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1. प्रस्तावना : 

शाांता शेळके ि ेअसे व्ययक्तमत्व आि ेकी, त्िाांचे नाव मराठी वाङ्मिामध्िे सोनेरी अक्षराांमध्िे यलयिले आिे. मराठी वाङ्मिामध्िे ज्िा कािी 

मोिक्िा कवयित्री आिते ज्िाांच्िा वाट्याला रयसकाांचे प्रेम, पुरस्कार व दवैीकृपा लाभली, त्िामध्िे शाांताबाई चे नाव अग्रणी घेतले िाते. शाांताबाई चे 

व्ययक्तमत्व बहुआिामी िोते. त्िा प्राध्िायपका, सांगीतकार, लेयखका, सायियत्िक, पत्रकार िोत्िा. एवढेच नािी तर  श्रेष्ठ अनुवादकिी िोत्िा यनसगग, प्रेम, 

व्यक्ती, समािव्यवस्था, त्िाांच्िा कयवतेला खुणावत िोत्िा, अयतशि प्रगल्भ व्ययक्तमत्वाच्िा शाांताबाईचे लेखन एकाचवेळी सांवेदनशील व प्रगल्भ 

पातळीवर िाणारे िोते. त्िाांच्िा अनेक गीताांना पुरस्कार यमळाले त्िाांची रेशमाच्िा रेघाांनी िी मराठी ‘लावणी’ तर आििी रयसकाांना भुरळ घालते. 

वैियक्तक िीवनात एकटेपणा भोगलेल्िा शाांताबाई सायियत्िक व्यक्ती म्िणून प्रसन्न िोत्िा. वैियक्तक दुुःख त्िाांच्िा सायित्िाला कधीच ओलाांडू शकले 

नािी. त्िाांच्िा काव्या मध्िे त्िाांनी मानवी नातेसांबांधाचे अनेक पदर उलगडले आिे. १२ ऑक्टोंबर १९२२ रोिी पुणे यिल्यातील इांदापूर िेथे िन्म 

झालेल्िा शाांताबाई पुण्िासारख्िा यवद्येच्िा मािरेघरात यशकल्िा पाच वर्ग आचािग अत्रेच्िा नविुग मध्िे त्िा सांपादक िोत्िा. वसांत अवसरे िा टोपण 

नावाने त्िाांनी गीतलेखन केलेले आि.े अशा या मिान कवयित्री चा ककग रोगाने ददनाांक ६ िून २००२ रोिी मृत्िू झाला. 

    

2. कथा कादांबरी, कयवता व इतर लेखन : 

कविता ,कथा कादबंरी, व्यविवित्रे, बालसावित्य, वित्रपटगीते, समीक्षा, आत्मकथन, अनुिाद अशा विविध सावित्यप्रकारात लेखन केलेल्या 

शांता शेळके, िृत्तपत्र संपादक तथावप किवयत्री आवि गीतकार म्ििून आजच्या वपढीतिी विशेष प्रवसद्ध आिते. पुण्याच्या हुजूरपागा शाळेतून शालेय 

वशक्षि घेतल्यानंतर पुण्याति सर परशुरामभाऊ मिाविद्यालयात पुढील वशक्षि घेतले. एम्.ए.च्या परीक्षेत मराठी िा विषय घेऊन तात्यासािबे केळकर 

सुििणपदक त्यांनी वमळविले. त्यानंतर मुंबई येथे अल्पकाळ आिायण अत्रे यांच्या नियुग साप्ताविकात नोकरी केली. पुढे नागपूर आवि मुंबई येथील 

मिाविद्यालयांतून मराठीिे अध्यापन केल. 

बालसावित्याच्या जगातिी त्यांिी कामवगरी उल्लेखनीय आि.े अनके नाटके, ध्िनी मुद्रिका, वित्रपटांसाठी त्यानंी विपुल गीतलेखन केले. 

’तोि िंिमा’, ’कळयांि ेद्रदिस फुलांच्या राती’, ’वित्रगीते’ िी त्यांिी गीतसंकलने प्रवसद्ध आिते. शांताबाईंनी हिदंी, इंग्रजी, संस्कृत या भाषांमधील 

सावित्यािे अत्यंत ओघित्या शैलीत मराठी भाषांतर केलेले आि.े मिाकिी कावलदासािे ’मेघदतू’, ’िौघीजिी’ त्यांच्या कवितांबरोबरि त्यांिे गद्यलेखन 

सुद्धा खूप सुंदर आवि मनाला पकडून ठेििारे आिे. िािायला घेतले की सोडित नािी त्यांिी पुस्तके. त्यांिे गुलमोिोर, कािेरी, बासरी, इत्यादी 

कथासंग्रि तर ओढ, धमण, अशा कादबं-या प्रवसद्ध आिते. 

 

 

साराांश: गोंदण, अनोळख व िन्मिान्िवी िा कयवतामध्िे शाांताबाईंची कयवता आपल्िाला नव्या भारे्ची, नव्या आशिाची ओळख करून दतेे. 

प्रयतमासृष्टीचा सिि वावर असणारी त्िाांची कयवता प्रयतमेवर अवलांबून नव्िती तर स्वतुःचे एक साधेपण, वेगळेपण िपत िोती. रयसक 

वाचकाांशी गप्पा मारण्िात तशी सििसुांदर िी कयवता िोती त्िाांच्िा अनेक गीताांची लोकगीताांची लोकाांना आििी मोयिनी आिे. ि ेअांगभूत 

चैतन्ि असलेली त्िाांची कयवता िी  आशि, शब्दकळा व प्रगल्भ यवचार माांडणारी िोती.  त्िाांनी एके ठठकाणी असे म्िटल ेिोते की, त्िाांच्िा 

“हृदिाचे पाखरूां  भारी अयस्थर, व चांचल  असून त ेकाव्यात्म आि”े. खरोखरच पटलाप्रमाणे कोमल, चांचल असून ते िळुवार अशी त्िाांची कयवता 

एकाचवेळी स्वप्नाळू व एकाचवेळी वास्तववादी िोती. त्िाांच्िा कयवतते यनराशा नव्िती, िीवनातील सुखाांचा मनसोक्त आस्वाद त्िाांच्िा कयवतेने 

घेतला. अलीकडच्िा यपढीमध्िे न आढळणारी परमेश्वरी श्रद्धा त्िाांच्िा कयवतेत नेिमीच आढळून आली. बुद्धीपेक्षा श्रद्धलेा त्िाांनी श्रेष्ठ मानले. 

यनसगगलािी त्िाांनी परमेश्वराचा दिाग ददला. िीवनात सुष्ट व दषु्ट िा दोन्िी प्रवृत्ती असून त्िाांच्िा यवश्वास सुष्ट म्िणि ेचाांगुलपणावर िोता. 

शाांताबाई  नेिमी  म्िणािच्िा “माझी कयवता म्िणि ेमाझे समाधान आि”े िचे समाधान ठािी-ठािी त्िाांच्िा कयवतेत ददसून आले. त्िाांच्िा 

कयवतेबरोबर  वाचकिी मनस्वी समाधानाचा अनुभव घेतात. तेिोयनधी भास्कर, पिगन्िाच्िा धारा, वसांताचे आगमन, फुलाांचा सुगांध, सागराची 

भव्यता िा साऱ्िा मध्िे त्िाांनी सौंदिग शोधले व तेच सौंदिग त्िाांच्िा कयवतेत उतरले. पाऊस, यिरवळ, पावसानांतर इत्िादी त्िाांच्िा कयवता 

वाचल्िा असता यनसगागतील सौंदिग अयधकच दखेणे आि ेअसे भासू लागते व शाांताबाईच्िा कयवतेतील सौंदिग अयधक की यनसगगसौंदिग अयधक 

सुांदर िा प्रश्न रयसकाांना पडतो सौंदिगवाद खऱ्िा अथागने त्िाांच्िा कयवतेत ददसून िेतो.  

 

 प्रमखु शब्द: प्रगल्भ, काव्यात्म, गुढगुांिन, प्रयतकवाद, सुष्ट व दषु्ट, सौंदिगवाद, चर्क, मूतगरूप. 
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धूळपाटी नािािे त्यांिे आत्मिररत्र सुद्धा खूप सुंदर आि.े स्ितःच्या लिानपिाबद्दलच्या त्यातील आठििी तर आपल्याला ििेा करायला 

लाितात. तसेि ’पािसाआधीिा पाऊस’, ’आनंदािे झाड’, ’िडीलधारी मािसे’ ि े त्यांिे लवलत लेख संग्रि खूपि गाजलेले आिते. भाषांतर िे 

शांताबाईंच्या दषृ्टीनी फि अथाणजणनािे साधन नव्िते तर स्ितःच्या भाषाभ्यासातील भर टाकिारेपि िोते. त्यातील अत्यंत गाजलेले भाषांतर म्ििजे 

जपानी िायकंुिे. जपान मधील िा काव्यप्रकार त्यांनी अनुिाद्रदत करून मराठी रवसकांच्या पुढे ’पाण्यािरच्या पाकळया’ नािानी ठेिला आवि तो 

लोकांना इतका आपला िाटला की लोक आता मराठी िायकू असंि म्िितात. 

 

जरी अनेक सावित्य प्रकार समथणपिे िाताळले असले तरी, कविता लेखन िा शांताबाईंच्या विशेष आिडीिा सावित्य प्रकार. ’असेन मी नसने 

मी’ , ’िषण’, ’रूपसी’, ’गोंदि’, ’अनोळख’, ’जन्माजान्ििी’ िी त्यांच्या कविता संग्रिांिी कािी नािे. ’मुिा आवि इतर गोष्टी’ िा त्यांिा पविला कथासंग्रि. 

’स्िप्नतरंग’ िी त्यांिी पविली कादबंरी; तर ’शबदांच्या दवुनयेत’ िा त्यांिा पविला लवलतलेखसंग्रि. त्यांनी उत्तम अनुिादिी केले. “माग ेउभा मंगेश पुढे 

उभा मंगेश” सारखी भिी गीते वलविली. “शूर आम्िी सरदार” आवि “मराठी पाऊल पडते पुढे” या सारख्या वित्रपट गाण्यांनी अनेकांना स्फुरि द्रदलंय. 

िास्तविक शांता शेळके म्ििजे सगळया लिान मुलांच्या लाडक्या आजी. नातिंडांसाठी “द्रकलवबल द्रकलवबल पक्षी बोलती”, “वििीिबाई वििीिबाई” 

अश्या अनेक छान छान कविता, बालगीतं वलवििा-या शांता शेळके यानंी अनेक िषे नाटक आवि वित्रपटांच्या सेन्सॉर बोडाणिर काम केले. १९९६ मध्ये 

आळंदी येथे झालेल्या अवखल भारतीय मराठी सावित्यसंमेलानाच्या त्या अध्यक्षा िोत्या. सतंांिे अभंग ि ओव्या, तसेि पारंपररक स्त्रीगीते, लोकगीते 

इत्यादींिे संस्कार त्यांच्या कवितेतून प्रत्ययास येतात. गीतांिे लािण्या, कोळीगीते असे विविध प्रकार त्यांनी यशस्िीपिे िाताळले आिते. 

 

3. कवयित्री शाांता शळेके िाांना यमळालेल ेपुरस्कार : 

 ग. दद. माांडगुळकर िाांचा गीतलेखन पुरस्कार १९९६ 

 सुरससांगार पुरस्कार (’मागे उभा मांगेश, पुढे उभा मांगेश’ िा गीतासाठी) 

 कें द्र सरकारचा उत्कृष्ट यचत्रगीत पुरस्कार (यचत्रपट भुिांग) 

 िशवांतराव चव्िाण प्रयतष्ठान पुरस्कार (२००१) मराठी सायित्िातील िोगदानाबद्दल 

 

4. कवयित्री शाांता शळेके िाांचा यलखाणातनू िाणवणारी नवयनर्मगती : 

     शाांताबाईनाां ग. दद. माांडगुळकराांचा गीतलेखन पुरस्कार, कें द्र सरकारचा उत्कृष्ट यचत्रगीत पुरस्कार, िशवांतराव चव्िाण पुरस्कार यमळाले. 

त्िाांनी यलयिलेल्िा मराठी स्तांभलेखनाचे कालाांतराने पुरस्काराांमध्िे रूपाांतर झाले. त्िामध्िे एकपाणी मदररांगी, िाणता – अिाणता िाांचा प्रामुख्िाने 

उल्लेख केला िातो. शाांताबाई ची कयवता िी सिितेतून आलेली िोती. त्िामध्िे यशकवण, प्रबोधन करणे िा ितेू नसून खऱ्िा अथागने उलट आयण तरल 

भाव ददसुन िेतात. नवकयवतेतील प्रयतकवाद व गुढगुांिनता त्िाांच्िा कयवतेत ददसून िेत नािी. वाचकाांना धक्कातांत्र करून दणेारी त्िाांची कयवता आि.े 

मराठी सायित्िात अिरामर ठेरलेली त्िाांची कयवता शृांगारीक िोती पण अश्लीलतेकडे झुकणारी नव्िती ि ेयवशेर् लक्षात घ्िावे लागेल. 

गोंदण, अनोळख व िन्मिान्िवी िा कयवतांांमध्िे शाांताबाईंची कयवता आपल्िाला नव्या भारे्ची, नव्या आशिाची ओळख करून दतेे. 

प्रयतमासृष्टीचा सिि वावर असणारी त्िाांची कयवता प्रयतमेवर अवलांबून नव्िती तर स्वतुःचे एक साधेपण, वेगळेपण िपत िोती. रयसक वाचकाांशी 

गप्पा मारण्िात तशी सििसुांदर िी कयवता िोती त्िाांच्िा अनेक गीताांची लोकगीताांची लोकाांना आििी मोयिनी आिे. ि ेअांगभूत चैतन्ि असलेली त्िाांची 

कयवता िी  आशि, शब्दकळा व प्रगल्भ यवचार माांडणारी िोती.  त्िाांनी एके ठठकाणी असे म्िटले िोते की, त्िाांच्िा “हृदिाचे पाखरूां  भारी अयस्थर, व 

चांचल  असून ते काव्यात्म आि”े. खरोखरच पटलाप्रमाणे कोमल, चांचल असून ते िळुवार अशी त्िाांची कयवता एकाचवेळी स्वप्नाळू व एकाचवेळी 

वास्तववादी िोती. त्िाांच्िा कयवतेत यनराशा नव्िती, िीवनातील सुखाांचा मनसोक्त आस्वाद त्िाांच्िा कयवतेने घेतला. अलीकडच्िा यपढीमध्िे न 

आढळणारी परमेश्वरी श्रद्धा त्िाांच्िा कयवतेत नेिमीच आढळून आली. बुद्धीपेक्षा श्रद्धलेा त्िाांनी श्रेष्ठ मानले. यनसगगलािी त्िाांनी परमेश्वराचा दिाग ददला. 

िीवनात सुष्ट व दषु्ट िा दोन्िी प्रवृत्ती असून त्िाांच्िा यवश्वास सुष्ट म्िणिे चाांगुलपणावर िोता. शाांताबाई  नेिमी  म्िणािच्िा “माझी कयवता म्िणिे 

माझे समाधान आि”े िचे समाधान ठािी-ठािी त्िाांच्िा कयवतेत ददसून आले. त्िाांच्िा कयवतेबरोबर  वाचकिी मनस्वी समाधानाचा अनुभव घेतात. 

तेिोयनधी भास्कर, पिगन्िाच्िा धारा, वसांताचे आगमन, फुलाांचा सुगांध, सागराची भव्यता िा साऱ्िा मध्िे त्िाांनी सौंदिग शोधले व तेच सौंदिग त्िाांच्िा 

कयवतेत उतरले. पाऊस, यिरवळ, पावसानांतर इत्िादी त्िाांच्िा कयवता वाचल्िा असता यनसगागतील सौंदिग अयधकच दखेणे आि ेअसे भासू लागते व 

शाांताबाईच्िा कयवतेतील सौंदिग अयधक की यनसगगसौंदिग अयधक सुांदर िा प्रश्न रयसकाांना पडतो सौंदिगवाद खऱ्िा अथागने त्िाांच्िा कयवतेत ददसून िेतो.  

 शब्दावर राज्ि करणाऱ्िा शाांताबाई नांतर त्िाांचे स्थान घेणारी एकिी कवयित्री ददसून िेत नािी. भावनेला अनुरूप शब्द आयण अथग िाांचे सामर्थिग 

व त्िा िोडीला कमालीची उत्कटता िामुळे शाांताबाईची कयवता स्त्रीकवयित्री मध्िेच नािीतर पुरुर् कवीमध्िे िी श्रेष्ठ ठरली. शब्दाांमध्िे यवलक्षण 

सामर्थिग असलेली त्िाांची कयवता भावगीत कें व्िा बनली िे कळलेसुद्धा नािी तरीिी सायित्िातील उत्कृष्ट भावगीतकाराांमध्िे शाांताबाईचे नाव यनयितच 

उच्च पातळीवर आि.े 

 माधव ज्िुयलिन िाांना शाांताबाई गुरुस्थानी मानत. रयवदकरण मांडळाच्िा कयवता वाचतांांना व माधव ज्िुयलिन िाांच्िा कयवतेचा सांस्कार 

माझ्िा काव्यावर झाला असे त्िा अयभमानाने साांगत. खरा कलाकार िा नम्र व इतर कलाकाराांचा आदर करणारा असतो. शाांताबाई मुळातच सांवेदनशील 

िोत्िा त्िामुळे इतराांची मोठेपण स्वीकारण्िाचे प्रगल्भ मन त्िाांच्िापाशी िोते िचे प्रत्िांतर त्िाांच्िा कयवतेत ददसून िेते. 

 िेव्िा िेव्िा हृदिात आनांद दाटून िेत िोता तेव्िा त्िाांच्िा मनात मधुर भाव उसळी मारत असत तेव्िा तेव्िा-त्िा कयवतेमधून त्िा भावनेला 

मोकळे करून दते असत. दुुःखाचा कटू चर्क घेऊन यनिती त्िाांच्िा दारी आली तेव्िािी कयवतेचा आश्रि करून यनितीची सारी कटूता त्िाांनी सििपण े

प्राशन केली. 
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ज्िा वेळेस त्िाांच्िा िीवनात भावना, प्रेम िाांचा उदि झाला तेव्िा तेव्िा तो त्िाांनी कयवतेतून माांडला िी गढू, लािरी भावना िगापासून लपून 

ठेवणारी असावी तीिी त्िाांनी कयवतेमधून सादर केली. िणू कािी कयवतेतून त्िाांनी त्िाची स्वप्नेिी मूतगरूपात अवतरली. त्िाांच्िाच एका कयवतेतून त्िाांच े

आिुष्ि त्िाांनी त्िाांच्िा एका कयवतेतून प्रकट केले. वर्ागनुवरे् त्िा एकट्या रायिल्िा नववर्ागचे स्वागतिी त्िाांनी एकटेपणाने केले. पुढील वर्ागत तरी कािी 

नविीवन यमळेल का? असा प्रश्न यवचारणारी त्िाांची कयवता खालील प्रमाणे िोि.  

कुठले पुस्तक कुठला लेखक 

यलपी कोणती कसले भाकीत 

िात एक अदशृ्ि उलटतो 

पानामागून पाने अयवरत 

गतसालाचे स्मरण िागता 

दाटून िेते मनामध्िे भि 

पण ि ेनवे िात तरी का 

असेल कािी प्रसन्न आशि 

अखांड गिे समोर सागर 

कणाकणाने खचते वाळू 

तरी लाट िी नवीन उठता 

सिे दकनारा तीि कुरवाळू 

स्वतुः स्वतुःला दते ददलासा 

पुसते डोळे िसता िसता 

उभी इथे मी पसरून बाहू 

नववर्ाग रे तुझ्िा स्वागता! 

एकटेपणा असूनिी शब्दात कडवटपणा न घेता आपल्िा भावना उत्कटपणे तरीिी तरल माांडण्िाचे यवलक्षण सामर्थिग ि ेशाांताबाईंच्िा कयवतेत 

िोते. 

 

5. शाांताबाईंच्िा नावान ेददले िाणारे पुरस्कार : 

 मांचरच्िा कवयित्री शाांता शेळके प्रयतष्ठानच्िा वतीने ददला िाणारा ‘शाांता शेळके सायित्ि गौरव पुरस्कार.  

 दीनानाथ मांगेशकर स्मृती प्रयतष्ठानचा कवयित्री शाांता शेळके पुरस्कार"'  

 मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रिालिाच्िा दादर यवभागातफे ददला िाणारा शाांताबाई शेळके सायित्ि पुरस्कार.  
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