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’िनरंकुशाः कवयः’ व इतर काह  मु  े

- सलील कुळकण  

 

मराठ म ये शु लेखनाचे जे िनयम ग ाला असतात तेच प ाला असतात. पण आज या 
वषयी बरेचसे गैरसमज लोकां या मनात ढमूल झालेले आढळतात. ’जु या मराठ  
क वतांमधील लेखन आज या पढ ला याकरण या चुक चे व अशु  वाटत अस यास यात 
स य कती व म कती’ या मु ावर वचार करताना ित या अनुषंगाने मा या मनात 
आणखीह  काह  छो याछो या उपशंका उ व या. या सवाचा यथामित सांगोपांग वचार 
क न माझे वचार मांडतो.  
 

म यंतर  सौ० स वशीला सामंत यांचा मराठ  भाषे या शु लेखना या संबंधातील गांगलां या 
ट केला उ र देणारा लेख आप या या अमृतमंथन अनु दनीवर िस  झाला होता. ी० महेश 
कुलकण  या आप या वाचकिम ाने या लेखाखाली एक शंका वचारली होती. यांनी वचारले, 
“जु या मराठ  क वता वाचतांना बरेचदा श दांची चुक ची व-द घ पे वापरलेली दसतात. मग जे 

िनयम ग  कारासाठ  आहेत ते क वतेसाठ  नाह त, असे आहे का?” या शंकेला उ र दे याचे काम 
मा यावर सोपव यात आले. मला ह  शंका मह वाची वाटते. या शंकेम ये मांडले या मु ावर 
वचार करताना या िनिम ाने मला सुचलेले तदनुषंिगक इतर मु ेह  मांडून मी एक टपण तयार 
केले. ते खाली देत आहे.  

मराठ म ये शु लेखनाचे ( हणजे याकरणा या ीने वा यरचनेचे तसेच श दलेखनाच,े हणजे 
पेिलंगांच)े जे िनयम ग ाला असतात तेच प ाला असतात. पण आज या वषयी बरेचसे 

गैरसमज लोकां या मनात ढमूल झालेले आढळतात. ’जु या मराठ  क वतांमधील लेखन 
आज या पढ ला याकरण या चुक चे व अशु  वाटत अस यास यात स य कती व म 
कती’ या मु ावर वचार करताना ित या अनुषंगाने मा या मनात आणखीह  काह  
छो याछो या उपशंका (लघुशंका हा श द टाळूया) उ व या. या सवाचा यथामित सांगोपांग 
वचार क न माझे वचार मांडतो.  

१. सं कृतमधील याकरणाचे िनयम अ यंत चोख, तकशु  आ ण मानवी श दो चारां या 
नैसिगक वृ ीला ध न (उदा० संिध वषयक िनयम) असेच आहेत व यामुळेच ते हजारो 
वषानंतरह  िततकेच सुयो य वाटतात. परंतु सुमारे चाळ स-प नास वषापूव  रा यशासनाने 
मराठ या शु लेखना या िनयमांत बरेच बदल केले. एकच श द काह  ठकाणी सं कृत माणे 
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िलहावा तर काह  विश  ठकाणी सुलभीकरण (?) कर या या उ ेशाने ठरवले या नवीन 
प ती माणे िलहावा असे तकदु  िनयम झाले. यामुळे ब  याच िनयमां या बाबतीत यांमधील 
सुसू ता आ ण सात य यांवर प रणाम होऊन अनेक बाबतीत ग धळाची थती ा  झाली. 
िशवाय शाळा व महा व ालयांतील पर ांची ’का ठ य पातळ ’ कमी करणे असे सू  शासनाने 
वीकार यामुळे दवस दवस याकरणाकडे कानाडोळा कर याकडेच कल वाढला. ’इं जीची पेिलंगे 

व याकरण पाठ कर यास पयाय नाह , ते अ याव यकच आहे; मा  मराठ या शु लेखनाकडे 
दुल  कर यास हरकत नाह ’ असे सं कार नकळत शालेय जीवनात केले जाऊ लागले. याचा 
प रणाम हणून आज या पढ ला मराठ  भाषे या याकरणाचे न क  िनयम काय आहेत हेच 
मा हत नसते. यामुळे याकरणा या ीने काय यो य व काय अयो य या वषयी लोकां या 
मनात ब  याचदा सं म आढळतो. (रा यशासना या वचारशू य िनयमांवर ीमती स वशीला 
सामंत आ ण ी० दवाकर मोहनी इ याद  भाषा व ानांनी बर च ट का केली आहे. यांचे काह  
लेख आपण आधीच अमृतमंथनावर िस  केलेले आहेत. यांचे दुवे या लेखाखाली दलेले 
आहेत.)  

२. शासना या सुधा रत (?) िनयमांम ये सं कृतो व श दांसंबंिधत िनयमांम ये पूण वचका 
केलेला आहे. कोणाह  वचार  माणसाचे डोके गरगरायला लागेल असे ते वैर आ ण तकदु  
िनयम आहेत. शासक य िनयमां माणे िल हले या श दां या खालील दोन या ांतील उदाहरणे 
पहा.    

याद -१: कवी, बु , मती, हर , गु , वामी, ाणी, भ , क त , कोट , व णू, अणू, िशशू, 
य .  

याद -२: क वराज, बु वैभव, यथामित, ह रपाठ, गु वय, वािमभ , ा णसं हालय, भ पूण, 
क ितवंत, व णुपुराण, अणुयु , िशशुवग, य गत. 
याद -१ मधील श द नवीन शासक य िनयम चारात ये याआधी सं कृत माणेच हणजे -  
क व, बु , मित, ह र, गु , वािम, ा ण, भ , क ित, व णु, अणु, िशशु, य  – असे 
िल हले जात होते. पण आज नवीन िनयमां माणे ते याद -१ व याद -२ यांम ये दाख व या माणे 
वेगवेग या ठकाणी वेगवेग या कारे िल हले जातात. 
हणजे आज एखा ा मुलाने वचारले क  “क व या श दातील ’ व’  ह व क  द घ?” तर या 
ाला थोड यात, प , एकच उ र देताच येत नाह . यामुळे मुलां या मनात कायमचाच 

ग धळ माजून राहतो. या कारणाने याकरणिनयम सोपे कर या या नावाखाली ते अिधकच 
कचकट, तकदु  व वैर झालेले आहेत. 
३. वर ल सुधा रत (?) िनयमामुळे, तसेच शासना या अशाच इतर काह  वैर िनयमांमुळे आजच े
मराठ  लेखन वषयक िनयम व प नास वषापूव च े (शासनाने ढवळाढवळ कर याआधीचे) िनयम 
यांत बरेच फरक झालेले आहेत. आजचे मराठ  लेखन वाच याची सवय झा यावर आप याला 
पूव चे लेखन सदोष वाटते. पण व तुतः ते तसे नसते.  
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४. पूव या काळ  मराठ तील प रचना ह  कुठ यातर  विश  छंदातच (वृ ातच) केली जात 
असे. (मु छंद हा कार नंतर आला. आता तर प  हे ब  याचदा पूणतः व छंदच असते.) 
वृ ात बसव यासाठ  द घ ईकाराचा कंवा ऊकाराचा उ चार वृ ा या (चाली या) सोयीसाठ  
तोकडा के यास तो (एका मा ेचा) लघू (लघु?) इ कंवा उ होतो. याउलट  ह व इकाराचा कंवा 
उकाराचा उ चार चालीनुसार लांबवला क  याचा (दोन मा ांचा) द घ ई कंवा ऊ होतो. कधीकधी 
कवीला अिभ ेत असलेली भावना अचूकतेने य  करणारा श द वृ ा या ीने ( वशेषतः 
मा ावृ ा या ीने) जर िनयमांम ये अगद  काटेकोरपणे बसत नसेल तर कवीला यात 
थोडाफार बदल (हा बहुधा  ह व-द घाचाच फरक असतो) कर याची सवलत दे याचा अिल खत 
िनयम पूवापार चिलत आहे. यानुसार ब  याच पूव या काळापासून ते आजपयत व वध कवींनी 
कधीकधी अशा सवलतीचा लाभ घेतलेला दसतो. पण यामुळे शु लेखनाचा मूळ िनयम मा  
बदलत नाह . खालील उदाहरणे पहा. 
- कुणी बांिधला गुला ब फेटा, झकमकणारा संुदर मोठा (फुलराणी, बालकवी) 
- सदासवदा योग तूझा घडावा (समथ रामदास) 

- कशास आतां आशा नसती, झाले ते गेल ! सुकल फूल न देत वास ज र अ ूंनी िभजल ! 
(गो वंदा ज) 
अनेक े  मराठ  कवीं या रचनांत अशा कारची उदाहरणे (अपवादाने) आढळतात. मूळ  
िशवाय अशी उदाहरणे इतर भारतीय भाषांतह  ( यांम ये ब  याच माणात उ चार कंवा 
वनी माणे लेखन केले जाते) आढळतात. उदाहरणाथ, 

-  एक बेवफा से यार क या, उसे नजरको चार क या, हायेरे हमने ये या कया, हाय या 
कया (आवारा, १९५१, शंकर-जय कशन, शैल , लता) 

या ओळ त प ह या दोन वेळा ’ कया’ या श दातील ’ क’ हा लांबव यामुळे याचा द घ ’क  
झाला आहे. पुढ या दोन ’ कया’मधील ’ क’ हा  ह वच आहे. शंकरजय कशन यांनी रचले या 
चालीम ये क वता बसव यासाठ  गीतकार शैल ने घेतलेली ह देखील सवलतच आहे. तुलसीदास, 
कबीर इ याद  कवीं या पूव या छंदोब  रचनांम येह  अशा कार या तडजोड  न क च 
आढळतील.  

५. मराठ मधील पा यांम ये गेयता आहे. यामुळेच ते इं जी पा यांपे ा लवकर पाठ होतात व 
अिधक चांगले ल ात राहतात, पण ती गेयता जमव यासाठ  सं यावाचक श दांत ितहो दोन, 
स ोदरशे अशा कारे श दांची मोडतोड क न ब  याच तडजोड  केले या आढळतात.  

६. अगद  ह लीचा काळ सोडला तर पूव  सवच े  कवींना हणजे ाने र, तुकाराम, रामदास 
यां यापासून ते कुसुमा ज, बोरकर, सुरेश भट यांना भावना फु न या श दांचे वाहन घेऊन 
जीभेवर अवतरत याच मुळ  प ात. यामुळे फुरलेली क वता ह  आपसूकच विश  चालीम ये 
बांधलेली हणजेच छंदोब  असे. (ह ली या काळात क वता ग ात िलहून मग ितला चाल 
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लावणे कंवा ितला मु छंदातच ठेवणे असे कार सु  झाले.) पूव  विचत ् कधीतर  क वतेतील 
एखा ा ठकाणी मा ेम ये बसव यासाठ  एखादा श द  ह वद घा या ीने थोडासा तासून-ताणून 
यावा लागला तर तेवढे वातं य कवींना दलेले असे. ह ली ब  याचदा िच पटाची गीते 

िल हताना संगीतकार आधीच चाल देतो आ ण मग कवीने या चाली या चौकट त गीत रचावे 
अशी अपे ा असते. (आजकाल कवीला कवी न हणता गीतकार असे हणतात ते तसे यो यच 
आहे.) अशा वेळ  यांना अशा तडजोड  कतीतर  वेळा करा या लागतात. पूव या भावगीतांत 
कंवा िच पटगीतांत हा कार फार कमी आढळतो. 
७. अथात या बाबतीत माझे वैय क मत असे आहे क  कवी जेवढा ितभावंत आ ण याची 
श दसंप ी जेवढ  मुबलक तेवढ  या यावर अशा कारची सवलत घे याची पाळ  अगद  
विचतच येत असावी. दाते-कवचा महारा  श दकोश कंवा मो स ्  वथचा मराठ -इं जी श दकोश 

नजरेखालून घात यावर मराठ तह  कती मुबलक श दसंप ी होती ते ल ात येते. पण 
दवस दवस आपण मराठ तील अिधकािधक श द वस -हरवू-घालवू लागलो आहोत. यात पु हा 
उपल ध असलेले यो य मराठ  श द व मृतीत ढकलून यां या जागी वनाकारण हंद  कंवा 
इं जी श द था पत कर याची आपली वृ ी. यामुळेह  मराठ  माणसाचा चांग या मराठ  
श दांचा सं ह एका बाजूने संकोच पावू लागला आहे. (अथात तो एका वतं  लेखाचा वषय 
आहे.) पण अशा श ददा र याचा प रणाम हणून का य करताना आज या कवींना चालीसाठ  
ब  याच शा दक तडजोड  करा या लागतात. अथात एवढे क नह  फारच कमी कवींचे का य 
अथा या ीने पुरेशी उंची गाठते, ह  गो  वेगळ च.   

८. आता यानंतर अशी शंका येऊ शकते क  भारतीय भाषांम ये वृ ब  कंवा चालब  प  
रचताना झालेली ओढाताण आ ण यासाठ  कवीने घेतले या सवलती जशा क वता वाचताना 
प पणे ल ात येतात तशा या तशी इं जी या बाबतीत का बरे दसून येत नाह त? याचे 

उ र असे आहे क  इं जीमधील श दलेखन ( पेिलंग) हे कधीच काटेकोरपणे उ चारानुसार 
( व याधा रत) नसते. कंबहुना तसे ते असू शकते आ ण असावे अशी या लोकांची इं जी 
भाषेकडून अपे ाच नाह . यामुळे चालीत बसव यासाठ  एखा ा श दाचा उ चार थोडा वेगळा 
करावा लागला तर  ती क वता िल हताना यांना या श दाचे पेिलंग बदलावे लागत नाह . 
कारण इं जीम ये श दा या लेखनाव न श दाचा उ चार अचूकपणे सुचवला जावा अशी अपे ाच 
नसते. मुळातच एखादे वैिश य कंवा एखादा गुण नसला तर मग तो गुण टकव यासाठ  
धडपड कर याची आव यकता भासत नाह  तसाच हा कार. तसे हटल ेतर इं जीत syllable 
(याला मराठ त श दाचा अवयव कंवा श दांग असे हणता येईल)  ह  जी संक पना आहे यात 
उ चारा या ीनेच (stressed/unstressed syllable) वचार केलेला आहे. यावर आधा रत इं जी 
का यामधील metre ह  संक पना सं कृतमधील छंद ( याला आपण मराठ त वृ  असे हणतो) 
या संक पने या जवळची आहे. सं कृतात वण, मा ा, गण, छंद व यासंबंिधत इतर 
संक पनां या आधारे छंदो व ानात अ यंत सखोल वचार होऊन, यानुसार िनयमांची बांधणी 
केली जाऊन, चोख ग णती सू े तयार झाली आहेत व यां या ारे हजाराहून अिधक छंद (वृ )े 
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सं कृतात उपल ध आहेत. श दांचा उ चार चालीनुसार कसा करायचा हे इं जी क वते या 
वाचकाला श द वाचून, यां या वनीचा अंदाज घेऊन वतः याच अंदाजानुसार ठरवावे लागते. 
या बाबतीत याला मूळ क वतेचा कवी िल खत क वते ारे फारशा काह  सूचना/साहा य क  

शकत नाह . अथात एखा ा संगीतकाराने क वतेला चाल लावून ित याखाली नोटेश स िलहून ती 
गायकाकडे चालीवर गा यासाठ  दली तर ती गो  वेगळ . मराठ त ( कंबहुना सवच भारतीय 
भाषांत) मा  तेच काम ब  याच माणात वृ ब  रचनेतील श दां या शु लेखना ारे होऊन जाते. 
यामुळेच इं जीत चालीनुसार जर  कधी श दांचा उ चार जुळवून यावा लागला तर  याचे 
ित बंब िल खत व पातील का यात दसत नाह . 

९. आता आपण ाच संदभात सं कृत का याचा वचार क न पाहू. छापील पु तकांचा शोध 
लाग या या अगोदर बरेचसे िश ण मौ खक अस यामुळे भारतात पूव या लोकांना शेकडो-हजारो 
पानांचे प ंथ मुखो  गत असत. खरंतर हणूनच सं कृतमधील रचना बहुतक न का यमय 
असत. िशवाय सं कृतम ये छंदःशा  हा एक अ यंत गत वषय असून याखाली हजारो छंदांचे 
हणजे वृ ांचे िन तीकरण झालेले आहे. लघु-गु या मा ा आ ण गण ठरवणे हणजेच यांचे 

नोटेशन होय. येक छंदा या बाबतीत ते काटेकोरपणे ठरवले गेलेले आहे. यात जराह  सूट 
िमळत नाह . मग सं कृतम ये फारशा अडचणीिशवाय कवी कसे काय का यरचना कर त? 
ाब लची माझी य गत उपप ी (theory) पुढ ल माणे आहे. अथात वाचकांची य गत मते 

िभ न असू शकतात. 
एक हणजे सं कृतम ये समानाथ  श द मुबलक माणात उपल ध असतात. एकेका श दाला 
पाच-दहा-पंचवीस-प नास असे ितश द असतात. आ ण ते अमरकोश आ ण त सम इतर व वध 
कोशांम ये प पात सू पी ोकांत गंुफलेले असतात. व वध देवां या सह नामांची याद  हा 
तर एक वेगळाच वल ण कार आहे. यामुळे पूव या काळ  ितश द ल ात ठेवणे बरेच सोपे 
जात असे. अथात यासाठ  व वध कोश पाठ हवेत. अशा कारे अिभ ेत असले या श दाचे 
व वध पयाय सहजी उपल ध अस यामुळे कवीला या या क वते या छंदाला आव यक 
असणा  या मा ा व अ रे यां या ीने यो य पयाय िनवडणे सोपे ठरत असावे.  

दुसरा मु ा हणजे सं कृतातील याकरणा या वैिश यामुळे एकच वा य व वध कारांनी 
िल हणे सहजश य होते. याचा काय म उपयोग क न े  कवी आप या भावना छंदात बसेल 
अशा पण अ यंत उ म कारे अिभ य  कर त असत.  

ितसरा मु ा असा क  सं कृतमधील उपसग, समास, धातुसािधत अ यये, व पे, नामधातू 
इ याद  व वध वैिश यांमुळे नवनवीन अथपूण श द ज माला घालणे हे इतर भाषां या मानाने 
अिधक सुलभतेने व अ यंत उ म कारे साधले जाते. याच माणे एखा ा य या कंवा 
व तू या नावा या जागी या या गुणांवर, कतृ वावर, वभावावर, इितहासावर आधा रत 
वणना मक वशेषणच नाव हणून योजणे (पु हा इथे उपमा, पक, ेष कंवा इतर काह  
अलंकार साधता येतात) ह  बाबह  सं कृतम ये ठायीठायी आढळते. ीम  भगव  गीतेम ये अजुन 
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व ीकृ ण यांना उ ेशून जागोजागी अनेक वध वशेषणा मक नावे आलेली आहेत. येक नाव 
या- या ठकाणी अथपूण तर असतेच, िशवाय ते या ोका या छंदातह  चपखलपणे बसणारे 

असते.  

सं कृत या अशा व वध वैिश यांमुळे व पूव या लोकां या असामा य मरणश , बु  व 
ितभेमुळे यांना सं कृतम ये का यरचना करताना कमी अडचणी येत असा यात असे मला 

वाटते.  

अथात फार पूव या काळ  (पा णिनमुनींनी लौ कक सं कृत याकरणाला िनयमब  व सुटसुट त 
व प दे याआधी या काळात) व वध ऋषींनी केले या रचनांत नंतर या लौ कक सा ह याला 

लागू होणा  या िनयमांना सोडून असणार  अशी पदांची व वध पे आढळतात. यांना आष 
(ऋषींशी संबिधत) पे असे हणतात. पण याला ऋषींनी का यरचना करताना घेतलेली सवलत 
असे हणता येणार नाह . कारण या काळ  ( माणीकरण हो या या आधी) ती तशीच पे 
भाषेत ढ होती. वेदांतच न हे तर रामायण-महाभारतातह  अशी आष पे आढळतात. 
यां यासाठ  पा णिनमुनींनी वेगळे िनयम सांिगतले आहेत. 

१०. सं कृतम ये ’िनरंकुशाः कवयः’ असे वचन आहे. मराठ सार या भारतीय भाषांत छंदःशा ाचे 
िनयम आ ण क पनेची अिभ य  यां या का ीत सापड यास क पना व काराला अिधक मह व 
देऊन छंदःशा ा या िनयमांपासूनह  थोड फार सूटसवलत घे याची मुभा कवीला दली गेलेली 
आहे. पण सं कृतभाषेत छंदो व ाना या संदभात मा  कवीं यावर ल शु लेखना या िनयमांचा 
अंकुश काढून घेतलेला न हता असे वाटते. सं कृतम ये बहुधा इतर क पना वलासा या बाबतीत 
कवीला जे ब  याच माणात वातं य िमळते केवळ याला अनुल ूनच सं कृतम ये ’िनरंकुशाः 
कवयः’ असे हटले गेले असावे. (मराठ तह  ’जे न देखे रवी, ते देखे कवी’ अशी हण आहेच 
क .) सं कृतम ये पुराणकथाच न हे तर अगद  रामायण-महाभारतावर आधा रत असले या अनेक 
ग प  रचनांम ये व वध का पिनक घटना घुसडले या आढळतात. महाभारतातील ’राधचेी 
य रेखा’, महाभारतातील ’ ौपद चे व हरण’, रामायणातील ’रामाने केलेला शंबूकवध’ ह  अशीच 
काह  पुढ या काळातील कवीं या क पना वलासाची उदाहरणे. परंतु सामा यजन बहुसं येने मूळ 
सं कृतमधील रामायण-महाभारतापे ा इतर थािनक भाषांतील पुराणकथाच अिधक माणात 
ऐकत अस यामुळे अशा अनेक दंतकथा ठामपणे ज या गे या. हा मा यमां या ाब याचा 
प रणाम. हा ह ली अिधक भावीपणे दसून येतो. अलीकड या काळात दूरदशनावर ल रामायण-
महाभारतावर आधा रत असणा  या मािलकांनी अनेक दंतकथांना ढमूल केले. अशा कारे वैर 
क पना वलासाचे वातं य सं कृत कवींनी बरेच घेतले असले तर  यांनी शु लेखना या 
िनयमांपासून मा  वातं य घेतलेले आढळत नाह .   

११. आता का यरचने या बाबतीत क वजन घेत असले या सवलतींचा वषय िनघालाच आहे तर 
आणखी एक कंिचत ् वेगळा पण थोडाफार संबंिधत मु ाह  येथे मांडावा असे मला वाटते. 
ब  याचदा का यरचना ह  छंदात (आज या प तीनुसार चालीत असे हणू) बसव यासाठ  श द 
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नको या जागी तोडले जातात. यामुळे ब  याचदा अथ य  यव थत होत नाह , तर कधीकधी 
अथाचा वपयासह  होतो. याची मा या ल ात आलेली काह  उदाहरणे सांगतो. सवानाच ह  
पटणार नाह त याची मला जाणीव आहे. 
- ला...जून हासणे अन ् हा..सून ते पहाणे ( ीिनवास खळे, मंगेश पाडगावकर, दयनाथ 
मंगेशकर). या गा यातील ला आ ण जून म ये अ पसा वराम अस यामुळे पुढे आलेले 
ेयसी या हास याचे वणन ताजेतवाने, टवटवीत, आनंददायक न वाटता उगीचच जून, िशळे, 

शु क असे वाटते. ला आ ण जून या म ये संगीतकाराने मींड कंवा त सम काह  उपाय योजून 
जर ते दोन तुकडे जोडले असते तर असा अनथ टाळता आला असता. 
- आनंद आ.नन ्.दगडे ( दयनाथ, बालकवी, लता मंगेशकर). या गा यात ’नं’ या नंतर अ पसा 
वराम अस यामुळे व पुढे ’द’ आ ण ’गडे’ हे दोघे एकमेकां या नको एवढे जवळ आ यामुळे 
नामु क ची प र थती आली. ा क वतेतील आनंददायक, उ साहवधक िनसगाचे वणन एक 
अ लड, उ साह , त ण मुलगी आप या एका बनडोक, आळशी मै णीला सांगते आहे आ ण 
मग ितलाच ’अग दगडे!’ असे संबोधन केले आहे क  काय असे वाटून जाते.  

खरं तर असे केवळ चाली या सोयीनुसार श द तोड याचे वातं य कवी कंवा संगीतकारांना 
कोणीह  दलेले नाह . पण आजकाल रिसकह  अथपूण श दांतून होणा  या आ ण मनात द घकाळ 
रगाळणा  या रसिन प ीपे ा केवळ तालब , जोरदार ठेका असले या चालींमुळे होणा  या 
ता पुर या वातावरणिनिमतीलाच मह व देत अस यामुळे अशा चुका फारशा कोणी वचारात घेत 
नाह त. यामुळे या ीनेह  ’िनरंकुशाः कवयः’ हे वातं य आज कवींनी आ ण संगीतकारांनी 
वतःहूनच घेतलेले दसते.   

आता ी० मह  कुलकण  यां या मूळ ापुरतेचे बोलायचे तर ’जे याकरणिनयम ग ाला 
असतात तेच प ाला असतात. मा  कवींना क वता वृ ात ( कंवा चालीत) बसव यासाठ  अशा 
िनयमांमधून थोड फार सूट घे याची सोय असते. मा  ग भ, ितभावंत कवी अशी सवलत 
विचतच घेतात.’ 

 

ता०क० भाषा व ानांनी िल हले या या याकरण वषयक लेखांचा वर उ लेख आला आहे, ते 
खालील दु यांवर वाचू शकता. 
मराठ या शोधात गांगरलेले गांगल (ले० स वशीला सामंत, लोकस ा, २३ डसबर २०१०) --} 
http://wp.me/pzBjo-AE   

मराठ  माणभाषे या लेखना वषयीची माझी संक पना (ले० दवाकर मोहनी) --} 
http://wp.me/pzBjo-EV 

 

   


