां या जीवनात दःुख दा र  हचे भरलेल े आह.े या या आयु यात काही 
पण भांडवलदारां या शोषक वृ ी मुळे ही याला पोटाला पोटभर 

भाकर िमळव यासाठी रा ं दवस काम करावे लागते. तो येक णी दसु याचा िवचार 
चा िवचार कोणीही करत नाही. झोतभ ीत पोलाद आिण 
किव हणतात  

आकाशा या मु वेर अवलंबून रािहलो नाही 

उगीच कुणाला सलाम ठोकणे जमलेच नाही”( वतःला शयत गेली

मा सवाद हा ला वािभमानाने जग यासाठी े रत करत असतो
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असते तसेच यां यावर यो य वयात यो य सं कार करीत 
 मा  सवाद हा सम  

मानवी जीवनात सव अंगांचा, सव े ाचा 
चावाक, भगवान बु , 

डॉ बाबासाहबे आंबेडकर व काल मा स यां या िवचारातून सामा य  
डू लागला, हणून किव 

िश णामुळे िव ातील स याचा शोध घेता येतो अस े आिण सव ाचंी सोडवणकू 
आनंद  करावा पण तो 

ते ओल े करण खोलीत फडफडतात 
कारखा याकडे वळतात ‘ 

फरवला क , सव दःुख 
आिण पु हा कामावर जाव ेलागते हा यांचा दन म ठरललेा 

िहशोब करतो आह े कती दवस रािहलेत डोईवर उ हाळे 
तारे फुलल ेरा  धुंद झाली 

 
या या आयु यात काही 

मुळे ही याला पोटाला पोटभर 
तो येक णी दसु याचा िवचार 
ीत पोलाद आिण शेकाव ेतसे याचे 

वतःला शयत गेली) 

मा सवाद हा ला वािभमानाने जग यासाठी े रत करत असतो. 
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िश णामुळे आ मभान जागतृ होते

वाटते, कवीला न ा यगुाची चा ल लागते
बाजारात आणला  

घर फंुकून िवकणारे

आता आपणाला कूच करायला हव े
  िश णा या साराने कामगारांना दले
क  लागल,े संघ टत होऊ लागले
कतीही लपवला तरी, कवा या यावर कतीही दडपण आणले तरी 

घराघरात, येक कारखा यातील मजुरास आप या ह ाची जाणीव झाली
आमचा वाटा आह,े म आ ही व तू तयार करतो
झाले आहते नवी झेप घे यासाठी
दे यासाठी, कारण आम या पखंात वातं य
संचारले आह े आिण ते आता मु
भाषा कळते.  नारायण सुव यां या किव
माणसासाठीच िलिहणारे आपण आहोत अशी ही भूिम

मांक 409) कव नी वतःचे 
यां यापासून ते दरू जाऊ शकत नाहीत यां याशी नाळ तोडू शकत नाही

“ल ढा आज या सारखाच वडील कारखा याकडे

नवा माणूस ज माला घालणा या नवेलीला

    जे हा न ा उमेदीने
ते हा सवा या मनाम ये उ साहाचे वातावरण िनमाण होईल आिण येक आईला आपण 
ज माला घालणारा मुलगा 
असा ज माला घालाव ेअसे वाटेल हणून ती ज मा
िशकवते. याबाबत दगबंर पा य ेअस े हणतात क
जगाकडे पाह याची नवी दृ ी दली
येईल क  यांनी क क यां या जगाचा भावानुभव 
भािषक िवशेष :-  शेकडो वेळा चं  आला
शोध यातच जदगी बरबाद झाली 
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िश णामुळे आ मभान जागतृ होते, आिण कोणासमोरही हात पसर याची वेळ येत नाही असे 

कवीला न ा यगुाची चा ल लागते, ते हणतात क  “िवकता िवकता यांनी सूय 

घर फंुकून िवकणारे लोक पाहतच रािहल े
अशा वेळी व थ बसून असेच चालले 

हणून मी उठलो 
व ती या बाहरे गलेो 

कारखा यां या कानात पटुपुटलो 
आता आपणाला कूच करायला हव े(झेप) 

िश णा या साराने कामगारांना दले या अिधकाराने आिण सव कामगार एकजूट 
सघं टत होऊ लागले, युिनयन चा हा सूय, समतेचा हा सूय

कवा या यावर कतीही दडपण आणले तरी ते 
येक कारखा यातील मजुरास आप या ह ाची जाणीव झाली

म आ ही व तू तयार करतो, आतापयत गहाण रािहललेे हात बंद मु  
झाले आहते नवी झेप घे यासाठी, वतःचे अि त व शोध यासाठी, 

कारण आम या पखंात वातं य, समता, बंधुता व सामािजक याय यांचे बळ 
संचारले आह े आिण ते आता मु  हो याचीच भाषा करतात. न ा िपढीला न ा युगाची 

नारायण सुव यां या किवते बाबत ते वतः हणतात “ 
माणसासाठीच िलिहणारे आपण आहोत अशी ही भूिमका मी कधीही िवसरत नाही

कव नी वतःचे संपूण आयु य कामगारातच घालवलेले 
दरू जाऊ शकत नाहीत यां याशी नाळ तोडू शकत नाही

ल ढा आज या सारखाच वडील कारखा याकड े
मा  आज यासारखा धाक नसले 

उदडं उ साह असेल 
नवा माणूस ज माला घालणा या नवेलीला “ 

( जे हा कधी या वष  योग होतील) 
जे हा न ा उमेदीने लोक कारखा यावर जातील आपापसातील 

ते हा सवा या मनाम ये उ साहाचे वातावरण िनमाण होईल आिण येक आईला आपण 
ज माला घालणारा मुलगा हा शोिषतांचे, मजुरांचे, िमकांचे, अबला ि यांचे र ण करीन 
असा ज माला घालाव ेअसे वाटेल हणून ती ज माला येणा या येक मलुाला 

याबाबत दगबंर पा य ेअस े हणतात क , सुव यां या किवतेने क  करायची या 
जगाकडे पाह याची नवी दृ ी दली”  (04 करण मांक  98, 99) 
येईल क  यांनी क क यां या जगाचा भावानुभव आप या किवतेतून मांडला आह ेअसे वाटते

शेकडो वेळा चं  आला, तारे फुलल,े रा  धुंद झाली
शोध यातच जदगी बरबाद झाली (दोन दवस) 
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आिण कोणासमोरही हात पसर याची वेळ येत नाही असे 

िवकता िवकता यांनी सूय 

आिण सव कामगार एकजूट 
समतेचा हा सयू, एकतेचा हा सूय 

 आता िभणारे नाहीत. 
येक कारखा यातील मजुरास आप या ह ाची जाणीव झाली. ते उ पादनातही 

त गहाण रािहललेे हात बंद मु  
 गुलामिगरी झुगा न 

बंधुता व सामािजक याय यांचे बळ 
न ा िपढीला न ा युगाची 

“ माणसािवषयी आिण 
कधीही िवसरत नाही”  ( . 

कामगारातच घालवलेले आह े यामुळे 
दरू जाऊ शकत नाहीत यां याशी नाळ तोडू शकत नाही. किव हणतात 

 

लोक कारखा यावर जातील आपापसातील वरैभाव दरू क न 
ते हा सवा या मनाम ये उ साहाचे वातावरण िनमाण होईल आिण येक आईला आपण 

ला ि यांचे र ण करीन 
ला येणा या येक मलुाला मानवतावाद 

सुव यां या किवतेने क  करायची या 
 याबाबत असे हणता 

आप या किवतेतून मांडला आह ेअसे वाटते. 
रा  धुंद झाली, भाकरीचा चं  
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ितमा :- तारे, चं , सूय
वेगवेग या ितमा यांनी का ात योज
 यमक :- नारायण सुव यां या ब तांश

कधी फाटका बाहरे कधी फाटका आत 
दररोज वतःला धीर दते जगणे कठीण होत आहे

कती आवराव ेआपणच आपणाला
  नारायण सुव यां या किवते
यांची किवता वेगळी वाटते

वाचताना येतात. भावभावनां
ओघानेच येते. सुव यां या किवता वाचकांशी संवाद करत आह े असे वाटते
किवतेतील भाषा ही रोज या बोल यातील आह ेअसे वाटते
येते. 

“
पायाखालची जमीन हो

सुव यांनी

तोवर ि ये वाट पािहलीच पािहजे
अशा कारे नारायण सुव यां या किवतेची वैिश े सांगता येतील

 
सदंभ थं :-  

१) िम लद मालस े–      
                           

२)  नारायण सुव :-       
                           
                           

३) डॉ वसंत िबरादार – 
                           
                            

४) दगबंर पा ये :-       
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सूय, डोळे, रा , पाठ, फुल,ेप या,वारा, ऋतू
ितमा यांनी का ात योज या आहते. 

नारायण सुव यां या ब तांश किवतेने यमक साधलले ेआह.े 
“ रोजी रोटीचा सवाल रोजचाच आह,े 

कधी फाटका बाहरे कधी फाटका आत आह”े (चार श द
दररोज वतःला धीर दते जगणे कठीण होत आह े

आपणच आपणाला, कठीण होत आह ेकठीण होत आहे
नारायण सुव यां या किवतेचे भािषक वगेळेपण सांगत असताना किवते या े ात 

यांची किवता वेगळी वाटते, कारण यांना आलेल े अनुभव ह े वाचकाला यांची किवता 
भावभावनांनी यांची किवता घडत जाते. साध ेसरळपण यां या

सुव यां या किवता वाचकांशी संवाद करत आह े असे वाटते
किवतेतील भाषा ही रोज या बोल यातील आह ेअसे वाटते. यां या किवतेत आघात 

“ना घर होते ना गणगोत, चालेन तेवढी 
पायाखालची जमीन होती” (माझे िव ापीठ) 

सुव यांनी ेम किवता ही रच या आहते. 
“याच व तीतून आपले सुख येईल 
तोवर तुला मला जागलचे पाहीजे 
दारावर येतीलल सोनेरी मनोरथ 

तोवर ि ये वाट पािहलीच पािहजे” (तोवर तुला मला
अशा कारे नारायण सुव यां या किवतेची वैिश े सांगता येतील

      आधुिनक समी ा िस ांत, 
                           मौज काशन, मुंबई, .आ.२००७, . .१८९

       सनद,  
                           ंथाली अिभनव वाचक चळवळ, मुंबई 
                           द.ुआ.१९८५, . . १ 

 आधुिनक मराठी वाड़मयाचा इितहास,   
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ऋतू, भाकर, ऊन अशा 

चार श द) 
 

कठीण होत आह ेकठीण होत आह.े” 
भािषक वगेळेपण सांगत असताना किवते या े ात 

कारण यांना आलेल े अनुभव ह े वाचकाला यांची किवता 
सरळपण यां या किवतेत 

सुव यां या किवता वाचकांशी संवाद करत आह े असे वाटते. यां या 
यां या किवतेत आघात यु ता 

तोवर तुला मला) 
अशा कारे नारायण सुव यां या किवतेची वैिश े सांगता येतील. 

१८९ 


