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प्रक शक चे दोन शब्द 
 

एकदा माझे ज्येष्ठ स्नेही डॉ. रा. श.ं वाचळबे याचं्याकडे गेलो असता अनेक जीणव पते्र चाळण्यात डॉ. 
वाचळबे गढून गेलेले मला वदसले. चौकशी केल्यावर मला कळले की कै. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर यानंी 
श्री. प . रा लेले यानंा वलवहलेल्या नाट्यववषयक पत्राचंा अप्रकावशत असा तो संग्रह होता. मी ती पते्र तेथेच 
चाळली आवण डॉ. वाचळबे यानंा ववनंती केली की ही पते्र प्रकावशत करायला सावहत्य संस्कृवत मंडळाकडे 
द्या. डॉ. वाचळबे यानंी माझी ववनंती मान्य केली. त्याम ळे हा प्रकाशनाचा योग येत आहे. 
  

हा पत्रसगं्रह १६० पत्राचंा आहे. त्यापैकी पवहले पत्र हे १९०९ च्या स माराला वलवहलेले आहे. 
म्हणजे यावषी या पत्राचा अमृत महोत्सव करायला हरकत असू नये. डॉ. वाचळबे याचं्याम ळे सावहत्य 
संस्कृवत मंडळाला प्रस्त त पत्रसंग्रहाचे प्रकाशन करता येत आहे या बद्दल व्यविशः मी आवण सावहत्य 
संस्कृवत मंडळ डॉ. वाचळबे याचें ऋणी आहोत.  
 

मराठीतील नाटक−नाट्य−परंपरा ज्या प्रभावी नाटककारानंी वनमाण केली त्यामध्ये श्रीपाद 
कृष्ट्णाचें स्थान महत्त्वाचे आहे. ते सव्यसाची लेखक होते. ववनोदापासून ते नाटकापयंत सवव प्रकारचे लेखन 
त्यानंी केले आहे. कै. राम गणेश गडकरी तर त्यानंा ग रूच मानीत असत. वकलोस्कर, देवल, खावडलकर 
याचं्याप्रमाणेच नाटक−नाट्य परंपरेतील श्रीपाद कृष्ट्णाचें स्थान हे अनन्यसाधारण आहे. अशा या श्रीपाद 
कृष्ट्णानंी आपले नाटक लेखनामागील प्रयोजन, आपल्या नाटकातंील सवंवधानकाचंी क ळकथा, 
नाटकातंील पात्राचें स्वभाववचत्रण, नाटकातील प्रवशेाचंी माडंणी आवण त्याचें एकमेकाशंी असलेले अन बधं 
याची मूलग्राही आवण मार्ममक चचा श्री. लेल्याशंी १९०९ ते १९२६ या काळात या पत्ररूपाने केली. त्याम ळे 
श्रीपाद कृष्ट्णाचं्या नाट्यववषयक दृष्टीवर आवण एकंदर नाट्यप्रयोजनावर नवा प्रकाश पडण्याचा संभव आहे. 
तसंच मराठी नाटकात नाटकाच्या ज्या वनरवनराळ्या लेखक पंरपरा उत्पन्न झाल्या आवण वनरवनराळ्या 
नाट्यससं्थानंी नाट्यवृविप्रवृत्यन रूप, नाट्याच्या तंत्रात आवण प्रस्त तीकरणात जी प्रगती केली त्यावरही 
नवीन प्रकाश पडेल. नाट्य, कला आवण सावहत्य याचं्या संशोधकानंा आवण सामान्य वाचकानंा हे प्रकाशन 
वनवितच आवडाव.े  
 

 सुरेन्द्द्र ब रळलगे 
 
 
  



सांप दकीय हनवेदन 
 

कै. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर यानंी १९०९−१९२६ या अठरा वषांच्या काळातं कै. प रुषोिम रामचदं्र 
लेले यानंा जीं पत्रें वलवहलीं त्याचं्यापकैी १६० पत्रें या संग्रहातं प्रवसद्ध करण्यातं आलीं आहेत.  
 

पत्रें वलवहणारे श्री. कृ. कोल्हटकर आवण ज्यानंा पत्रें वलवहलीं आहेत ते प . रा. लेले या दोन्हीही 
व्यवि मातब्बर आहेत.  

 
आपल्या नाटकाचंीं संववधानकें , नाटकातंील व्यविरेखा, नाटकाचंें लेखन इत्यावद गोष्टींववषयीं 

कोल्हटकरानंी अगदी मोकळेपणाने वलवहलें  आहे. तसेंच नाट्यसमीक्षा, नाटकमंडळ्या, नट, 
नाटकमंडळ्याचें मालक, आवण वमत्र याचं्या ववषयींही असेंच मोकळेपणाने वलवहलें  आहे. कोल्हटकरानंी 
लेल्यानंा शवेटचें जें पत्र वलवहलें  त्याच्यावर १७−६−१९२६ ही तारीख आहे. यानंतर ५७ वषांनी सदर 
पत्रव्यवहार प्रवसद्ध होत आहे.  

 
‘नाटककार खावडलकर’ या गं्रथाचें हस्तवलवखत लेल्यानंी १९−४−६४ रोजीं प रें केलें . याच्यापूवी 

चार मवहने त्यानंी आपल्या संग्रहातंील कोल्हटकराचंीं व इतराचंीं पत्रें, आवण इतर कागदपत्रें आपल्या 
पिात् घेऊन जाण्याची परवानगी देणारें पत्र मला १४−१−१९६४ रोजीं वलवहलें  होतें. सदर पत्राची यथामलू 
नक्कल येथे देत आहे. तसेंच लेल्याचं्या मूळ पत्राचा फोटो स द्धा छापला आहे.  
 
P. R. Lele, TARABAG A/12 
B. A., LL. B.  BOMBAY - 4 

Author & Journalist  
 
सपे्रम नमस्कार, १४−१−१९६४ 
  
सूयवग्रहणाचा काळ मंत्रसाधनेला अन कूल असतो. वततके पववत्र नसलें  तरी मला अगत्याचें वाटणारें जें एक 
काम आहे तें मी या प्रसंगीं करतों  
 
(१) माझ्याजवळ माझ्या प्रवसद्ध झालेल्या लेखाचंीं जीं जीं कात्रणें आहेंत तीं माझ्या पिात् आपण मागनू 
घेऊन जावें.  
 
(२) कोल्हटकर, खावडलकर, देवल, बामणगावकंर, टेंबे, माधवराव वटपणीस, माडखोलकर याचंीं पत्रेंही 
आपण घेऊन जावें.  
 
(३) मावहतीचीं टाचंणें इतस्ततः ववख रलेलीं आहेत. वनरवनराळ्या प स्तकातं मावहती वलवहलेली आहे. 
छोट्या मोठ्या चोपड्ातं (notebook) मावहती नमूद केलेली सापडेल. ती जर (अथवा वजतकी) हातीं 
आणता ंआली तर तीही आपण घेऊन जावें.  



आपणावंशवाय त्या साधनाचंा योग्य उपयोग करणारा द सरा कोणीही माझ्या मावहतींत नाहीं. सबब 
पूणव ववचारातंीं, सावधानवचिानें मी या सगळ्यावर आपला एकट्याचा हक्क प्रस्थावपत करीत आहें. 
  

आज तरी वनदान माझी ब वद्ध प्रक्षोवभत अथवा ववचवलत झाली आहे असें कोणी म्हणूं शकणार नाहीं. 
अक्कलह षारीनें मी हें पत्र स्वतः वलवहलें  आहे व या खालीं सही माझीच आहे. बह त काय वलवहणें. आपणासं 
परमेश्वर प्रथम श्रेणीचें यश देवो ! लोभ आहेच.  

         पु. र . लेले  
 
 ३१−५−१९६५ रोजीं श्री. लेले याचे वनधन झालें . वर उद धृत केलेल्या १४−१−१९६४ च्या पत्रातं 
त्यानंी व्यि केलेल्या इच्छेन सार कोल्हटकराचंीं पत्रें माझ्या ताब्यातं आलीं. तसेंच त्यानंी उल्लवेखलेलीं इतर 
कागदपत्रें स द्धा माझ्या ताब्यातं आलीं.  
 
 वर उल्लेवखलेली लेल्याचंी कागदपत्रें त्याचं्या पिात् मला वमळंू नयेत म्हणनू एका मातब्बर प रुषाने 
वजवाचा अक्षरशः आटावपटा केला. पण या प रुषश्रेष्ठाला त्यांत यश वमळालें  नाही.  
 

कोल्हटकराचंीं पत्रें १७ वषें माझ्या संग्रहातं दडून होतीं. सिर वषांपूवीच्या पत्राचं्या जीणव कागदाचें 
त कडे पडंू लागल्यावर मला त्याचं्या स रवक्षततेववषयीं फार काळजीं वाटंू लागली. एका प्रवतवष्टत 
प्रकाशकानंा मी या बाबतींत ववचारून पावहलें . पण त्याचं्या व्यवहारशास्त्ातं हें बसेना.  
 

आवण एके वदवशीं अकस्मात् सावहत्य संस्कृवत मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. स रेंद्र बारचलगे यानंी मला या 
अडचणींतून म ि केलें . कोल्हटकाराचंीं हीं १६० पत्रें मराठी वाचकाला उपलब्ध होत आहेत याचें सवव श्रये 
डॉ. बारचलगे याचंेंच आहे. कोल्हटकरानंी एकाच व्यिीला वलवहलेलीं इतकीं पत्रें अन्यत्र कोठेही उपलब्ध 
नाहीत. दोन थोर व्यिींमध्ये सतत १८ वषं चाललेला हा पत्रव्यवहार प्रकाशातं येणें अनेक दृष्टींनी आवश्यक 
होतें.  
 

या पत्रसगं्रहाला मी ववस्तृत प्रस्तावना वलवहली आहे. पत्रामंध्ये आलेल्या अनेक महत्त्वाच्या 
ववषयावंर अवधकृत कागदपत्राचं्या आधाराने आवश्यक तेवढ्या टीपाही शवेटीं वदल्या आहेत. या टीपामंधील 
ऐवतहावसक मावहती जास्तींत जास्त वनदोष व्हावी याची शक्य तेवढी दक्षता घेतली आहे. १९०९ ते १९१८या 
काळातंील ‘ज्ञानप्रकाश’ व ‘इंद प्रकाश’ या वृिपत्राचें, आवण ‘रंगभवूम’ मावसकाचे अंक प्रयत्नाचंी पराकाष्ठा 
करून वमळवाव ेलागले. केवळ ऐकीव मावहतीवर ववसंबनू न राहता ंप्रत्येक नोंद अगदी साधार व्हावी हा ख द्द 
लेल्याचंा दंडक मी अगदी काटेकोरपणाने पाळला आहे.  
 

हा गं्रथ तयार होत असता ंमाझे स्नेही श्री. रा. श.ं नगरकर आवण ववदभव मराठवाडा ब क कंपनीचे 
मालक श्री. अ. ज. प्रभ  यानंी मला परोपरींनी मदत केली. त्याचंें ऋण न वफटणारें आहे. 
  

कल्पना म द्रणालयाचे मालक श्री. चचतामवण लाटकर यानंी ऋणान बधंानंा स्मरून मला सवव 
प्रकारानंी सभंाळून घेतलें  आवण उत्कृष्ट म द्रण केलें  याबदल त्याचंाही मी ऋणी आहे.  

 
१५ सप्टेंबर १९८३ र . शां. व ळिंबे 



प्रस्त वन  
 

डॉ. र . शां. व ळिंबे 
 

श्री. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर यानंी श्री. प . रा. लेले [प रुषोिम रामचदं्र लेले, बी. ए. एलए्ल्. बी. जन्म ३१ वडसेंबर 
१८९०. मृत्य  ३१−५−१९६५. मराठी नाट्यसषृ्टीचा मार्ममक व सखोल व्यासगं असलेले बह श्र त लेखक; सावहत्याच्या वनदोषपणाचा व काटेकोरपणाचा 
आग्रह धरणारे वचवकत्सक; खावडलकराचंें चवरत्र, ‘नाटकमंडळीच्या वबऱ्हाडीं,’ ‘नाटककार खावडलकर’ इत्यावद नाट्यववषयक प स्तकाचें व अनेक 
नाट्यववषयक लेखाचें लेखक; १९३०−१९५० बी. पी. सी. सी. चे (म बंई प्रावंतक काँगे्रस कवमटीचे) सभासद; काँगे्रसच्या घटना पोटसवमतीचे 
वनमंवत्रत सभासद; १९३१−१९४१ बी. पी. सी. सी. घटनासवमतीचे सदस्य; वदल्ली येथील स्वामी श्रद्धानंद याचं्या ‘वलबरेटर’ या इंग्रजी 
वनयतकावलकाचे सपंादक, १९२६; म ंबई म्य वनवसपावलटीच्या स्कूल्स कवमटीचे सभासद; १९४०−१९५०; फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स कॉन्फरन्सच्या 
स्टँचडग कवमटीचे सभासद, १९५०; ‘Federation of India,’ ‘War and India’s Freedom,’ ‘Constituent Assembly’ इत्यावद इंग्रजी प स्तकाचें 

लेखक; म ंबईच्या Blitz या इंग्रजी साप्तावहकातं Indian Scene या सदरातं अनेक वषें सातत्याने लेखन.] यानंा १९०९ ते १९२६ या स मारें 
अठरा वषांच्या काळामध्ये वलवहलेल्या १६० पत्राचंा हा सगं्रह आहे.  
 

श्री. लेले याचं्याशीं माझा पवहला पवरचय १९५४ सालीं प णे येथे सावहत्य पवरषदेच्या कायालयातं 
झाला. त्याचंी मला वनत्य पत्रें येत. या पत्रव्यवहाराने पवरचय दृढ झाला. प ढे १९५६ च्या जूनमध्ये मी 
म ंबईच्या रामनारायण रुइया कॉलेजमध्ये मराठी ववभागाचा प्रम ख म्हणून दाखल झालो. १९५६ ते १९६४ या 
आठ वषांमध्ये म ंबईमध्ये आमचा वनकट सहवास झाला. आठवड्ातूंन दोन वळेा तरी मला भेटण्यासाठी 
लेले रुइया कॉलेजच्या कॉमनरूममध्ये येत असत. आवण आमच्या मनमोकळ्या गप्पा होत असत. 
आठवड्ातूंन दोनदा (कधी कधी तीनदा स द्धा) मी द पारीं चर्मनरोडवरील ताराबाग इस्टेटींत त्याचं्या 
वबऱ्हाडीं जात असे. संध्याकाळपयंत मनसोि गप्पाचंा आमचा कायवक्रम चालत असे. लेले म्हणजे मराठी 
रंगभमूीववषयीं यच्चयावत् गोष्टींचें समदृ्ध भाडंारच. ते बोलत असत, आवण मी ऐकत असे. कधी कधी तेढा 
प्रश्न ववचारून मी त्यानंा म द्दाम वडवचत असे. अशा वळेीं त्याचं्या बोलण्याला जी धार येई ती बसे मारच. 
मराठी प्राध्यापकावंवषयीं त्याचंें मत फारच वाईट असे, आवण त्याचं्याववषयीं ते फार अन दारपणाने चकबह ना 
क त्त्सतपणाने बोलत. त्याचंी ही सरबिी एकदा स रू झाली म्हणजे त्यानंा मधेच अडववणें अवघड असे. “हे 
त म्हालंा उदे्दशून नाही, बरं का!” असें मधून मधून वमस्कीलपणाने म्हणत ते मला बोलंूच देत नसत.  
 

म ंबईंतील माझ्या आठ वषांच्या वास्तव्यातं मला लेल्याकंडून नाट्यववषयक अपार मावहती 
वमळाली. लेल्याचंा जन्म १८९० सालचा. ज नी मराठी रंगभमूी त्यानंी डोळ्यानंी पावहलेली, अगदी 
डोळसपणाने पावहलेली रंगभमूीवर गाजलेल्या अनेक मातबर नटाचंा व त्याचंा अगदी जवळचा पवरचय 
होता. अनेक प्रवसद्ध नाटककाराचंा व त्याचं्या घवनष्ठ संबंध असे. वकलोस्कर, महाराष्ट्र, भारत 
याचं्यासारख्या प्रवतवष्ठत नाटक मंडळ्याचं्या वबऱ्हाडीं त्याचंा म ि सचंार असे. ववशषेतः १९०८ ते १९२० या 
ज न्या काळाववषयीं मी हें वलहीत आहे. कोल्हटकराचें व खावडलकराचें त्याचं्याशीं अगदी वजव्हाळ्याचे संबधं 
होते. गडकऱ्याचें, ववठ्ठल सीताराम ग जवराचें, आवण लेल्याचें संबधं असेच वजव्हाळ्याचे होते. त्याचंी 
स्मरणशवि अवतशय तल्लख असल्याम ळे पंचेचाळीस वषांपूवी घडलेल्या अगदी बारीकसारीक घटना 
देखील ते काल घडल्याप्रमाणें रंगवनू सागंत.  
 

लेल्याचं्या सहवासातं घालववलेल्या अनेक तासामंध्ये रंगभवूमववषयीं आवण नाटकावंवषयीं माझ्या 
मनातं जी उत्कट आस्था वनमाण झाली वतच्यातूंनच ‘मराठी नाट्यसमीक्षा’ हा माझा गं्रथ १९६८ सालीं तयार 
झाला, आवण प णें ववद्यापीठाने तो प्रवसद्ध केला. स्थळ, काळ, आवण व्यवि इत्यादींच्या बाबतींत मावहतीचा 



वबनचूकपणा साधण्यासाठी प्रयत्नाचंी पराकाष्ठा केली पावहजे हें मी प्रथम ‘लोकवशक्षण’ कार जाभेंकरापंासून 
वशकलो, आवण नंतर प . रा. लेले याचं्यापासून वशकलो.  
 

 म ंबईतील माझ्या आठ वषांच्या वास्तव्यामध्ये सिर वषांपूवीची मराठी रंगभवूम, नट, नाटककार, 
टीकाकार, पे्रक्षक, नाट्यगृहें, स्टेज मनेॅजर, नाटक मंडळ्या, नाटकमंडळ्याचें मालक, नाटक, 
मंडळ्यातंील फाटाफ टी, संगीत नट, गद्य नट, संगीत नाटकें , गद्य नाटकें , इत्यावद असंख्य ववषयावरं 
लेल्यानंी मला पूणवपणें अवधकृत मावहती म िकंठाने वदली. त्यानंा वलवहण्याचा कंटाळा असल्याम ळे फ टकळ 
लेख वलवहण्याव्यवतवरि त्यानंी काही केलें  नाही. एखादा अवधकृत गं्रथ त्यानंी वलहावा अशी माझी फार 
इच्छा होती. पण ती सफल झाली नाही. अखेर मी जेव्हा फारच तगादा लावला तेव्हा त्याचंा अगदी 
नाइलाज झाला आवण वयाच्या चौऱ्याहिराव्या वषी त्यानंी ‘नाटककार खावडलकर’ हा ववस्तृत गं्रथ 
वलवहला. हा गं्रथ त्यानंी एकटाकी वलवहला. त्याच्या प्रकाशनाची सारी जबाबदारी मीच पत्करली होती, 
आवण ती जबाबदारी मी पारही पाडली. जोशी−लोखंडे प्रकाशन संस्थेचे मालक कै. नानासाहेब जोशी यानंा 
१४−४−१९६५ रोजीं (म्हणजे मृत्यपूूवी सवा मवहना) लेल्यानंी जें पत्र पाठववलें  त्यातंील काही मजकूर 
उद धृत करतो. हा मजकूर ‘नाटककार खावडलकर’ या प स्तकाच्या संदभांत आहे. “ ‘नाटककार 
खावडलकर’ हें माझें प स्तक आपण छापून प्रवसद्ध केलें . त्यासबंंधीं आपणाशंीं कोणत्याही प्रकारचा आगाऊ 
करार केला नव्हता. सवव व्यवहार डॉ. वाचळबे याचें माफव त झाला. माझा त्याचं्यावर पूणव ववश्वास होता व 
आहे. ते जें करतील तें योग्यच असणार अशी माझी श्रद्धा आहे. प स्तक अथपासून इवतपयंत मी एकहाती 
वलवहलें  हें जसें खरें तसेंच हेंही खरें की त्यानंी हें प स्तक मजकडून वलहून घेतलें . ते नसते तर माझ्या हातून 
या प स्तकाचें लेखन झालें  नसतें. म्हणनूच कॉपीराइट त्यांच्या नावें रवजस्टर करावा असें मी आपले 
वचरंजीव बापूसाहेब याचं्याजवळ समक्ष बोललो. तें बोलणें फोल नव्हतें चकवा त्या वचनापासून मी ववचवलत 
झालेला नाही.”  
 

माझे आवण लेल्याचें संबधं कशा प्रकारचे होते हें स्पष्ट व्हावें एवढ्यासाठीच लेल्याचं्या पत्रातंील 
वरील उतारा वदला आहे. त्याचें व माझे असे वजव्हाळ्याचे संबधं असल्याम ळेच श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकरानंी 
त्यानंा जीं पत्रें वलवहलीं व जीं पत्रें ५० वष ेत्यानंी अवतशय काळजीपूववक जतन करून ठेवलीं होतीं, त्या सवव 
पत्राचंा संग्रह मोठ्या पे्रमाने त्यानंी माझ्या स्वाधीन केला. तींच पत्रें प्रवसद्ध करण्याचा आज योग आला आला 
आहे ही मोठी भाग्याची गोष्ट आहे.  

 
❇ 
 

कोल्हटकरानंी लेल्यानंा जें पवहलें  पते्र पाठववलें  त्याच्यावर १५ जानेवारी १९०९ ही तारीख आहे. 
याच्यापूवी थोडे वदवस लेल्यानंी कोल्हटकरानंा पत्र पाठवनू त्याचंा वशष्ट्य होण्याची इच्छा प्रदर्मशत केली 
असली पावहजे. “आपला ग रु होण्याची माझी पात्रता आहे असे मला वाटत नाही.” या कोल्हटकराचं्या 
वाक्यावरून (पत्र १) हें स्पष्ट होत आहे. कोल्हटकराचं्या आत्मवृिातं लेल्याचंा पवहला उल्लखे पृ. ७८ वर 
आला आहे. ‘माझे तरुण स्नेही प रुषोिम रामचदं्र लेले’ असा हा उल्लखे आहे. “आपल्यासारख्याचंा ग रु 
होण्याची माझी योग्यता नाही असेच मला वाटते. आपला वमत्र होण्याची माझ्या अंगी पात्रता असली म्हणजे 
झाले” असे ते लेल्यानंा उदे्दशनू पत्र दोन मध्ये प न्हा म्हणतात. लेल्याचें वय या वळेीं १८-१९ वषांचेंच होतें.  

 



कोल्हटकराचंा व लेल्याचंा स्नेह सारखा वाढतच रावहला. दोघाचंा पत्र व्यवहार स रू झाल्यावर 
पवहल्या वषांत (८-१-१९१० पयंत) कोल्हटकरानंी एकूण २६ पत्रें लेल्यानंा पाठववलीं यावरून हें वदसून 
येईल. साधारण पधंरवड्ातं एक पत्र असें हें प्रमाण पडतें. काही वळेा तर आठवड्ाला एक पत्र गेलें  आहे. 
लेल्याचंा पवहला नाट्यसमीक्षात्मक लेख १९०९ च्या सप्टेंबरमध्ये प्रवसद्ध झाला. हा लेख कावलदासाच्या 
‘मालववकात्ग्नवमत्र’ या नाटकावर आहे. ‘उिररामचवरत’, ‘शाक न्तल’, ‘मृच्छकवटक’ ‘मालतीमाधव’ या 
संस्कृत नाटकाचें समीक्षण रा. सा. बापट (‘नाट्यववषयक व्यापक ववचार’ या अप्रवतम वनबधंाचे लेखक) 
यानंी ‘रंगभवूम’ मावसकातूंन यापूवी केलें  होतें. पण जेमतेम वीस वषें वयाच्या लेल्यानंी ‘मालववकात्ग्नवमत्रा’ 
वर ३२ पृष्ठाचंा ववस्तृत वववचेक वनबंध वलवहणें ही कौत काचीच गोष्ट होती. सदर वनबंधाचा बराचसा भाग या 
नाटकाचा कता कावलदासच होता का या प्रश्नासंबधंी संशोधकानंी केलेल्या वववचेनाची चचा करण्यांत, 
आवण नाटकाच्या कथानकाला आधारभतू असलेल्या ऐवतहावसक घटनाचें धागेदोरे शोधण्यातं खची पडला 
आहे. थोडक्यातं, ही आस्वादात्मक समीक्षा नसून संशोधनात्मक समीक्षा आहे. तें काहीही असो, लेल्याचं्या 
मार्ममक वाचनाचा, प्रभावी वववचेनाचा, आवण त्याचं्या संशोधक वृिीचा भरपूर प्रत्यय या वनबधंातं येईल. असें 
असता ंआपल्या तरुण वमत्राच्या आवण वशष्ट्याच्या व प्रवतवष्ठत व प्रगल्भ प्रथम टीकालेखाचें कोल्हटकरानंी 
मनापासून भरपूर कौत क करून त्यानंा उिेजन द्यावयास हवें होतें. पण कोल्हटकरानंी त्यासबंंधीं दोन चार 
औपचावरक वाक्यें वलवहण्याखेरीज ववशषे काही केलें  नाही. “रंगभमूीचा अंक वाचनू पावहला. त्यात त मची 
टीका आली आहे. तो अंक हाती पडल्याबरोबर वाचनू टावकली. चागंली झाली आहे. मात्र म द्रणदोष फार 
झाले आहेत.” (पत्र २९). हें पत्र वमळाल्यावर लेल्यानंी स्वाभाववकच कोल्हटकरानंा खोदून ववचारलें  असलें  
पावहजे. यावर कोल्हटकर पत्र नं. ३० मध्ये वलवहतात— “त मच्या टीकेसंबंधी मला ववशषे काहीच 
कळववण्यासारखे नव्हते. नाटकाचा काळ, नाटकाचे कतृवत्व कावलदासाचे असाव े की नाही, वगैरे 
म द्यासबंंधाचे वववचेन मला मनोरंजक वाटले... इतकेच त म्हासं कळववण्याजोगे आहे.” आपल्या 
नाटकावंवषयीं व त्याचं्या प्रयोगावंवषयीं जाणते लोक काय बोलतात अथवा वलवहतात याववषयीं वनत्य 
हळवपेणा दाखववणाऱ्या कोल्हटकरानंी (उदा. पत्र १०० आवण १०१ मधील तात्यासाहेब केळकरासंंबंधीं 
मजकूर पहावा.) आपल्या नवीन तरुण वमत्राच्या इतक्या चागंल्या संशोधनाची मोकळ्या मनाने भरपूर 
तारीफ करावयास हवी होती असेंच मला वाटतें.  
 

आपल्या पवहल्याववहल्या प्रवतवष्ठत कृतीचें आपल्या मान्यवर ग रूने भरपूर कौत क करावें अशी 
लेल्याचंी अपेक्षा असणें स्वाभाववक आहे. त्याचंी या बाबतींत वनराशा झाली असली तरी संकटसमयीं 
ग रूच्या मदतीला धावनू जाण्यातं त्यानंी दाखववलेली तत्परता उल्लखेनीय आहे. कोल्हटकराचं्या ‘पे्रम-
शोधन’ नाटकाचा पवहला प्रयोग २५ जून १९०६ रोजीं झाला. नाटकाचें प स्तक प्रवसद्ध झालें  नसल्याम ळे 
वृिपत्रातं प्रयोगावरच टीका येऊं लागल्या. पवहली महत्त्वाची टीका इंग्रजी ‘इंदू’ च्या (Daily Indu हे 
‘इंद प्रकाश’ चें संध्याकाळचें इंग्रजी भावडं.) २६ सप्टेंबर १९१० च्या अंकातं आली. ख द्द सपंादकानंी 
कोल्हटकरावंर बरीच कडक टीका केली आहे. पण याहीपेक्षा कडक टीका १८ नोव्हेंबर १९१० च्या 
ज्ञानप्रकाशातं रा. सा. वास देव गोचवद कावनटकरानंी वलवहली. स्वतः कोल्हटकरानंीच ‘कडक टीका’ असा 
या टीकेचा उल्लखे केला आहे. (पत्र ४९ पाहा.) कावनटकराचं्या या टीकेला सौ. मथ राबाई द्रववड यानंी 
‘ववमला’ या टोपण नावाने २५ नोव्हेंबर १९१० च्या ज्ञानप्रकाशातं उिर वदलें . पण या बाबतींत कोल्हटकराचंें 
खरें समथवन केलें  ते लेल्यानंीच. त्यानंी आपला लेख वृिपत्रीय आचाराला धरून प्रथम ज्ञान प्रकाशाकडेच 
पाठववला. पण तो खूपच परखड असल्याम ळे ज्ञानप्रकाशाने तो परत पाठववला. नंतर लेल्याचंा सदर लेख 
शकंरराव म ज मदारानंी ‘रंगभमूीं’ त (वषव ४ अंक १) प्रवसद्ध केला. हा लेख लेल्यानंी सागंून सवरून 
कोल्हटकरावंर टीकाकारानंी घेतलेल्या आके्षपाचंें खंडन करून कोल्हटकराचंें समथवन करण्यासाठीच 



वलवहलेला आहे. “कावनटकराचं्या टीकेवरील त मची प्रवतटीका चागंली आहे. ” असें सर्मटवफकेटही 
कोल्हटकरानंी लेल्यानंा लगेच वदलें  आहे. (पत्र ५०)  
 

यानंतरही लेल्यानंी सधंी सापडेल तेव्हा कोल्हटकराचं्या आके्षपकाचंा खरपूस समाचार घेतला 
आहे. उदाहरणाथव, ‘रंगभवूम’, वषव ५ अंक ३ मध्ये लेल्यानंी वरेरकराचं्या ‘संजीवनी’ नाटकाचें परीक्षण केलें  
आहे. या परीक्षणातं दोषैकदृवष्ट टीकाकाराचं्या वृिीवर त्यानंी टीका केली आहे. ‘रंगभवूम’ वषव ४, अंक ११ 
मध्ये ‘कवव व टीकाकार’ या लेखातंही कोल्हटकराचंी तरफदारी आहे. पण सवांत गमतीची गोष्ट अशी की, 
‘रंगभवूम’, वषव ४, अंक ६−१० मध्ये शके्स पीयरच्या ‘वमड्समर नाइट्स ड्रीम’ या नाटकाचें समीक्षण करतानंा 
अगदी अप्रस्त तपणें त्यानंी कोल्हटकराचं्या टीकाकारावंर जबरदस्त हल्ला चढववला आहे. लेले याचें काही 
ववचार ‘ववषयाला सोडून आहेत’ असा शरेा मारणें ‘रंगभूमी’ कारानंाही भाग पडलें  आहे. ‘माझे परम वमत्र’ 
असा ज्या ववठ्ठल सीताराम ग जवराचंा कोल्हटकरानंी उल्लेख केला आहे (पत्र ३) त्या ‘ग जवराचें 
प्रयोगासंबधंाने फार वाईट मत झाले’ (पत्र ५६) तरी लेले मात्र कोल्हटकराचं्या पाठीशी सतत उभे रावहले. 
 

‘वधूपरीक्षा’ नाटकाचें लेखन तर कोल्हटकरानंी सववस्वी लेल्याचं्या पे्ररणेनेच प रें केलें . “१९१२ च्या 
नाताळच्या १५−२० वदवस पूवी यशवतंराव वटपणीसाचें व माझे तरुण स्नेही प रुषोिम रामचंद्र लेले 
वटपणीसातंफे मला नाटकाची वनकड लावण्याकवरता खामगाव येथे आले” असें ख द्द कोल्हटकरानंीच 
आत्मवृिातं (द सरी आवृवि, पृ. ७८) वलहून ठेवलें  आहे. ‘वधूपरीके्ष’ ची वनकड लेल्यानंी कोल्हटकरानंा 
लावली याचें कारण भारत नाटक मंडळीने या बाबतींत लेल्यानंा तगादा लावला हेंच होय. १६−१२−१९१२ 
रोजीं लेल्यानंा वलवहलेल्या पत्रातं भारत नाटक मंडळींतील प्रम ख नट वामनराव पोतनीस वलवहतात.— 
“...पण त्यात मला वाईट वाटले ते इतकेच की, अझ न लीह न तयार झाले नाहीं ते आपण त्याचं्या 
(कोल्हटकराचं्या) पाठीशी घाई लावनू वलहून घ्याव ेकारण इकडे आमची पंचाईत सगळ्या गोष्टींनी झाली 
आहे... तात्यासाहेबाचं्या मागे लागून नाटक लीहून नाताळातं घेऊन याव े म्हणजे नीभाव लागेल...” 
(पोतवनसाचं्या पत्रातंील मजकूर येथे म ळाबरह कूम छापला आहे. १६−१२−१२ पयंत केळकराचं्या ‘तोतयाचें 
बंड’ या नवीन नाटकाच्या प्रयोगाला सरकारी परवानगी वमळाली नव्हती. ‘मत्स्यगंधा’ नाटकाचें उत्पन्न फार 
कमी झालें  होतें. १४ वडसेंबर १९११ च्या खेळाचें उत्पन्न ३७० रु. आवण १४−१२ च्या खेळाचें उत्पन्न ३८१ रु. 
‘कमला’ नाटकाच्या ४−१२ च्या प्रयोगाचें उत्पन्न फि ९० रु. इतकें  कमी झालें . म्हणून “सवव आशा आता ं
खामगावच्या खेळावर आहे. ”)  
 

 १९१२ च्या वडसेंबरच्या मध्याला कोल्हटकराकंडून ‘वधूपरीक्षा’ नाटक आणण्यासाठी लेले 
खामगावला गेले. कोल्हटकरानंी काहीही वलवहलें  नव्हतें. नाताळच्या स रवातीला कोल्हटकरानंा घेऊन 
लेले म बईला परत आले. खामगावहून दोघे शवनवार, २२ वडसेंबर रोजीं रात्रीं वनघाले, आवण रवववार, २२ 
वडसेंबर रोजीं सकाळीं म ंबईस आले.  
 

या नाताळच्या स ट्टींत कोल्हटकरानंी ‘वधूपरीक्षा’ नाटक अथपासून इवतपयंत वलहून प रें केलें . या 
बाबतींत वरेरकराचंी साक्ष काढतो. “प ढे अप्पानंी श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकरानंा पकडलं. म ंबईतल्या एका 
खोलींत त्यानंा कोंडून घालून पहाऱ्यासाठी प . रा. लेले यानंा ठेवनू सहा वदवसाचं्या म दतींत वधूपरीक्षा 
नाटक वलहून घेतलं. ” (‘धन धारी’ २१ जानेवारी १९५६). 
 



२५−१२ रोजीं नाटक वलवहण्यास स रवात केली आवण ३१−१२ ला चार अंक पूणव होऊन पाचव्या 
अंकाचा काही भाग वलहून झाला असें कोल्हटकर म्हणतात. (आत्मवृि, द सरी आवृवि, पृ. ८०−८१). पण 
लेल्याचं्या म्हणण्याप्रमाणें सोमवार ता. २३−१२ ला लेखनाला स रवात झाली, आवण सोमवार ३०−१२ रोजीं 
लेखन पूणव झालें . (एकूण आठ वदवस लेखन चाललें  होतें.) लेल्यांचेंच म्हणणें खरें आहे हें मी त्याचं्या 
डायरीच्या आधाराने वनभ्ातंपणें सागंूं शकतो.  
 

सागंण्याचें तात्पयव असें की ‘वधूपरीक्षा’ नाटक कोल्हटकराचं्या हातून वलहून पूणव झालें  याचें सारें 
श्रेय प . रा. लेले याचंेंच आहे. लेल्याचं्या डायरींतील एक उतारा या संदभांत देतो. “मी खामगावला गेलो 
नसतो आवण तात्याचं्याकडून ‘वधूपरीक्षा’ नाटक नाताळच्या त्या स टींत वलहून घेतलें  नसतें तर तेंच नाटक 
१९१३ च्या नाताळातं गधंवव मंडळीसाठी तात्यांच्या कडून वलवहलें  गेलें  असतें....मी तात्यांचा वपच्छा प रवला 
म्हणूनच तें नाटक वलहावयास बैठक मारून बसले. त्यानंा पानेंस द्धा वकती वलहावयाचीं हें मी बंधन घालून 
वदलें  आवण त्या वळेीं तात्यानंी तें मान्य केलें . मी हें सगळें केलें  नसतें तर आप्पानंा ‘वधूपरीक्षा’ नाटक 
वमळालें  नसतें आवण माझे कोल्हटकराशंीं संबधं कट पणाचे बनले नसते.” 
 

१९०९ च्या स रवातीपासून १९१२ अखेरपयंत कोल्हटकर आवण लेले याचें संबधं वकती पे्रमळपणाचे, 
सलोख्याचे, आप लकीचे, आवण वजव्हाळ्याचे होते हें स्पष्ट व्हावें एवढ्यासाठीच इतका ववस्तार केला. ज्या 
‘वधूपरीक्षा’ नाटकासाठी लेल्यानंी एवढा आटावपटा केला, त्याच नाटकाम ळे या ग रुवशष्ट्याचें संबंध 
वबघडावते हा खरोखर दैवद र्मवलासच होय!  
 

म ंबईत ठक्करबाप्पाचं्या (ठक्करबाप्पा म्हणजे अमृतलाल ठक्कर. याचं्याच वबऱ्हाडीं लेले यावळेी राहत 
असत.) वबऱ्हाडीं ‘वधूपरीके्ष’ चें लेखन एकहाती पूणव करून कोल्हटकर १ जानेवारी १९१३ रोजीं म ंबईहून 
वनघाले आवण २−१−१३ रोजीं खामगावला पोचले. यानंतर त्याचं्यातं व लेल्यातं ववत ष्ट येण्यास स रवात 
झाली. ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाची अस्सल प्रत हेंच ववत ष्टाचें एकमेव कारण. २२−२−१३ रोजीं ‘वधूपरीके्ष’ चा 
पवहला प्रयोग भारत नाटक मंडळीने केला. म ळातं हें नाटक भारत नाटक मंडळींसाठीच वलवहलें  होतें. 
तथावप महाराष्ट्र नाटक मंडळीला आवण वचिाकषवक मडंळीलाही देण्याचें त्यानंी म बंईतील म क्कामातं (३१ 
वडसेंबर रोजीं) कबलू केलें  होतें. (आत्मवृि पृ. ८३). कारखावनसानंा व रघ नाथराव गोखल्यानंा त्यानंी 
अस्सल प्रतीवरून नक्कल करून घेण्याचीही त्याच वळेीं सूचना वदली, आवण अस्सल प्रत त्यानंी लेले 
याचं्याकडे पाठववली. “सबब अस्सल प्रतच पाठवीत आहे. वतची नक्कल करवनू शक्य वततक्या लवकर ती 
परत पाठवनू द्यावी.” (पत्र ९७). ‘महाराष्ट्र मंडळीकडून व वचिाकषवक मंडळीकडून नक्कल होईपयंत प्रत 
(म्हणजे अस्सल प्रत) तेथेच ठेवावी.” (पत्र १०५). यानंतर बाराच वदवसानंी “वधूपरीक्षा नाटकाची प्रत्र मी 
मागाहून केलेल्या फेरफारासंह रा. रा. कारखानीस याजंकडे कोल्हापूर येथे शक्य वततक्या लवकर पाठवनू 
द्यावी” अशी सूचना कोल्हटकरानंी लेल्यानंा केली. (पत्र १०६). गडकऱ्याचं्या आग्रहास्तव अस्सल प्रत 
कोल्हापूरला पाठववण्याचा बेत ठरला असें मूळ बेतातं झालेल्या बदलाचें कारण कोल्हटकरानंी प ढच्याच 
पत्रातं वदलें . (पत्र १०७) अस्सल प्रत कोल्हापूरला पाठवनू देण्याची ही सूचना दोनच वदवसानंी प न्हा 
आग्रहाने केली. (पत्र १०९ ता. २−३−२३). “नाटकाची अस्सल प्रत शक्य वततक्या लवकर कोल्हाप रास रा. 
कारखानीस याजंकडे पाठवनू द्यावी. त्याकंडे प्रत पाठववण्याचा माझा प्रथम ववचार नव्हता. फि रा. 
गडकरी याचं्या क्षीण झालेल्या प्रकृतीकडे पाहून मी आपला ववचार बदलला आहे हे त म्हाला पूवीच 
कळववले आहे. (पत्र १०७ पाहा.) असे असता मजकडे दोष कसा येतो हे कळत नाही. प्रत पाठववण्याबद्दल 
मी त्यासं कबलू केले आहे. सबब प्रत लवकर पाठवनू द्यावी. त्या कामी एक वदवसाचाही उशीर झाला तर 



माझ्या हेतूववषयी महाराष्ट्र मंडळीच्या मनात ववनाकारण शकंा उत्पन्न होईल.” हा वनवाणीचा मजकूर 
२−३−१३ च्या पत्रातंील (पत्र १०९) आहे. सदर सूचनेचा प नरुच्चार प न्हा द सऱ्याच वदवशींच्या पत्रातं (पत्र 
१००) करण्यातं आला आहे. अखेरीस वादग्रस्त ‘अस्सल प्रत’ लेल्याकंडून कारखावनसाकंडे १५−३−१३ 
रोजीं, म्हणजे २४−२ रोजीं पवहली सूचना केल्यानंतर एकोणीस वदवसानंीं रवाना झाली. 
  

आपण केलेल्या सूचनेप्रमाणें लेले न वागल्याम ळे स्वाभाववकच कोल्हटकर रागावले. पत्रामंधून 
आपला हा राग त्यानंी तीव्र शब्दानंी स्पष्टपणें व्यि केला नाही हें खरें असलें  तरी पत्र १०९ वरून त्याचं्या 
मनाचा क्षोभ जाणवतो.  

 
लेल्याचं्या बाबतींत जें वकत्ल्मष वनमाण झालें  होतें तें लेल्यानंा पाठववलेल्या पत्रामंध्ये स्पष्टपणें 

प्रकट झालें  नाही हें खरें असलें  तरी अन्य रीतीने त्याचें प्रत्यंतर येईल. अगदी स रवातीपासून 
(२५−१−१९०९ च्या पवहल्या पत्रापासून) १३-५-१३ च्या पत्रापयंत (पत्र ११४) प्रत्येक पत्रावर ‘आशीवाद 
ववशषे’ असा आप लकीचा व वजव्हाळ्याचा मायना आहे. ‘आपण’ हें सववनाम अगदी अपवादात्मकच आहे. 
१४−७−१३ च्या पत्रापासून (पत्र ११५) मायना बदलला. ‘स. न. वव. वव.’ असा औपचावरक मायना आला. 
आवण ‘त मचे पत्र’ या शब्दाऐंवजी ‘आपले पत्र’ हे शब्द आले. पत्राच्या शवेटी ‘कळाव,े हे आशीवाद’ हे शब्द 
असत, त्याचं्या ऐवजीं ‘क. लो. अ. हे. वव.’ हा प्रकार स रू झाला. १९-८-१३ च्या पत्रापासून (पत्र ११७) 
‘स. न .वव. वव.’ हाही मायना गेला, आवण त्याच्या ऐवजीं ‘सा. न. वव. वव.’ हा अगदी रूक्ष मायना स रू 
झाला, आवण तो ९−२−२१ च्या पत्रापयंत (पत्र १४८) वटकला. ५-३-२१ च्या पत्रावर तर (पत्र १४९) 
‘साष्टागं नमस्कार ववनंती ववशषे’ असा कमालीचा औपचावरक दरबारी मायना वदसतो. पत्र १५९ पयंत 
प्रत्येक पत्रावर ‘सा. न. वव. वव.’ हाच मायना आहे. पण १७-६-२६ च्या पत्रावर (पत्र १६०) ‘कृ. सा. न. वव. 
वव.’ असा मायना आहे. या गोष्टी क्ष द्र नाहीत. कोल्हटकराचं्या मनातंील अस्वस्थतेचा तो प रावा आहे. 
दोघामंधील खरा वजव्हाळा आटून गेला याचा तो प रावा आहे. 
  

लेल्यावंवषयीं कोल्हटकराचं्या मनातं ‘वधूपरीके्ष’ च्या अस्सल प्रतीम ळे जी अढी वनमाण झाली ती 
कालान्तराने थोडी कमी झाली असेल, पण पूणवपणें नाहीशी कधीच झाली नाही. या प्रकरणानंतर स मारे १५ 
वषें दोघाचंा पत्रव्यवहार चालू रावहला. पण त्यातं पूवीचा मोकळेपणा व वजव्हाळा मात्र उरला नाही. उलट 
लेल्याचं्याही मनात जी कट ता वनमाण झाली ती देखील नष्ट झाली नाही. प ष्ट्कळसा त टकपणा त्याचं्याही 
वृिींत आला. मधून मधून तो तीव्र होत असे. १५−४−१९१९ च्या पत्रातं (पत्र १४५) याला प रावा आहे. “मी 
ह्या वळेपयंत एकाही इसमाकडे ‘पवरवतवन’ नाटक पाठववले नव्हते. असे असता केवळ आपणाबद्दल माझ्या 
मनात असलेल्या स्नेहभावाम ळे मी ते आपणाकंडे पाठववले. आपणासं त्या नाटकासंबधंाने ज्या गोष्टी 
कळल्या होत्या त्या मला नाटकवाचनानंतर कळववण्याचे आपण कबूल केले होते, व आपले झालेले 
बरेवाईट मतही आपणाकडून कळेल अशी मला अपेक्षा होती. परंत  आपण यापंैकी एकही गोष्ट केली नाही. 
फार काय पण प्रत पोचल्याचे पत्रही पाठववले नाही. मी जो आपणावर ववश्वास ठेववला त्याच्या शताशंानेही 
मजवर ववश्वास ठेवणे आपणास योग्य वाटले नाही. असो. आपल्या वतवनाने मी जो बोध घ्यावा अशी आपली 
इच्छा होती तो बोध मी घेतला आहे. याप ढे मी आपणास एकाही पत्राने तसदी देणार नाही.” 
  

हे अगदी वनवाणीचें पत्र वलवहल्यावर स द्धा १७−६−१९२६ पयंत कोल्हटकरानंी लेल्यानंा आणखी 
सोळा तरी पत्रें वलवहलीं. (‘सोळा तरी’ असें म्हणण्याचें कारण असें की प्रस्त त संग्रहातं समाववष्ट न केलेलीं 



आणखी सात आठ पत्रें माझ्याजवळ आहेत. पण त्याचंा काही भाग फाटलेला आहे, आवण तारखाही कळत 
नाहीत म्हणून मी तीं छापलीं नाहीत.) 
 

जे लेले कोल्हटकराचं्या नाटकाचंी वहरीरीने तरफदारी करून व टीकाकाराचंा ध व्वा उडवनू त्याचंें 
शत्र त्व संपादन करावयास डगमगत नव्हते त्याच लेल्यानंी १९२४ सालीं कोल्हटकरानंी वलवहलेल्या 
‘वशवपाववत्र्य’ या नाटकावर प्रवतकूल टीका केली. १७−६−२६ च्या पत्रातं (पत्र १६०) कोल्हटकरानंी या 
गोष्टीची दखल घेतली आहे, आवण वरकरणी जरी त्यानंी मनःक्षोभ न झाल्याचा देखावा केला असला तरी 
त्याचं्या मनाला जखम झाली आहे हें कोणाही मार्ममक माणसाच्या लक्षातं आल्यावाचनू राहाणार नाही. हें 
पत्र १७−६−१९२६ चे आहे. या पत्रापाशी कोल्हटकराचंा व लेल्यांचा १७ वषें चाललेला पत्रव्यवहार संपला. 
‘रमणीयोऽ ववधर्मववधना ववसवंावदतः |’ एक रमणीय पवव सपंलें ! 
 

❇ 
 

कोल्हटकरानंी आपलें  आत्मवृि १९१९ च्या माचवमध्ये वलहून प रे केलें . पण तें त्याचं्या वनधनानंतर १ 
जून १९३५ रोजीं प्रवसद्ध झालें .  
 

‘वधूपरीके्ष’ च्या अस्सल प्रतीम ळे कोल्हटकर आवण प . रा. लेले याचं्यामध्ये जें वैमनस्य वनमाण 
झालें  त्याचा वृिान्त या आत्मवृिातं कोल्हटकरानंी मोकळेपणाने वदला आहे. (आत्मवृि, द सरी आवृिी, 
८३ − ८४ ही पृष्ठें पाहावीं.) काही वाक्यें येथे उद धृत करतो. “इतके वदवस कारखावनसाचंा ववनाकारण 
खोळंबा करून व माझ्या वचनाला हरताळ लावनू नंतर मानापमानाच्या थंड गोष्टी कवरतानंा लेल्यासं पाहून 
मला त्याचंा फार राग आला, व प्रत ताबडतोब कारखावनसाकंडे पाठवावी अशा अथाची मी त्यासं तार 
पाठववली. वतची लागलीच अंमलबजावणी करणाच्या ऐवजी त्यानंी मला प न्हा मानापमानाच्या चचेने 
पवरपूणव असें पत्रच पाठववलें . असो. यानंतर लवकरच प्रत कारखावनसाकंडे रवाना करण्यात आली. पण 
झालेल्या प्रकाराम ळे मजसबंंधाने कारखावनसाचं्या मनातं जी तेढ उत्पन्न झाली ती त्यानंतर बरीच वष े
नाहीशी झाली नाही..... या शोचनीय प्रकारानंतर लेले एकदा मजकडे खामगावंीं आले होते. पण त्यानंी 
त्याबद्दल वदलवगरी प्रदर्मशत केली नाही चकवा त्याचा ख लासाही केला नाही. तेव्हापासून मी त्याचं्याशीं 
त टकपणाने वतवन ठेववलें  असून आमचा पत्रव्यवहारही पूवीइतका व पूवीसारखा रावहला नाही.” (सदर 
मजकूर १९१९ च्या स रवातीस वलवहलेला आहे. या मजक रातं मानापमानाच्या चचेचा उल्लखे आहे. 
‘मानापमान’ नाटकाशीं वतचा कसलाही सबंंध नाही. मानापमान म्हणजे लेल्याचंा वैयविक अपमान. 
अस्सल प्रत लेल्याचं्या जवळ आहे हे माहीत असताहंी त्याचं्याजवळ ती न मागता ं कारखावनसानंी 
खामगावला कोल्हटकरानंा वलहावें यात आपला अपमान झाला असें लेल्यानंा वाटलें .) 
 

खरें म्हणजे अस्सल प्रत कारखावनसाकंडे पाठवनू देण्याववषयीं ख द्द कोल्हटकरानंी सकारण वनक्षून 
वलवहल्यावर तरी लेल्यानंी प्रत ताबडतोब कोल्हाप रास पाठवनू द्यावयास पावहजे होती असेंच मला वाटतें. 
अस्सल प्रत कोणालाही न देता ंफि नक्कल द्यावयाची अशी म ळातं कोल्हटकराचंी लेल्यानंा ताकीद होती हें 
खरें. तथावप नंतर त्याचंा ववचार बदलला, आवण अस्सल प्रतच कारखावनसाकंडे पाठववण्याची त्यानंी 
स्वतःच लेखी सूचना केली यातं लेल्याचंी सवव जबाबदारी पूणवपणें सपंली होती. प्रत गहाळ झाली असती तर 
त्याची जबाबदारी सववस्वी कोल्हटकराचंी होती, लेल्याचंी नव्हे!  
 



लेल्याचंा व माझा पवरचय बराच वाढल्यावर मी सदर ‘अस्सल’ प्रतीच्या प्रकरणाववषयीं त्याचंी 
स्वतःची बाजू समजावनू घेण्यासाठी त्यानंा मधून मधून छेडीत असे. प्रथम त्यानंी उडवाउडवीचीं उिरें 
वदलीं. अखरे मी खनपटीस बसल्यावर त्यानंी स्वतःची डायरी माझ्याप ढे टाकली. (आज ही डायरी माझ्या 
संग्रहातं आहे.) या प्रकरणाववषयीं डायरींत त्यानंी बराच मजकूर वलवहलेला आहे. त्यांतील महत्त्वाचा भाग 
तेवढा येथे देतो. “सन १९१३ चा जानेवारी मवहना उजाडला. ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाचें हस्तवलवखत संपूणव 
हातीं आलें . कोल्हटकरानंी तें माझ्या स्वाधीन केलें  आवण त्याबद्दलची सवव जबाबदारी माझ्यावर 
टाकली..... तात्यानंी मला स्पष्ट सावंगतलें  होतें की ‘हस्तवलवखत एकच आहे. तें मी कोणत्याही नाटक 
मंडळीला द्यावयास तयार नाही. हे हस्तवलवखत मी त मच्या स्वाधीन करीत अहे. महाराष्ट्र मंडळी चकवा 
सामावजक मंडळी याचेंकडून मन ष्ट्य आल्यास त मच्या नजरेखाली आवण देखरेखीखाली त्याची नक्कल 
त्यानंा करंू द्या. हस्तवलवखत त मच्या ताब्यातूंन द सऱ्या कोणाकडे जाता ंकामा नये. हस्तवलवखताबद्दल 
मला पूवी वाईट अन भव आले आहेत म्हणून मी त म्हालंा म द्दाम बजावीत आहे. त म्ही अजून या के्षत्रातं 
नववशके आहात. हस्तवलवखताबाबत मी त मच्यावर ववश्वास टाकतो आहे, आवण कमजास्त झाल्यास मी 
एकट्या त म्हाला जबाबदार धरीन.’ त्यानंी ही वाक्यें इतकीं मोजून आवण वनवितपणें उच्चारलीं की ते मला 
लेखी नोटीस देत आहेत असें मला वाटलें . ठक्कर बाप्पांच्या घरातूंन बाहेर पडतानंा प नः हस्तवलवखताची 
काळजी घेण्याबद्दल मला बजावलें . आवण बोरीबंदर स्टेशनवर आगगाडी स टण्याच्या दोनचार वमनीटें 
अगोदर आणखी एकदा हस्तवलवखताबद्दल बजावलें . द दैव एवढेंच की त्याचं्या आजे्ञचा अक्षरशः अम्मल मी 
केला. याम ळेच मला वशक्षा भोगावी लागली... याच माचव मवहन्यातं ती अवनष्ट घटना घडली. वधूपरीक्षा 
नाटकाच्या हस्तवलवखतासबंंधीं कोल्हटकरानंी वदलेल्या अन ज्ञा मी काटेकोरपणें पाळल्या आवण 
कोल्हटकराचंी इतराजी ओढवनू घेतली. महाराष्ट्र मंडळीच्या मालकानंी माझ्यावर पक्षपाताचा आरोप केला 
आवण तात्यानंा तो खरा वाटला... कोणी तरी माझ्या ववरुद्ध त्याचंें मत कल वषत केलें  असलें  पावहजे. मी 
अदमासाने ती व्यिी कोण हें हेरलें  होतें. पण त्या व्यिीचें नाव माझ्या डायरींत वलहून ठेवावें असें मला 
वाटत नाही.... एवढें खरें की माझें कतवव्य चोखपणें बजावल्याबद्दल मला कायमची वशक्षा भोगावी लागली. 
फेब्र वारीच्या अखेरपयंत जे लोभाचे व वजव्हाळ्याचे संबधं होते ते एकदम वबघडले. त्या उन्हाळ्यातं पधंरा 
वदवस मी खामगावीं गेलो होतो. त्या वळेीं कोल्हटकरानंी माझ्याशीं अत्यतं त टकपणाचें वतवन ठेववलें  होतें. 
तात्याचंी पत्नी अवतशय ब वद्धमान व कतवबगार स्त्ी होती. वतने या म क्कामातं मजबद्दल आस्था दाखवली 
म्हणूनच पधंरा वदवस तरी मी राहंू शकलो....”  

 
ज्या ज्या वळेीं लेल्याचं्या जवळ मी हा ववषय काढीत असे त्या त्या वळेीं ते अस्वस्थ होत. त्याचं्या 

मनातलें  हें शल्य शवेटपयंत वनघालें  नाही याचें कारण कोल्हटकरावंवषयीं त्यानंा वाटणारें असीम पे्रम आवण 
त्याचं्याववषयींची अपार कृतज्ञता. त्याचं्या डायरीतींल काही वाक्यें उद धृत करतो “.... नाटक कंपन्याचं्या 
अंतरंगातं माझा प्रवशे झाला त्याचें संपूणव श्रेय कोल्हटकरानंा आहे ही गोष्ट मी कधीही ववसरलो नाही... 
याप ढे मला ववसर पडण्याचा संभव फारच थोडा आहे. त्यातंल्या त्यातं खावडलकराचंी ओळख मला लाभली 
ती कोल्हटकरामं ळे. ही घटना माझ्या दृष्टीने अत ल्य मोलाची आहे.” 
 

❇ 
 

“एकदा माझे अकारण स्नेही असून दैववशाने हल्ली वनष्ट्कारण वैरी झालेल्या काही व्यिींवर 
प्रवतकूल टीका कवरताना माझ्या लेखणीने आपला प्रवास म ंगीच्या पावलानेच केला.” असें कोल्हटकरानंी 
आत्मवृिाच्या प्रस्तावनेंत म्हटले आहे.  



ववठ्ठल सीताराम ग जवर याचंा कोल्हटकरानंी पत्र ३ मध्ये ‘माझे परम वमत्र’ असा पे्रमळ उल्लेख केला 
आहे. ग जवराचंा पवरचय करून घेण्याची त्यानंी याच पत्रातं लेल्यानंा सूचना केली आहे. “त्याचंा स्वभाव 
वभडस्त असल्याम ळे ते कदावचत् त म्हाला मानी वाटले असतील.” (पत्र ४) अवधक पवरचय झाल्याने हा ग्रह 
नाहीसा होईल असेंही ते. म्हणतात. कोल्हटकराचं्या व ग जवराचं्या वयातं १०−१२ वषांचे अंतर असता ं
कोल्हटकराचं्या लेखाम ळे दोघाचंा स्नेह जडला. (पत्र ८). ‘पे्रमशोधन’ नाटकाच्या प्रयोगासंबधंीं ग जवराचंें 
मत फार वाईट झालें  हें कोल्हटकरानंा समजलें . (पत्र ५६). वकलेास्कर मंडळींववषयीं ग जवराचं्या मनातं 
ववत ष्ट आलें  असून तें वदवसेंवदवस वाढत चाललें  आहे असें पत्र ६७ मध्यें कोल्हटकर म्हणतात. ग जवराचंें 
वकलोस्कर मंडळींशीं व खावडलकराशंीं काही तरी आके्षपाहव वतवन झालें  असलें  पावहजे असें वदसतें. 
वकलोस्कर मंडळींशीं वाईट वतवन म्हणजे मनेॅजर शकंरराव याचं्याववषयीं वाईट वतवन. पत्र ६८ मध्ये हें स्पष्ट 
झालें  आहे. म ज मदाराशंीं आवण खावडलकराशंीं ग जवर वाईट वागले असले तरी कोल्हटकराशंीं ते 
स्नेहभावाने वागत असल्याने हा वळेपयंत (२५−९−१९१२) दोघाचें संबधं वमत्रत्वाचे होते. ग जवराचंा स्नेह 
तोडून टाकणें आपल्याला शक्य नाही असें त्यानंी कबूल केलें  आहे. (पत्र ६७). “ग जवर याचंें वतवन कसेंही 
असलें  तरी जोंपयंत ते मजशीं वमत्रत्वाने वागतात तोपयंत मलाही त्याचं्याशीं तसेंच वागलें  पावहजे. त्याचंें 
वतवन मला पसंत नाही हे मी त्यानंा कळववलें  आहेच. पण याच्याही पलीकडे वनष्ठ रपणाने वागणें मला 
अशक्य वाटतें.” (पत्र ६८). शकंरराव म ज मदार आवण खावडलकर याचं्याशीं ग जवर का ंआवण कोणत्या 
प्रकाराने वागले या संबधंी मावहती मला उपलब्ध झाली नाही. ग जवर बोलण्यातं बरेचसे फटकळ होते व ते 
क त्त्सत बोलत असत. प्रवतवष्ठत व्यिीच्या तोंडावरही सडेतोडपणें बोलावयास ते कमी करत नसत. 
‘वधूपरीक्षा’ नाटकाचें लेखन पूणव झाल्यावर स्वतः कोल्हटकरानंी त्याचें वाचन केलें . वाचन नीरस झालें  
असें लेल्यानंी आपल्या डायरींत वलहून ठेवलें  आहे. पण ग जवरानंी मात्र कोल्हटकराच्या तोंडावर प्रवतकूल 
मत वदलें . “वाचन संपल्यावर सवव लोक गेले. फि ग जवर त्या वठकाणीं बसले. त्यानंा मत ववचारता ंत्यानंी 
अगदी प्रवतकूल मत बोलून दाखवलें . तात्याचंा अवतशय वहरमोड झाला. आणखी काही वळेाने ग जवर वनघनू 
गेले” असें लेल्यानंी आपल्या डायरींत वलहून ठेवलें  आहे. कोल्हटकराचं्या आत्मवृिातंही त्याला द जोरा 
वमळतो. “नाटकाचे वाचन संपल्यावर ग जवरासं त्याचंें मत ववचारता ंत्यानंी तें अगदी क चकामाचें झालें  आहे 
असें आपलें  मत वदलें .” (आत्मवृि, द सरी आवृती, पृ. ८२). असलाच एखादा प्रकार ‘मानपमान’ 
नाटकाच्या बाबतींत ग जवरानंी वकलोस्कर मंडळींत शकंरराव म ज मदार आवण खावडलकर याचं्यासमोर 
केला असण्याची शक्यता आहे. “ग जवर यानंी पोवलस कवमशनर यासं पत्र पाठववल्याबद्दलची मावहती खोटी 
आहे असें मला खात्रीलायक कळलें  आहे.” असें एक वाक्य १९−९−११ च्या पत्रातं (पत्र ६९) आहे. या 
वृिाचा वकलोस्कर मंडळीशीं व खावडलकराशंी काही संबधं असेल काय? ते काहीही असो. 
कोल्हटकरासंारख्या ग रुस्थानीं असलेल्या प्रवतवष्ठत नाटककाराच्या तोंडावर नाटक ‘अगदी क चकामाचें’ 
झालें  आहे असा अप्रयोजक, औवचत्यशनू्य शरेा लेल्याचं्या समोर मारण्याचें औद्धत्य ग जवराचं्या ठायीं होतें 
हेंच या कथेचें तात्पयव आहे. ६−२−१९०९ च्या पत्रातं कोल्हटकरानंी ‘माझे परम वमत्र’ असा ज्याचंा 
आप लकीने उल्लखे केला होता (पत्र ३) त्या परम वमत्राने दाखववलेला हा स ससं्कृत वशष्टाचार! इतकें  झालें  
तरी ग जवराचं्या असभ्यपणाववषयीं कोल्हटकरानंी लेल्याचं्या पत्रात नाख षीचा एक शब्दही काढला नाही हें 
ववशषे होय. उलट ग जवराकंडून त्यानंी एक प स्तक मागवनू घेतलें . (पत्र १००). नाटकाचा प्रयोग झाल्यावर 
भाऊसाहेब जयवतंानंी स्त तीचें पत्र कोल्हटकरानंा पाठववलें  (पत्र १०७). २२−२−१९१३ रोजीं ‘वधूपरीक्षा’ 
नाटकाचा पवहला प्रयोग म ंबईत ‘बाँबे वथएटर’ मध्ये झाला. “प्रयोग वनःसंशय चागंला झाला. पोतनीस तर 
प्रयोगावर खूष झाला. त्याच्या मेह ण्याचे वडील श्री. जयवतं यानंी प्रयोगाची तारीफ केल्याम ळे पोतनीसच्या 
ख षींत मोठीच जादा भर पडली” असें लेल्यानंी आपल्या डायरींत वलहून ठेवलें  आहे. नाटकाचें वाचन 
संपताचं त्यासंबंधीं ‘अगदी क चकामाचें’ असा परखड शरेा नाटककाराच्या तोंडावर मारणाऱ्या स्पष्टवक्त्या 



परमवमत्र ग जवरानंी नाटकाच्या प्रयोगानंतर स्त तीचे एक वाक्य देखील पत्रातूंन कोल्हटकरानंा वलवहलें  
असतें तर लेल्यानंा धाडलेल्या पत्रातं त्याचा उल्लेख आल्यावाचून रावहलाच नसता. ग जवरावंवषयीं अगदी 
बारीकसारीक गोष्टींचीही नोंद लेल्याचं्या पत्रातं आढळते (पत्र ४९, ७०, ८५, ८९, ११३, ११८).  
 

ग जवरानंी तोंडावर पाणउतारा केला तरी २२−९−१५ च्या पत्रातं (पत्र १३५) कोल्हटकरानंी ग जवरानंा 
नमस्कार कळववला आहे.  
 

‘वधूपरीके्ष’ च्या वाचनापासून (सोमवार ३० वडसेंबर १९१२ पासून) कोल्हटकरानंी कधीही द खववले 
नसता ंग जवर मात्र अनेक लेखामंधून कोल्हटकरावंवषयीं प्रवतकूल वलहीत रावहले. ग जवराचं्या असल्या जाहीर 
वतवनाने कोल्हटकर स्वाभाववकच फार अस्वस्थ झाले, चकबह ना क्ष ब्धही झाले. त्याचं्या साऱ्या भावना 
३१−३−१८ रोजीं लेल्यानंा पाठववलेल्या पत्रातं (पत्र १४३) मोकळेपणाने प्रकट झाल्या आहेत. “रा. रा. 
ग जवर याचं्या कल्याणाचीच इच्छा मी नेहमी बाळगीत असता ं व तदन सार माझें वतवनही असता ं त्यानंी 
मजववषयीं आपली गैरसमजूत करून घेऊन माझ्याशी वैर आरंवभलें  आहे. (‘वैर’ हा शब्द फार महत्त्वाचा 
आहे. खाजगी पत्रव्यवहारातंही कोल्हटकर च कूनही झोंबणारा कडक शब्द वापरीत नाहीत. अत्य वि हा 
प्रकार तर त्यानंा माहीतच नाही.) तें वैरच त्याचं्या अलीकडील लेखातून व्यि होत असतें. वैरास अशा 
प्रकारें वाट वमळून तरी तें कमी होईल अशी आशा करावयास हरकत नाही. मला अलीकडे असे अनेक 
प्रसंग आले असल्याम ळे त्या गोष्टीने मनास फार धक्का बसला नाही. रा. रा. ग जवर वनस्सीम स्नेही असताना 
वकती पे्रमळ असू शकतात याचा मला चागंला अन भव आला होता. ते वनस्सीम वैरी झाले असता दे्वषाची 
मजल कोठवर नेऊ शकतात याचाही अन भव घेण्यासारखा होता व हल्ली वमळत आहे ही गोष्ट वैवचत्र्याच्या 
दृष्टीने इष्टच आहे.” (पत्र १४३). सदर पत्र ३१−३−१९१८ चें आहे.  
 

यापूवी १९१७ च्या जून मवहन्याच्या १३ तारखेपयंत कोल्हटकरानंी म ंबईमध्ये ‘सहचावरणी’ 
नाटकाचे चार अंक वलहून प रे केले होते. तीन अकं पूणव होताचं वलहून झालेलें  नाटक कोल्हटकरांनी प्रथम 
दाखववले ते ग जवरानंा! ग जवराकंडून ही गोष्ट वहराबाई पेडणेकरला समजली. लगेच वतने कोल्हटकराजंवळ 
नाटक वाचावयास मावगतलें . पण वतचा प्रवतकूल अवभप्राय आल्यास वहरमोड होईल या भीतीने 
कोल्हटकरानंी वतला नाटकाचा वलहून झालेला भाग वाचावयास वदला नाही. याचा वहराबाईस फार राग 
आला. (आत्मवृि, द सरी आवृिी, पृ. १०३−४. हा सबंध प्रकार म ळातूंनच वाचावा.) यावर कोल्हटकर 
म्हणतात− “प ढील वषांत (म्हणजे १९१८ मध्ये) माझ्या स्नेह्याचं्या व माझ्या स्नेहसंबधंात जो वबघाड पडला 
त्यास तेथूनच आरंभ झाला असे म्हटल्यास चालेल.”  
 

हवरभाऊ आपटे याचं्याप्रमाणें थोडी मागची हकीकत म द्दाम सावंगतली आहे. ‘वधूपरीके्ष’ चें वाचन 
झाल्याबरोबर ग जवरानंी लगेच नाटकाववषयीं जो अश्लाध्य शरेा कोल्हटकराचं्या तोंडावर लेल्याचं्या समक्ष 
मारला त्याम ळे कोल्हटकर अवतशय नाराज झाले हें खरें असलें  तरी १९१७ च्या जून मवहन्यापयंत 
कोल्हटकरानंी लेल्यानंा पाठववलेल्या पत्रातं ग जवरावंवषयीं एकही अन दार उद् गार काढला नाही. इतकें च 
नव्हे तर ‘सहचावरणी’ नाटकाचा वलहून झालेला भाग वहराबाईला वाचावयास न देता ं त्यानंी तो प्रथम 
ग जवरानंा वाचावयास वदला! (वहराबाईंकडून पदाचं्या चाली वमळावयाच्या होत्या ही या संदभातील 
महत्त्वाची गोष्ट आहे.)  
 



१९१७ च्या वडसेंबरच्या शवेटच्या आठवड्ातं ‘सहचावरणी’ नाटकाच्या पदाचं्या चाली वनवित 
करण्यासाठी कोल्हटकर गंधवव मंडळीच्या वबऱ्हाडातंच म क्काम करून रावहले. खोलींतच गडकरी व ग जवर 
ही द क्कल हास्यववनोद करीत बसलेली असे. पदें करण्याच्या या प्रकाराचें कोल्हटकरानंी आत्मवृिातं 
केलेलें  वणवनच देतो. “एखाद्या वळेी मनोवनग्रह करून मी पदें करावयास बसलो तर गडकऱ्यानंी व ग जवरानंी 
लागलीच ‘कसें काय? वकती पदें झालीं? दहा पाच होऊन गेलींच असतील! त मची प्रवतभा भारी दाडंगी!’ 
इत्यावद पवरहासात्मक (व क्ववचत् प्रसंगीं उपहासात्मक) वाक्यानंी माझी थट्टा आरंभावी.” (आत्मवृि, द सरी 
आवृिी, पृ. ११०). कोल्हटकराचं्या बाबतींत या दोघाचंी ही न सती सलगी नाही, तर फाजील सलगी आहे 
यातं शकंा नाही. “उभयताचंें या वळेेचें वतवन मला बरेंच चमत्कावरक वाटलें  यालं काही शकंा नाही” असें 
ख द्द कोल्हटकरानंीही म्हटलें  आहे. (आत्मवृि, पृ. १११).  
 

काही महत्त्वाच्या मागच्या गोष्टी सागंून झाल्यावर आता ३१−३−१८ च्या पत्राकडे (पत्र १४३) 
वळतो. सदर पत्रावर स रवातीला Confidential असा शब्द आहे. ग जवरावंवषयीं वलवहलेला मजकूर लेल्यानंी 
स्वतःपाशीच ठेवावा, ग जवरानंा सागंूं नये असा याचा अथव आहे. ‘सहचावरणी’ नाटकातंील पदाचं्या बाबतींत 
ग जवरानंी व गडकऱ्यानंी कोल्हटकराशंीं जी अश्लाध्य फाजील सलगी केली (१९१७ वडसेंबरचा शवेटचा 
आठवडा) वतच्यानंतर तीन मवहन्यानंी सदर पत्र वलवहलें  आहे. कोल्हटकरावंवषयीं ग जवरानंी गैर समजूत 
करून घेण्याचें कोणतें कारण झालें  तें समजत नाही. तसेंच त्यानंी कोल्हटकरावंवषयीं दे्वषब द्धीने कोणते 
लेख वलवहले याचाही तपास मला लागला नाही. कदावचत् हे लेख वननावी असतील, चकवा टोपण नावाने 
वलवहले असतील.  

 
तात्पयव असें की, १९०९ च्या स रवातीला कोल्हटकराचें ‘परम वमत्र’ असलेल्या ग जवरानंी 

कोल्हटकरावंवषयी १९१८ सालीं अकारण आत्यत्न्तक दे्वषभावना बाळगावी आवण ते त्याचें ‘वनस्सीम वैरी’ 
बनावते हा आणखी एक दैवद र्मवलास आहे. 
 

ग जवरानंी कोल्हटकराशंी वैर का ं पत्करलें  याचा ख लासा त्याचं्या आत्मवृिातं वमळेल. 
कोल्हटकराचं्या ‘सहचावरणी’ नाटकावर त्याचं्या मागे ग जवर प्रवतकूल टीका करंू लागले. टीका गणपतराव 
बोडसाचं्या कानावंर गेली व तेही कोल्हटकराचं्या नाटकावंवषयीं उदासीन बनले. ‘जन्मरहस्य’ वलहून पूणव 
होण्याच्या स मारास ग जवराचंेंही एक नाटक (‘राजलक्ष्मी’?) वलहून तयार होतें. या नाटकाच्या प्रकरणातं 
ग जवरानंी कोल्हटकरानंा खूपच मनःस्ताप वदला. चकबह ना त्यानंी त्याचं्या तोंडावर स्पष्ट शब्दातं अपमानही 
केला. कोल्हटकराचं्या तोंडावर वळेीं अवळेी गडकऱ्याचंी स्त ती करून कोल्हटकराचंा पाणउतारा 
करण्याचा त्यानंी सपाटा लावला. इतकें च नव्हे तर गडकरी त्याचं्या नाटकाचंी वकलोस्कर मंडळींतील 
नटाजंवळ मनसोि चनदा करतात असेंही कोल्हटकरानंा सागंण्यास त्यानंी कमी केलें  नाही. परम वमत्राने 
कोल्हटकरकराचंा हा असा दावा साधला! “पण मी त्याचंा कोणत्याही प्रकारचा अपराध केला नसता ंत्यानंी 
मजवर रोष करावा हें अगदीच अन वचत होतें” असा या घृणास्पद प्रकारावर कोल्हटकरानंी शरेा मारला 
आहे. (आत्मवृि, द सरी आवृवि, ११३−११९ हीं पृष्ठें या सदंभांत वाचनीय आहेत.) 
 

वरील मजकूर वलहून झाल्यावर अगदी आकत्स्मकपणें ग जवराचं्या वतवनाचा ज्यायोगें अन्वयाथव 
लागेल असा एक वबनतोड प्रत्यन्तर प रावा मला आठवला. सदर प रावा श्री. वव. ना. कोठीवाले यानंी 
संपावदत केलेल्या ‘मा. दीनानाथ स्मृवतदशवन’ या गं्रथातंील पृ. २८ वर आढळेल. “या वठकाणी श्री. 
कोल्हाप रे यानंी वदलेली एक नम नेबाज आठवण नम द करणें भाग आहे. ‘जन्मरहस्य’ नाटकाच्या तालमी 



चालू असताना श्री. वव. सी. ग जवर हे त्या बाबत कमालीचे चनदाप्रच र बनून मनोमय मत्सरग्रस्त रहात असत. 
ते या वळेीं बलवतंकडे ‘राजलक्ष्मी’ ची वणी लावनू वतष्ठत रावहले होते. गडकरी मास्तर याचं्या कानावर 
जेव्हा ही गोष्ट गेली तेव्हा ते एक वदवस तालमीला आजारी असूनही येऊन बसले. तालीम सपंल्यावर रा. 
ग जवरानंी परत जन्मरहस्याबद्दल अन दार उद् गार काढताचं गडकरी संतापले व ‘माझ्या ग रूच्या नाटकाची 
चनदा मी कदावप सहन करणार नाही, त्याचं्या एका वाक्याच्या पासंगाला त मची राजलक्ष्मी प रणार नाही’ 
असें म्हणून राजलक्ष्मीच्या वलखाणाच्या वह्या त्यानंी वभरकावनू वदल्या.”  
 

❇ 
 

कोल्हटकरानंी लेल्यानंा वलवहलेल्या पत्रामंध्ये अंतभूवत झालेली त्याचं्या एका ‘परम’ वमत्राची ह्रद्य 
कहाणी आतापयंत सागंून झाली. आता त्याचं्या आणखी एका सत्च्छष्ट्याची आवण वजव्हाळ्याच्या स्नेह्याची 
कहाणी याच पत्राचं्या आधाराने सागंावयाची आहे. हा सत्च्छष्ट्य आवण वजव्हाळ्याचा स्नेही म्हणजे गडकरी. 
गडकऱ्याचंी ही कहाणी साग्र संगीत व्हावी म्हणून मी कोल्हटकराचं्या आत्मवृिाचा आवण अन्य अवधकृत 
सावहत्याचा यथोवचि उपयोग करून घेणार आहे. 
 

कोल्हटकराचं्या पत्रातं गडकऱ्याचंा पवहला उल्लखे पत्र २६ मध्ये (८−१−१०) आला आहे. सदर 
उल्लेख अगदीच ज जबी आहे. हा उल्लखे ‘प्रल्हाद चवरत्र’ (‘गधववनवाण’) नाटकासबंंधीं आहे. सदर नाटक 
बह तेक वाचलें ; काही प्रवशे फार चागंले साधले आहेत; पवहला प्रयत्न या दृष्टीने नाटक उिम झालें  आहे 
असा उल्लखे पत्र २७ मध्ये आहे. शवेटचा अंक अजून वाचनातं आला नाही असें कोल्हटकर पत्र २८ मध्ये 
म्हणतात (३१−१−१०) गडकऱ्याचंी व कोल्हटकराचंी पवहली भेट झाली “त्या स मारास त्यानंा काही 
कारणाम ळे वैराग्य उत्पन्न होऊन ते वडेे होण्याच्या मागाला लागले होते, परंत  माझ्या लेखानंी त्याचं्या 
मनाला खाद्य प रवनू त्याचें वडेापासून रक्षण केले असे ते प ढे प ढे म्हणत असत ” असें कोल्हटकरानंी या 
भेटीच्य संदभांत वलहीलें  आहे (आत्मवृि, पृ. ५६). गडकरी लवकरच कोल्हटकराचें एकवनष्ठ भि बनले. 
कोल्हटकराचं्या नाटकातंील वनवडक पदें एकत्र करून त्यानंी ‘स ंदर उतारे’ हे प स्तक तयार केलें  इत्यावद 
अनेक कथा सववश्र त आहेत. कोल्हटकरावंरील गडकऱ्याचंी भिी वकती उत्कट होती याचें प्रत्यतंर त्याचं्या 
‘पे्रमसंन्यास’ नाटकाच्या अपवणपवत्रकेवरून येईल. कोल्हटकर गडकऱ्याचें ग रु होते—लेखनग रु होते. 
‘पे्रमसंन्यास’ च्या अपवणपवत्रकें त ‘माझे परमपूज्य लेखनग रु’ असाच त्यानंी कोल्हटकराचंा उल्लेख केला 
आहे.  
 

गडकऱ्याचंा ‘पे्रमसन्यास’ नाटकाचा पवहला प्रयोग १७−२−१९१२ रोजीं झाला. या नाटकाची 
छापील प्रत १९१२ च्या चडसेंबरमध्ये प्रवसद्ध झाली. या काळातं कोल्हटकरावंवषयीं गडकऱ्याचं्या मनातं मृद  
भावनाचंा, आदराचा, पे्रमाचा, आवण भिीचा कसला ववलक्षण प्रकषव झाला होता याची यथातथ्य कल्पना 
यावी म्हणून २० वडसेंबर १९१२ रोजीं ‘पे्रमसंन्यास’ ची जी गाजलेली अपवणपवत्रका त्यानंी वलवहली तीच येथे 
समग्र देतो.  
 
  



कृतज्ञतेचे अश्र ु
  

माझे परमपूज्य लेखनग रु  
स्वतंत्र शिीचे नाटककार, प्रवतभासंपन्न कवव, मार्ममक टीकाकार, क शल ववनोदपवंडत व ववद्वान 

वनबधंकार—  
रा. रा. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर  
बी. ए. एलए्ल्. बी. वकील खामगाव.  
संगीत वीरतनय, मूकनायक, ग प्तमंजूष, मवतववकार, पे्रमशोधन व वधूपरीक्षा या नाटकाचें व 

स दाम्याचे पोहे या लेखसंग्रहाचे कते यासं–  
ग रुवयव तात्यासाहेब, 

  
माझ्यासारख्या ववषम त्स्थतींतल्या असदृश योग्यतेच्या मन ष्ट्याला आपण आज इतकीं वष े उदार 

ह्रदयाने, बरोबरीच्या वमत्रपणाचा थोर मान देत आला. वळेोवळेीं माझ्या च कल्या बालब द्धीला वडीलपणाने 
सद पदेश करीत आला;ं कधीं कधीं उच्छंृखलपणाने माझ्याकडून आपला उपमदव झाला असता ं त्याचीही 
बंध पे्रमाने क्षमाच करीत आला;ं आजवर मी वलवहलेल्या वडे्ावाकड्ा शब्दाचंें वपतृत ल्य पे्रमाने प्रोत्साहनपर 
कौत कच करीत आला;ं याप्रमाणें एक ना दोन, हजारों उपकाराचंें आज एकसमयावच्छेदेंकरून स्मरण 
होऊन अंतःकरण कृतज्ञतेने उंचबळून येत आहे! त्या कृतज्ञतेचे अश्रूच आज मी सानंद भविभावाने आपल्या 
परमपूज्य चरणीं वाहत आहे.  
 

आपलेच लेख वाचून मला हे चार शब्द वलवहता ंआले. तेव्हा यातं जें चागंलें  असेल तें आपलेंच 
आहे, त्याचा आपण स्वीकार करालच; आवण जें वाईट आहे त्याचें तरी क्षमापूणव उदारतेने कौत क आपल्या 
इतकें  द सरें कोण करणार?  

 
आपला कृपावभलाषी 
राम गणेश गडकरी. 

 
‘पे्रमसंन्यासा’ ची ही अपवणपवत्रका येथे म द्दाम समग्र उद धृत केली आहे. “त्या स मारास त्यानंा काही 

कारणाम ळे वैराग्य उत्पन्न झालें  असून ते वडेे होण्याच्या मागाला लागले होते; परंत  माझ्या लेखानंी त्यानंा 
खाद्य प रवनू त्याचंें वडेापासून रक्षण केलें  असें ते प ढेप ढे म्हणत असत. त्याचं्या भिीचें कारण कोणतेंही 
असलें  तरी वतच्याइतकी उत्कट व अकृवत्रम भवि या काळातं फारच ववरळा वदसून येते. वतची काहीशी छटा 
त्याचं्या ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकाच्या अपवणपवत्रकें त वदसून येते.” असें कोल्हटकरानंी आत्मवृिातं (द सरी 
आवृिी, पृ. ५६) वलहून ठेवलें  आहे. या अवतरणातंील ‘उत्कट व अकृवत्रम भवि’ या शब्दाचंें महत्त्व ध्यानातं 
घ्याव े उदार ह्रदय, बरोबरीचा वमत्रपणा, वडीलपणाने केलेला सद पदेश, बंध पे्रमापोटीं केलेली क्षमा, 
वपतृत ल्य पे्रम, प्रोत्साहनपर कौत क, कृतज्ञतेचे अश्र , परमपूज्य चरण इत्यावद अपणवपवत्रकें तील ख द्द 
गडकऱ्याचं्या शब्दाकंडेही बारकाईने पाहावें. ‘कृतज्ञतेचे अश्र ’ हेंच म ळी अपवणपवत्रकेचें शीषवक आहे. 
अकृवत्रम सौहादाने स गंवधत व स रुवचर झालेली, आवण उत्कट भावनानंी रसरसलेली असली काव्यात्म 
अपवणपवत्रका मराठींत अन्यत्र वदसावयाची नाही. 
  



‘पे्रमसंन्यास’ नाटकाचा प्रयोग होण्यापूवी दोन अडीच मवहने कोल्हटकरानंी आपले ‘फार चागंलें  
मत’ गडकऱ्यानंा हस्तवलवखत वाचनू कळववलें  होतें हें २०−११−११ रोजीं लेल्यानंा पाठववलेल्या पत्रावरून 
स्पष्ट वदसतें. कोल्हटकराचंा आवण गडकऱ्याचंा पत्रव्यवहार चालत असला पावहजे हें उघड आहे. (पत्र 
१०७ पाहावें.) तूतव तरी कोल्हटकरानंी लेल्यानंा पाठववलेल्या पत्रावंरच ववसंबनू राहणें भाग आहे. 
‘पे्रमसंन्यास’ नाटकाच्या पवहल्या प्रयोगाची जावहरात वतवमानपत्रातं (‘केसरी’ ३०−१−१९१२) वाचल्या- 
बरोबर “त्यास पूणव यश येवो येवढीच इच्छा आहे.” असें ते लेल्यानंा ९−२−१२ रोजीं पाठववलेल्या पत्रातं 
म्हणतात (पत्र ७९). गडकऱ्यानंी ३१ ज लै १९१४ रोजीं कोल्हटकरानंा पाठववलेलें  एक पत्र ‘अप्रकावशत 
गडकरी’ या प स्तकातं पृ. ११० वर आढळेल. उलट कोल्हटकरानंी गडकऱ्यानंा पाठववलेली एकूण आठ 
पत्रें सदर प स्तकातं आढळतील. या आठ पत्रावं्यवतवरद्ध कोल्हटकरानंी गडकऱ्यासं वलवहलेलें  अन्य एकही 
पत्र उपलब्ध नाही हें आपलें  द दैव आहे.  
 

‘पे्रमसंन्यास’ नाटकासंबधंी कोल्हटकरानंी अवतशय सहान भतूीने गडकऱ्यानंा ज्या तपशीलवार 
मार्ममक सूचना केल्या त्या ‘अप्रकावशत गडकरी’ या प स्तकातं पृ. १२४−५ वर आढळतील.  
 

३१ ज लै १९१४ रोजीं गडकऱ्यानंी कोल्हटकरानंा ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाची छापील प्रत वमळाल्याचें 
कळववलें  आहे सदर पत्र ‘अप्रकावशत गडकरी’ या प स्तकातं पृ. ११० वर आढळेल. या पत्रातं गडकऱ्यानंी 
प्रथमच आपल्या ग रूशीं बरीच अन वचत सलगी केली आहे. “प स्तकाचें बहीरंग इतकें  स ंदर साधलें  आहे की 
प्रथम हें एखादें इंग्रजी प स्तक आहे असा भास होतो. आजवर आपल्या नाटकातंली इंग्रजी वळणाववचाराचीं 
वाक्यें वाचतानाचं काय तो असा ग्रह होत असे. वधूपरीके्षच्या बाबतींत बवहरंगापासूनच या ग्रहाचा जन्म 
होतो.... प्रस्त त प स्तकातं मी आपणाला कोणतें साह्य केलें  तें मला माझ्या पूववजन्मींच्या संवचताइतकें च 
अज्ञात आहे. या आपल्या ववनोदपूणव चमत्काराप ढे नाटकातंील सारे चमत्कार वनत्यव्यवसायाइतकेच साधे 
वाटल्यावाचून राहणार नाहीत.” शलैी अप्रवतम आहे यातं शकंाच नाही. पण वनदान कोल्हटकराचंा तरी 
गडकऱ्यानंी असा उपहास करावयास नको होता. १९१२ च्या वडसेंबरच्या अखेरीस ‘पे्रमसंन्यासा’ ची 
अपवणपवत्रका वलवहणाऱ्या गडकऱ्याचं्या वृिींत दीड वषामध्ये हा जो बदल घडून आला तो लक्षणीय आहे. 
गडकऱ्याचंी ही वृवि याप ढे अवधकच तीव्र होत गेली असें वदसतें.  
 

तरी स द्धा “रा. रा. गडकऱ्याचें अलीकडील लेख मला बरेच आवडले” असा संतोषाचा उद् गार 
कोल्हटकरानंी २०−५−१५ रोजी लेल्यानंा पाठववलेल्या पत्रातं काढला आहे. (पत्र १३२). कोल्हटकराचंें 
गडकऱ्याचं्या बाबतींतील हेंच सौहादव अखेरपयंत कायम रावहलेलें  वदसतें. पण गडकऱ्यानंी मात्र 
‘सहचावरणी’ नाटकाच्या प्रकरणातं कोल्हटकराशंी अवतशय अश्लाध्य वतवन केलें . याचा उल्लेख ग जवराचं्या 
संदभांत येऊन गेला आहे. गडकऱ्यांची पूवींची (म्हणजे ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकाची अपवणपवत्रका वलवहण्याच्या 
वळेची ) वृवि आवण १९१८ सालची वृवि यामध्ये जी ववसंगती होती वतने कोल्हटकराचं्या ह्रदयाला जखम 
केली, आवण वतच्या वदेना कालान्तराने कमी झाल्या तरी नाहीशा झाल्या नाहीत. गडकऱ्याचं्या मृत्यूनंतर 
दोन वषांनी कोल्हटकरानंी लेल्यानंा १५−५−२१ रोजीं जें पत्र वलवहलें  (पत्र १५६) त्यातं त्यानंी आपल्या 
मनातं दडपून ठेवलेल्या साऱ्या भावना मोकळेपणाने प्रकट केल्या आहेत. “ख द्द रा. ग जवराचें मत सहचावरणी 
नाटक मराठी हास्यरसोत्पादक नाटकातं पवहले आहे व पवरवतवन नाटक सवोत्कृष्ट झाले आहे असे प्रथम 
होते. ते मागाहून रा. गडकऱ्यामं ळे बदलले. परंत  रा. गडकरी हे वकती आग्रही असत हे त्याचं्या मते 
वधूपरीक्षा अगदीच टाकाऊ आहे या एकाच गोष्टीवरून वसद्ध होते. (वधूपरीके्षच्या बवहरंगासंबधंीं गडकऱ्यानंी 
वलवहलेला मजकूर वर त्यानंी ३१ ज लै १९१४ रोजी वलवहलेल्या पत्रातं आला आहे.) कै. गडकऱ्याशंी मी 



चागंल्या तऱ्हेने वागत असता त्यानंा आपल्या आय ष्ट्याच्या अखेरच्या काळात काही वदवस मजववषयी वैर 
वाटाव े हा दैवद र्मवलास आहे. त्या वैरास माझे वतवन यत्त्कंवचतही कारण झाले नाही ही मला समाधान 
मानण्यास जागा आहे. त्याचें ठायी मजववषयी एका तऱ्हेची ईष्ट्या उत्पन्न झाली होती व वतला जवळच्या 
तोंडप ज्याकंडून पोषण वमळाले होते. नाटके वलवहण्यात माझी द्रव्यदृष्टी म ळीच नसती तरी स द्धा ती ईष्ट्या 
प्रकट झाली नसती असे नाही. कै. गडकरी चकवा इतर स्नेही अथवा जनता प ष्ट्कळदा वकती क्ष ल्लक हेतूनी 
प्रवरत होते याचा मला आजपयंत जो अन भव आला आहे त्यावरून मी त्याचं्या कलाकडे लक्ष न देता माझ्या 
ध्येयाकडेच लक्ष द्याव ेहे सववथा उवचत आहे.” (पत्र १४६, १२−५−१९२१) 

 
गडकऱ्याचं्या मृत्यूनंतर सव्वादोन वषांनी कोल्हटकरानंी सदर पत्र वलवहलें  आहे. १९१४ च्या ज लै 

अखेरपासून कोल्हटकरावंवषयीं गडकऱ्याचं्या वृिीमध्ये जो चमत्कावरक बदल झाला, आवण ‘सहचावरणी’ व 
‘जन्मरहस्य’ नाटकाचं्या प्रयोगापयंत सतत अवधकावधक कट  आवण ववकृत होत गेला, त्याम ळे 
कोल्हटकरासंारख्या कमालीच्या शातं स्वभावाच्या धीरगंभीर प रुषाच्या मनालाही इंगळ्या डसल्या आवण 
त्या वदेना त्याचं्या मनातून कधीच कायमच्या नष्ट झाल्या नाहीत. व्यवहारातंील वधूपरीके्षच्या वळेीं प्रथम 
बवहरंगाचा (म्हणजे वधूच्या बाह्य रूपाचा) ववचार करतात त्याप्रमाणें ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाच्या प स्तकाच्या 
बवहरंगाचाच गडकऱ्यानंी ववचार केला, आवण अंतरंगाकडे पूणव द लवक्ष केलें . ज्याचं्या ‘कलावती वाणी’ चा 
स्वतः गडकऱ्यानंी आपल्या ‘महाराष्ट्रगीता’ं त गौरव केला आहे, त्या भाषाप्रभ  कोल्हटकरानंा गडकऱ्याचं्या 
या मार्ममक कोटींतील इंवगत कळणार नाही असें शक्य तरी कसें आहे? गडकऱ्याचं्या कोटींतील तीक्ष्ण डंख 
त्यानंा जाणवलाच. न सता जाणवला नाही, तर झोंबला. “आपणासं त्या प स्तकाचे (म्हणजे ‘वधूपरीक्षा’ 
नाटकाच्या प स्तकाचें) बाह्यागंच का होईना, आवडल्याचे वाचून आनंद झाला” असे त्यानंी १८−१२ १९१४ 
रोजीं गडकऱ्यानंा वलवहलेल्या पत्रातं सौम्य खोचकपणाने वलवहलें  आहे.  
 

स्वतःच्या नाटकावर इतरानंी टीका केली तर गडकरी कमालीचे अस्वस्थ होत असत. गडकऱ्यानंा 
१९०७ सालापासून ज्यानंी अगदी जवळून पावहलें  होतें त्या केशवराव दात्यानंी ‘गवववनवाण’ नाटकावर 
भोवतालच्या माणसानंी प्रवतकूल टीका केल्याम ळे गडकरी वकती ववलक्षण अस्वस्थ झाले होते यासबंंधीं 
वदलेल्या आख्यावयकेचा उल्लेख मागे येऊन गेला आहे. “इतकें च नव्हे तर काही काही मंडळी त्याचंी 
त्यावळेी चेष्टाच करीत असल्याचें ख द्द गडकरी मास्तरनी अगदी वचडून जाऊन महाराष्ट्र मंडळींत सावंगतलें  
आहे” हें केशवराव दात्याचंें वाक्य येथे म द्दाम प नरुि करीत आहे. स्वतःच्या कृतीवर झालेल्या प्रवतकूल 
टीकेच्या बाबतींत कमालीच्या हळव्या असलेल्या गडकऱ्यानंी क त्त्सत टीका कोणाच्या नाटकावर केली? 
तर ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकाच्या वनवमिाने ज्यांच्या चरणीं त्यानंी माथा ठेववला होता, आवण कृतज्ञतेच्या अश्रूनंी 
ज्याचें ‘परमपूज्य’ चरण त्यानंी ओलेचचब केले होते त्या आपल्या ‘परमपूज्य लेखनग रू’ च्या— 
कोल्हटकराचं्या— नाटकावर! ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकाला जें उज्ज्वल यश प्राप्त झालें  तें यश त्यांच्या मस्तकातं 
तर वशरलें  नसेल ना? ते काहीही असो! गडकऱ्याचं्या मनातं ग रूववषयीं ईष्ट्या उत्पन्न होणें हा दैवद र्मवलास 
आहे यातं शकंाच नाही.  
 

❇ 
 

प . रा. लेले, वव. वस. ग जवर, आवण गडकरी या तीन वनकटवती वमत्राशंीं कोल्हटकराचें जे अवतशय 
वजव्हाळ्याचे संबधं होते ते वशवथल होऊन त्याचं्यामध्ये जो द रावा वनमाण झाला त्याची ही कहाणी अवतशय 
खेदजनक आहे. नाटककार या नात्याने वनरवनराळ्या नाटकमंडळ्याशंीं त्याचंा जो संबंध आला त्याचाही 



इवतहास असाच आहे. ‘वीरतनय’ हें कोल्हटकराचंें पवहलें  नाटक वकलोस्कर मंडळीने रंगभमूीवर आणलें . 
यानंतर ‘मूकनायक’ ‘ग प्तमंजूष’ ‘मवतववकार’ आवण ‘पे्रमशोधन’ हीं त्याचंीं नाटकें  वकलोस्कर मंडळीनेच 
रंगभमूीवर आणलीं. फि कोल्हटकराचंींच नाटकें  करण्याचा मिा वकलोस्कर मंडळीने घेतला आहे. अशा 
प्रकारची टीकाही ‘मवतववकार’ रंगभमूीवर आल्यावर अनेकानंी केल्याचें ‘रंगभवूम’ मावसकातंच नमूद आहे. 
कोल्हटकरानंी २३-८-१९०९ रोजीं जें पत्र पाठववलें  (पत्र १८) त्यातं प ढील वाक्य आहे− “अलीकडे 
नाट्यसृष्टीचे पूवीइतके कौत क वाटत नाही. याचे एक कारण वाढते वयोमान व द सरे कारण नाटक- 
मंडळ्याचंा प्रत्यक्ष अन भव हे असाव.े” नाटक मंडळ्याचंा अन भव म्हणजे वकलोस्कर मंडळीचा अन भव असें 
समजावें. प्रस्त त पत्र (पत्र १८) वलवहण्याच्या वळेीं आलेला ताजा अन भव म्हणजे वकलोस्कर वथएटरचें 
उद घाटन २१ ऑगस्ट १९०९ रोजी झालें . उद घाटनाच्या पूवी समारंभाची तारीख १५−२० वदवस आगाऊ 
कळववण्याचें शकंरराव म ज मदारानंी कबलू केलें  होतें. परंत  प्रत्यक्षातं मात्र समारंभाची वनमंत्रणपवत्रका 
कोल्हटकरानंी १९−८ रोजीं म्हणजे समारंभाच्या अगोदर फि दोनच वदवस वमळाली. या गोष्टीचें 
कोल्हटकरानंा फार वैषम्य वाटलें  असलें  पावहजे हें या पत्रावरून उघड वदसतें. नाटककार या नात्याने 
कोल्हटकराचंा वकलोस्कर मंडळीशीं सतत तेरा वष ेसबंंध होता. असें असल्याम ळे मंडळीच्या इवतहासातंील 
एका अवतशय महत्त्वाच्या प्रसंगीं मंडळीचे मनेॅजर शकरराव म ज मदार यानंी कोल्हटकरांना फार अगत्याने 
आवण मानाने वागवावयास हवें होतें. काही अडचणीम ळे वनमंत्रणपवत्रका पोस्टाने रवाना होण्यास उशीर 
झाला असला तर तार पाठवावयास हवी होती. मंडळीने कोल्हटकरावंवषयीं दाखववलेली ही अक्षम्य 
अनास्था कोणत्याही दृष्टीने समथवनीय नाही. नारायणराव जोगळेकराचं्या मृत्यूची बातमी मंडळीने ताबडतोब 
कोल्हटकरानंा कळवावयास नको होती काय? जोगळेकराचंा मृत्यू १५-११-१९११ रोजीं झाला. पण १७-
१२-११ पयंत तरी या बाबतींत मंडळीकडून त्यानंा काहीच कळलें  नव्हतें असें पत्र ७७ वरून वदसतें. अगदी 
साधा वशष्टाचार एवढ्या प्रवतवष्ठत नाटककाराच्या बाबतींतही न पाळणाऱ्या कंपनीला म्हणावें तरी काय?  
 

‘सहचावरणी’ नाटकाच्या बाबतींत गधंवव नाटक मंडळीचा जो वाईट अन भव आला त्याचा उल्लखे 
पत्र १४९ मध्ये आहे. गंधवव मंडळीकडून जें वतवन घडलें  तसेंच वतवन केशवराव भोसले याचं्याकडूनही 
घडल्याचा उल्लेख पत्र १५० मध्ये आहे. ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाच्या अस्सल प्रतीवरून महाराष्ट्र नाटक मंडळीचे 
मालक अण्णासाहेब कारखानीस याचं्याशीं आलेल्या वैमनस्याचा उल्लखे ‘आत्मवृि’ प.ृ ८४ वर आढळेल.  
 

नाटक मंडळ्याचें कोल्हटकरानंा जे वाईट अन भव आले त्याचं्यापैकी काहींचा वर उल्लेख केला 
आहे. आणखी काही वनवडक अन भवाचंा उल्लखे त्याचं्या आत्मवृिाच्या आधाराने करतो.  
 

‘वीरतनय’ नाटकाच्या पवहल्या प्रयोगाच्या वळेीं नगर येथे कोल्हटकर व त्याचें काही स्नेही 
वकलोस्कर मंडळीच्या वबऱ्हाडीं रावहले असता ं मडळींतील काही प्रम ख गृहस्थानंी त्याचंा म द्दाम अपमान 
केल्याम ळे कोल्हटकर आपल्या स्नेह्यासंमवते मंडळीच्या वबऱ्हाडासमोरच एक बंगला घेऊन तेथे राहावयास 
गेले. (आत्मवृि, द सरी आवृिी, पृ. १४). १८९६ सप्टेंबरमध्ये ‘वीरतनया’ं चा प्रयोग म ंबईस झाला. 
वकलोस्कर मंडळीच्या सेके्रटरींनी प्रयोगाचें समक्ष आमतं्रण कोल्हटकरांना केलें  नाही. प्रयोगाच्या वदवशीं 
अगदी संध्याकाळीं एका ‘वकरकोळ’ मन ष्ट्याकडून प्रयोगाचें वनमंत्रण पाठववल्याम ळे कोल्हटकरानंा राग 
आला, आवण ते स्नेह्यासंह वतवकट काढून नाटकाला गेले आवण बाहेर पे्रक्षकामंध्ये बसले (आत्मवृि, पृ. 
१७). वकलोस्कर मंडळीमध्ये जेवणाच्या पिंींतही मानाचीं पानें ठरलेलीं असत. मानाचें पवहलें  पान 
नाटककाराचें असे. पण एकदा म ज मदारानंी पवहलें  पान पटकावलें . द सऱ्या वदवशींही असेंच घडलें . 
वतसऱ्या वदवशीं कोल्हटकरानंी आपलें  जेवण म ख्य पिंीच्या अगोदरच उरकून घेतलें , आवण संभाव्य 



मानहानी टाळली. (आत्मवृि, प.ृ ३४). नाटकाच्या ठरलेल्या रॉयल्टीची रक्कम देण्याच्या बाबतींत 
टाळाटाळ करण्याचे प्रकार वकलोस्कर मंडळीसारख्या मातबर कंपनीकडून व्हावते याचें नवल वाटतें. 
(आत्मवृि, ४७, ५८, ६०). 

  
ज्या वकलोस्कर मंडळीसाठी कोल्हटकरानंी पाच नाटकें  वलवहलीं त्या मंडळीची ही अशी वागणूक! 

आता मावसकाच्या संपादकाच्या वागण कीचें वदग्दशवन करतो. मनोरंजन मावसकाचे संपादक कावशनाथ 
रघ नाथ वमत्र याचें आवण कोल्हटकराचें संबधं अगदी वजव्हाळ्याचे होते. तात्यासाहेब केळकराचं्या ‘तोतयाचें 
बंड’ या नाटकाचें अवतशय ववस्तृत परीक्षण कोल्हटकरानंी १९१४ सालीं ‘मनोरंजना’ च्या एकूण पाच 
अंकामंध्ये केलें . तसेंच १९१७ सालीं ‘मनोरंजनाच्या’ च्या १ ते ५ या अंकामंध्ये त्यानंी ‘नाट्यकलारुक क ठार’ 
कते ठोसर याचं्या ‘पे्रमाभास’ या नाटकाचें असेंच ववस्तृत परीक्षण केलें . तसेंच ‘मनोरंजना’ं त त्याचं्या अकरा 
कववता प्रवसद्ध झाल्या. इतरही काही लेख वळेोवळेीं 'मनोरंजना'ं त प्रवसद्ध झाले. (आत्मवृि, पृ. ३४ 
पाहा.) असे उभयताचें संबधं असता ं१९१४ सालीं ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाच्या छपाईच्या वनवमिाने त्याचं्यातं व 
संपादक वमत्र याचं्यातं तेढ उत्पन्न झाली. “माझ्या मनातंील अढी अजून दूर होत नाही.” असें त्यानंी १९१८ 
सालीं आत्मवृिातं वलहून ठेवलें  आहे. (आत्मवृि, पृ. ६५-६६).  

 
वशवराज संगीत मंडळीचे मालक गोचवदराव टेंबे, नूतन संगीत मंडळीचे मालक रामभाऊ 

क ं दगोळकर, भारत नाटक मंडळीचे मालक अप्पा वटपणीस इत्यावद नाटक मंडळ्याचं्या मालकांकडे 
थकलेल्या बाक्यापंैकी १९१८ सप्टेंबर मध्ये वनवाणीची पत्रें पाठवनूही एक पै देखील वसूल झाली नाही. 
याम ळे या सवव प्रवतवष्ठत मालकाचें व कोल्हटकराचें संबधं वबघडले. अण्णासाहेब कारखानीसानंी 
‘वधूपरीक्षा’ नाटकाच्या प्रयोगाच्या परवानगीबद्दल फि १०३ रुपये ४ आणे वदल्याम ळे त्याचं्याववषयींही 
कोल्हटकराचंें मन श द्ध रावहलें  नाही. 

 
 “अशा मनःत्स्थतीत या सवांच्या संपकापासून दूरगावीं राहणेंच त्याचं्या व माझ्या स्वस्थतेच्या दृष्टीने 

श्रेयस्कर आहे असा उवद्वग्नतेचा उद् गार काढून कोल्हटकरानंी ऋणान बधंाच्या ताटात टीच्या या खेदकारक 
प्रकरणावर पडदा टाकला आहे. (आत्मवृि, पृ. १३-१-१३२).  

 
❇ 

 
नाटककार म्हणून कोल्हटकर महाराष्ट्राला पवरवचत झाले ते ‘वीरतनय’ नाटकाच्या वनवमिाने 

१८९६ सालीं. त्याच्यापूवी ते टीकाकार म्हणून प्रवसद्धीला आले होते. ‘ववक्रमशवशकला’ या नाटकावरील 
त्याचंी टीका १८९३ सालीं प्रवसद्ध झाली.  

 
त्याचं्या ‘वीरतनय’ नाटकावर कडक प्रवतकूल टीका ‘ववववधज्ञानववस्तारा’ं त आल्यावर 

‘वीरतनयाची ढाल’ या मथळ्याचें उिर त्यानंी १८९८ सालीं ‘ववववधज्ञानववस्तारा’ं तच वदलें . यानंतर मात्र 
आपल्यावर झालेल्या टीकेला त्यानंी जाहीर उिर वदलें  नाही. त्याचं्या ‘ग प्तमंजूष’ नाटकावर 
‘नाट्यकलारुक् क ठारा’ं त स. ना. ठोसर यानंी अवतशय क त्त्सत उपहासप्रच र टीका केली तरी त्यानंी त्या 
टीकेला उिर वदलें  नाही. पण त्याचं्या मनातं हें शल्य रुतून रावहलें  होतें. ठोसराचं्या ‘पे्रमाभास’ या 
नाटकावर झणझणीत टीका वलहून १९१७ सालीं कोल्हटकरानंी आपल्या मनातंलें  हें शल्य काढून टाकलें .  

 



लेल्यानंा वलवहलेल्या पत्रामंध्ये मधून मधून कोल्हटकराचें टीकाववषयक ववचार प्रकट झाले आहेत. 
“वीरतनय बाहेर आल्यापासून मी टीका कवरतांन ववशषेतः नाटकावर टीका करताना, अत्यंत सौम्य भाषा 
वापरीत आलो आहे.... ज्या प स्तकासंंबधाने कडक भाषा वापरली आहे त्यासबंंधाने सदसद  वववकेब द्धीस 
साक्ष ठेवनू सौम्य भाषा वापरण्यासारखी नव्हतीच. माझ्या टीकेची तीव्रता हल्ली इतकी नाहीशी झाली आहे 
की, मी टीकेकरता आलेल्या प स्तकाचंी अवास्तव स्त ती करतो असा माझ्या स्नेह्याचंा मजवर आरोप आहे.” 
(पत्र ४३, १−१०−१०).  

 
“कोणत्याही लेखावर हत्यार उपसावयाचे वळेीं आपल्या रिचबदूपासून असंख्य राक्षस वनमाण 

करणाऱ्या अवह नामक दैत्याची मला नेहमी आठवण येते. बह शः प्रत्येक कडक लेखाचा कल द सरे कडक 
लेख उत्पन्न करण्याकडे असतो. तरीपण मला या बाबतींत प न्हा ढाल प ढे करण्याचा प्रसंग येणार नाही, 
अशी आशा आहे असे कोल्हटकरानंी १८९८ सालीं ‘वीरतनयाची ढाल’ या आपल्या लेखाच्या शवेटीं म्हटलें  
होतें. आपलें  हें म्हणणे त्यानंी खरें करून दाखववलें . ‘ग प्तमंजूषा’ वर ठोसरानंी जहरी टोका केली तरी 
कोल्हटकरानंी त्या टीकेची दखल घेतली नाही. तें काम प ढे लेल्यानंी केलें . ‘ग प्तमंजूषा’ नंतर 
कोल्हटकरानंी जीं नाटकें  वलवहलीं त्याचं्यावर झालेल्या कडक प्रवतकूल टीकेला स्वतः कोल्हटकरानंी 
उिर वदलें  नाही. ‘पे्रमशोधन’ नाटकावर रा. सा. कावनटकरानंी केलेल्या झणझणीत टीकेला वततकें च 
झणझणीत उिर वदलें  तें लेल्यानंीच. कोल्हटकरानंी जाहीरपणें एक अक्षरही उिरादाखल वलवहलें  नाही. 
पण लेल्यानंा वलवहलेल्या खाजगी पत्रातंही त्यानंी कडवटपणा प्रकट केला नाही. लेल्यानंी पे्रमशोधनावरील 
आपल्या लेखाचें हस्तवलखीत अवलोकनासाठी कोल्हटकराकंडे पाठववलें  होतें याला पत्र ५० मध्ये प रावा 
उपलब्ध आहे. रा. सा. कावनटकराचं्या ‘क ट ंबासंबधंाच्या अन भवाचा’ उल्लखे वगळण्याची त्यानंी लेल्यानंा 
ववनंती केली आहे. तथावप एकंदरींत लेल्यानंी रा. सा. कावनटकरानंा वदलेलें  उिर कोल्हटकरानंा 
आवडलेलें  वदसतें. (पत्र ५०). एक गोष्ट खरी की स्वतःच्या नाटकावर द सऱ्याने वलवहलेली अन कूल टीका 
वनयतकावलकाकडे पाठववण्यास त्यानंी स्पष्ट नकार वदला आहे. (पत्र ४१). इतकें च नाही तर आपल्या 
कववतेची ववनाकारण स्त वत न करण्याची सूचना त्यानंी वरेरकरानंा केली आहे. (पत्र १५८)  

 
आपल्या नाटकावंर टीकाकारानंी वळेोवळेीं फारच कडक प्रवतकूल टीका केल्याम ळे 

कोल्हटकराचंी वृवि या बाबतींत हळवी झालेली वदसते. जाहीर वतवमानपत्री टीकेचें राहंू द्याच. पण खाजगी 
रीतीने केलेल्या टीकेच्या बाबतींतही ते वकती हळव ेझाले होते याचा प रावा पत्र १०० मध्ये आढळेल. “रा. 
केळकर मजबद्दल काय म्हणाले हे कळण्याची फार इच्छा आहे. त्याचा मी आपणावंर फारसा पवरणाम होऊ 
देणार नाही व ती गोष्ट कोणासही सागंणार नाही असे मी कबूल कवरतो.” पत्र १०१ मध्ये याच बाबतींत 
आणखी एक वचन आहे. “रा. रा. केळकर याचंें म्हणणें मला कळल्यास त मची काही हरकत नसेल तर 
मला जरूर कळवाव.े त्याबद्दल मला काहीशी ह रह र लागली आहे.”  

 
इतरानंीं आपल्या नाटकावर केलेल्या टीकेच्या बाबतींतील कोल्हटकराचंा हळवपेणा 

वदवसान वदवस वाढतच गेला, आवण शवेटीं त्याचें पयववसान आत्मग णावमानातं झालें . प्रवतकूल टीकेच्या 
बाबतींत खावडलकराचंी वृिी आवण कोल्हटकराचंी वृिी याचं्यामध्ये महदन्तर आहे. ‘मानापमान’ 
नाटकापासून टीकाकारानंी खाडीलकरावंर टीकेची जी झोड उठवली ती अगदी बेस मारच! 
खावडलकराचं्या ‘मानापमान’ व ‘ववद्याहरण’ या नाटकावंर जे टीकालेख आले त्याचं्यातंील 
झणझणीतपणाच्या त लनेने कोल्हटकरावंर झालेल्या टीका वकतीतरी सौम्यच म्हणाव्या लागतील. पण 
वकतीही प्रखर टीका झाली तरी खाडीलकर अगदी वनर्मवकार, वनलेप, वनरंजन रावहले. त्यानंी त्या 



टीकाकंडे लक्षच वदलें  नाही. अशा टीका खाडीलकर वाचीतच नसत. इतकें च नव्हे तर त्या बाबतींत ते 
क णालाही काहीही ववचारीत देखील नसत असें एकदा प . रा. लेले माझ्याजवळ म्हणाले होते. 
‘आत्मग णावमान’ हा शब्द मी न कताच वापरला आहे. हा शब्द कावलदासाच्या ‘अवभज्ञानशाक न्तल’ 
नाटकातं आला आहे. आत्मग णावमान म्हणजे स्वतःच्या ठायीं असलेल्या वास्तववक ग णाचं्या बाबतींतही 
साशकं राहणें आवण स्वतःकडे कमीपणा घेणें. कोल्हटकर आपल्या नाटकामंध्ये असलेल्या वास्तववक 
ग णाचं्या बाबतींतही ‘पे्रमशोधना’ नंतर असेच साशकं आवण संकोची वृिीचे बनले याला त्यानंी लेल्यानंा 
पाठववलेल्या पत्रामंध्ये भरपूर प रावा आहे. अप्पा वटपणीसाचं्या ‘मत्स्यगंधा’ नाटकाचा प्रयोग चागंला झाला 
आहे आवण तें लोकवप्रय होत आहे असें समजल्यावर त्यानंा आनंद झाला हें खरें आहे. पण आपलें  नवीन 
नाटक (‘वधूपरीक्षा’) चागंलें  होईल की नाही या शकेंने त्याचें मन अस्वस्थ झालें  आहे. “माझें नाटक चागंलें  
होईलच अशी खात्री मलाही वाटत नाही.... मला तर फार शकंा आहे (पत्र ९०). “वशवाय माझें नाटक 
चागंले होईलच अशी हमी मला कशी देता ं येणार?” (पत्र १४१). आपल्या नाटकापासून गंधवव मंडळीला 
अर्मथक लाभ म ळीच झाला नाही या ववचाराने ते अस्वस्थ झाले आहेत. (पत्र १४९). आपलीं नाटकें  पैसा 
वमळवनू देणारीं नसल्याम ळे गेलीं काही वषें नाटकमंडळ्या आपल्याशीं बेपवाईने वागत आल्या आहेत हा 
ववचार त्याचं्या मनाला त्रस्त करीत आहे. (पत्र १५०).  

 
‘पे्रमशोधना’ पासून न सत्या प्रवतकूल टीकेम ळे कोल्हटकर हळव े व संकोची बनले असें नसून 

एकंदरींतच त्याचंी वृिी अतंम वख व संकोची बनत गेली असें वदसतें. आपल्या हेतूच्या बाबतींत कोणाच्याही 
मनातं शकंा येऊं नये यासाठी ते फार जपून वागू ं लागले. ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाची अस्सल प्रत 
कारखावनसानंा पाठववण्याच्या वनवमिाने जें प्रकरण घडलें  तें याची साक्ष देईल. (पत्र ११०). ‘वधूपरीक्षा’ 
नाटक आपण केवळ भारत नाटक मंडळीसाठीच वलवहलें  असें जावहरातींत प्रवसद्ध झाल्याम ळे 
आपल्याववषयीं इतर कंपन्याचंा गैरसमज होईल या कल्पनेने ते असेच अस्वस्थ झाले. (पत्र १०६). सवांना 
संत ष्ट ठेवण्याचीच तळमळ यातूंन वदसून येते. आपण खऱ्या अथाने यशस्वी व लोकवप्रय नाटककार कधीच 
नव्हतो या ववचाराची टोचणी प ढे प ढे त्याचं्या मनाला लागली. (पत्र १५६) याचें कारण त्याचं्या वृिींत 
झालेला बदल हेंच होय. वव. सी. ग जवर आवण गडकरी या परम वमत्रानंी ‘सहचावरणी’ नाटकाच्या बाबतींत 
जी क चेष्टा आरंवभली वतच्याम ळेही त्याचंी ही बदललेली वृवि अवधकच उत्कट व तीव्र झाली असेल. 
‘सहचावरणी’ नाटक अयशस्वी ठरलें  हें खरें आहे. पण त्याम ळे कोल्हटकरानंी इतकी खंत करण्याची जरूर 
नव्हती. केवळ ‘शारदा’ व ‘मूकनायक’ या नाटकामं ळे भाऊराव कोल्हटकराचं्या पिात् वकलोस्कर कंपनी 
वटकाव धरून रावहली; ‘शारदा’ नाटकाच्या खालोखाल ‘मूकनायक’ नाटक वकलोस्कर मंडळीची इभ्त 
वटकववण्यास कारण झालें  असें गोचवदराव टेंबे यानंी ‘मूकनायक’ नाटकाच्या यशाचें ग णगान केलें  आहे. ( 
‘माझा जीवनववहार’ पृ. ८८). हें नाटक १९०१ सालीं प्रथम रंगभमूीवर आलें . नवीन गावातंील म क्काम स रू 
करतानंा पवहला खेळ ‘मूकनायक’ लावण्याचा वकलोस्कर मंडळीचा प्रघात असे असें प . रा. लेले एकदा 
माझ्याजवळ बोलल्याचंें चागंलें  आठवतें. १९१३ ते १९१५ या तीन वषांच्या अवधींतील कागदोपत्री प रावा 
मजजवळ आहे. वकलोस्कर मंडळी नवीन म क्कामाचा पवहला खेळ बह तकरून ‘मूकनायक’ हाच लावीत असे 
हें लेल्याचंें म्हणणे अगदी बरोबर आहे. १९१३ सालीं वकलोस्कर मंडळीचे सोलापूर, पंढरपूर, वमरज, आवण 
कोल्हापूर या गावातंील म क्काम मूकनायकाने स रू झाले. गंधवव मंडळीचा म हूताचा पवहला प्रयोग मूकनायक 
हाच होता. (३ सप्टेंबर १९१३). गंधवव मंडळी फ टून वनघाल्यावर अववशष्ट वकलोस्कर मंडळीने मूकनायक 
हाच पवहला खेळ केला. (१९ ज लै १९१३). १९१४ सालीं म्हापसे आवण पणजी येथील म क्काम 
मूकनायकानेच स रू झाले. १९१५ सालीं हैदराबाद, औरंगाबाद, कोल्हापूर हे म क्कामही मूकनायकानेच स रू 
झालें . हा तपशील देण्याचें कारण स्पष्ट करतो. पे्रमशोधनानंतर कोल्हटकराचं्या नाटकावर जी कडक टीका 



झाली वतच्याम ळे त्यानंी इतकें  वखन्न व्हावयास नको होतें. मूकनायकाच्या यशाचा व लोकवप्रयतेचा प रावा 
त्याचं्यासमोर होताच की! ‘ववद्याहरण’ नाटकावर अवतशय जहरी टीका झाली तरी ती टणकपणाने पचवनू 
अवघ्य तीन वषांनी ‘स्वयंवर’ नाटकातं खावडलकर यशाच्या आवण लोकवप्रयतेच्या वशखरावर आरूढ झाले. 
हा सारा मनोवृिीचा मवहमा आहे. कोल्हटकराचं्या बाबतींत हें व्हावयाचें नव्हतें!   



 
 

 
 
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
  



 
 

श्री. कृ. कोल्हटकर याचें हस्ताक्षर  



 

 
 
 
 

पु. र . लेले 
  



 

 
 

  



 
 
 

श्री. प . रा. लेले याचंें पत्र 
 
  



१ 
खामगाव २५-१-०९  

सा. न. वव. वव.  
 

आपले पत्र पावले. माझ्या लेखापंासून मला जे काही लाभ झाले आहेत त्यात नवीन स्नेह्याचंी जोड 
हा मी एक मोठा लाभ समजतो. आपणाशंी घडून आलेला नवीन स्नेह वदवसेंवदवस वृवद्धगत होत जाईल 
अशी आशा आहे. आपला ग रू होण्याची माझी पात्रता आहे असे मला वाटत नाही.  
 

वऱ्हाडात रा. रा. रामभाऊ लेले या नावाचे शाळाखात्यात एक गृहस्थ आहेत त्याचें आपण संबधंी 
आहात काय? असल्यास आपली भेट येथे होण्याचा मागेप ढे संभव आहे. एखाद्या स ट्टीत आपले वऱ्हाडात 
येणे झाल्यास येथे येण्याची ववनंती आहे.  
 

मूकनायक नाटकावर ‘सरस्वतीमंवदर’ मावसक प स्तकात स मारे ४-५ वषांपूवी एक टीका आली 
होती. इतर टीका झाल्या असल्यास मला माहीत नाहीत.  
 

मूकनायकासंबधंाने आपणासं ज्या सूचना करावयाच्या असतील त्या अवश्य कराव्या. त्या जरी प ढे 
आळसाम ळे मजकडून अमलात आल्या नाहीत तरी त्याचं्या योग्य ववचार करण्याचे मी अवभवचन देतो.  

 
कळाव,े लोभाची वृद्धी व्हावी ही ववनंती.  

 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
२ 

खामगाव ३०-१-०९  
सा. न. वव. वव.  

  
आपले पत्र पावले. माझ्या लेखामं ळे मला ज्या स्नेह्याचंी प्राप्ती झाली ते साहवजकच मजपेक्षा तरुण 

व कमी अन भवाचे आहेत. परंत  त्याम ळे आमच्या स्नेह्यला कोणत्याही प्रकारे कमीपणा येत नाही. मला 
आदरापेक्षा पे्रम फार आवडते. त्या वशवाय संभाषणात व पत्रव्यवहारात मोकळेपणाने राहात नाही.  
 

माझ्या गेल्या पत्रात औपचावरक असे काहीच नव्हते. जे जे मी वलवहले होते ते सवव 
अंतःकरणपूववकच होते. आपल्यासारख्याचंा ग रु होण्याची माझी योग्यता नाही असेच मला वाटते. आपला 
वमत्र होण्याची माझे अंगी पात्रता असली म्हणजे झाले. त्याहून माझी अवधक इच्छा नाही.  
 

आपली येत्या मे मवहन्यात गाठ पडण्यासारखी आहे. मी त्या मवहन्यात ८-१० वदवस तरी प ण्यास 
जाईन. आपले गाव प ण्याजवळ असल्यास आपणासं तेथे येता येईल. एका भेटीने वजतकी ओळख 
होण्यासारखी असते वततकी अनेक पत्रानंी होत नाही.  



आपले चवरत्र व भावी महत्त्वाकाकं्षा कळण्याची फार इच्छा आहे. तरी प ढील पत्रात सवडींप्रमाणे 
त्याबद्दल सववस्तर मावहती देण्याची कृपा करावी व आपला फोटो असल्यास मजकडे त्याची एक प्रत 
धाडावी. माझा फोटो मजपाशी वशल्लक नाही. ‘वकलोस्कर संगीत मंडळी’ या नावाचे एक लहान प स्तक त्या 
मंडळीकडे चार आण्यासं वमळते. त्यात माझा फोटो आहे.  
 

मूकनायकाची द सरी आवृिी लवकर काढावी लागेल असे वाटत नाही. सबब आपल्या सूचना 
सवडीप्रमाणे आल्या तरी चालेल.  
 

कळाव,े लोभ असावा ही ववनंवत.  
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
३ 

खामगाव ६-२-०९ 
आशीवाद ववशषे 
 

त मचे पत्र पावले. त्या पत्राप्रमाणे अक्षरशः वागण्याचा मी संकल्प केला आहे हे त मच्या लक्षात आले 
असेलच.  
 

रंगभमूीच्या अकंात म जूमदार व नानासाहेब जोगळेकर याचं्यामध्ये असलेला फोटो माझा नाही. 
कारण मी वकलोस्कर मंडळींबरोबर कधी फोटो काढववला नाही. तो फोटो बह धा मडंळीच्या मालकापंैकी 
एक गृहस्थ रा. रामभाऊ चकजवडेकर याचंा असावा.  
 

रा. रा. गोचवदराव देवल याचंा पिा :–हवरपूर (सागंली जवळ), संस्थान सागंली. आमचे मूळचे 
राहाण्याचे गाव कोकणातील नेवरे हे आहे. त्यापूवीचेही गाव नेवऱ्याजवळचे कोळेत हे होते असे कळते. मी 
कधीही कोकणात गेलो नसल्याम ळे मी यापंैकी एकही गाव पावहले नाही.  
 

माझे पणजे नेवरे सोडून वाई म क्कामी राहावयास आले. कै. वा. महादेवशास्त्ी कोल्हटकर हे माझे 
च लत आजे. त्यानंी अथेल्लोचे मराठीत भाषातंर केले असून हे विेही चागंल्यापैकी होते. यानंी माझे सख्खे 
च लते रा. ब. वामनराव कोल्हटकर यासं दिक घेतले. माझे वडील स मारे ४० वषांपूवी वाई सोडून 
नोकरीच्या वनवमिाने वऱ्हाडात आले. ते प्रथम उमरावतीस वशक्षक होते. त्यानंतर म लकी खात्यात वशरून 
हळूहळू चढत चढत ते सबजज्ज झाले. ते १८९७ साली वनवतवले. तेव्हा त्यास १२५ रु. पेन्शन होते. 
  

त म्ही माझे मूळ रहाण्याचे गाव ववचारल्याम ळे मी त म्हास ही सवव मावहती वदली आहे. असे असता 
त म्ही मला स्वतःसंबधंाने सवव तपशीलवार मावहती का कळव ूनये? प ढील पत्री ती कळवाल अशी आशा 
आहे.  
 



म ंबई येथे फणसवाडीत जगन्नाथाचे चाळीत वतसऱ्या मजल्यावर माझे परम वमत्र रा. रा. ववठ्ठल 
सीताराम ग जवर राहातात. याचे गद्यात्मक लेख त म्ही मनोरंजनात वावचले असतील. त मचा उभयताचंा 
पवरचय व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. तरी फ रसद सापडल्यास त्याचंी भेट घ्यावी. 

  
आम्हास एक सूचना करावीशी वाटते. ती हीच की त म्हास वाङ्मयाचा नाद असल्यास त्याच्या मागे 

ववद्यार्मथदशते तरी फार लागू नये. मी एल्. एल्. बीचा अभ्यास करीत असताना वीरतनय नाटक 
वलवहल्याम ळे त्या परीके्षत तीनदा नापास झालो. त्यापूवी कधीही मला अपेश वमळाले नव्हते. माझ्या काही 
वमत्रासं हाच अन भव आला आहे. सबब त म्हास म द्दाम स चववले आहे.  
 

कळाव ेहे आशीवाद 
त मचा 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
४ 

खामगाव १३−२−०९  
आशीवाद ववशषे. 
  

त मचे पत्र येऊन चार वदवस झाले. परंत  कामाची अवतशय गदी असल्याम ळे ताबडतोब उिर 
पाठववता आले नाही, याचा राग नसावा.  
 

माझे बधूं वच. रा. वदगंबर कृष्ट्ण कोल्हटकर हे आपल्याच कॉलेजातून गवणत ववषय घेऊन बी. ए. 
झाले. ते पी. इ. च्या परीके्षत पवहल्या वगात पवहले येऊन त्यानंा दोनतीन बवक्षसे वमळाली होती व 
Intermediate च्या परीके्षतही ते द सऱ्या वगात बरेच वर आले होते. वशवाय दोन्ही परीक्षातं त्यास गवणतात 
फार माकव  वमळाले होते. त्याम ळे रे. मवॅककन साहेबाचंी त्याजंवर फार मजी होती. बी. ए. च्या वगात 
असताना मात्र त्याचें बह तेक वदवस आजारात गेल्याम ळे ते परीके्षत वतसऱ्या वगात आले.  
 

रा. ग जवर यासं त म्ही भेटलात हे चागंले झाले. त्याचंा स्वभाव वभडस्त असल्याम ळे ते कदावचत 
त म्हासं मानी वाटले असतील. पण हा ग्रह वदवसेंवदवस कमी होत जाऊन अखेरीस नाहीसा होईल अशी 
माझी खात्री आंहे. 

  
रा. देवलाचं्या स्वभावाबद्दल त म्ही माझे मत ववचावरता. पण त्याचं्याशी त मचा पत्रव्यवहार होऊन 

त्याजंबद्दल त मचे जे मत होईल ते पाहून नंतर मी आपले मत देणे ठीक होईल. याचे कारणही त म्हासं 
आपोआपच प ढे कळून येईल.  
 

रा. देवलाचें वय पन्नाशीच्या चकवचत् वर असाव.े त्याचंी अगंकाठी बरीच मजबूद आहे. त्याचे मराठी 
भाषेवरील प्रभ त्व त म्हास त्याचं्या नाटकावंरून पवरवचत आहेच. ते वतवनाने फार करारी आहेत. 
नाटकववषयावशवाय फलज्योवतष, साम वद्रक वगैरे ववषयाचंाही त्यानंा नाद आहे. ते अत्यंत रवसक आहेत ते 
वनराळे सागंावयास नकोच.  



खामगाव येथील लोक फारसे रवसक नसताही येथे गेल्या दोन मवहन्यातं दोन नाटकमंडळ्या 
आल्या. प्रथम स्वदेशवहतचचतक मंडळी आली. वतचा ‘मूकनायक’ नाटकाचा प्रयोग फार सरस वाटला. पूवी 
या कंपनीत केशव भोसले या नावाचा इसम असे. त्यावळेी हा प्रयोग यापेक्षाही चागंला वठत असे असे 
सागंतात. हल्ली नाट्यकलाप्रवतवकमंडळी येथे आपले प्रयोग करीत आहे. या मंडळीतील रा. गोपाळराव 
मराठे याचे काम स प्रवसद्ध असून आपल्याही अवलोकनात आले असेलच. या मंडळीत ‘सवाई गधंवव’ या 
टोपण नावाचा एक नवीन म लगा आला आहे. बैठकीचे गाणे चागंले गातो. अजून रंगभमूीवर उिम काम 
करू लागण्यास अवकाश आहे. रंगभमूीवर एकंदरीने बालगंधववच श्रेष्ठ म्हटला पावहजे.  
 

मध्यंतरी माझी प्रकृती खोकल्याम ळे चकवचत् नाद रुस्त झाली होती. आता बरी आहे. 
  
कळाव,े हे आशीवाद  

आपला 
श्री कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 
५ 

खामगाव १९-२-०६ 
आशीवाद ववशषे.  

 
त मचे १७-२-९ चे पत्र पावले. रा. देवलासं त म्हासं पत्र पाठववणे असल्यास जरूर पाठवाव.े 

त्याजंकडून उिर न येण्याचे काही कारण नाही. माझा त्याचं्याशी पत्रव्यवहार नसल्याम ळे मला या बाबतीत 
अन भव नाही. पण उिर न धाडण्याइतके ते असभ्य असतील असे मला वाटत नाही.  
 

नाट्यकलाप्रवतवक मंडळी सौभद्र, रामराज्य-ववयोग, संतापशमन, तारा व शके्सवपयरच्या 
नाटकाचंी इतर भाषातंरे (ववकल्पववमोचन, वप्रयाराधन, पे्रमग ंफा आवद करून) करीत असतात. रा. 
गोपाळराव मराठे यासं जरी रा. जोगळेकरासंारखी शास्त्ीय गाण्याची मावहती नाही तरी गाण्याचा 
व्यवत्स्थतपणा, स ंदर व ववभ्मय ि अवभनय याचं्या साहाय्याने त्याचें काम फारच चागंले होते. इतके 
वयातीत असता त्याचें शरीरसौष्ठवही अजून बरेच कायम रावहले आहे.  

 
मालववकात्ग्नवमत्राचे कते रा. वदे माझ्या पवरचयाचे नाहीत. त्याचें नाटकही मी वावचले नाही.  

  
गेल्या १|| मवहन्यात स्वदेशवहतचचतक मंडळीचे अनेक प्रयोग मंडळीच्या व पाह ण्याचं्या फार 

आग्रहाम ळे पहाव ेलागल्याम ळे बरीच जाग्रणे होऊन ती मला अजून भोवत आहेत. नेहमी पेंगल्यासारखे 
होते. अंगात म ळीच उत्साह रावहला नाही याम ळे कधीकधी त मच्या पत्राचंी उिरे उलट डाकेने न आल्यास 
राग नसावा.  
 

येथून म ंबईच्या मेलला वमळणारी गाडी रात्री ७-४० वाजता वनघते. मी आपली पते्र नेहमी त्यापूवी 
१-१|| घंटे वलहीत असतो. परंत  हल्ली मला नेहमी संध्याकाळचे ७ वाजेपयंत कचेरीत राहाव ेलागते. त्याम ळे 



घरी परत येईपयंत डाकेची वळे वनघून जाते. हेही एक कारण माझ्या अवनयवमतपणचे आहे. पूवी मी नेहमी 
उलट डाकेने पते्र पाठववण्याची खबरदारी घेत असे. 
  

माझ्या नाटकासबंंधाच्या सूचनेची वाट पाहात आहे.  
 
क. आशीवाद  

त मचा 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 
६ 

खामगाव २४-२-०९ 
आशीवाद ववशषे. 

 
त मचे पत्र पावले. रा. ग जवर कोकणात वनघून गेल्याचे त म्ही वलवहल्याम ळे मी त्यानंा कशळेीच्या 

पत्त्यावर पत्र वलवहले आहे. ‘अमृत प वलन’ हे प स्तक मी अजून वावचले नाही. ते कोणी वलवहले आहे व 
कोणत्या ववषयावर वलवहले आहे हे प ढील पत्री कळवाव.े व मूकनायकासंबधंाने त म्ही सूचना करणार 
आहात तीही कळवावी. डाकेची वळे झाली, सबब प रे कवरतो.  

 
कळाव ेहे आशीवाद  

 
त मचा 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 
❇ 

 
  



७  
आशीवाद ववशषे.  

 
त मचे पत्र पावले पावले. ‘अमृतप वलन’ या कादंबरीचा साराशं देण्यात त म्हासं ववनाकारण श्रम 

पडले. त मचे पत्र आल्यावर लवकरच मनोरंजनाच्या बक्षीस प स्तकात ते प स्तक मजकडे आले.  
 

‘डाकेची वळे होत आली म्हणून पत्र प रे कवरतो’ हे वाक्य जशास तसा मोबदला देण्याच्या हेतूने 
म ळीच वलवहले नव्हते. हल्ली मला कचेरीतून येण्यास रोज उशीर होत असल्याम ळे हे वाक्य मला प्रत्येक 
पत्रातच वलहाव ेलागणार आहे. सबब त्याबद्दल राग नसावा.  
 

रा. ग जवर हे अजून ववद्यार्मथदशतेच आहेत. त्यानंा हल्ली जो काही द्रव्यलाभ होत असेल तो 
‘मनोरंजना’ कवरता लेख व प स्तके वलहून होतो.  
 

माझी प्रकृती बरी आहे. परंत  रोज वाढत्या उन्हाळ्याचा पवरणाम शरीरावर स द्धा होऊ लागला 
आहे. त म्हासं वऱ्हाडच्या उन्हाळ्याची नीटशी कल्पना नसेल. या वदवसातं कोणत्याही गोष्टीकवरता उत्साह 
वाटत नाही. वदवसभर अंगातून धारा चालल्या असतात. माझ्या पायास व हातास या वदवसात भेगा पडून 
फार त्रास होतो.  
 

येत्या मे मवहन्यात येथेच राहाण्याचा ववचार आहे. मी गेल्या वषापासून स्वतःकवरता घर बाधंीत 
आहे. ते ३-४ मवहन्यातं प रे करण्याचा ववचार आहे. 
  

कळाव ेहा आशीवाद. 
त मचा 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. वचवकत्सकाचे माजी एवडटर रा. तेलंग वनवतवल्याचे द ःखदायक वतवमान त म्ही वावचले 
असेलच. ते माझे सहाध्यायी व वमत्र होते. त्याचं्या मरणाने महाराष्ट्राची मोठी हानी झाली यात संशय नाही.  
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
  



८ 
खामगाव १०-३-०९ 

आशीवाद ववशषे.  
 
त मचे पत्र ता. ७ रोजी पावले.  

 
गेल्या आठवड्ात येथील काही ववकलाचें इतराशंी तंटे उपत्स्थत होऊन ती प्रकरणे फौजदारी 

खटल्यापयंत येऊन पोहोचली होती. त्या गडबडीत मी होतो. काल त्या सवव भाडंणाचंा आपसात वनकाल 
झाला.  
 

रा. ग जवर याचें वडील-उदार दामोदर नाटकाचे कते-बी. बी. सी. आयच्या ऑवफसात नोकर असून 
त्यानंा १२५ रु. पगार वमळतो. रा. ग जवर हे लेखनद्वारा जे पैसे वमळववतात ते स्वतःच्याच कमी खचूवन 
टावकतात. इंटर-वमवजएट परीक्षा पास होऊन त्यानंा ४-५ वष ेझाली. परंत  द दैवाने त्यानंा अजून बी. ए. 
च्या परीके्षस अखेरपयंत बसावयास वमळाले नाही. प्रत्येक वषी अभ्यास चागंला असूनही परीके्षच्या पूवी 
चकवा ती चालत असता त्याचं्या प्रकृतीस कोणत्या तरी तऱ्हेची ववकृवत एकदम होऊन त्याचंी परीक्षा च कत 
आली आहे. त्याचे वय हल्ली स मारे २५-२६ वषांचे असाव.े माझे ३७ वषांचे आहे. आम्हामंध्ये इतके अंतर 
असता याचंा माझा स्नेह त मच्या माझ्या स्नेहाप्रमाणेच माझ्या लेखामं ळे झाला.  
 

वीरतनयाच्या द सऱ्या आवृिीत त म्हाला जो फरक आढळून आला तो माझ्या संमतीवाचनू 
प्रकाशकानंी केलेला वदसतो. बाकी तो फरक काही अंशी चागंलाच झाला आहे असे म्हटले पावहजे. 
वीरतनयाची चकवा इतर कोणत्याही माझ्या नाटकाची हस्तवलवखत प्रत मजजवळ नाही. रा. रा. गो. वा. 
बापटाचंी नाटकेही मजजवळ नाहीत. मवतववकारासंबधंाने त्यानंी काही थोड्ा सूचना केल्या होत्या, पण 
त्यापंैकी फारच थोड्ा मला अमलात आवणता आल्या. त्या हल्ली माझ्या स्मरणातही नाहीत. 
  

आपण केलेली सूचना वाचनू संतोष झाला. वतजसंबधंाने माझा ख लासा खाली वलवहल्याप्रमाणे 
आहे:–  
 

केयूर हा भेकड होता ही गोष्ट खरी आहे. स्मशानात भ ताखेताचं्या गोष्टी ऐकून त्याला जी भीती 
वाटली तशी भीती वकत्येक शूर प रुषासंही वाटत असल्याचे दाखले आहेत. ववक्रातंाशी मल्लय द्ध करण्याच्या 
ववचाराने त्याची जी गाळण उडाली वतजम ळे मात्र त्याचा भेकडपणा पूणवपणे प्रत्ययास येतो. परंत  तो एकटा 
असताना त्यास जी भीती वाटे ती द सऱ्याच्या समागमे असताना अंशतः तरी दूर होते हा त्याच्या 
स्वभावातील ववशषे आहे. प्रतोदाने द सऱ्या अंकात ओळख वदल्यावर तो घाबरतो, परंत  ववकंठाची 
प्रतोदाबरोबर थट्टा कवरताना तो कचरत नाही. ववक्रातंाशी मल्लय द्ध करावयाच्या कल्पनेने त्यास प्रथम भीती 
वाटते. परंत  प्रतोद आपल्या साह्यास राहाणार आहे या ववचाराने त्या भीतीची तीव्रता नाहीशी होते. 
त्याचप्रमाणे वतसऱ्या अकंात एकटा असताना जे शब्द ववक्रातंापाशी काढण्याचे त्यास धैयव झाले नसते तेच 
शब्द ससैन्य असताना धीटपणे उच्चारण्यास तो कचरला नाही हे त्याच्या स्वभावास धरूनच झाले. वनदान 
त मचा आके्षप प्रथमदशवनी वजतका खरा वाटतो वततका वरील गोष्ट ध्यानात घेतली असता वाटणार नाही 
असे वाटते.  



वीररसास हास्यरस ववघातक आहे खरा. पण प्रतोदाने ज्याप्रमाणे हास्यरसाची वधक्काराशी योजना 
केली आहे त्याप्रमाणे केल्यास तो वततका प्रवतकूल वाटणार नाही.  
  

त म्ही इतक्या बारकाईने वाचन कवरता हे पाहून संतोष होतो. त मच्या आके्षपास मी वर उिर 
देण्याचा प्रयत्न केला आहे तो सवासच समाधानकारक वाटेल असे मात्र नाही.  
 

येत्या ईस्टरच्या स ट्टीत बह तकरून माझे स्नेही रा. रा. नरचसह चचतामण केळकर येथे ७-८ वदवस 
घालववण्याचे उदे्दशाने येतील असे वाटते. कळाव ेहे आशीवाद.  

 
त मचा 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
९ 

खामगाव १२-३-०९  
आशीवाद ववशषे, 

 
त मचे पत्र पावले. त मची प्रकृती वबघडली आहे हे पाहून चचता वाटते. त म्ही रोज काही तरी व्यायाम 

करीत असता का? करीत नसल्यास याप ढे तरी करीत जावा. मी स्वतः बरीच वष ेप्रकृतीकडे द लवक्ष करीत 
असे. परंत  अलीकडे वनयमाने रोज व्यायाम करीत असल्याम ळे प्रकृती वनरोगी राहाते.  
  

पूवी आयोद्वारक नाटकमंडळी नावाची एक amateur मंडळी असे. वतच्यात रा. देवल, रा. पाटकर 
वगैरे काही प्रवसद्ध नट असत. ही मंडळी अथेल्लो वगैरे गद्य नाटकेच करीत असे. ही मंडळी २५-३० वषांपूवी 
झाली. त्यानंतर रा. देवल वकलोसकर मंडळीतील नटासं अवभनयवशक्षण देत असत. याप ढे त्यानी केवळ 
नाटक-लेखनावरच पैसे वमळववले. गं्रथकतृवत्वाचा धंदा त्याचं्याप्रमाणे चागंल्या रीतीने केलेला ऐवकवात 
नाही.  
 

रा. वास देव नारायण डोंगरे याचंी एक नाटकमंडळी वकलोस्कर मंडळीच्या आधीच्या अमदानीत 
होती. त्यानंी संगीत मालतीमाधव, शाक ं तल, इदं्रसभा, रंगी नायकीण इत्यादी काही नाटके केली होती. 
पण ती वकलोस्कराचं्या नाटकाचं्या मानाने फार कमी प्रतीची होती. प रुषोिम भास्कर डोंगरे हे गृहस्थ 
सदरहू गृहस्थाहूंन वनराळे असून त्याचंी नाटकमंडळी नसे. परंत  चंद्रसेना, चंद्रहास, भीमचसग आवण 
पविनी, जरठोद्वाह ही त्याचंी नाटके माझ्या मते बऱ्याच वरच्या प्रतीची झाली आहेत.  
 

वीरतनयाची शोकपयववसायी प्रत मजपाशी बरीच वष ेहोती. परंत  इतर टाकाऊ कागदाबरेाबर तीही 
फाडली गेली. शभं सेनास चत भ वज करून नेले यापलीकडे त्याचा वाईट शवेट केला नव्हता असे वाटते. 
चकवा फिेचसगाच्या हातून त्याचा वध करववला असावा. याबद्दल माझे मत असे आहे की प्रवतनायकास अंती 
भारी दंड केल्याने पे्रक्षकास त्याजबद्दल अन कंपा उत्पन्न होते. व असे होणे इष्ट नसते. याम ळेच ववकंठ व 
केयूर याचं्या वशक्षा संशयात ठेववल्या आहेत. आपले मत माझ्या मताहून वभन्न वदसते.  
 



मवतववकाराचा नायक वनःसशंय मनोहर व नावयका सरस्वती आहे. येथील ववकलातं भाडंणे झाली 
ती आपसातंली नव्हती. त्याचंा संबधं या वगाच्या बाहेर होता. व त्याचें स्वरूप राजकीय नसून खाजगी होते.  
 

मी वकलोस्कर मंडळीचे रामराज्यववयोग पावहले नाही परंत  जोगळेकर व बालगधंवव अन क्रमे ववसष्ठ 
व कैकेयी ही कामे करीत असावते असा माझा समज आहे.   

 
कळाव.े हे आशीवाद  

त मचा 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

१० 
खामगाव २२-३-०९  

आशीवाद ववशषे. 
 

त मची दोन्ही पते्र पावली. मीही त मच्याप्रमाणेच आजारी आहे. गेल्या २-३ मवहन्यापंासून मला 
रात्रीची झोप येत नाही. त्याम ळे कोणत्याही कामास उत्साह वाटत नाही. गेल्या १०-१२ वदवसातं कोणासही 
पत्र वलवहले नाही यावरून माझ्या त्स्थतीचा त म्हास अजमास कवरता येईल. मी एकही पत्र वलवहले नाही 
असे लागोपाठ ४ वदवस आजपयंत गेलेले मला आठवत नाहीत.  
 

येथे म रादखा नावाचा प्रवसद्ध बीनकार व देवलची सकव स आली आहे. वरकड मजकूर ववशषे नाही.  
 
कळाव.े हे आशीवाद  

 
त मचा 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

११ 
खामगाव १-४-०९ 

आशीवाद ववशषे.  
 

त मची दोन्ही पत्र पावली. दोन्ही पत्रातंील त मची ववचारसरणी वाचनू आनंद झाला. मी मनोहर व 
सरस्वती यास नायक नावयका म्हटले याचें कारण सवव नाटकात त्याचं्या इतक्या प्रम ख व्यवि द सऱ्या 
नाहीत. याच दृष्टीने ग प्तमंजूषात कैलास व सौदावमनी हीं नायकनावयका होत. चकोर व चंवद्रका याचंा वववाह 
ही नाटकातील प्रम ख गोष्ट आहे खरी. पण ती घडून येण्यास कारण म ख्यत्वकेरून मनोहर व सरस्वतीच 
आहेत. वशवाय त्याचं्या स्वभावाप ढे चकोर व चंवद्रका याचें स्वभावही वफके्क वाटतील असे वाटते.  
 

मूकनायकाचे मला तीनच अकं करावयाचे होते. त म्ही स चववल्याप्रमाणे जर मी ते केले असते तर 
पृष्ठसंख्या ववषम झाली असती. वशवाय प्रत्येक अंकाचा आरंभ व अंत वजतके चटकदार व्हावयास पावहजे 
वततके ते झाले नसते. त म्ही जे ववचार स चववले आहेत ते मलाही स चले होते. पण ते मला चागंल्या रीतीने 



अंमलात आणता येईनात. दोन अंकाचं्या मध्ये बरेच वदवस गेले असता चालतात, परंत  दोन प्रवशेामंध्ये 
गेलेले ववलग वदसते असे त म्ही म्हणता परंत  शाक ं तलाच्या चवथ्या अंकात, एका प्रवशेात कण्वऋवष 
आश्रमात नसलेले, द सऱ्या प्रवशेात ते त्यानंतर बरेच वदवसानंी परत आलेले असा प्रकार वदसेल. 
शके्सवपयरमध्ये तर असे प्रकार जागोजाग वदसतील.  

 
तथावप त म्ही केलेले वववचेन फार मार्ममक आहे. हे कळववण्यात संतोष वाटतो.  
 
मनोहर नायक व सरस्वती नावयका हे मजप्रमाणेच रा. बापटाचेंही मत आहे.  
 
म रादखा ंहा प्रवसद्ध ववनकार आहे. तो बीन हे वाद्य फार चागंले वाजववतो.  
 
माझे धाकटे बधंूंनी ३-४ वषांमागे प नर्मववाह केला. त्याचें वद्वतीय क ट ंब हल्ली फ प्फ साच्या वबकाराने 

बरेच आजारी आहे.  
 

माझी सौभद्रावरील टीका स मारे ४ वषामागे ववववधज्ञानववस्तारात प्रवसद्ध झाली. नक्की अंक पावहजे 
असेल तर मागाहून कळवीन.  
 

माझी प्रकृवत हल्ली पूवीपेक्षा चकवचत् बरी आहे. मला गेल्या वीस वषांपासून इसब व त्वचेचा रोग 
जडला आहे. याम ळे उन्हाळ्यात व वहवाळ्यात हातासं व पायासं फार त्रास होतो.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
त मचा 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 
 

  



१२ 
खामगाव २३-६-०९  

आशीवाद ववशषे.  
 

त मचे पत्र पावले. परंत  शारीवरक व मानवसक व्यावध व घरग ती व्याप याम ळे ताबडतोब उिर 
धाडण्यास झाले नाही.  

 
प ण्यास मला जी थंडी झाली ती अजून शरीरातून गेली नाही. वतच्या जोडीला खोकला स रू झाला 

आहे. २-४ वदवसातं प्रकृवत पूवववत् होईल असे वाटते.  
 

मे मवहन्यात करावयाची कामे हातून न झाल्याम ळे मानवसक त्रास फार होत आहे. ती कामे होई तो 
पयंत मनाला पूणव स्वस्थता वमळावयाची नाही, व मनाला स्वस्थता वमळेपयंत ती कामे धड व्हावयाची 
नाहीत. या अन्योन्याश्रयाम ळे वजवाची मात्र ताराबंळ उडून गेली आहे. 
 

 अजून येथे पाऊस स रू झाला नाही. पाऊस येईपयंत कामास मंदीच आहे.  
 

वकलोस्कर व नाट्यकलाप्रवतवक या मंडळ्याचं्या सौभद्राबद्दल त मच्या प्रमाणेच माझे मत आहे.  
 

वरकड मजकूर ववशषे नाही.  
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

त मचा 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

  



१३ 
खामगाव ७-७-०९ 

 
आशीवाद ववशषे.  

 
त मची दोन्ही पते्र पावली. पवहले पत्र आल्यानंतर मजकडे बरेच पाह णे येऊन गेले. त्याचं्या 

पाह णचाराम ळे उिर पाठववण्यास झाले नाही. हल्लीही पाह णे आहेतच. 
 

माझी सदी नाहीशी झाली आहे. पण खोकला अजून गेला नाही.  
 
त मचे सौभद्राच्या टीकेवरील मत प ढील पत्री कळवाव.े  
 
नाट्यकलाप्रवतवक मंडळीचे एका मनेॅजरानंी एका गृहस्थामाफव त मूकनायक करण्याची परवानगी 

मावगतली आहे. माझ्या शती त्यास कबलू होतील असे वाटत नाही.  
 

‘आता मी भवगनी कोणत्या म्हणूं?’ हे वाक्य रावहले तरी चालेल असे वाटते. त मचे मत काय आहे? 
चकोर ववहारास अध्यावपकेचे वय १७-१८ असल्याबद्दल सागंतो ते केवळ त्याची उत्कंठा वाढववण्याकवरता 
असे म्हणता येईल. 
  

लवकरच ‘स दाम्याच्या पोह्या’ं पैकी २-४ म वष्ट वलवहण्याचा ववचार आहे. वसद्धीस जाईल तेव्हा खरा.  
 

येथे १-२ वदवसातं बेळगावकर स्त्ीनाटकमंडळी येणार आहे. पण कोणतीही नाटके न पाहण्याचा 
संकल्प केल्याम ळे त्याचंी नाटके मला पाहाता येणार नाहीत.  
 

कळाव ेहे आशीवाद. 
त मचा 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
  



१४ 
खामगाव १८-७-०९  

 
आशीवाद ववशषे, 
 
त मचे पत्र पावले. ‘स दाम्याचे पोहे’ लवकरच रा. वमत्र याजंकडून स्वतंत्र प स्तकरूपाने प्रवसद्ध 

होणार आहेत. त्या मालेतील आणखी २-४ लेख जर लवकरच मजकडून तयार झाले तर ते त्याच 
प स्तकातं प्रवसद्ध होतील.  

 
प ण्याचे लेलेशास्त्ी एक आध वनक कववतेचे प स्तक प्रवसद्ध करीत आहेत. त्यातं माझी काही स्फ ट 

कववता प्रवसद्ध होणार आहे.  
 
गेल्या वडसेंबर व जानेवारी मवहन्यातं मी स्वदेशवहतचचतक मंडळींची बरींच नाटके पावहली. त्याम ळे 

झालेल्या जाग्रणानंी माझी झोप नाहीशी होऊन फार त्रास झाला. त्याम ळे प न्हा नाटक न पहाण्याचा मला 
संकल्प करावा लागला. त्यानंतर येथे २-३ मंडळ्या आल्या. पण मी त्याचं्या एकाही नाटकात गेलो नाही.  

 
हल्ली माझी प्रकृवत बरी आहे. खोकलाही परवापासून मावळल्यासारखा झाला आहे.  
 
नाट्यकलाप्रवतवक मंडळीपाशी मी मूकनायकाबद्दल पाचश े रुपये मावगतले आहेत. ही रक्कमच 

येवढी मोठी आहे की ती देणे त्या मंडळीस परवडणार नाही. अथात् वकलोस्कर मंडळीचेही त्यापासून काही 
न कसान होण्यासारखे नाही.  

 
माझे एक मेव्हणे रा. रा. श्रीधर अनंत भागवत फग्य वसन कॉलेजात बी. एस सी. चा अभ्यास करीत 

आहेत. त्यासं माझा नमस्कार सागंावा.  
 
वकलोस्कर मंडळींचे नव े नाट्यगृह कें व्हा उघडणार? या म क्कामास तरी ते ख ले झाल्यास बरे 

होईल.  
येथे पाऊस चागंला पडत आहे. कोटाचे काम अजून जारीने स रू झाले नाही.  
 
वरकड मजकूर ठीक आहे. 
  
कळाव ेहे आशीवाद.  

त मचा 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
  



१५ 
खामगाव २५-७-०९  

आशीवाद ववशषे. 
 

त मची दोन्ही पते्र पावली. त म्ही ज्या वीरतनयाच्या प्रयोगास गेला होता त्याच प्रयोगास रा. नरचसह 
चचतामण केळकर हे गेले होते. त्यांस नवीन वीरतनयाचे अवसान व अवभनय आवण रा. बोडसाचंा अवभनय व 
नेपथ्यचात यव ही फार आवडली असे त्याचं्या पत्रावरून वदसते . 

 
मूकनायकाची परवानगी नाट्यकला प्रवतवक मंडळीने प्रथम एका मनेॅजरांच्या माफव त मावगतली 

होती. त्यानंतर त्याजंकडून द सरे पत्र आले नाही. यावरून त्यानंी त्याचा नाद सोडून वदला असावा असे 
वदसते. या सबंंधाने त म्हास काही नवीन बातमी कळल्यास मला सवडी प्रमाणे कळवावी.  

 
माझ्या बवहणीचे वय लग्नाचे वळेी अगदी लहान नसून १३-१४ वषांचे असाव.े त्या बाबतीत मला 

माझ्या मात ःश्रींच्या म्हणण्याप्रमाणे वागाव ेलागले. या बवहणीहून वडील अशी माझी जी द सरी बहीण आहे 
ती एका कऱ्हाडे वरास वदली आहे. वतचा प्रथम वात्ग्निय करून नंतर प्रौढावस्थेत वतचे लग्न केले.  

 
रा. ग जवर याजंकडून मला वारंवार पते्र येत असतात. ‘स दाम्याचे पोहे’ स्वतंत्र प स्तक रूपाने छापून 

वनघत आहेत हे त्याचं्याच खटपटीचे फळ आहे. मी त म्हासं त्याचंा पिा कळववला आहेच.  
 
नवीन नाटकगृह उघडण्याच्या समारंभाची तारीख १५-२० वदवस अगाऊ कळववण्याचे रा. 

शकंरराव म ज मदार यानंी कबूल केले होते. पण अजून कळववले नाही. जरी मला आगाऊ कळववले असते 
तरी मला आपल्या कामाची व्यवस्था करून येता आले नसते. गेल्या चार वषात म्हणजे मी येथे राहाण्यास 
आल्यापासून आजपयंत माझे काम चालवण्याची तसदी द सऱ्या कोणत्याही ववकलास देण्याचा स दैवाने 
प्रसंग आला नाही. येथे येण्यापूवीही माझी हीच ववहवाट होती.  

 
येथे हल्ली बेळगावकर स्त्ीनाटकमंडळीचे प्रयोग चालू आहेत. या मंडळींतील वस्त्याचंी कामे 

करणाऱ्या एक दोन बायका ववभ्मावभनयावदग णातं वाखाणण्यासारख्या आहेत असे कळते. प रुषाचे काम 
करणारी एक स्त्ी चागंली गाणारी असून इतर वस्त्या सरासरीच आहेत असेही कळते.  

 
वरकड मजकूर ठीक आहे.  
 
कळाव.े हे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

  



१६ 
खामगाव ८-८-०९  

आशीवाद ववशषे, 
 

त मची दोन्ही पते्र पावली. अजून नाटकगृह उघडण्याच्या वदवसासबंंधाने मला सूचना आली नाही. 
आल्यावर कळवीन. नाटकगृह फार चागंले रंगववले आहे असे ते समक्ष पाहून आलेल्या मन ष्ट्याने सावंगतले. 
त्याने मूकनायकाचा पवहला प्रयोगही पवहला होता. काही काही पद्यास पाचपाच सातसात वळेा वन्समोअरे 
झाली व वकलोस्कर मंडळीस अतोनात पसैा वमळत आहे असे त्याने कळववले.  
 

मवतववकार आज होणार आहे असे त म्ही कळववता. ते झाले असल्यास त्यास झालेले उत्पन्न, 
लोकमत वगैरे मावहती सवडीप्रमाणे कळवावी.  

 
रा. काडगावकर याचे गाणे मी प णे येथे एकदा खाजगी बैठकीत ऐवकले होते. व ते मला त्या वळेी 

बरे वाटले होते.  
 
त म्हास बरेच वदवसातं पत्र न वलवहण्याचे कारण माझ्या घरी वै. शा. सं. धोंडशास्त्ी ज्योवतषी हे 

पाह णे आले होते. या गृहस्थानंी वधे घेण्याचे एक नव े यंत्र स्वतःच्या कल्पकतेच्या जोरावर तयार 
केल्याबद्दलचा मजकूर त म्ही केसरीत व इंद प्रकाशात वावचला असेलच. तसे यंत्र कदावचत् इगं्रजी 
वधेशाळेत असाव ेअसे वाटते. तसे असले तरी शास्त्ीमजक राचंा प्रयत्न स्त त्य असून उिेजनास पात्र आहे. 
ते हल्ली त्या यंत्राकवरता एक वधेशाळा बाधंण्याच्या ववचारात असून वतजकवरता पैसा गोळा करीत आहेत. 
येथे त्यासं ३३ रु. वमळाले. वधेशाळा झाल्यावर त्याचें हल्लीचे यंत्र मी ववकत घेणार आहे. ते काल 
अकोल्यास गेले.  

 
माझी प्रकृती हल्ली चागंली आहे. मात्र हल्ली इसबाचा प्राद भाव होण्याची वचन्हे वदसत आहेत. 

डॉक्टराजंवळची वपचकारी वबघडल्याम ळे बरेच वदवसातं कॅबावलक ॲवसडचे दूवषत भागात Injection 
वमळाले नाही.  
 

वरकड मजकूर आनंदरूप आहे.  
 
कळाव ेहे आशीवाद  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. नाट्यकलाप्रवतवक मंडळीच्या मूकनायकाबद्दल बातमी कळली असल्यास प ढील पत्री 
कळवावी.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

  



१७ 
खामगाव १६-८-०९  

आशीवाद ववशषे,  
 

त मचे १०-८-९ चे पत्र पावले. रा. काडगावकर शास्त्ीय गाण्याच्या दृष्टीने रा जोगळेकरापेंक्षा बऱ्याच 
कमी दजाचे असावते असे वाटते. मात्र त्याचं्या आवाजात रा. जोगळेकराचं्या आवाजापेक्षा कमी 
अवनवितपणा आहे. हे गृहस्थ पूवी वकलोस्करमंडळीत येण्याचे घाटत होते. न येण्याचे कारण काय झाले ते 
कळले नाही.  
 

रा. हल्याळकरासं वीरतनयाची परवानगी २०० रुपयासं वदली आहे. परवानगी देऊन बरीच वष े
(म्हणजे १०-१२ वष)े झाली. रुपये वसूल होण्यास मात्र त्रास बराच पडून वफयादीही कराव्या लागल्या.  

 
“वतसरा प्रश्न ववलासला खात्रीने स टेल” हे भाषण नंवदनीशी त्याचे जे सख्य होते त्यास उदे्दशनू 

असाव ेअसे वाटते. मी ग प्तमजूंष नाटक बऱ्याच वषात वावचले नसल्याम ळे खात्रीने सागंवत नाही.  
 
काल नागपूरचे डॉ. गदे्र येथे मजकडे पाह णे होते. त्याम ळे काल पत्र पाठववण्यास झाले नाही.  
 
परवा ‘स दाम्याच्या पोह्या’ं चा पवहला फॉमव स धारून पाठववला त्यात ‘साक्षीदार’ व ‘क लूप’ हे दोन 

लेख असून ‘वशमगा’ हा लेख अधा आला आहे. 
 
 कळाव,े हे आशीवाद. 

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

  



१८ 
खामगाव २३-८-०९ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे ता. १८-८-९ चे पत्र पावले. त्याच वदवशी वकलोस्कर मंडळीची वनमंत्रणपवत्रकाही पोचली. 
अववध फारच अल्प असल्याम ळे मला समारंभाकवरता जाता आले नाही. गेलो असतो तर त्यापासून मला 
स ख वकती झाले असते याची शकंाच आहे. अवलकडे नाट्यसृष्टीचे पूवीइतके कौत क वाटत नाही. याचे एक 
कारण वाढते वयोमान व द सरे कारण नाटकमंडळ्याचंा प्रत्यक्ष अन भव हे असाव.े 

 
 सामावजक नाटकमंडळीचे ‘त्रावटका’ हे नाटक मी २-३ वषांपूवी नागपूर येथे पावहले होते. त्यावळेी 

मंडळी बरीच होतकरू वाटली होती. वीरतनयाचा गद्य प्रयोग करण्याची परवानगी त्यानंी त्या वळेी 
मावगतल्याचे मला स्मरते.  
 

‘रमणी’ याचा अथव ‘lady−love’ असा केल्यास नंवदनी ख द्द ववलासाचीच रमणी होती, व या त्याचं्या 
संबंधावरच कैलासनाथाने टोमणा मारला आहे असे वदसते.  
 

गं्रथकत्याने एकाद्या कंपनीला न स्ती प्रयोग करण्याची परवानगी वदली असल्यास वतला ती द सऱ्या 
कंपनीस देता येत नाही. नाटकाचें सवव हक्क ववकले असल्यास गोष्ट वनराळी. रा. खावडलकरानंी 
‘कीचकवध’ इत्यादी नाटकाचें सवव हक्क महाराष्ट्र नाटकमंडळीस ववकले असल्याम ळे वतला मात्र प्रयोगाचंी 
परवानगी द सऱ्या कंपन्यासं देता येते व द सऱ्या कंपन्याचं्या प्रयोगास प्रवतबधं कवरता येतो. मी वकलोस्कर 
मंडळीस चकवा इतर कंपन्यासं फि प्रयोग करण्याची परवानगी वदली आहे. 
  

‘नाट्यकलाप्रवतवक’ मंडळीत रा. काडगावकर नवचे आले असल्याम ळे त्यानंा तूतव काम देत 
नसावते. एक मवहन्याच्या ववश्रातंीनंतर त्याचंी कामे स रू होतील असे वदसते.  

 
बरेच वदवसातं इकडे पाऊस न पडल्याम ळे लोक हवालदील झाले आहेत. आणखी आठपंधरा 

वदवस पाऊन न आल्यास चोहोकडे हाहाकार उडून जाईल.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

  



१९ 
खामगाव २९-८-०९ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे २४-८-९ चे पत्र पावले. माझ्या मागील पत्रात २२ वी तारीख घालावयाची असून ती च कीने 
२३ वी पडली होती, असो.  
 

नाटक मंडळ्याबंद्दल मी जे मागील पत्रात वलवहले होते. त्याचा अथव इतकाच की एखाद्या 
नाटकमंडळीशी प्रथमच ओळख झाल्यावर नवीनपणाम ळे वतचे जे कौत क वाढते ते पवरचयाने कमी कमी 
होत जाते. नाटकमंडळ्यातं अवशवक्षत मन ष्ट्याचंाच भरणा ववशषे असल्याम ळे व त्यास सभ्य चालीरीतींची 
फारशी ओळख नसल्याम ळे त्याजंववषयी फाजील पे्रमब द्धी वागववणारास त्याचंा लवकर वीट येतो. इतर 
नाटक मंडळ्यापेंक्षा वकलोस्कर मंडळीत या बाबतीतही स धारणा आढळून येईल.  

 
सामावजक मंडळी वीरतनयाचा गद्य प्रयोग कवरताना पदे्य गाळून त्याबद्दल त्याच अथाचा गद्य 

मजकूर घालणार होती. हे काम मजकडेच सोपववण्यात येणार होते. पण मी ते करण्याचे नाकावरले.  
 
मालतीमाधवात व उिररामचवरतातं रमणीस्पशाने रमण सावध झाल्याचे जे प्रसंग भवभतूीने घातले 

आहेत तसे कावलदासाने घातलेले आठवत नाहीत. या प्रसंगात माझे मते एक प्रकारची रमणीयता आहे.  
 

वतसरा प्रश्न वात्स्तववक द सऱ्याच्या रमणीच्या दंडासबंंधानेच आहे. पण तो सवंदग्ध शब्दानंीच 
केलेला असल्याम ळे त्या संवदग्धतेचा फायदा घेऊन कैलासनाथाला ववलासाच्या ममवस्थलावर प्रहार 
करण्यास काहीच हरकत येत नाही. कदावचत् त्याच्या भाषणाचा राग येऊन कोणी त्याचा जबाब मावगतला 
असला तरी “नंवदनी ववलासाची बालपणापासून मतै्रीण असल्याम ळे त्यास वतच्या दंडाचे ज्ञान असणे यात 
ववशषे काही नाही. व माझा ते भाषण करण्यात कोणताही ववपरीत हेतू नव्हता” असे म्हणण्यास त्याची 
तयारीच रहाती.  
 

कैलासनाथाचे तोंडी वादग्रस्त वाक्य घालताना माझा तरी याहून वनराळा व गूढ हेत  नव्हता.  
 
येथे गेल्या ५-६ वदवसापंासून चागंला पाऊस पडत आहे. 
  
आज रोजी स दाम्याच्या पोह्याच्या १५ वी व १७ वी अशा दोन्ही म वष्ट संपवनू रा. वमत्राकंडे 

पाठववल्या. त्या प्रथम मंनोरंजनात येऊन नंतर वनराळ्या प स्तकात येतील.  
 

आजरोजी बडोदे येथे भरणाऱ्या सावहत्य-पवरषदेच्या सेके्रटरीकडून एक ववनंवतपत्र आले. त्यात 
त्यानंी नाटकावर चकवा ववनोदावर एखादा वनबंध वलहून पाठववण्याबद्दल वलवहले आहे. मी काही वषांपूवी 
एक वनबधं मराठी भाषेवर वलवहला होता तोच साफसूफ करून पवरषदकेडे पाठववण्याचा ववचार आहे. 
पवरषदेच्या बैठकीच्या पूवी आलेले वनबधं छापण्यात येणार आहेत.  
 

कळाव,े हा आशीवाद. 



श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 
 

२० 
खामगाव ५-९-०९ 

आशीवाद ववशषे,  
 
 त मचे पत्र पावले. ८ वदवसापूंवी मवतववकार नाटक झाले, व ते बरे झाले इतकी बातमी मला द सऱ्याकंडून 
कळली होती. त मच्या पत्रातं सववस्तर मावहती वाचावयास वमळाली. ती वाचून प्रत्यक्ष प्रयोग पहाण्याचा 
चकवचत् अन भव आला.  
 

पेटी तबला वरझव्हव ख च्यांच्या प ढे ठेववतात ही योजना चागंली नाही. ती मागेप ढे मंडळीस काढून 
टाकावी लागेल.  
 

सरोवजनी द सऱ्या प्रवशेाच्या आरंभी चचतामग्न असल्याम ळे वतने प्रथम येऊन नंतर पडदा वर जावा 
ही आपली सूचना बरी आहे. वकलोस्कर मंडळीची ववहवाट बह धा देखाव्याचे सोईकवरता पडली असावी.  
 

मनोहर पैसे जमववण्याकवरता गेलेला असल्याम ळे त्याला चंवद्रकेचा म्हाताऱ्याशी त्याच्या मागे जो 
वववाह झाला त्यास प्रवतकार कवरता आला नाही. पण यावरून ती बातमी त्याला परत येण्यापूवी म ळीच 
कळली नव्हती असे मात्र होत नाही. ती बातमी त्यास कळली असून ती त्याला चकोरास कळववताही आली 
असती. परंत  ती कळववल्याने चंवद्रकेस फायदा न होता चकोराच्या अभ्यासात मात्र व्यत्यय आला असता. 
माझ्या मते यातं ववसंगती नाही.  
 

येथे एक फाटक नावाचे योगी आले आहेत. गळा जाड करणे, पोट पातळ करणे, श्वास दाबून धरणे 
इत्यादी काही साधने त्यास साधली आहेत असे ऐवकतो. आज सकाळी त्याचें योगावर सप्रयोग व्याख्यान 
होणार म्हणून मी व्याख्यानास गेलो होतो. पण २-३ घंटे वशळ्या गोष्टींत घालवनू व्याख्यात्याने प्रयोगाबद्दल 
पे्रक्षकाचंी वनराशाच केली. त्याचे घरी गेल्यास प्रयोग पाहाण्यास वमळतील. पण आता ती इच्छाही उरली 
नाही.  
 

स दाम्याच्या पोह्याचं्या प्रवसद्ध झालेल्या म ष्टींत तीन म ष्टींची भर घातली आहे. एकंदर अठरा लेख 
असून पृष्ठसखं्या १२५-१५० पयंत होईल.  

 
गेल्या आठवड्ातं येथे फार पाऊस पडला.  
 
वरकड मजकूर ठीक आहे.  
 
कळाव,े हे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 



२१ 
खामगाव १२-९-०९  

आशीवाद ववशषे.  
 

त मचे पत्र काल वमळाले. गेल्या आठवड्ात एका स्नेह्याचं्या घरी गोक ळ अष्टमीच्या उत्सवाप्रीत्यथव 
तीन रात्री जाग्रणे झाली. त्याम ळे जीव त्रासून गेला आहे. हे पत्र वलवहतानाही झोपेच्या ड लक्या येत आहेत.  
 

‘एकमेकावरी’ ही प्रकाशकाची चूक आहे. मूकनायकाच्या ववववधज्ञानववस्तारात प्रवसद्ध झालेल्या 
स्वरूपात ‘एकमेकापरी’ हाच शब्द आहे. व रंगभमूीवरही तोच शब्द म्हणतात.  
 

‘क्षाम’ हा शब्द ‘स कलेला,’ ‘कोरडा’ या अथी योवजला आहे. ‘क्ष त्क्षामकंठ’ यावरून तो घेतला 
आहे.  

 
“ताई, आताशा....” या वाक्यात ‘आताशा’ हा शब्द पंध्रवड्ापेक्षा अवधक कालाचे अथी योवजला 

आहे. त्याने तो अथव व्यि होत नसल्यास त्याबद्दल द सरा शब्द घालावा लागेल.  
 

परवापासून मी आपल्या ज्योवतषावरील वनबंधाची श द्ध प्रत करण्यास स रवात करणार आहे. काम 
फार त्रासाचे असल्याम ळे त्याबद्दल चचता वाटत आहे. वशवाय या मवहन्यात मला बडोद्याच्या सावहत्य- 
पवरषदेकवरता वनबंधही वलहून पाठवावयाचा आहे. परंत  या मवहन्यात दोन दोन वदवसाचं्या दोन स ट्या 
आल्या आहेत. त्याम ळे वळेेची कमतरता पडेल असे वाटत नाही. ज्या वदवशी मी या दोन वनबधंांतून स टेन 
तो स वदन!  
 

प ढील मवहन्यात त मच्या पत्रासं मजकडून वळेेवर उिर गेले नाही तर त्याचा राग नसावा.  
 
कळाव ेहे आशीवाद  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
  



२२ 
खामगाव १७-९-०९ 

 
आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पत्र पावले. रा. देवलाकंडून आलेल्या पत्रात काय मजकूर आहे हे कळववण्यासारखे 

असल्यास कळवाव.े  
 

त म्ही स ट्टीत कोठे जाणार आहात? स ट्टी वकती वदवसाचंी आहे? ज्या गावास जावयाचे आहे 
त्यापैकी खामगाव आहे काय? मी जरी हल्ली वनबंधाच्या नकला करण्यात ग ंतलो आहे तरी त म्ही येथे 
आल्यास मला आनंद होईल.  
 
 रंगभमूीचा न कताच वनघालेला अकं त मच्या वाचण्यात आलाच असेल. पण त म्हालंा आपले नाटकववषयक 
ववचार व्यि करण्यास ‘रंगभमूी’ हे चागंले साधन होईल.  
 

अजून मजकडून वलवहण्याचे काम ववशषे झाले नाही, त्याम ळे मनास फार उदासीनता आली आहे. 
प ढील पत्रात याहून वनराळा मजकूर मला वलवहता येईल अशी आशा आहे. 

  
कळाव,े हे आशीवाद.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

२३ 
खामगाव ६-१०-०९  

 
आशीवाद ववशषे. त मचे ता. ५ चे पत्र पावले.  

 
गेल्या दीड मवहन्यातं मी आपल्या ज्योवतषववषयक वनबधंाचा पवहला व सवात महत्त्वाचा भाग व 

सावहत्यपवरषदेकवरता मराठी वाङ्मयावर वनबंध श द्ध वलहून कावढले. व त्यावशवाय स दाम्याच्या पोह्यातील 
१६ वा, १७ वा, व १८ वा लेख आवण मनोरंजनाच्या वदवाळीच्या स्पेशल अंकाकवरता एक लहान गोष्ट 
वलवहली. हे सहा लेख वलवहण्याकवरता अनेक जाग्रणे करावी लागली, व पवरश्रमही फार पडले. त्याम ळे 
अतोनात शीण आलेला आहे. याप ढे १ मवहना ववश्रातंी घेण्याचा ववचार केला आहे.  
 

या ववश्रातंीच्या अवधींतही अगदी स्वस्थ बसता येईल असे नाही. कारण येथे हल्ली स्वदेश- 
वहतचचतक नाटकमंडळी आली आहे. व वतचे मालक मला त्याचं्या कवींनी केलेली ४ नाटके दाखववणार 
आहेत. या नाटकातं एक नाटक कै. प रुषोिम भास्कर डोंगरे याचें ‘सौभद्र’ हे असून द सरे त्यानंी गेल्या 
साली बसववलेले ‘क ं जववहारी’ आहे. बाकीची दोन नाटके त्याचें नवीन कवव रा. ठाकरे यानंी वलवहलेली. 
‘सीताश वद्ध’ व ‘मंगळतारा’ ही आहेत. याच ठाकऱ्यानंी काही वदवसामंागे ‘रुक्क ठारा’ वर प्रवतटीका वलवहली 
होती हे आपणास माहीत असेलच.  
 



बडोद्यास सावहत्यपवरषदेकवरता जावयाचंा ववचार आहे, पण मी वतकडे म ंबईच्या रस्त्याने न जाता 
अंमळनेर रस्त्याने जाईन. याम ळे त मची भेट होण्याचा संभव नाही.  
 

येथील वाचनालयात चार पते्र बंद केली व ज्या सभेत त्या संबंधाने ठराव झाला त्या सभेचा मी 
अध्यक्ष होतो ही गोष्ट खरी आहे. परंत  तो ठराव पास करण्यावाचून इलाजच नव्हता हे येथील पवरत्स्थती 
माहीत असलेला कोणताही मन ष्ट्य कबूल करील. येथील वाचनालयात सरकारी ग्रँट १५ रुपयाचंी आहे. व 
त्या मानाने खाजगी वगवणी इतकी कमी जमते की सरकारी ग्रटँवर पाणी सोडून चालण्यासारखे नाही. 
वशवाय वगवणीदारातं बरेच सरकारी नोकर आहेत. त्यानंा आपली नाव ेकाढून घ्यावी लागली असती. ठराव 
एकमताने पास झाला हा त्याच्या आवश्यकतेचा उिम प रावा आहे. येथील सबवडत्व्हजनल ऑवफसकडून 
पत्र आले तेव्हाच हा ठराव करण्यात आला. वाचनालयाने आपण होऊन तो केला नाही.  

 
“जलधर घनतर” हे पद मल्हार रागातील आहे असे वाटते. 
  
कळाव ेहे आशीवाद.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. रंगभमूीच्या गेल्या अंकात रा. बापटाचंा वनबंधाचा भाग वाचनीय आहे. या वशवाय 
‘मोहनतारा’ वरील टीकेचा अववशष्ट भाग, गेले संमेलनाची हकीकत, वगैरेही काही लेख आहेत.  

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

२४ 
खामगाव ३१-१०-०९  

आशीवाद ववशषे.  
 

त मचे २६-१०-९ चे पत्र वाचले.  
 

मी येथे २७ व्या तारखेस रात्री येऊन पोहोचलो. बडोदा येथे २३-२४-२५-२६ या तारखासं होतो. ते 
वदवस फार गडबडीचे गेले. तेथे मकरप रा राजवाडा, नजरबाग, पदाथवसंग्रहालय व भोवतालचा बाग, 
लक्ष्मीववलास राजवाडा व आसमंतातील प्रदेश इत्यादी रम्य स्थळे पावहली. श्री. वशरके, इंदूरचे श्री. वकब,े 
काशीबाई हेरलेकर वगैरे मंडळींशी ओळखी झाल्या. एकंदर बडोद्याची ही खेप फार आनंदात गेली. 
संमेलनाची हकीकत त म्ही वृिपत्रात वावचली असेलच.  
 

स्टेशनवर उतरल्यापासून तो वनघेपयंत सवव व्यवस्था फार उिम ठेववली होती. संमेलनाच्या 
अखेरच्या वदवशी महाराजानंी सवव पाह ण्यांस संध्याकाळी एक पाटी वदली. वतचीही व्यवस्था 
वाखाणण्यासाठी होती.  
 

दसऱ्याची स्वारी व दरबार ही स द्धा फार पे्रक्षणीय होती.  
 



मी संमेलनाकवरता वलवहलेला वनबधं व रा. केळकराचंा वनबधं ववववधज्ञानववस्ताराच्या येत्या अंकात 
येणार आहेत.  
 

स्वदेशवहतचचतक नाटकमंडळी उद्या येथून, यवतमाळास जाणार. आज रात्री त्यानंा माझ्या घरी 
जेवावयास बोलाववले आहे. उद्यापासून प न्हा ज्योवतषावरील वनबधं श द्ध वलवहण्यास हाती घेणार. तो एका 
मवहन्यात प रा होईल असा अंदाज आहे. त्यानंतर नव्या नाटकातील पदे्य करावयास घेणार. ती प ढील 
मवहन्यापयंत पूणव करून नंतर काही वष ेववश्रातंी घेण्याचा ववचार आहे.  

 
वरकड मजकूर ठीक आहे.  

 
क. हे आशीवाद  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
२५ 

खामगाव १०-११-०९  
आशीवाद ववशषे. 

 
त मचे पत्र पावले. मी हल्ली खोकल्याम ळे आजारी आहे. म्हणून त मच्या पत्राचे थोडक्यातच उिर 

देतो.  
 
मी स्वदेशवहतचचतकमंडळीच्या कोणत्याही नाटकात फेरफार केला नाही. ‘क ं जववहारी’ नाटक 

गेल्या साली येथे बसत असता. कत्यास मात्र काही सूचना केल्या होत्या.  
 

माझे नवीन नाटक ववषमवववाहासंबधंाने (अनन रूप दापंत्यांच्या लग्नासबंंधाने) आहे. त्यातील दोन 
प्रम ख पाते्र ज ळी आहेत. ही योजना वकलोस्कर मंडळीत कवरता घेण्यासारखी नसल्याम ळे ते नाटक त्या 
मंडळीकडून बसववण्यात येईल की नाही याची शकंा आहे. स्वदेशवहतचचतक मंडळी बसववणार आहे.  
 

मी उदवयक रात्री अकोल्यास जाऊन परवाचे रोजी सवव बधंूंसह खामगावी परत येणार.  
 
कळाव ेहे आशीवाद  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

  



२६ 
खामगाव ८-१-१० 

आशीवाद ववशषे.  
 

त मचे पत्र पावले. सबधं नाताळभर व त्यानंतरही ३-४ वदवस दोन घंट्याचंीही सारखी ववश्रातंी न 
घेता अहोरात्र वनबधं वलहीत बसलो होतो. पण मध्यंतरी अनेक शकंा आल्या. त्यांचे समाधान करून घ्याव े
लागले म्हणनू, व स्पष्टीकरण व नवीन भाग म्हणून पदोपदी पूवी वलवहलेल्या भागात भर घालावी लागली 
म्हणून, व अनेक भागाचंी वफरवावफरव करावी लागली म्हणून, मला दोन भाग वलवहण्यास अंदाजापेक्षा 
चौपटीने वळे लागला. अजून एक भाग व्हावयाचा आहे. पण तो सोपा असल्याम ळे चालू मवहन्यातच 
बह तकरून प रा होईल. तूतव झालेल्या श्रमाचंा पवरहार करण्याकवरता ववश्रावंत घेत आहे. १२ वदवसातं 
म ळीच झोप न वमळाल्याम ळे सध्या वदवसभर पेंगल्यासारखे वाटत आहे.  
 

वनबधं संपववल्यानंतर रा. गोपाळ वामन बापट याचं्या नाटकववषयक वनबधंास प्रस्तावना 
वलहावयाची आहे. तो वनबंध स्वतंत्र प स्तकरूपाने लवकरच प्रवसद्ध होणार आहे.  
 

वनबधं व प्रस्तावना संपल्यानंतर मी आपले नव े नाटक एकदा वाचून पाहीन व त्यानंतर त्याचा 
गोषवारा आपणास वलहून कळवीन. सध्या त्याचे सवंवधानक माझ्या स्मृतीत प सटप सट होऊन गेले आहे. 

 
 एक मवहन्यापूवी रा. जोगळेकर येथे येऊन गेले. वकलोसकर मंडळी नाशकाहून बह तकरून 

जळगावास येईल. त्यानंतर नव ेनाटक बसववण्याबद्दल ववचार होणार आहे. सध्या रा. खावडलकराचें संगीत 
मानापमान व रा. गडकरी याचें ‘प्रल्हादचवरत्र’ बसवीत आहेत असे ऐवकतो.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
  



२७ 
खामगाव १८-१-१० 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. मी अलीकडे पाह णचाराच्या गडबडीत असल्याम ळे मला पत्र वलवहण्यास झाले 
नाही. माझे घर हल्ली नातलगानंी व स्नेह्यानंी गजबजून गेले आहे. अलीकडे जाग्रणे एकसारखी होत 
गेल्याम ळे फार थकवा आला आहे. वशवाय कायवबाह ल्याम ळे हातून वलवहण्याचे काम म ळीच झाले नाही.  
 

मी हल्ली चहदंूच्या ज्योवतगववणतावर वनबधं वलहीत आहे. तो या मवहन्याच्या अखेरीस पूणव करण्याचा 
ववचार आहे.  
 

रा. जोगळेकर, रा. म जूमदार, रा. बोडस, रा. गडकरी हे गेल्या रवववारी येथे आले. ते आज पहाटे 
परत जळगावी गेले. माझे नव ेनाटक तीन चार मवहन्यानंी—अथात् पदे्य झाल्यानंतर—बसववण्यास घेणार 
आहेत. रा. गडकऱ्याचें नाटक बह तेक वावचले. काही प्रवशे फार चागंले साधले आहेत, व पवहला प्रयत्न या 
दृष्टीने नाटक उिम झाले आहे. कता उिेजनास सववथा पात्र आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. रा. 
बापटानी प्रस्तावना वलवहण्याची मला ववनंती केली हा एक प्रकारे माझा बह मान झाला असे मी समजतो. 
त्याचं्या वनबंधास शोभेशी प्रस्तावना मला वलवहता येईल की काय एवढीच शकंा आहे.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
 
 
  



२८ 
खामगाव ३१-१-१० 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. गेल्या शवनवारी मी अमरावतीस गेलो होतो तो आज सकाळी परत आलो. या 
प्रवासाम ळे पूवी झालेल्या जाग्रणात भर पडली. माझी हल्लीची त्स्थवत त म्ही पावहली असती तर त म्हांस कीव 
आली असती. ती पूवववत् होण्यास २-४ मवहने तरी लागतील. या अवधीत मजकडून त मच्या पत्रास वळेेवर 
उिरे न गेल्यास वाईट वाटू देऊ नये.  
 

प्रल्हादचवरत्रात मूळच्या पौरावणक कथेत ववशषे फेरफार केलेला वदसला नाही. शवेटचा अंक 
अजून माझ्या वाचनात आला नाही.  
 

नवीन नाटकाचे कथानक रंगभमूीवर येण्यापूवी आपणास सववस्तर कळववण्यात येईल याबद्दल 
खात्री असू द्यावी.  

 
कळाव,े हे आशीवाद.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

२९ 
खामगाव १०-२-१०  

आशीवाद ववशषे.  
 
हल्ली प्रकृती चकवचत् बरी आहे. परंत  अजून पूवी सारखी झाली नाही. रंगभमूीचा अंक वाचनू 

पावहला. त्यात त मची टीका आली आहे. ती अंक हाती पडल्याबरोबर वाचनू टावकली. चागंली झाली आहे. 
मात्र म द्रणदोष फार झाले आहेत. हा त मचा पवहलाच प्रयत्न वदसतो. याच्या प ढील प्रयत्न बरेच चागंले 
वनघाव ेअसा अंदाज या लेखावरून करण्यास हरकत नाही. माझे मत नेहमी पक्षपाताचे असते असा माझ्या 
स्नेह्याचंा समज झाल्यासारखा वदसतो. व त्यात कदावचत् तथ्यही असेल. म्हणून येथेच आटपते घेतो.  
 

येथे प्लेग स रू झाला आहे २-४ वदवसातंच झोपडीवर जाव े लागणार. या वदवसांत माझ्या 
सारख्यास झोपडीवर बराच त्रास होईल अशी भीवत वाटते.  
 

कळाव,े हे आशीवाद. 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

 
  



३० 
खामगाव २०-२-१० 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. त मच्या टीकेसंबधंाने मला ववशषे काहीच कळववण्यासारखे नव्हते. नाटकाचा 
काळ, नाटकाचे कतृवत्व कावलदासाचे असाव े चकवा नाही, वगैरे म द्यासंबंंधाचे वववचेन मला मनोरंजक 
वाटले, व दोन चार अपवादक स्थलावंशवाय इतर वठकाणची भाषा बरीच स बोध व अकृवत्रम वाटली. 
इतकेच त म्हास कळववण्याजोगे आहे.  
 

आज दोनचार स्नेह्यासं नवीन नाटक वाचून दाखवनू चालींच्या योजनेसंबधंाने त्याचंा सल्ला घेणार 
आहे. ईस्टरच्या स ट्टीपूवी सवव पदे्य तयार करण्याचा सकंल्प केला असून अजून एक पद्यही झाले नाही, 
चकवा चालींचीही योजना झाली नाही. वशवाय पद्यरचनेस जी स्फूती लागते वतचीही या खेपेस अन कूलता 
नाही. त्याम ळे फार शकंा वाटत आहे. बह तेक वदवस आळसात चालले आहेत.  
 

वरकड मजकूर ववशषे नाही. प्लेग जरा दबल्यासारखाच झाला आहे.  
 

कळाव ेहे आशीवाद. 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
३१ 

खामगाव २२-४-१० 
आशीवाद ववशषे. 

 
त मची दोन्ही पते्र पावली. मी अलीकडे बरेच वदवस नवीन नाटकाचंी पदे करण्यात व त्यांच्याचाली 

वकलोस्कर मंडळीस देण्यात ग ंतलो होतो. वशवाय माझ्या पायांत न कतेच Carbolic aeid डॉक्टरकडून 
सोडवनू घेतले, त्याम ळे पायाचंी चाळण होऊन उत्साहही रावहला नाही. असो. 
 

आमची स ट्टी मे मवहन्याच्या १५ व्या तारखेस स रू होऊन जूनच्या १५ वीस संपणार. मे मवहन्याचे 
२०व े तारखेस माझ्या मधल्या म लाची व प तण्याची म ंज उरकून टाकण्याचा ववचार आहे. त्यानंतर ४-५ 
वदवसानंी मला प ण्यास जाता येईल. कदावचत् आप्ताकंडे काये वनघाल्यास आणखीही काही वदवस येथे 
राहाव ेलागेल. येथून म िता झाल्याबरोबर मी प्रथम प ण्यास जाऊन तेथून वमत्रमंडळींचा आग्रह पडल्यास 
माथेरान वगैरे वठकाणी जाईन. गेल्या साली ज्योवतषाचा वनबधं व पाचव े नाटक मजजवळ धूळ खात 
पडलेले इतर काही लेख तयार होऊन त्यापैकी काही प्रवसद्धही झाल्याम ळे मला बरेच समाधान वाटत आहे 
व यंदाच्या स ट्टीचा पूणव उपभोग घेण्याचा ववचार आहे.  
 

त म्ही वलवहल्याप्रमाणे वहरण्यकवशपूची भवूमका काहीशी कीचकाच्या वळणावर गेली आहे. 
‘गवववनवाण’ (म्हणेच प्रल्हादचवरत्र) नाटक वकलोस्कर मंडळीकडून प ढे येईल की नाही याची शकंा वाटते. 



कारण रा. गडकरी व वकलोस्कर मंडळी यामध्ये चागंलेच ववत ष्ट पडले असून ते त्या मंडळीतून कायमचे 
वनघून गेले आहेत.  
 

‘मानापमान’ नाटकाचे सवंवधानक रा. जोगळेकरानंी मला सावंगतले होते. पण ते हल्ली ववसरून 
गेलो आहे. ते ‘All's well that ends well’ या नाटकाच्या संववधानकासारखे काहीसे आहे येवढे मात्र 
आठवते.  
 

माझ्या नाटकाची वहीच त मच्याकडे पाठववण्याचा ववचार होता. पण ती काही वदवस तरी पाठववता 
येणार नाही. म्हणून त्याचे संववधानक संके्षपाने येथे देत आहे. नाटक प्रवसद्ध होण्यापूवी ते कोणास सागं ू
नये.  
 

नाटकाचे नाव ‘पे्रमशोधन’ आहे. एका राजास नंदन व कंदन असे दोन ज ळे म लगे होते. नंदन हा 
मागाहून जन्मल्याम ळे वडील ठरून गादीचा वारस ठरला. त्याम ळे कंदन त्याचा वैरी ठरला. द सऱ्या एका 
राजास मोवहनी व इंवदरा या दोन म ली होत्या. मोवहनी व कंदन याचें बालपणापासून परस्परावंर अत्यतं पे्रम 
असताही नंदनाचा मोवहनीशी त्याच्या ववडलानंी त्याच्या इच्छेववरुद्ध वववाह लाववला. वववाहाच्याच वदवशी 
कंदन एकाएकी नाहीसा झाला, त्याम ळे त्याच्या बापाने हाय खाल्ली, व थोड्ाच वदवसात तो मरण पावला. 
नंदन व मोवहनी याचंी परस्पराववषयी अरुची असल्याम ळे ती परस्पराशंी भावडंाप्रमाणे वागू लागली. नंदनाने 
राज्याचा अधा वहस्सा भावाचा म्हणून ठेवनू वदला.  
 

कंदन शहर सोडून गेला तो लवकरच अरण्यात एका वभल्लाच्या टोळीचा नाईक झाला. व त्याने 
थोड्ाच वषांत इंवदरेच्या बापाचे राज्यहरण करून बापलेकीस अरण्यास वपटाळून लाववले व आपल्या 
भावाच्या जागी आपली स्थापना करून कोणास संशय न येता त्याची गादी व स्त्ी एकदम हरण करण्याचा 
घाट घातला. त्याकवरता त्याने प्रथम आपल्या मरणाची खोटीच बातमी उठववली. नंदनाने पदभ्ष्ट मंदाराची 
(इंवदरेच्या बापाची) अरण्यात भेट घेण्याचे ठरववल्याम ळे व परत येईपयंत आपण आजारी आहोत अशी 
ग्वाही वफरववण्याबद्दल अमात्यास सावंगतल्याम ळे कंदनाच्या बेतास द जोरा आला. त्याने मोवहनीची 
एकातंात गाठ घेऊन वतला आपले बेत कळववले.  
 

इकडे नंदन वषे बदलून मंदाराच्या झोपडीकडे गेला. त्याने इंवदरेस पाहाताच त्याचे वतजवर मन 
बसले. अशा त्स्थतीत कंदनाच्या मृत्यूचे वतवमान कळववल्यास आपल्या हेतूववषयी शकंा उत्पन्न होईल 
(कारण कंदनाचा व इवंदरेचा वववाह करण्याचे उभयताचं्या ववडलानंी ठरववले होते.) म्हणनू तो काही 
वदवस अज्ञातवासातच तेथे रावहला. एके वदवशी कंदन आपल्या साथीदारांसह तेथे आला. त्याच्या व 
नंदनाच्या झटापटीत नंदनास वनसटता वार लागून तो बेश द्ध पडला. इंवदरेस पाहाताच कंदनाचेही पे्रम 
वतजवर बसले व वतचे हरण करण्याचा त्याचा वनिय झाला. एके वदवशी त्याने नंदनास उचलून मारण्या- 
कवरता एका अंधारकोठडीत ठेववले व आपण त्याचे जागी जाऊन पडला. इवंदरेने त्याचे कृत्य ताबडतोब 
ओळवखले व त्याचा तीव्र वनषेध करून नंदनास परत आणण्यास सावंगतले. त्याप्रमाणे त्याने त्यास परत 
आवणले. थोडा वळे लोटला असता तर त्याच्या सेवकाने (त्याचे नाव तडाग) वध केला असता. याप ढे 
कंदनाने राजरोसपणे मंदारापाशी वतच्याबद्दल आपली वाग्दि वधू म्हणून मागणी घातली व ती त्यास मान्य 
करावी लागली. इवंदरेचे आपणावर पे्रम आहे हे माहीत असताही कंदनाच्या हक्काच्या आड येऊ नये म्हणून 
नंदन स्तब्ध रावहला. ते पाहून इंवदरेनेही नाइलाज म्हणून बापाच्या म्हणण्यास रुकार वदला. परंत  लग्न 



झाल्याबरोबर प्राणत्याग करण्याचा वनिय केला. तो कंदनास कळताच त्याने उदारपणाने वतला वचनम ि 
केले. 

इकडे मोवहनीस जेव्हा कळले की आपले कपट नंदनास त्याच्या मारेकऱ्याकडून कळले तेव्हा 
त्याचा वध करण्याकवरता वतने त्याच मारेकऱ्यास पाठववले. त्याचा बेत कंदनास कळला तेव्हा त्याने 
नंदनाच्या जागी आपण उभा राहून प्राण देण्याचे ठरववले व तो वनिय अमलातही आणला. हे वतवमान 
मोवहनीस कळल्यावर वतनेही आत्महत्या केली. अखेरीस नंदनाचा इवंदरेशी नगरास परत आल्यावर 
मंदाराच्या हस्ते वववाह लागला.  
 

नंदनास पे्रमाची प्राप्ती झाली, व कंदनाची पे्रमाम ळे वचिश द्धी झाली या दोन गोष्टींवरून नाटकाचे 
नाव ठेववले आहे.  

 
क. हे आशीवाद  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. आपले पत्र पावले. रा. जोगळेकर, बोडस, परप रे, रामा डवरी, राजाराम, हे इसम अन क्रमे 
नंदन, कंदन, मंदार, नंवदनी, मोवहनी व तडाग याचंी कामे करणार आहेत. संववधानकाचा काळ वनवित 
नाही. पदे्य ७५ झाली असून पूवीच्या नाटकांतल्यापेक्षा सोपी झाली आहेत असे सवांचे मत आहे. याहून 
अवधक समक्षच सागेंन.  
 

मानापमान अजून वलहून झाले नाही. वकलोस्कर मंडळी मे अखेर प ण्यास जाणार. मी मेच्या २१- 
२२ तारखेच्या स मारास म ंबईस येईन. कोठे उतरेन हे सध्या सागंता येत नाही. म ंबईस १-२ वदवस राहून व 
ज्योवतषावरील वनबधं प्रकाशकाच्या स्वाधीन करून नंतर प ण्यास जाईन.  
 

मोवहनीस नंदनाचा वध करण्यावाचून इलाज नव्हता.  
 

मोवहनी वजवतं आहे तोपयंत लग्न करावयाचे नाही असाच नंदनाचा वनिय असून तो त्याने 
अखेरपयंत पावळला आहे.  
 

कळाव ेहे आशीवाद  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 
  



३२ 
३५२ रस्त्याचंी पेठ 

प णे २८-५-१० 
  

आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पात्र पावले. परंत  म ंबई सोडल्यापासून इसब व ताप यानंी वपच्छा प रववल्याम ळे मी सारखा 

पडून होतो. हे वदवस अगदी फ कट गेले. कोणास पत्र वलवहण्यासही झाले नाही. हल्ली प्रकृती बरी आहे.  
 

त म्ही ववचारपूववक ज्या सूचना केल्या आहेत त्या वाचून आनंद झाला. परंत  त्या अमलात आवणता 
येत नाहीत. याची कारणे अशी : 
 

अहमदनगरास खेळ व्हावा अशी त मची इच्छा रा. जोगळेकरासं कळववली. परंत  त्याचें म्हणणे असे 
पडले की नगरचे लोक व मंडळी याचंा परस्पराबद्दल आदर नाही. त्याम ळेच तेथे पवहला प्रयोग होणे 
श्रेयस्कर नाही. पवहला खेळ रंगाच्या तालमीऐवजी व्हावयाचा आहे. प ण्यास जो पवहला खेळ व्हावयाचा तो 
येथे आल्यानंतर १ मवहन्याने व रा. केळकर, खावडलकर याचं्या समोर बऱ्याच तालमी झाल्यानंतर 
व्हावयाचा आहे. हे कळल्यावर माझेही मत तसेच पडले. नगरचे नाटकगृह चागंल्यापकैी आहे. वीरतनयाचा 
पवहला प्रयोग तेथेच झाला.  
 

रा. केळकर हल्ली येथे नसून साताऱ्यास लग्नाकवरता गेले आहेत. त्याचंी व माझी अजून भेट झाली 
नाही.  

रा. बापटाचं्या सूचना मी फारच थोडे फेरफार करून त तव अमलात आणणार आहे.  
 

आता त मच्या सूचनासंबधंाने :  
 

पत्र वाचल्यानंतर २ घंटेपयंत नंदन शोकातंमग्न आहे व शोकाचा वगे कमी झाल्यावर मग अमात्याचे 
व त्याचे भाषण स रू होते असे मी दाखववणार आहे. याम ळे शोकाच्या पद्याची जरुरी उरली नाही. पवहला 
प्रवशे फारच लाबंला आहे अशी रा. जोगळेकराचंी आवधच क रक र आहे. सबब भाग वाढववण्यास त्याचंी 
कब ली वमळेल असे वाटत नाही. तथावप सवडीप्रमाणे एखादे पद्य प ण्यास प्रयोग होण्यापूवी घालता 
आल्यास पहातो.  
 

बालगधंवास दोन तीन पदे ओळीने घातल्यास चालेल. पण रा. जोगळेकरासं म ळीच चालणार 
नाही. त्यानंा या गोष्टींचा कंटाळा असतो हा माझा अन भव आहे. चंडीचा व ववहंगाचा प्रवशे बराच 
हास्योत्पादक असल्याम ळे तो पे्रक्षकाचं्या गदीत जाण्यापेक्षा नंदनाचे लाबंलचक आत्मगत भाषण गेलेले 
काय वाईट? 
 

पद्याचंी यादी बरोबर असावीशी वाटते. काही पदे्य यादीत येण्यासारखी असून आली नाहीत असे 
वाटते. पण या संबधंाने मतभेदास जागा आहे.  
 



आजाराम ळे मला संमेलनासही हजर रहाता आले नाही.  
आजपयंत उवद्दष्ट कायापकैी हातून एकही कायव झाले नाही.  
उद्या साताऱ्यास जाण्याचा ववचार आहे. १-२ वदवसातं परत येईन.  
रा. बापट बह धा परत गेले असतील. तेथे आले नाहीत हे एका अथी बरेच झाले. 
  
येथे पंढरप रकर बोवा म्हणनू एक कथेकरी आहेत. त्याचं्या म लाचा आवाज हा स स्वर असून 

तानाचंी वगैरे तयारीही चागंली आहे. तालाचें ज्ञान मात्र बेताचेच आहे. त्याच्या संबधंाने मंडळींची बऱ्याच 
वदवसापंासून खटपट चालू आहे. परंत  अजून यश येत नाही. 

 
आज वक्वनीन घेतल्याम ळे डोके वफरत आहे. सबब प रे कवरतो. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

३३ 
खामगाव ३-७-१० 

आशीवाद ववशषे. 
 

पे्रमशोधन नाटकाचा प्रयोग २५ व्या तारखेस नगरला झाला. तालमीत वाटले होते त्यापेक्षा तो 
चागंला वठला असे रा. बोडस व म ज मदार याचें पत्रावरुन वदसते. बालगंधवास चाली चागंल्या न 
पडल्याम ळे त्याचें काम फार कमी प्रतीचे होते असे कळते. नाटकातील पवहला, द सरा, वतसरा व शवेटच्या 
प्रवशेावशवाय पाचवा अकं हे भाग बरे होतात. काही भागात स धारणा करण्याबद्दल सूचना आल्या आहेत. 
परंत  मी येथे आल्यापासून सारखा सदी व खोकला यानंी आजारी असल्याम ळे वलवहण्याचे काम म ळीच होत 
नाही. बारीक तापाम ळे डोळ्याचीही आग होत आहे. अशा त्स्थतीत स धारण करणे शक्य नाही. रा. 
बापटाचं्या वनबधंास प्रस्तावना वलहावयाची आहे. ती लौकर कशी तयार कवरता येईल याच वववचंनेत मी 
हल्ली आहे.  
 

प णे येथे १ मवहना तालमी करून नंतर प्रयोग करावयाचा आहे. त मचा रा. शकंरराव म ज मदार 
याशंी पवरचय असल्याम ळे त म्हासं तालमी पाहावयास काहीच प्रत्यवाय येणार नाही.  
 

नंदनास एखादे पद, बालंगधवास २ पदे, व ववहंगास २ पदे करावयाची आहेत. पण तूतव तेही शक्य 
नाही.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 



३४ 
खामगाव २८-७-१०  

आशीवाद ववशषे. 
 

त मची दोन्ही पते्र पावली. माझे मेह णे रा. गोळवलकर हे जबलपूर येथे बरेच आजारी 
असल्याकारणाने बऱ्याच काळजीत होतो. त्याम ळे उिर धावडले नाही. हल्ली त्याचंी प्रकृती चकवचत् बरी आहे 
असे कळते. तथावप त्याजंकडून आज तार आल्यास मी आजरात्री जबलप रास त्याजंकडे जाईन. व परत 
रवववारी येईन. तेथे जाणे रवहत झाल्यास २-३ वदवसातं नाटकात द रुस्ती व पदे्य करून सोमवारी पाठवनू 
देतो.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
ता. क. बापटाचं्या वनबधंची प्रस्तावना पाठवनू वदली आहे. ज्योवतषावरील वनबधंाबद्दल अजून रा. 

यंद्याकंडून जवाब आला नाही. महाराष्ट्र मंडळीच्या नाटकासबंंधाने अजून फारसा ववचार केला नाही. हल्ली 
प्रकृती बरी आहे. खोकला मात्र थोडा आहे.  

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
३५ 

खामगाव ३-८-१०  
आशीवाद ववशषे.  

 
त मचे पत्र पोचले. माझ्या मेह ण्याकंडून पत्र चकवा तार न आल्याम ळे मी त्याचं्याकडे जाण्याचा बते 

रवहत केला. त्याचंी प्रकृती चकवचत् बरी आहे असे पत्र स मारे आठवड्ापूवी आले होते. त्यानंतर 
त्याचं्याकडील समाचार कळला नाही.  
 

नवीन नाटकात मला जे फेरफार थोडक्यात कवरता आले ते करून व पाच पदे्य जास्त घालून 
नाटक गेल्या शवनवारी मंडळीकडे पाठवनू वदले. फेरफार मंडळीस वकतपत मानवले हे अजून कळले नाही. 
कदावचत् ते त मच्या पहाण्यात आलेही असतील. पाच पद्यापंैकी दोन इवंदरेस १ नंदनास व २ ववहंगास 
घातली आहेत.  
 

त म्ही तालमी पहावयास जाता हे ठीक आहे. पण त्याम ळे अभ्यासात व्यत्यय येऊ नये येवढीच 
स्नेहभावाची सूचना आहे.  
 

पाचव्या अंकातील शवेटचा नाच मीच घातला आहे. नाचाचे पद भरतवाक्याऐवजी घातले आहे.  
 



‘मवतववकारा’ च्या गेल्या प्रयोगाबद्दल मावहती असल्यास मला कळवावी.  
 
त म्ही मागील पत्रात ज्या ववनंतीबद्दल वलवहले आहे ती प स्तक कत्याने पाठववले असता त्यास काय 

वलहावयाचे याबद्दल की काय? अशा प्रसंगी जो मजकूर वलहावयाचा असतो तो केवळ औपचावरक असतो, 
व तो पवरत्स्थतीप्रमाणे वभन्नवभन्नही असतो. यापेक्षा यासंबधंाने जास्त वलवहण्यासारखे नाही. 
 

मनोरंजनाच्या येत्या वदवाळीच्या अंकाकवरता वलहावयाची गोष्ट आज संपववली. २-३ वदवसातं 
पाठवनू देईन. द ःखपयववसायी झाली आहे. आता याप ढे ३-४ मवहने काही न वलवहण्याचा संकल्प आहे. 
महाराष्ट्रनाटक मंडळी कवरता नाटकही यंदा वलवहता येईल असे वाटत नाही.  
 

कळाव ेहे आशीवाद. 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
३६ 

खामगाव १३-८-१०  
आशीवाद ववशषे.  

 
त मचे पत्र पावले रा. खावडलकरानंी केलेला बदल मला मान्य आहे. परंत  मोवहनीच्या मृत्यूचे 

वतवमान कळेपयंत इंवदरेशी वववाह करण्याचे नंदनाने कबूल करणे त्याच्या शीलास शोभणार नाही असे 
वाटते. पण या बद्दल त्यानंी काही तरी योजना केली असेलच. 
 

बायकानंा दावगन्याचंी जी अतोनात हौस असते वतचे द ष्ट्पवरणाम हे वदवाळीच्या अंकाकंवरता 
वलवहलेल्या गोष्टीचा ववषय होत. गोष्ट रा. वमत्र यासं फार पसंत पडली असे ते कळववतात.  
 

बापटाचं्या वनबधंाच्या प्रस्तावनेत नाटकववचारात कथानक, शील, रस व कृती याचंा ववचार का 
करावा लागतो याचे वदग्दशवन केले आहे. ती प्रस्तावना कदावचत यापूवी त मच्या अवलोकनात आलीही 
असेल. ज्योवतषावरील वनबधं छापण्याचे रा. यदें यानंी कबूल केले आहे असे रा. वमत्र वलवहतात.  
 

गेल्या वषात ज्योवतषावरील वनबधं स धारून वलवहला व त्याची नक्कल करववली. ‘याचक’, 
‘म्हातारपणाचे फायदे’ व ‘वचत्रग प्ताचा जमाखचव’ या म वष्ट वलवहल्या, व स दाम्याच्या पोह्याच्या स्वतंत्र 
प स्तकाची प्र फे तपासली, मराठी भाषेवरील वनबंध बडोद्याच्या संमेलनाकवरता स धारून वलवहला. 
‘लेखनकलेतील त्स्थत्यंतरे’, ‘गाणारे यतं्र’ व नवीन गोष्टही वलवहली. यावशवाय पे्रमशोधनाची पद्याववल 
वलवहली. इतके काम मी साऱ्या जन्मात कोणत्याही एका साली केले नव्हते. यानंतर बरेच वदवस अवश्य 
ववश्रातंी पावहजे आहे. तथावप ववववधज्ञानववस्ताराकवरता एक टीका वलहावयाची आहे. पण ती 
वलवहल्यानंतर मात्र १-२ वष ेमला ववश्रावंत देण्याबद्दल मी महाराष्ट्र मंडळीस ववनंवत करणार आहे.  
 



१९, २० व २१ या तारखासं मला स ट्टी आहे. नवीन नाटकाच्या पद्याचं्या स्वरात मजकडून स धारणा 
होण्यासारखी असेल तर मी ती स ट्टी ह्या नाटकाप्रीत्यथव घालववण्याचा ववचार केला आहे. व त्याबद्दल रा. 
म ज मदारास वलवहलेले आहे. त्याचें अन कूल पत्र आल्यास मी (२० व े तारखेस पे्रमशोधन असल्यास रा 
चपपळीकर व शेंबेकर या दोन स्नेह्यासंह) ग रुवारी रात्री येथून वनघून श क्रवारी सकाळी ११ वाजता प ण्यास 
येईन. माझ्या च लत्याकंडेच उतरेन. त म्ही मंडळीत शोध केल्यास श क्रवारी संध्याकाळी त्याचेंकडे भेटेन. 
माझ्या येण्याने फायदा होण्यासारखा नसल्यास मात्र येणार नाही. नाटकाच्या गद्यासंबंधाने माझा अथात् 
काही उपयोग होण्यासारखा नाही. 

  
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर  
 

❇ 
 
३७ 

खामगाव २९-८-१० 
आशीवाद ववशषे. 

 
येथे गेल्या सोमवारी पहाटे स खरूप येऊन पोहोचलो. आल्यावर असे आढळून आले की चालू 

मवहन्याच्या २७, २८ व २९ तारखासं स ट्या आहेत. यावशवाय ३० व्या तारखेच्या कामाची मला व्यवस्था 
कवरता येण्यासारखी होती. म्हणून या स ट्यातं मी प ण्यास याव े की काय असे रा. म ज मदार यासं पत्र 
पाठवनू ववचावरले. त्याचें उिर आले की ता. ३ सप्टेंबर रोजी नव्या नाटकाचा खेळ असल्याम ळे त्यापूवी १-२ 
वदवस येऊन तोपयंत राहाण्यास सवड असली तर जरूर याव.े या पत्रावरून प ण्यास प न्हा जाण्याचा बते 
रवहत केला व हे एका अथी माझ्या पथ्यावरच पडले. कारण हल्ली मला सदी व खोकला झाला आहे. ती 
कदावचत् प्रवासाने बळावली असती.  
 

कल्याणास एका वमत्राचे घरी उतरलो होतो. तेथे मंगलाचरणाकवरता द सरे पद करून पाठववले. 
‘अवभधाना देत’ या पदात थोडा फेरफार करून ते मोवहनीला द सऱ्या अंकात म्हणण्याकवरता पाठवनू वदले 
आहे. ही पदे पोहोचल्याचे चकवा मंगलाचरणाच्या पदाची चाल लागली की नाही याबद्दल काहीच वतवमान 
कळले नाही. तरी त म्ही प न्हा तालमीस जाल तेव्हा रा. बोडसाकंडून याबद्दल ख लासा काढून मला 
कळवावा. आपण ज्या तातडीने एखादे काम कवरतो ती तातड इतरातं वदसली नाही तर मनास बरे वाटत 
नाही.  
 

रा. म ज मदार यानंी वकलोस्कर मंडळीकवरता सेके्रटरी पावहजे अशा अथाची जावहरात वदली आहे. 
असे करण्याचे कारण काय? ते स्वतः नोकरी सोडणार की काय? त्याचं्या तोडीचा इसम वमळणे म त्ष्ट्कल 
आहे.  
 

रंगभमूीचा नवा अंक वमळाला. चागंला आहे. इतर कामापं्रमाणे हे मावसकही रा. म ज मदार फार 
चागंल्या रीतीने चालवीत आहेत.  
 



नव्या नाटकाचा प्रयोग कसा वठतो व लोकासं कसा काय वाटतो याबद्दल साद्यतं वतवमान 
ताबडतोब कळवाव.े  

कळाव ेहे आशीवाद 
श्री. कृ. कोल्हटकर  

 
❇ 
 

३८          खामगाव ५-९-१० 
 आशीवाद ववशषे.  
  
 आज कचेरीतून येण्यास फार उशीर झाला. त्याम ळे त मच्या पत्रास सववस्तर उिर पाठववता येत 
नाही. प्रयोग चागंला झाला हे पाहून सतंोष होतो. त मच्या मताप्रमाणेच रा. गडकरी व रा. शकंरराव याचें 
मत आहे. रा. केळकराचें मत अजून आले नाही. मी आज रा. शकंररावांस एकदोन सूचना केल्या आहेत, 
त्या त म्हासं कशा वाटतात ते कळवाव.े ववषदीकरण ही चूक माझ्या पूवीच लक्षात आली होती. माझ्याकडे 
प्र फे न आल्याम ळे रावहली. रा. खावडलकर मजबरोबर नसून माझ्या धाकट्या बधंूंबरोबर वशकत होते.  
   
कळाव ेहे आशीवाद 
          श्री. कृ. कोल्हटकर  
       * 
३९          खामगाव २१-९-१० 
 आशीवाद ववशषे.  
  
 त मची दोन्ही पते्र पावली. त म्हाकंडून प्रयोगाबद्दल सववस्तर मावहती वमळाली ती वाचून समाधान 
वाटले. नाटकातील चालींववषयी ओरड का असावी याचे कारण मला व माझ्या स्नेह्यासं कळत नाही. 
मोवहनी व नंदन याचं्या चाली चागंल्या आहेत हे ख द्द मंडळीही कबलू करीत आहे. बालगंधवांनी मला ज्या 
काही चाली वदल्या त्यावंरच त्याचंी काही पदे झालेली आहेत. असे असता व त्याचंा आवाज फार स ंदर 
असता त्यानंा बेताचीच वन्समोअरे वमळतात याचे कारण वजतक्या उत्साहाने पदे म्हणण्यात यावीत वततक्या 
उत्साहाने म्हटली जात नाहीत हे असाव.े ख द्द रा. जोगळेकरानंा पवहल्या प्रयोगास ज्या पदानंा वन्समोअर 
वमळाली नाहीत त्या पदानंा चवथ्या प्रयोगास वमळावी (अशी पदे तीन आहेत) यावरून तोच वनष्ट्कषव वनघतो. 
ज्या चाली मी क ं जववहारी नाटकातील घातल्या आहेत त्या इकडे फारच लोकवप्रय झालेल्या आहेत. मला 
असे वाटते की चाली जसजशा बसत जातील व त्या जसजशा उत्साहाने म्हणण्यात येतील तसतशा त्या 
लोकवप्रय होत जातील.  
  

रा. बोडस, चचतोबा व रामभाऊ याचं्या एकाही पदास वन्समोअर वमळाले नाही असे त मच्या 
पत्रावरून वदसते. असे का व्हाव?े त्यानंा एकही चाल चागंली पडली नाही की काय?  
   
 वकलोस्कर मंडळीकडून जी प्रत येईल वतच्यात गाळलेल्या मजक रापैकी काही भाग व मोवहनी व 
नंदनास घालावयाची स्वगत भाषणे घालून व इतर फेरफार करूनच मी प स्तके छापववणार आहे. प स्तक 



लवकर छापवाव ेअशा सूचना येत आहेत.  
   
 त मच्या भववष्ट्याबद्दल जे पत्र पाठववणार आहात त्याची व त मच्या लेखाची वाट पहात आहे. पत्र 
लाबं असले तरी हरकत नाही. लेखावर मी आपला अवभप्राय सवडीप्रमाणे कळवीनच. प्रवलवमनरीतील 
त मचे पेपर कसे गेले ते कळववले नाही. प ढील पत्री कळवाव.े  
   
 रा. बोडस इतके आजारी असता नाटक झाले ही गोष्ट चागंली झाली नाही. त्याचंी प्रकृती कशी 
आहे हे प ढील पत्री कळवाव.े  
   
 ‘त्याग वाटे’ व ‘योग्य संसारपथ’ या पदाचं्या स्थानाचंी अदलाबदल झाली हे चागंले झाले.  
   
 गेल्या आठवड्ातील महत्त्वाची गोष्ट म्हटली म्हणजे कै. महादेव गोचवद रानडे याचंी इंग्रजी 
सहाव्या व सातव्या इयिातील दोन essay books मला वमळाली. त्याचें ब वद्धवैभव व इंग्रजी भाषेवरील 
प्रभ त्व त्यामंध्येही चागंले वदसून येत आहे. मी त्यावर लवकरच एक वनबधं वलवहणार आहे व ते शवेटपयंत 
प्राणापलीकडे जपून ठेवणार आहे. रानड्ाचें त्या इयिांवरील इंग्रजी भाषेचे वशक्षक (म ंबई येथे) कोण होते 
याचा शोध तेथे लागण्यासारखा असल्यास लावनू मला त्याचें नाव कळवाव.े त्य वशक्षकाचे वनबधंावर शरेे 
आहेत व initials ही आहेत. परंत  त्यावरून नाव कळत नाही. Essay books १८५८ व १८५९ सालची 
आहेत.  
   
 कळाव ेहे आशीवाद.  
          श्री. कृ. कोल्हटकर  
      * 
४१         खामगाव २३-९-१०  
 आशीवाद ववशषे.  
  
 त मचा वनबधं व पत्र पावले. कचेरीतून येण्यास फारच उशीर झाल्याम ळे घाईने पत्र वलवहत आहे. 
वनबधं आज परत पाठववला आहे. चागंला साधला आहे. परंत  प्रवसद्ध न झालेल्या प स्तकावर 
ववववधज्ञानववस्तार टीका छापीत नसतो. वशवाय माझ्यावर नाटकातील अन कूल टीका मीच पाठववणे 
प्रशस्त वदसले नसते. केसरीतच थोड्ाशा फेरफारासंह प्रवसद्ध करावी. ववहंग व चंडी याचंा सबंंध ववषम 
वववाहाचे गैरफायदे दाखववण्यात झाला आहे. वशवाय जागोजाग प्रधान पत्राचं्या मनातील वृिींशी व 
संववधानकाशीही त्याचंा संबधं आहे. इवंदरा नंदनास कंदन समजत होती. तेव्हा वतने त्याची कंदन म्हणून 
चनदा आरंवभली. परंत  स्वतःचीच चनदा करणे त्यास कवठण वाटून त्याच्या तोंडातून कंदनासबंंधाने 
स्वाभाववकपणे स्त ती झाली असा कथाभाग आहे. या संबधंाने लेखात द रुस्ती करावी.  
   
 गाडीची वळे झाली. माझे कालचे पत्र पोचले असेलच.  
   
 क. लो. हे आशीवाद  
          श्री. कृ. कोल्हटकर  



४२         खामगाव २५-९-१० 
 आशीवाद ववशषे. 
  
 त मचे पत्र पावले. initials बरेाबर कळत नाहीत. नाव कळल्यावर ती उकलतील. त म्ही जी सूचना 
करणार आहात ती ताबडतोब कळवावी. त म्ही टीकेच्या प्रवसद्धीबद्दल परस्पर ववववधज्ञानववस्ताराच्या 
व्यवस्थापकासं ववचारण्यास माझी काही हरकत नाही. त्याजंकडून काय उिर येईल हे मी त म्हास पूवीच 
कळववले आहे. मला वाटते ती टीका रंगभमूीत यावी. वतला तेथे स्थळ वमळण्यास हरकत येणार नाही. 
इंवदरेच्या पदापंैकी ‘ग्रहण अवज अस ववरचे’ ‘आश्रया या गृहा’ या पदासं वन्समोअर अवश्य व्हावयास 
पावहजे. वशवाय मी मागाहून करून पाठववलेल्या पदापंकैी ‘घाली वववध कसा दारुण घाला’ हे पद इंवदरा 
म्हणत नाही. ते म्हटले असते तर हटकून वन्समोअर झाले असते. याप ढे नवीन पदे करण्याचा मनस्वी 
कंटाळा आला आहे. आजपत्राचे पाकीट जवळ नसल्याम ळे व रवववारी पोष्टात वमळत नसल्याम ळे काडवच 
पाठववलेले आहे. 
 

क. हे. आशीवाद  
          श्री. कृ. कोल्हटकर  
       * 
४३          खामगाव १-१०-१० 
  
 आशीवाद ववशषे. त मचे पत्र पावले.  
   

आजच्या प्रयोगाची हकीकत शक्य वततकी लवकर कळवावी. याप ढे प्रयोगाचे वतवमान 
कळववण्याची तसदी त म्हाला पडणार नाही. कारण प णे येथे पे्रमशोधनाचा याप ढे प्रयोग होणार नाही असे 
कळते.  
   
 वलवहण्याच्या धंद्यावर चवरताथव भागववणे चहदूस्थानात, वनदान महाराष्ट्रात तरी, अशक्य आहे असे 
त मच्याप्रमाणेच माझेही मत आहे. म ंबई चकवा प णे यासारख्या मोठ्या शहरातं राहून ज्या मागाने त मच्या 
सारख्या ब द्धीच्या व कलाच्या मन ष्ट्याचंा चवरताथव चागंल्या रीतीने चालू शकेल असा मागव म्हणजे एकाद्या 
कॉलेजात प्रोफेसरी वमळववणे हा होय. व त्या कवरता म बंई येथे वशकववण्या धरून एम. ए. ची परीक्षा द्यावी 
लागेल. एलएल. बी. ची परीक्षा देऊन म ंबई येथे एखाद्या नामावंकत ववकलाचंी मदत वमळववता येईल तर 
याहीपेक्षा उिम. एम. ए. चकवा एलएल. बी. मोठ्या शहरातून होऊन पैसे वमळववण्याकवरता त म्हाला काही 
वष ेचागंली मेहनत करावी लागेल. पण त्याला इलाज नाही. क टंूबासंबधंाने त मचे जे कतवव्य आहे ते पार 
पाडण्याकवरता अवश्य वततके श्रम त म्हास घेतले पावहजेत.  
   
 माझी स्वतःची एकदा त मच्याप्रमाणेच त्स्थती झाली होती. मी व्यवहारमूढ व म खद बवल असल्याम ळे 
माझे प ढे कसे होईल याबद्दल मला व माझ्या आप्तासं फार काळजी वाटत असे. परंत  कोणत्याही धंद्यात 
प्रामावणकपणे, दक्षपणे, व मेहनतीने काम केल्यास हटकून यश येते अशी माझी खात्री झाली आहे. वऱ्हाडात 
अजून ववकलीत पसेै बरे वमळतात. या धंद्यातं लबाडी केलीच पावहजे असा माझा स्वतःचा अन भव नाही. 
म्हणून माझी त म्हास अशी स चना आहे की, प्रथम ववकलीची परीक्षा पदरात पाडून झाल्यावर वाङ्मयाकडे 



लक्ष प रवाव.े मलाही कायद्याबद्दल व कोटाबद्दल मनस्वी वतटकारा असे. पण तो हळूहळू नाहीसा झाला. 
जोपयंत क ट ंबाच्या पोटापाण्याची नीट व्यवस्था लागली नाही तोपयंत वाङ्मयाकडे लक्ष लागत नाही, असा 
माझा अन भव आहे.  
   
 माझी प्रकृतीही त मच्यासारखीच होती. पण आय ःक्रम वनयवमतपणे चालवीत गेल्यास प्रकृती स द्दढ 
जरी झाली नाही तरी वनकोप होऊन आपण स्वीकारलेल्या धंद्यात यश वमळववण्याच्या मागात शारीवरक 
ववघ्न येण्याचे कारण नाही.  
   
 मोठ्या शहरात राहण्याचा आग्रह असेल तर एखाद्या कॉलेजात प्रोफेसर चकवा Servants of 
India चा मेंबर होऊन त्याचे उत्पन्नाचे जोडीस लेखनद्वारा उत्पन्न वमळववणे कठीण नाही. मला वाटते 
त म्हासं हाच मागव सवांत पसतं पडेल.  
   
 त म्ही मला जी सूचना केली आहे ती करण्यापूवी माझे कोणते वतवन त मच्या समोर होते हे मला 
माहीत नाही. परंत  वीरतनय बाहेर आल्यापासून मी टीका कवरताना, ववशषेतः नाटकावर टीका कवरताना, 
अत्यंत सौम्य भाषा वापरीत आलो आहे असे त मच्या नजरेस येईल. ज्या प स्तकांसंबधंाने कडक भाषा 
वापरली आहे. त्यासंबधंाने सदसद  वववकेब द्धीस साक्ष ठेवनू सौम्य भाषा वापरण्यासारखी नव्हतीच. माझ्या 
टीकेची तीव्रता हल्ली इतकी नाहीशी झाली आहे की मी टीकेकरता आलेल्या प स्तकाचंी अवास्तव स्त ती 
कवरतो असा माझ्या स्नेह्याचंा मजवर आरोप आहे.  
   
 माझे मत असे आहे की, ईश्वरानेच मन ष्ट्यास ज्या शिी वदल्या आहेत त्यांचा पूणव उपयोग करणे हे 
त्याचे कतवव्य आहे व हे कतवव्य मी आजपयंत शक्य वततके बजावीत आलो आहे. या ववचाराम ळे अनेकदा 
वखन्न मनःत्स्थतीतही मला समाधान वाटत आले आहे. माझ्या टीका सहीवनशी प्रवसद्ध होत नसल्याम ळे 
त्याम ळे मजववरुद्ध काहूर उठण्याचा संभव नाही. व जरी काहूर उठले तरी जोपयंत आपले मन आपणास 
टोचीत नाही तोपयंत त्याबद्दल वाईट वाटण्याचेही कारण नाही. त म्ही म्हणता की टीका न कवरता केवळ 
स्वतंत्र रचनेवर कीती वमळववण्याचे साधन मजपाशी आहे हे जरी खरे असले तरी टीकालेखनही साधन 
असल्यास ते का ंचालव ूनये? माझ्या काही टीका कोणी वलवहल्या हे माहीत नसताही त्यासबंंधाने अनेक 
स्थळी अन कूल उद् गार आले आहेत. जर माझ्या टीका खरोखरच वाचनीय असतील तर केवळ टीकानंा 
वभऊन मी त्या प्रवसद्ध करू नये की काय? ईश्वरदिशिींपैकी मी जर एका शिीचा उपयोग केला व द सरी 
तशीच पडू वदली तर त्या शिींची काटकसर केल्यासारखी होईल काय? व त्याचंा वहशबे आपणासं देता 
येईल काय? लोकाचंी टीका नेहमी क्षणभगं र असते. पण आपण केलेल्या अपव्ययापासून आपणांस नेहमी 
पिात्ताप होतो. आपण नेहमी आपल्या शिीप्रमाणे वलहीत असाव.े चागंले असल्यास ते वटकेल, वाईट 
असल्यास ते नामशषे होईल असे माझे मत आहे.  
   
 कळाव ेहे आशीवाद.  
          श्री. कृ. कोल्हटकर  
       * 
  



४४ 
          खामगाव १२-१०-१०  
  
 आशीवाद ववशषे. 
   
 त म्ही मला जो सल्ला ववचावरला होता व सूचना केली होती त्याववषयी मी त म्हास एक पत्र पाठववले 
होते पण ते पोचले की नाही हे कळले नाही. ते पत्र पाठववल्यानंतर माझा वळे फार गडबडीत गेला. माझे 
क टंूब ८-१० वदवस बरेच आजारी होते. त्यानंतर ५-७ वदवस माझे घरी पाह ण्याचंी बरीच गदी झाली होती. 
आजच मी चकचीत् मोकळा झाल्यासारखा झालो आहे. परंत  गेल्या ४-५ वदवसातं जाग्रणे झाल्याम ळे फार 
थकवा आला आहे.  
   
 रा. नरसोपतंानंा रानड्ाचं्या वशक्षकाबद्दल मी आज वलहीत आहे. त म्ही त्याजंकडे जाण्याची 
आवश्यकता नाही. म ंबईहूनही एक गृहस्थ चौकशी करून मला कळववणार आहेत.  
  
 वप्रवलवमनरीचा वनकाल चागंला झालेला पाहून आनंद झाला. त म्ही खटपट केल्यास सेकंड क्लासमध्ये 
खात्रीने याल असे वाटते.  
   
 पे्रमशोधनाच्या शवेटच्या प्रयोगाचे काहीच वतवमान कळले नाही.  
   
 ‘योग्य कानन’ यातील वादग्रस्त ओळ ‘ईच्या रावह शरीरीं’ पावहजे. व ‘ह्रदयसरी’ असेच 
बालगधंवांच्या पदातं आहे. त्याची व रा. रा. जोगळेकराचंी चूक आहे.  
   
 ज्योवतषावरील वनबधं वदलेवर छापण्यास स रवात होणार.  
   
 पे्रमशोधनाची वही वकलोसकर मंडळीकडून येईपयंत ते छापववण्याववषयी कोणताच ववचार कायम 
कवरता येत नाही.  
   
 कळाव ेहे आशीवाद.  
         श्री. कृ. कोल्हटकर  
       * 
४५ 
 आशीवाद ववशषे.   
   
 त मचे पत्र पावले. ‘घाली वववध कसा’ हे पद बालगंधवांनी म्हणाव ेयाबद्दल मी ५–७ वदवसापूंवी रा. 
म ज मदार यासं पत्र वलवहले आहे. त्याच पत्रात नाटकाची प्रयोगाबरह कूम प्रत पाठववण्याववषयीही प न्हा 
वलवहले आहे. म ंबईच्या म क्कामाकवरता प्रती तयार होत नाहीत. पण मला त्याबद्दल ववशषे फेरफार 
केल्यावरच नाटक प्रवसद्ध करणे बरे.  
   



 नाताळच्या स ट्टीत मला वतकडे येता येणार नाही. बह धा त्या स ट्टीत नव ेनाटक वलहाव ेलागेल. ते 
न वलवहल्यास अलाहाबादेस जाईन.  
   
 ज्योवतषावरील वनबंध लाबंणीवर पडण्याचे कारण इतकेच की रा. यंदे याजंपाशी प्रवसद्ध करण्याचे 
बरेच काम त ंबल्याम ळे त्यानंा तो प ढील जूनपयंत हाती घेता येत नाही.  
   
 मी अलीकडील वरपोटव वाचीत नसल्याम ळे व पूवीचे वरपोटव काळजीने न वाचल्याम ळे त मच्या 
प्रश्नाचे उिर देता येत नाही.  
   
 गेल्या वदवाळीत जाग्रणे फार झाली. त्याचा पवरणाम पूणवपणे नाहीसा होण्यास आणखी १५-२० 
वदवस गेले पावहजेत.  
   
 कळाव ेहे आशीवाद  
          श्री. कृ. कोल्हटकर  
       * 
४६          खामगाव १९-१०-१०  
 आशीवाद ववशषे. त मचे पत्र पावले.  
  

मला यंदा अवतशय वलवहणे झाल्याम ळे जो वशवथलपणा आला आहे त्याम ळे त म्ही वलहावयास 
सावंगतलेले नवीन पद वलवहता येणार नाही. वशवाय नवीन चालही घालण्यासारखी नाही. म्हणून ‘घाली 
ववधी कसा दारुण घाला’ हेच पद प स्तकात ठेवाव ेलागले. त्याची चाल इतकी चागंली आहे की ते चागंले 
म्हटल्यास त्यास वन्समोअर वमळण्याची खात्री वाटते. ती चाल अजून रंगभमूीवर आलेलीही नाही. त मच्या 
इतर सूचना एका प्रवशेकाच्या चकवा ववष्ट्कंभाच्या द्वारे अमलात आणण्याचा ववचार आहे. मात्र तो घातल्यास 
मोवहनीचे आत्मगत भाषण घालता येणार नाही. व नंदनाचे तरी घालता येईल की काययाची शकंाच आहे. 
नाटक मोठे होता कामा नये. या गोष्टीस फार जपले आहे.  
   

‘ऋणमोचना’ हा शब्द ‘कजव फेडण्याच्या वक्रयेस’ या अथी योवजला आहे. ओळीतील शवेटेच शब्द 
‘कमव ना’ हेच आहेत.  
   
 ‘हा स्वभाव’ याची चाल प्रसंगास अन रूप आहे. परंत  भरैवीचा नेहमी इष्ट ग्रह होत नसतो याम ळे ती 
चाल त्या प्रसंगी बरी वदसत नसावी.  
   
 प स्तक वडसेंबरपयंत वनघेल की काय याची शकंा वाटते. अजून रा. म ज मदाराकंडून हल्ली प्रयोग 
होतो याप्रमाणे वलवहलेली प्रत आली नाही व प ढे केव्हा येणार हे सागंवत नाही. ती आल्यावर मला नक्कल 
करण्यास १ मवहना व द सरी एक नक्कल करवनू घेण्यास १५ वदवस तरी लागतील. प्रत लवकर आल्यास मी 
त मच्याकडे पाठवीनच. उशीराने आल्यासही पाठवीनच. कारण मग मंडळीच्या म ंबईच्या म क्कामास प स्तक 
प्रवसद्ध होणे अशक्यच होईल. घरातील सवव मंडळींची प्रकृती चागंली आहे.  
   



 कळाव ेहे आशीवाद 
          श्री. कृ. कोल्हटकर  
 
४७          खामगाव २५-१०-१०  
  
 आशीवाद ववशषे. 
   
 त मचे पत्र पावले. ‘घाली वववध’ या पदाची चाल फारच स ंदर आहे, याबद्दल खात्री समक्ष 
भेटीअतंींच कवरता येण्यासारखी आहे. ते पद म्हणणे केवळ पात्राच्या मजीवर आहे. पदे गाळण्याची 
वकलोस्कर मंडळींत पात्रासं जी म भा असते वतजकडे लक्षय् प रववल्यास माझ्या सूचनेचा आदर होण्याचे 
फारसे वचन्ह वदसत नाही. त म्ही पावहजे तर बालगंधवास चकवा रा. म ज मदारासं याबद्दल वलहून पहाव.े  
   
 अजून मंडळीकडून नाटकाची प्रत आली नाही. याम ळे वडसेंबरपयंत नाटक छापून वनघेल की काय 
याची शकंा आहे. 
   
 त म्ही ज्या गोष्टीबद्दल मला ववचावरले आहे ती वसद्ध होईल असा संभव वदसतो. 
  
 वदवाळीकवरता बऱ्याच नातलगासं व स्नेह्यासं येथे बोलाववले आहे. हल्ली मी त्याच गडबडीत आहे.  
   
 रा.रा.वास देवराव आपटे याचं्या ‘मराठी भाषेतील सपं्रदाय व म्हणी’ या प स्तकावर मी टीका 
वलवहली आहे. ती त म्हासं ववववधज्ञानववस्ताराचे नोव्हेंबर चकवा वडसेंबरच्या अकंात वाचावयास वमळेल.  
   
 कळाव ेहे आशीवाद.  
          श्री. कृ. कोल्हटकर  

❇ 
   
 ता. क. ज्योवतषावरील वनबंध प ढील ऑगस्ट मवहन्यापयंत प्रवसद्ध कवरता येत नाही असे रा. 
मणेरीकराचें पत्र आले आहे. मी तोपयंत वाट पहाण्यास तयार आहे असे उिर धावडले आहे.  
  
          श्री. कृ. कोल्हटकर  

❇ 
४८          खामगाव १९-११-१० 
  
 आशीवाद ववशषे.  
  
 त मचे पत्र पावले. परंत  गेल्या आठवड्ात पाह ण्याचंी बरीच गडबड असल्याम ळे उिर धाडण्यास 
झाले नाही. पाह ण्यापंैकी एक रा. रा. ववनायकराव केळकर येथील कोटावरील वडत्स्रक्ट व सेशन जज्ज, हे 
होत. व द सरे रा. इनामदार, रुक्क ठाराची प्रस्तावना वलवहणारे हे होत. उभयतां द सरीकडे उतरले होते. पण 



ते मजकडे फराळास आले होते.  
  
 ‘घाली वववध कसा’ या पदाबद्दल काहीच उिर आले नाही.  
  
 त म्हास परीके्षत पूणव यश याव ेअशी इच्छा आहे. परीक्षा झाल्यावर सवड झाल्यास येथे ८-१५ वदवस 
येऊन जाव.े  
  
 कळाव ेहे आशीवाद.  
         श्री. कृ. कोल्हटकर  
      ❇ 
४९         खामगाव २७-११-१०  
 आशीवाद ववशषे. त मचे पत्र पावले. 
  

रा. शकंरराव म ज मदाराकंडून काल पत्र आले. त्यात त्यानंी ‘पे्रमशाेधना’ चे पवहल्या दोन अंकाचंी 
नक्कल लवकरच पाठववण्याचे कबूल केले आहे. त्याबरोबरच वमरजेचे कारभारी रा. आगाश े याचं्या त्या 
नाटकासंबधंी सूचनाही येणार आहेत. त्याचंी ‘मवतववकार’ नाटकावरील रंगभमूीत आलेली मार्ममक टीका 
त मच्या वाचण्यात आलीच असेल.  

 
 ‘मवतववकारा’ वर द सरी टीका रा. केळकर याचंी होय. ती अजमासे तीन वषांपूवी ज्ञानप्रकाशाच्या 
५-६ अंकातं आली होती. शारदा नाटकावर एक टीका मावसक मनोरंजनात व द सरी ववववधज्ञानववस्तारात 
याप्रमाणे दोन टीका ८-९ वषांपूवी आल्या होत्या. पवहली रा. रा. ववनायक बाळकृष्ट्ण पवंडत यानंी 
वलवहलेली असून द सरी सागंलीचे वकील रा. रा. अभ्यकंर यानंी वलवहली होतो. यावशवाय ववस्तृत टीका 
झाल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. शारदेवरील दोन्ही टीका जरा अन दारपणाच्या व कडक भाषेत 
वलवहलेल्या आहेत.  
   

कलेच्या दृष्टीने शारदा नाटकात माझ्या मते संववधानकाची ग ंताग तं वजतकी बहारीची झाली आहे 
वततका वतचा उलगडा झाला नाही. नावयका व नायक याजंवर संकटे साहवजक रीतीने उद  भवली आहेत. 
परंत  त्या संकटाचंा पवरहार वततक्या साहवजक रीतीने झालेला नाही. उदाहरणाथव पहारेकऱ्याची अचानक 
मदत होणे व नायकाने नावयकेची एकदम डोहाजवळ येऊन स टका करणे या गोष्टी म द्दाम घडववल्याम ळे व 
पूवीच्या भागातून उत्पन्न न झाल्याम ळे त्यापासून व्हाव ेवततके आियव उत्पन्न होत नाही.  
   
 गेल्या आडवड्ात ज्ञानप्रकाशात आलेली रा. रा. गोचवदराव कावनटकराचंी पे्रमशोधनावरील 
कडक टीका व वतला ‘ववमला’ नावाच्या स्त्ीने वदलेले मयादेचे पण सणसणीत उिर त म्ही वाचले असेलच. 
रा. कावनटकरानंी वकत्येक गोष्टींचा ववपयास केला आहे तो त मच्या ताबडतोब लक्ष्यात येईल.  
   
 पौरावणक गोष्टीवर वलवहलेल्या नाटकावर कत्याचा हक्क असतो. त्याची भाषणे व पदे्य द सऱ्यास 
छापता येणार नाहीत. पण त्याच संववधानकावर द सरे नाटक वलवहण्यास अथात् काहीच हरकत नाही.  
   



 रा. रा. ग जवर हे १ मवहन्यापूवी कोकणात गेले असे कळते. परत आले की नाही काही माहीत नाही.  
   
 संगीत नाटकापेक्षा गद्य नाटक अवधक वचिवधेक झाले पावहजे असे माझेही मत आहे. व महाराष्ट्र 
नाटकमंडळीकवरता वलहावयाच्या नाटकात ववशषे मनोवधेकत्व आणण्याचा ववचार आहे.  
   
 माझ्या टीकेचा पवहला अधा भाग ववववधज्ञानववस्ताराच्या नवेंबरच्या अंकात व द सरा अधा भाग 
वडसेंबरच्या अंकात येणार आहे.  
   
 रा. रा. गोपाळ वामन बापट (सब जज्ज, नरचसगपूर, मध्यप्रातं) याजंकडून नाटके मागववण्यास 
काही हरकत नाही. पत्र वरील पत्यावर पाठवाव.े  
   
 ‘घाली वववध कसा’ या पदाबद्दल काही कळले नाही.  
   
 क. हे आशीवाद  
          श्री. कृ. कोल्हटकर  
   
 ता. क. माझी शापसंभ्मावरील टीका ववववधज्ञानववस्तारात १८९३ साली प्रवसद्ध झाली. 
   
 त म्ही पेपरमध्ये केलेली चकूी हस्तदोषाने झाली असावी असा परीक्षकाचा ग्रह होण्याचा संभव आहे. 
‘त षारकरकेसरी’ हा रुपकालकारच असावासा वाटतो.  
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
  



५० 
खामगाव ४-१२-१०  

 
आशीवाद ववशषे.  

 
त मची दोन्ही पते्र व टीका पावली. पवहल्या पत्रास ताबडतोब उिर पाठवावयाचे. परंत  कचेरीतून 

घरी आल्यावर जवळ एकही पाकीट चकवा वतकीट नाही असे वदसून आले. व द सरे वदवशी त म्ही म ंबईस 
नसाव ेअसे वाटले. म्हणनू उिर पाठववता आले नाही. 

  
क ं जववहारीत रमणाचे काम गोरेच कवरतात. त्या नाटकाची पद्यावली मजपाशी होती. ती मी 

उमरावती येथील माझ्या च लत बधूंकडे पाठववली आहे. काही वदवसानंी परत येईल. पे्रमशोधनाच्या 
पद्याकंवरता मी बऱ्याच चाली त्या नाटकातून घेतल्या आहेत. ते नाटक ज्यानंी केले आहे त्याचेंच म्हणजे रा. 
वरेरकराचें ‘संजीववनी’ नावाचे द सरे नाटक १७-१२-१० रोजी म ंबईच्या रंगभमूीवर प्रथमतःच येणार आहे. 
त म्ही तेथे त्या तारखेपयंत असल्यास ते त म्हास पाहावयास वमळेलच.  
 

क ं जववहारीचा शवेट कवरताना व ते द रुस्त कवरताना माझी काहीशी मदत झाली आहे. त्याम ळे 
त म्हास त्या नाटकाबद्दल जी मावहती पावहजे आहे ती मजकडून वमळेल. त्या नाटकाचे कते बरेच पे्रमळ 
आहेत. त्यासं त म्ही भेटल्यासही चालेल. 
 

येत्या नाताळात अलाहाबादेस न जाता येथेच राहून पे्रमशोधनाची पे्रसकवरता प्रत तयार करण्याचा 
व ज्योवतषावरील वनबधंाची अखेरची द रुस्ती करण्याचा ववचार आहे. त म्ही त्या वळेी येथे असल्यास बरे 
पडेल. माझ्या ववचाराबद्दल त्यास मी कळवीनच.  
 

अजून सहाव्या नाटकाचे सवंवधानक चागंले ज ळले नसल्याम ळे ते वलवहण्याचा ववचार प ढील मे 
मवहन्यापयंत तहकूब ठेवावा लागत आहे.  
 

रा. कावनटकराचं्या टीकेवरील त मची प्रवतटीका चागंली झाली आहे. वतजमधील त्याचं्या 
क ट ंबासंबधंाच्या अन भवाचा उल्लेख वगळावा हे बरे. व काही कडक शब्दही गाळावते. बाकी काही 
वलवहण्यासारखे नाही.  
 

टीका आज परत पाठवनू देत आहे. कळाव ेहे आशीवाद  
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. ‘मराठी संपद्राय व म्हणी’ या वरील माझ्या टीकेचा अधा भाग ववववधज्ञानववस्ताराच्या 
नोव्हेंबरच्या अंकात आला आहे.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 



५१ 
खामगाव १५-१२-१०  

आशीवाद ववशषे. 
 

त मच्या दोन्ही पत्रासं इतक्या वदवसातं एकही उिर न पाठववण्याचे कारण पवहल्या पत्रात फि 
एकच प्रश्न उिर पावहजे असा होता. तो हा की ज्ञानप्रकाशात त मच्या लेख घेतील की नाही. माझी त्या 
ऑवफसात वनकट ओळख कोणाशीच नाही. द सरे पत्र येण्यापूवी मी तापाने अंथरुणास वखळून अत्यतं अशि 
झालो आहे. कल्पना व तकव शवि ही अत्यंत वाढली असून स्मरण जवळजवळ नष्ट झाले आहे. याप ढे 
माझ्याकडून पंधरा-वदवस तीन वार पयंत माझी पते्र म ळीच येणार नाहीत. कारण पत्र वलवहली की ताप 
वाढतो.  
 

त मचा पूणव पिा मी बरा झाल्यावरही प्रत्येक पत्रात देत जावा. कारण माझी स्मरणशिी नेहमीच 
फार अशि आहे.  
 

येथे प्लेग स रू झाला आहे. आम्ही लवकरच झोपडीवर जाऊ. मी बरा झाल्याबरोबर लागलीच 
अकोल्यास जाईन व जानेवारीत परत झोपडीत रहावयास येईन.  
 

त मचे मताप्रमाणेच माझेही आहे. सववस्तर मजकूर प ढील पत्री.  
 

त म्हास नाटकाची द रुस्ती करण्यासाठी आलेच पावहजे. जानेवारीचे ११ तारखेपासून चार वदवस 
स ट्टी आहे.  

 
कळाव ेहे आ.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

५२ 
खामगाव २६-१-११ 

आशीवाद ववशषे.  
 

त मचे पत्र पावले अजून उवन्नद्रता कायम आहे व डोक्याला थोडे श्रम पडल्यास ताबडतोब प्रकृती 
वबघडते, म्हणून नाटकाची द रुस्ती एवप्रल मवहन्यावर टाकावी लागली आहे. रा. म ज मदाराचंा ववशषे आग्रह 
पडल्यास पद्याववल मात्र लवकर काढण्याचा ववचार आहे. त मचे या बाबतीत काय मत आहे.  
 

पे्रमशोधनाचा पवहला प्रयोग. म ंबई येथे चागंला झाला असे रा. म ज मदाराचं्या पत्रावरून वदसते. 
त म्ही चौकशी करून लोकमत कळ कळववल्यास बरे होईल.  
 

प्रकृतीस बरे वाटल्यावर त मच्या मागील प्रश्नाचंी उिरे पाठवीन. 



 मध्यंतरी इसबाचा उद् भव झाला होता. हल्ली बरा आहे.  
 
लॉवजक हा ऐत्च्छक ववषय घेतलेला एकच माझ्या ओळखीचा ववद्याथी आहे. त्याच्या वळेची सवव 

प स्तके त्याने कोणास तरी देऊन टावकली आहेत. तरी Sidgwick च्या प स्तकाववषयी त्याचं्याकडे चौकशी 
कवरतो.  

 
कळाव ेहे आशीवाद  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. कृष्ट्णशास्त्ी वचपळूणकरकृत मराठी व्याकरणाचे वनबंध व जोशीकृत प्रौढबोध व्याकरण 
माझ्या येथील एका स्नेह्यास पावहजे आहेत. तेथील एखाद्या द कानदारास ती प स्तके माझ्या पत्यावर व्ही. 
पी. ने पाठववण्यास सागंाव.े  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
 
५३ 

खामगाव २८-१-११  
 

आशीवाद ववशषे. 
 

हल्ली प्रकृती बरी आहे. रात्रीची झोप येऊ लागली आहे. इसब उद् भवल्याम ळे मला त्रास होत आहे. 
दोनचार वदवसातं जाईल.  
 

लोकाचंी पद्यावलीबद्दल इतकी ओरड आहे की मला ती छापवावी लागणार असे वदसते. 
त मच्याकडे ती पाठववल्यास त म्ही छापववण्याचे काम कराल की काय ते कळवाव.े म ंबईवैभव छापखान्यात 
दरासंबधंाने व वकती वदवसातं पद्यावली छापून तयार होईल याची चौकशी करावी.  
 

माझ्या मते मवतववकाराच्या संववधानकात जर कोठे कौशल्य असेल तर ते ज्या प्रवशेात चकोर व 
तरंवगणी मनोहराचे मन पत्र घेऊन जाण्याववषयी वळववतात व तरंवगणीचा वनिय मनोहराच्या आश्रमात 
राहाण्याचा होतो त्या प्रवशेात आहे. ता प्रवशे वलहीपयंत मला नाटकाच्या शवेटाववषयी काळजी होती. पण 
तो वलवहल्याबरोबर ती दूर होऊन प ढील भाग फार सोपा गेला. त्यापूवीचा प्रवशे म्हणजे चकोराचे सोंग 
उघडकीस येऊन ववहाराचे व तरंवगणीचे भाडंण होते व ती वनघून जाते तोही माझ्या मते बरा झाला आहे.  
 

ववहार चंचल दाखववला आहे याचे कारण त्यावशवाय नाटकाचा इष्ट शवेट झाला नसता. 
मनोहराचा स्वभाव अगदी ववरुद्ध असल्याम ळे ता ववशषे ख लून वदसतो. सरस्वतीचा स्वभाव प्रथम इतका 
कडक दाखववला आहे. याचे कारणे प ढे ती फारच दीन झालेली पाहून दया उत्पन्न व्हावी. आनंदरावाचंा 
स्वभाव नेभळा दाखववल्याचे कारण धमावभमानी मंडळींची नाटकाशी सहान भतूी रहावी व अधववट 
स धारकावंवषयी कीव उत्पन्न व्हावी. ज्याप्रमाणे ववहाराचा प्रवतज्ञाभगं हे नाटकाचे प्रथम अंग आहे त्याप्रमाणेच 



आनंदरावची फवजती हेही आहे. एकाने ववधवानंी आजन्म ब्रह्यचयव पाळणे वकती कवठण आहे हे reductioad 
absurdum ने वसद्ध होते तर द सऱ्याने प रुषानंी वयस्क ववधवशेी लग्न न करता लहान म लीशी वववाह 
केल्याने कसा पवरणाम होतो हे दाखववले आहे. तरंवगणीच्या हातून अखेरीस कपट व्हावयाचे असल्याम ळे 
ती सत्यवप्रय दाखववली नाही. हवरहर शास्त्र्याचं्या प राणाचा प्रवशेही माझ्या मते बरा साधला आहे. या 
प्रवशेात रावणाची कथा त्याच्या तोंडून वदववली आहे. याच्या उलट ववहार म लींना वशकववतानंा रामकथेचे 
वववरण करीत आहे, व चकोर चंवद्रकेस भेटावयास गेला असताही त्याचे तोडीं रामाची उिी आहे.  

 
मी मवतववकार फार वदवसातं पावहले चकवा वावचले नसल्याम ळे याहून अवधक त्याववषयी वलवहता 

येत नाही.  
 
प ढील पत्रातं प्रयोगाबंद्दल मावहती यावी.  
 
कळाव ेहे आशीवाद.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
५४ 

खामगाव १०-२-११  
आशीवाद ववशषे. 

 
त मचे पत्र पावले. त्यानंतर माझे घरी एक लहानशी चोरी झाली. वतच्या गडबडीत काही वदवस 

गेले व काही वदवस पद्यावली द रुस्त करण्यात गेले. म्हणून उिर पाठववण्यास झाले नाही. वशवाय त म्ही 
कदावचत बडोद्यास असाल हा संशयही अंशतः माझ्या मौनास कारणीभतू झाला.  
 

त मच्या पत्रात रा. म ज मदाराचंा इरादा पद्यावली........तयार ठेवण्याचा असल्याबद्दल जो मजकूर 
होता त्याम ळे जरा माझी गडबड उडाली. कारण मी रा. म ज मदारानंा ती छापण्याबद्दल तोपयंत स्पष्ट 
परवानगी वदली नव्हती. फि त म्हास तसदी द्यावी लागेल इतकेस वलवहले होते. वशवाय पत्रात बरेच 
फेरफार केलेले कळवावयाचे होते म्हणनू त्यानंा पद्यावली मजकडून गेल्यावशवाय प्रवसद्ध न करण्याबद्दल 
ताबडतोब तार केली व पद्यावली श द्ध वलहून काल त्याजंकडे धाडून वदली. ती पोचण्यापूवी प्रती वनघाल्या 
असल्यास मला फारच वाईट वाटेल. त म्हासं याबद्दल काही कळले असल्यास मला कळवाव.े प्र फे मजकडे 
पाठववण्याबद्दलही मी कळववले आहे.  
 

माझ्या उजव्या पायाच्या ग डघ्यातं ४-५ मवहन्यापंासून द खत असल्याचे मी त म्हास कळववले 
असेलच. ते हल्ली वाढले असून मी हल्ली एका पायाने लंगडाच झालो आहे.  
 

मी Methods of Ethics बद्दल वलवहले होते. पण अजून उिर आले नाही. 
 



माझा गाऊन बरीच वष ेवदसत नाही व माझ्या स्नेह्याच्यापाशीही तो नाही. माझ्या बरोबरीचे इसम 
आता ४०-४२ वषांचे आहेत. त्यापंाशी असण्याचा संभव नाही.  
   

शारदा नाटकाबद्दल मी वलवहले होते त्यापेक्षा अवधक काहीच वलवहण्यासारखे नाही. 
  

वरकड मजकूर ठीक आहे.  
 
कळाव ेहे आशीवाद  

श्री. कृ. कोल्हटकर  
 

❇ 
 

५५ 
आशीवाद ववशषे. 

 
त मचे पत्र पावले. त्यापूवीच्या त मच्या दोन पत्रानंा मी उिर पाठववले असता ते कसे पोचले नाही हे 

कळत नाही. मी जी स धारलेली पद्यावली रा. म ज मदाराकंडे पाठववली हाती तीच अखेर छापववण्यात 
आली. मात्र गेल्या शवनवाराकवरता घाईघाईने १००० प्रती काढाव्या लागल्याम ळे त्याचंी प्र फे मला तपासता 
आली नाहीत. प ढील ४००० प्रतींची प्र फे तपासून पाठववली. संववधानकाचा साराशंही काहीसा च कीचा 
होता, तोही स धारला आहे. आता तूतव तरी माझ्या मागचा नाटकाच्या प्रवसद्धीबद्दलचा लकडा 
स टल्यासारखा झाला आहे.  
 

गेल्या ५-६ मवहन्यापंासून माझ्या उजव्या पायाचा ग डघा द खत आहे हल्ली ते द खणे बरेच ववकोपास 
गेले आहे, ते इतके की बरेच वळेा मला लंगडल्यावशवाय चालता येत नाही. याम ळे nervous exhaustion 
ही बरेच होते. इलाज चालू आहेत.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
  



५६ 
खामगाव २५-२-११  

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. त म्हास आज बी. ए. हे उपपद लाववताना फार संतोष वाटत आहे. 
 

रा. ग जवराचें प्रयोगासंबधंाने फार वाईट मत झाले. फेरफारावर त्याचंा फार कटाक्ष आहे. पद्यावली 
प्रवसद्ध झाली ही गोष्टही त्यासं पसंत नाही. मला वाटते ज्या १००० प्रती मजकडे प्र फे येण्यापूवी छावपल्या 
आहेत त्या ववक्रीस ठेवण्यापेक्षा जाळून टाकाव्या हे बरे; व श्री. रा. म ज मदारासं त्याप्रमाणे कळववलेही होते. 
त्या प्रती ववक्रीस आहेत की नाहीत हे कळले नाही. सबब ते प ढील प्रत्री कळवाव.े  
 

मी पवहल्या प्र फात जे फेरफार केले होते त्यावरह कूम फेरफार त म्ही पद्यावलीत केले हे चागंले 
झाले. मला द सरी प्र फे वमळाल्यापासून एक घंट्याच्या आत ती द रुस्त करून पाठवावी लागली. म्हणनू 
च का रावहल्या असाव्यात.  
   

चंद्रहासाची कथा कोणत्या पवात आहे हे मलाही माहीत नाही.  
   

ग डघ्यातील द खणे rheumatic आहे असे वाटते. उन्हाळ्यात जर ते पूणवपणे नाहीसे झाले तर माझा 
संशय खरा होईल. व जर ते तसेच रावहले तर मे मवहन्यात डॉ. भाजेकरानंा दाखवीन. गेल्या २-४ वदवसातं 
द खणे बरेच कमी आहे.  
 

हल्ली मी ज्योवतषावरील वनबधंात ग ंतलो आहे.  
 

कळाव ेहे आशीवाद  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

५७ 
खामगाव ८-३-११  

आशीवाद ववशषे.  
 

त मचे पत्र व वनबंध वमळाला. वनबंध आज परत पाठवीत आहे. इंग्रजी शब्दाबंद्दल मराठी शब्द 
स चववले आहे. एक दोन स्थळी वाक्ये द बोध झाली आहेत चकवा ववरोधाचा भास होत आहे, तेथे ख णा केल्या 
आहेत.  
 

हल्ली येथ कवमवशनर साहेब आल्याम ळे parties होत आहेत. त्याम ळे काल पत्र पाठववण्यास वळे 
झाला नाही. वशवाय पायाच्या आजाराम ळे उत्साह नाही. याम ळे पत्र वलवहण्यास एखादे वळेी ववलंब होतो.  
 



म ंबईहून वत्रवदेी नावाच्या एका ग जराथी गृहस्थाने व संजवगरी नावाच्या एका शणेवी गृहस्थाने 
पे्रमशोधनाबद्दल मला अवभनंदन पते्र पाठववली आहेत. ती लागोपाठ आल्याम ळे ती रा. म ज मदाराचं्या चकवा 
इतर स्नेह्याचं्या पे्ररणेने वलवहण्यात आली असावी अशी शकंा येते.  

 
वरकड मजकूर ठीक आहे.  
 
कळाव ेहे आशीवाद  

श्री. कृ. कोल्हटकर  
 

❇ 
 

५८ 
खामगाव २१-३-११  

आशीवाद ववशषे. 
 

त म्ही पाठववलेली मानापमान नाटकाची पद्यावली व त्या नाटकाच्या पवहल्या प्रयोगाबद्दल सववस्तर 
मावहतीचे पूणव असे पत्र ही पावली. नाटक लोकवप्रय झाले हे पाहून आनंद झाला. इद प्रकाशातही अन कूल 
लेख आला आहे या नाटकाबद्दल माझ्या स्नेह्यापंैकी एखाद्याच्या ववरुद्ध त म्हाला वलहाव ेलागेल असे त म्ही 
वलवहता, त्याचा अथव बरोबर कळला नाही. मानापमान नाटकासबंंधाने वलवहण्याचा त मचा ववचार आहे 
काय? रा. बापटावंवरुद्ध काही वलहावयाचे आहे काय? चकवा रा. ग जवरावंवरुद्ध?  
 

माझ्या च काबंद्दल वलवहण्यास प्रत्यवाय का असावा? आपले खरे मत प्रकट करण्याला केव्हाच 
हरकत नाही. मात्र लेखात उपहासपर दृष्टी नसावी.  
 

माझे प ण्यास येणे स ट्टी स रू झाल्यावर म्हणजे अथात् मे मवहन्याच्या १५ व्या तारखेनंतर होणार.  
 

प ढील पत्रातं मानापमानातील पद्यावंवषयी त मचे मत कळवाव.े  
 
कळाव ेहे आशीवाद.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
  



५९ 
खामगाव १३-४-११  

 
आशीवाद ववशषे.  

 
त मची वतन्ही पते्र पावली.  

 
मी आपल्या पत्रात ‘उपहासपर टीका नसल्यास ती करण्यास काही हरकत नाही’ असा जो मजकूर 

वलवहला होता तो त मच्या संबंधाने नसून एकंदर टीकासंंबंधाने सामान्य वनयम म्हणून वदला होता. त म्ही 
माझा उपहास कराल असे मला स्वप्नातही वाटणार नाही.  
 

मवतववकाराच्या प्रती रा. रा. लक्ष्मण गणेश महाजन याचं्या जवळ वशल्लक असतील. नसल्यास मला 
मे मवहन्यात त्याची द सरी आवृिी कावढली पावहजे.  
 

ज्योवतषावरील वनबंधात सवव स धारणा होऊन तो छापण्यास तयार झाला आहे. मे मवहन्याचे १६ व े
तारखेस छापण्यास स रुवात होईल. आकृवत पाठवनू वदल्या आहेत. त्याचंी सखं्या १५ आहे.  
 

उपान्त्य प्रवशे अजून वलवहला नाही. प ढील मवहन्यात वलवहणार आहे. त्यात बह तकरून तडाग, 
ववहंग वगैरे नीच पात्राचं्याच तोंडून कथानक वदवाव ेलागेल असे वाटते. इतर भागातही अजून स धारणा 
व्हावयाच्या आहेत. Press Copy मे मवहन्याच्या १५ तारखेच्या आत तयार व्हावी असा अंदाज आहे. 
 

नवीन नाटकासंबधंाने अजून काही ववचार झाला नाही. याचे म ख्य कारण अजून पायास बरे वाटत 
नाही हे होय. ज्योवतषावरील वनबधं, पे्रमशोधन व मवतकार छापववण्याकवरता मला मे मवहन्याच्या स ट्टीत 
म बईस रहाव ेलागेल, तेव्हा प्रकृती डॉक्टरास दाखवनू औषधोपचार स रू करण्याचा ववचार आहे. हल्ली 
येथील डॉक्टराचें औषध चालू आहेच.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

६० 
खामगाव २६-४-११  

आशीवाद ववशषे.  
 

त मचे पत्र पावले. केसरीतील टीका वाचली. वतच्यात दाखववलेले दोष मला अथातच कबलू 
नाहीत. त म्ही वतला जे उिर पाठववणार आहात त्याच्याशी माझा म ळीच संबधं नसलेला बरा. त म्ही 
केसरीकडे ते पाठववल्यास ते प्रवसद्ध होईल असे वाटते. वाटल्यास रा. केळकरासं एखादे पत्र पाठवाव.े 
नाट्यहंसाच्या.......तारीख माहीत नाही........ 

 



आम्ही न कतेच गावात रहावयास आलो.  
 
हल्ली हातून काही काम होत नाही, त्याम ळे अस्वस्थता वाटत आहे. मे मवहन्यापयंत ‘पे्रमशोधन’ 

तपासून होते की काय याची शकंा वाटू लागली आहे.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

६१ 
खामगाव १३-११  

आशीवाद ववशषे.  
 

त मचे पत्र पावले. मी येथून या मवहन्याच्या १५ व्या तारखेस वनघनू १६ ला सकाळी म ंबईस 
पोहोचेन. मोहन वबत्ल्डंगमध्ये राहीन. खोलीचा नंबर अजून कळला नाही. पत्र पाठववणे झाल्यास मनोरंजन 
ऑवफसच्या पत्त्यावर पाठवाव.े  
 

नवीन नाटकाचे सवंवधानक अजून ज ळले नाही; व म्हणून या स ट्टीत ते वलवहता येईल असे वाटत 
नाही. बाकी ‘सत्वपरीक्षा’ नाटकाच्या जावहरातीम ळे ते नाटक वलवहण्याचे लाबंणीवर पडण्याचे कारण 
नाही.  
 

‘पे्रमशोधना’ ची श द्ध प्रत तयार झाली. मोवहनीचे ववषप्रशना पूवीचे आत्मगत भाषण घातले आहे. 
तडाग, प ष्ट्कवरणी, ववहंग व चंडी याचंा मत्सरमूलक प्रवशे गावळला आहे. आता नाटकात बीभत्स भाग 
रावहला नाही असे वाटते. त म्ही म ंबईस आल्यावर सवव प्रत वाचावयास वमळेलच.  
 

मला या स ट्टीत प णे येथे २-३ वदवसापेंक्षा अवधक वळे रहाता येणार नाही. 
  

वरकड मजकूर भेटीअतंी. कळाव ेहे आशीवाद. 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

  



६२ 
वद एम्पायर चहद  हॉटेल, 
हॉनवबी रोड, फोटव, बॉम्ब े

२२ मे १९११ 
आशीवाद ववशषे.  

 
पे्रमशोधन छापण्यास स रवात झाली. वनबधं छापण्यास आज स रवात होणार. आज संमेलनाचा 

पवहला वदवस आहे.  
 
पत्र पाठववणे झाल्यास वरील पत्त्यावर पाठवाव.े  

 
आज गडबड असल्याम ळे येथेच संपववतो.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

६३ 
खामगाव ७-७-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 

मी त मच्या म बंईच्या पत्त्यावर एक पत्र पाठववले होते ते पोचले असेलच. त्यात त म्हास वऱ्हाडात 
येण्याबद्दल वलवहले होते. काल त मचे वमरजेहून पत्र आले. त्यानंतर येथील डॉ. पारसनीस यासं भेटलो. 
त्याचेंही मत खामगावची हवा वमरजेप्रमाणेच आहे असे पडले. तरी त म्ही सवडीप्रमाणे इकडे येण्याचे कराव.े 
  

पे्रमशोधनाचे म खपृष्ठ अजून छापावयाचे रावहल्याम ळे प्रती तयार झाल्या नाहीत. एक न बाधंलेली 
प्रत मी रा. म ज मदाराकंडे स मारे २० वदवसापूंवी पाठववली होती. पण ती त्यासं पोचली की नाही हे कळले 
नाही. ती प्रत त मच्या वाचण्यात आली असेलच. 
 

ज्योवतषावंरील वनबंधाच्या चवथ्या फॉमास तीन आठवडे झाले तरी तो अजून छापून वनघाला नाही. 
याच वगेाने वनबधंाचे काम चालल्यास तो पूणव होण्यास ४-५ मवहन्यापेंक्षाही अवधक काळ लागेल असे वाटते.  
 

माझा ग डघा हल्ली पूवीपेक्षा बऱ्याच चागंल्या त्स्थतीत आहे. त्यासं सायनो-हेटीस हा ववकार आहे. 
संवधवात नाही; त्याम ळे पावसाळ्याचा त्यावर काही पवरणाम होत नाही.  
 

येथे रुक्क ठारकते रा. ठोसर २ वदवसाकंवरता आले होते. रा. जठाराकंडे उतरले असून मजकडे 
जेवावयास आले होते.  
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
 



श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 
 

६४ 
खामगाव २०-८-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मची दोन्ही पते्र पावली. परंत  गेल्या पंधरवड्ात येथे पाह ण्याचंी गदी असल्याम ळे ताबडतोब 
उिरे धाडता आली नाहीत. जाग्रणेही फार झाली.  
 

मी चहद एजन्सीला पे्रमशोधनाच्या २००० प्रती ८२५ रुपये रोख व २५ प्रती याचें मोबदल्यात ववकल्या 
आहेत. रुपये हपे्तबंदीने येणार आहेत. २५ प्रती स्नेह्यासं द्यावयाकवरता वमळावयाच्या आहेत. ही गोष्ट 
कोणास कळववण्याचे कारण नाही.  
 

पद्यावलींच्या प्रती कदावचत् चहद एजन्सीच ववकत घेईल. न घेतल्यास जे वतचे न कसान होईल 
वतजबद्दल मी अथात् जबाबदार नाही. पद्यावलीची ववक्री प स्तकाम ळे कमी झाली तरी मला वाईट वाटणार 
नाही.  
 

वनबधं जानेवारीपयंत तयार होत नाही. झाल्यानंतर प्रकाशक रा. यंदे हे जावहरात देतीलच.  
 

मी त मचे पवहले पत्र आल्यानंतर रा. रा. जोगळेकरासं पत्र वलवहले आहे. त्याचा इष्ट पवरणाम न 
झाल्यास माझा वनरुपाय आहे.  
 

५ व्या नाटकाचे काम यंदाचे साली अथात् हाती घेता येत नाही. 
  
कळाव,े हे आशीवाद 

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

  



६५ 
खामगाव २५-८-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. प्रती काल वमळाल्या. आज रोजी ७ प्रती ७ इसमाचं्या नावाने पाठवीत आहे.  
 

वनबधं संपण्यास अजून ५-७ मवहने अवधी आहे असे रा. गोपाळराव यासं कळवाव.े  
 

पे्रमशोधनाचे प्रयोग कसे चालले आहेत हे सवडीप्रमाणे कळवाव.े 
 

कळाव ेहे आशीवाद.  
श्री. कृ.कोल्हटकर  

❇ 
 

६६ 
खामगाव ३-९-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मची होन्ही पते्र पावली. रा. पेठे यास राग येण्याचे कारण नाही. ज्या गृहस्थासं प्रती पाठववण्याचे 
मी ठरववले होते त्याचं्या यादीत त्याचे नाव आहे, व त्याचें पूणव नाव मला ताबडतोब कळले असते तर मी 
आपल्या प्रतीबरोबरच त्याचंी प्रत पाठववली असती. मला त्याचें पूणव नाव ठोसर ववकलाकंडून जेव्हा कळले 
तेव्हा मजजवळच्या सवव प्रती खपून गेल्या होत्या. कारण मला वकती प्रती स्नेह्याकंडे पाठवाव्या लागतील 
याचा नीट अंदाज नसल्याम ळे मी चहद एजन्सीशी २५ प्रतींबद्दल मात्र करार केला होता. परंत  त्या सवव प्रती 
तेव्हाच संपून गेल्या, व प्रस्तावनेत ज्याचें आभार मावनले आहेत त्यापंैकी दोघासं व माझ्या सबंंध्यासंही 
देण्यास मजपाशी प्रत वशल्लक रावहली नाही. म्हणून प न्हा काही प्रती मी ववकत घेतल्या आहेत व एक पत्र 
उदवयक मी रा. पेठ्याकंडे पाठववतो. त मचे पत्र आले नसते तरी मी त्याजंकडे प्रत पाठववणार होतो.  
 

हे पत्र रा. पेठे यास दाखवाव.े म्हणजे त्याचंा राग दूर होईल अशी खात्री आहे. म ंबईहून एक स्नेही 
येथे आले. त्याजंकडून असे कळले की रा. राजहंसाबंद्दल म ंबईत वाईट कंड्ा उठल्या आहेत. त्याचं्या 
म ळाशी साजंवतवमानातील बातमी आहे असे वदसते. त्या कंड्ा उघड उघड खोट्या आहेत अशी माझी 
खात्री आहे, व त्या स्नेह्यास मी त्याप्रमाणे सावंगतलेही. मला वाटते की त्या पत्राच्या संपादकावंर 
अब्र न कसानीची वफयाद केल्यास अशा भलत्या कंलत्या आपोआप नाहीशा होतील.  
 

कळाव,े हे आशीवाद  
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
  



६७ 
खामगाव १०-९-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पत्र पावले. साजंवतवमानाच्या कोणत्या अकंात रा. राजहंसाबंद्दल मजकूर आहे हे मलाही 

माहीत नाही. म ंबईत चोहोंकडे ती बातमी पसरली आहे. तेथील कोणा तरी गृहस्थास वलवहल्यास 
ख लासेवार हकीकत कळेल. 
  

रा. खावडलकर यासं पाठवावयाची प्रत मी रा. केळकरांच्याच पत्त्यावर (रा. खावडलकराचंा पिा 
माहीत नसल्याम ळे) पाठववली होती. ती त्यासं वमळाली की नाही हे ववचारून मला कळवाव.े  
 

रा. खावडलकराचें द सरे सगंीत नाटक बसववण्यास स रुवात झाली की काय? नाटक वकती 
वलवहले गेले आहे? ते वकती वदवसानंी बाहेर येणार? 
 

वकलोस्कर मंडळी व रा. ग जवर याजंमधील दे्वष वदवसेंवदवस ववकोपास जात असलेला पाहून फार 
वाईट वाटते. रा. ग जवराकंडून मंडळीसंबंधाने व रा. खावडलकरासंंबंधाने जे वतवन घडले ते अशा प्रकारचे 
होते की प न्हा त्याजंमध्ये सलोखा होण्याची आशाच वाटत नाही. माझा स्वभाव असा आहे की मला दे्वषाचा 
संपकव  सहन होत नाही व दे्वषापासून स खही होत नाही. वकलोस्कर मंडळी ज्याप्रमाणे माझ्याशी स्नेहभावाने 
वागते त्याप्रमाणे रा. ग जवरही वागतात. असे असल्याम ळे उभयतासं परस्पराबंद्दल तीव्र भाषा वापरताना 
पाहून मनास फार वाईट वाटते. बरे, अशा त्स्थतीत एका पक्षाचा स्नेह पार तोडून टाकणे तरी रास्त होईल 
का? हातून अन वचत कृत्य घडल्यावर जर स्नेह्यानंी टावकले तर स धारणा होण्याचा संभव आहे चकवा 
स्नेह्यानंी पूवववत् स्नेह कायम ठेवनू स धारण्याचा प्रयत्न केला तर आहे? रा. ग जवराऐंवजी माझ्या एखाद्या 
वनकट संबंध्याकडूनच असे वतवन घडले असते तर मी त्याचा संबधं तोडून टाकण्यास तयार झालो असतो 
का? वनदान उभयपक्षामंध्ये साधारण स्नेह्याचे एखादे बंधन असल्यास दे्वषाची तीव्रता काही तरी कमी होईल 
अशी माझी खात्री आहे. 
 

 अलीकडे माझे डोके इतके हलके झाले आहे की अगदी थोडावळे ववचार केल्यास ते गरम होऊन 
जाते व क्ष ल्लक कारणानेही त्याचा समतोलपणा वबघडून जातो. हा सारा गेल्या दोन वषांतील दगदगीचा व 
जाग्रणाचंा पवरणाम असावा. वनबधं बाहेर आल्यावर मला काही वष ेपूणव ववश्रातंी घ्यावी लागेल असे वदसते.  
 

त मच्या पत्राचंी उिरे वळेेवर न जाण्याचे एक कारण ही सापं्रतची मनःत्स्थतीच होय. हल्ली साधे पत्र 
वलवहणेही अत्यंत अवघड वाटते. कोटाच्या कामाची दगदग पूवववत् म ळीच सहन होत नाही व वाचनाला 
आवश्यक अशी एकाग्रताही द ःसाध्य वाटते.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
  



६८ 
खामगाव २५-९-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. त्याचे उिर जाईपयंत त मचे मन अस्वस्थच रहाणार असे त म्ही वलवहल्यावरून हे 
पत्र ताबडतोब वलहीत आहे.  
 

रा. म जूमदार यानंी रा. ग जवराबंद्दल जो मजकूर त मच्या पत्रात वलहून पाठववला होता त्याबद्दल 
त्यासं कोणत्याही तऱ्हेचा दोष देता येत नाही; कारण रा. ग जवर याचें त्याचं्याशी वतवनच तसे झाले. 
त्याचप्रमाणे रा. ग जवर याचें वतवन कसेही असले तरी जोपयंत ते मजशी वमत्रत्वाने वागतात तोपयंत मलाही 
त्यंच्याशी तसेच वागले पावहजे. त्याचें वतवन मला पसंत नाही असे मी त्यास कळववले आहेच. पण याच्याही 
पलीकडे वनष्ठ रपणाने वागणे मला अशक्य वाटते. अशा त्स्थतीत दोन्ही पक्षाकंडून एकमेकासंंबंधाने कट  
भाषा वापरलेली पते्र मला यावी यात नवल नाही. व त्यासंबंधाने कोणालाही दोष देता येत नाही. मात्र यात 
मजकडेही कोणता दोष येत नाही अशी माझ्या स्नेह्याचंी खात्री झाल्यास मला समाधान वाटेल.  
 

वरील प्रकारात त मचा काही संबंध नाही. केवळ त मच्या पत्रात रा. शकंररावानंी वलवहलेला मजकूर 
मला लागण्यासारखा होता यात त म्हासं वाईट वाटण्यासारखे काही नाही. त्या मजक राबद्दल रा. 
शकंररावासंही दोष देता येत नाही हे मी वर वलवहलेच आहे. 
 

रा. खावडलकराचें नव ेनाटक बसववण्यास स रुवात झाली की काय येवढाच माझ्या प्रश्नाचा भावाथव 
होता. ते पूणव झाले नसाव ेअसे मलाही वाटत होतेच. पूणव झाले नसले तरी बसववण्याची स रुवात होण्यास 
कोणतीच हरकत नाही.  
 

रा. खावडलकराबंद्दल मला अत्यंत आदर वाटत आहे. याचे म ख्य कारण त्याचंी असामान्य 
कल्पकता. त्याचं्या पवहल्या संगीत नाटकातंील कववतेबद्दल माझे वततके अन कूल मत नाही. परंत  द सऱ्या 
नाटकात त्यासंबधंाने फार स धारणा होईल अशी माझी खात्री आहे; व हे माझे मत मी अनेकापंाशी बोलूनही 
दाखववले आहे. राजकीय बाबतीत त्याचंा व माझा अथातच मतभेद आहे. परंत  तो असूनही त्याजंबद्दल मला 
इतका सपे्रम आदर वाटतो की तसा आदर रा. केळकरावंशवाय इतर कोणाही त्या पक्षाच्या गृहस्थाबद्दल 
वाटत नाही. याचे कारण ते नाटकरचनेच्या कामात माझ्याच मताचे आहेत व त्यानंी पे्रमशोधन बसववतानंा 
फार मदत केली हेही अंशतः असाव.े  
 

रा. गणपतराव भागवतानंी आत्महत्त्या केल्याबद्दलचा मजकूर त मच्या वाचण्यातं आला असेलच. 
माझा महाराष्ट्रमंडळीशी ववशषे पवरचय होण्यास कारण रा. भागवतच झाले, व त्याजंकडून मला अधून 
मधून स्नेह्याच्या नात्याने पते्रही येत असत. याम ळे त्याचं्या मृत्यूम ळे मला स्वतःला अत्यंत खेद झाला आहे. 
ते माझे जरा दूरचे नातेवाईकही होते.  
 

वरकड मजकूर ववशषे नाही.  
 

कळाव ेहे आशीवाद. 



श्री. कृ. कोल्हटकर  
 

❇ 
 
६९ 

खामगाव १९-९-११ 
 

आशीवाद ववशषे. 
 
रा. ग जवर यानंी पोलीस कवमशनर यासं पत्र पाठववल्याबद्दलची मावहती खोटी आहे असे मला 

खात्रीलायक कळले आहे. हे वतवमान रा. जोगळेकर, रा. शकंरराव वगैरे मंडळींस कळवाव.े  
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
७० 

खामगाव १३-१०-११ 
आशीवाद ववशषे. 

 
१०-१०-११ चे त मचे पत्र आज पावले. मी ८-१० वदवसापूंवी त म्हासं ह बळीच्या पत्त्यावर जे पत्र 

पाठववले ते त म्हास पोहोचले असे त्या पत्रावरून वदसते. परंत  गेल्या शतकातील प्रम ख मराठी 
कादंबरीकार, त्याचें ग णावग ण व त्याचें प्रम ख गं्रथ यासबंंधी मी त मचे मत ववचारले होते, त्यासंबधंाने त्या 
पत्रात काही मजकूर नाही. यावरून त म्ही ज्या पत्राबद्दल वलवहता ते तेच पत्र चकवा द सरे कोणते याबद्दल 
काहीच कळत नाही. ते पत्र त म्हास वमळाले असल्यास मला त मचे मत कळवाव.े  
 

रा. ग जवराचंा त मच्याबद्दल गैरसमज होण्याचे काही कारण नाही. ते हल्ली कोकणातून म ंबईस परत 
आले आहेत. ज्योवतषावरील वनबधंाची फि ९६ पृष्ठे आतापयंत झाली आहेत.  

 
वरकड मजकूर ववशषे नाही. 
  
कळाव ेहे आशीवाद. 

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

  



७१ 
खामगाव १७-१०-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. मला ववववधज्ञानववस्ताराच्या दरबारच्या अंकाकवरता मराठी कादंबऱ्याचंा 
इवतहास वलहावयाचा आहे; व त्याकवरता प्रम ख मराठी कादंबरीकार, त्याचें उिम गं्रथ व उभयताचें ग णदोष 
याबद्दल त मचे मत ववचारले होते. तरी सवडीप्रमाणे ते कळवाव.े  
 

ज्योवतषावरील वनबधं प ढील जून मवहन्यापयंत प रा होत नाही. त्यानंतरही मला बरीच वष े पूणव 
ववश्रातंी घ्यावी लागणार. कारण प्रकृती फार अशि झाली आहे. आज पहाटे ४ वाजता पोटात कसेसेच 
होऊन डोके वगेाने वफरू लागले. हल्ली प्रकृती पूवववत् आहे. ववववधज्ञानववस्ताराचा वनबंध हातून पार पडला 
म्हणजे वमळववली असे वाटते.  

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
ता. क. सवड झाल्यास मराठी प स्तकाचंी छापलेली एखादी यादी पाठवनू द्यावी. 
 

श्री .कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
७२ 

खामगाव २८-१०-११ 
आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पत्र पावले. त मची प्रकृती स धारल्याबद्दल कळवाव े व सवडी. प्रमाणे इकडे यावे, म्हणजे 

मनास ह शारी वाटेल. मी हल्ली ‘मराठी कथात्मक वाङ्मय’ हा वनबधं वलवहण्यात ग ंतलो आहे. तो १०-११-११ 
चे आत पाठवावयाचा आहे. तोपयंत माझे पत्र त म्हास येणार नाही. त मच्या सूचनाचंा अवश्य ववचार करीन.  
 

पे्रमशोधनाची चकवा द सऱ्या कोणत्याही नाटकाची हस्तवलवखत प्रत मजपाशी नाही. केव्हाच त्या 
प्रती फाडून टावकल्या आहेत.  
 

‘धमाचे आलोकन कवरत तयाच्या उदरीं’ याचा अथव ‘सूयव जगतावरील धमाची तपासणी करीत 
गगनोदरातं भ्मण करीत आहे’ असा आहे.  
 

मनोरंजनाकवरता ‘संपावदका’ या नावाची गोष्ट पाठववली आहे. त म्हास कदावचत् ऑवफसात 
वाचावयास वमळेल.  
 



कळाव ेहे आशीवाद 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

७३ 
खामगाव २०-११-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मची दोन्ही पते्र पावली. पण मी वनबधंलेखनात मग्न असल्याम ळे ताबडतोब उिर देता आले 
नाही. आज वनबधं पाठववला. गेल्या दीड मवहन्यात फार श्रम पडले; व ७५-१०० प स्तके चाळावी लागली. 
काल रात्री २ वाजेपयंत जाग्रण झाले. आज फारच थकल्यासारखे वाटत आहे.  
 

नानासाहेब जोगळेकराचं्या मृत्य वातेने फार वाईट वाटले. वकलोस्कर मंडळीची फार मोठी हानी 
झाली. परंत  अजून बालगधंवव, बोडस ही मंडळी धीर न सोडता एकोप्याने वागल्यास पूवीच्या दोन 
प्रसंगाइंतका हा प्रसंग जाणवणार नाही. नानासाहेबाचं्या जागेकवरता जी उमेदवार मंडळी आहे त्या सवांत 
हल्याळकराचें मंडळींतील चचतूबोवा हे पवहल्या प्रतीचे येतील. ते वकलोस्कर मंडळीस वमळाल्यास कंपनी 
लवकरच सावरेल असे वाटते. त्यावशवाय बेडेकर, गोरे, धारप, काडगावकर इत्यादी इतर मंडळीही आहे. 
त्यापैकी कोण वमळतो हे पहाव.े कोणीही वमळाला तरी तो नानासाहेबासंारखा पे्रमळ, उदार, मोकळ्या 
मनाचा असणे शक्य नाही.  
 

गडकरी याचं्या नाटकाबद्दल माझेही फार चागंले मत आहे. ही गोष्ट त्याजंकडून त म्हासं कळली 
असेलच.  
 

मला बादशहाच्या आगमनाप्रीत्यथव वमळणाऱ्या स ट्टीत म ंबईस येता येणार नाही. माझे येणे झाले 
असते तरी दगदग फार होऊन परत वळेेवर येणे झाले नसते.  
 

कळाव ेहे आशीवाद 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
  



७४ 
खामगाव ३०-११-११ 

आशीवाद ववशषे 
 

त मचे पत्र पावले. मला अजून वकलोस्कर मंडळीचे प ढे करावयाच्या व्यवस्थेबद्दल काही पत्र आले 
नाही, व येईल असा संभव नाही. त म्हासं काही बातमी कळल्यास मला कळवावी.  
 

कंपनीस दोनचार मवहने स ट्टी घेतलीच पावहजे असे मला वाटत नाही. हल्याळकराचे कंपनीतील 
चचत बोवा, बेडेकर चकवा गोरे याचं्यासारख्या एखादा ज ना नट वमळेल तर शाक ं तल, सौभद्र, शारदा, 
वीरतनय, मृच्छकवटक, शापसंभ्म या सारखी ज नी नाटके प्रथमपासून चालू ठेवण्यास हरकत नाही. 
स्त्ीपात्री म लगा गेल्याने वजतकी हानी होते वततकी या प्रसगंी होण्याचे कारण नाही.  
 

आमच्या कोटास दरबारकवरता ७ वडसेंबर पासून १२ वडसेंबरपयंत स ट्टी आहे. परंत  गाड्ा 
वमळण्याची वानवा व तेथे रहाण्याची गैरसोय होण्याचा संभव, याम ळे मी म ंबईस जाण्याचा बेत रवहत केला 
आहे. त्या स ट्टीत मी बह धा नागपूर येथील माझे च लते आजारी आहेत त्यासं भेटण्याकवरता जाईन. म ंबईस 
यंदा गेलोच तर नाताळात जाईन.  
 

माझी प्रकृती बरी आहे. कधी कधी झोप मात्र यावी तशी येत नाही.  
 

कळाव ेआशीवाद. 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 
७५ 

खामगाव ८-१२-११ 
आशीवाद ववशषे. 

 
त मचे पत्र पावले. मी अलीकडे स दाम्याच्या पोह्यातील १९ वा लेख वलवहण्यात ग तंलो होते. तो 

आताच संपला. 
 

महाराष्ट्रमंडळीकवरता नाटक वलवहण्याचा प्रयत्न मी येत्या मे मवहन्यात करणार आहे. त्यापूवी 
आरंभ करणे शक्य असल्यास जरूर करीन. परंत  माझ्या डोक्याच्या अन कंपाहव त्स्थतीवरून ते शक्य वदसत 
नाही.  
 

रा.रा. लेले याचंा आवाज जरा बारीक आहे असे ऐवकतो पण रा. जोगळेकराचंा आवाजही प्रथम 
बारीकच होता.  

 
आज रात्री मी नागप रास जाईन. व तेथे दोन वदवस राहून परत येईन. नाताळात म ंबईस जाण्याचा 

ववचार आहे. तोपयंत त म्ही तेथे आल्यास भेट होईलच.  



 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
७६ 

खामगाव १२-१२-११ 
आशीवाद ववशषे. 

 
त मचे ता. ११-१२-११ चे पत्र पावले.  

 
मी काल नागप राहून परत आलो. आजचा उत्सव चागंल्या रीतीने पार पडला. 

 
वकलोस्कर मंडळीकडून रा. जोगळेकराचं्या मृत्यनंूतर घडलेल्या वृिाबद्दल एक काडव माझ्या 

नावाने आले होते. पण ते पोस्टमनच्या च कीने रा. कोठारे नावाच्या वकीलाकडे रवाना झाले. असे मला 
त्याजंकडून काल कळले. त्यानंी ते पत्र परत केले असे ते म्हणत होते. पण ते मला अजून वमळाले नाही. 

 
‘रंगभमूी’ च्या गेल्या अंकात त म्ही मजबद्दल जे उद् गार कावढले आहेत त्यावंरून त मचा 

मजववषयीचा आदर चागंला व्यि होतो. पण त्यास मी म ळीच पात्र नाही असे मला वाटते. तो लेख 
वाचताना मला फारच लाज वाटली व माझे वाचन संपताच तो मी क लपात कोंडून ठेववला. त मच्या लेखात 
सत्याचा काही अंश असेलही, पण त्याने वपशाचरूप टीकाकाराचं्या हातात चागंले कोलीत वदल्यासारखे 
होईल. माझा स्वतःचा उपहास झाल्यास मला फारसे वाटणार नाही, पण त म्हासं स्वतःस त्यापासून फार 
त्रास होईल. व त्यास मी कारण झालो असे मला वाटून माझ्याही मनास बराच त्रास होईल. हातून गेलेला 
लेख परत आवणता येत नाही, हे खरे आहे. पण याप ढील लेख तरी जपून वलवहण्याची त म्हास सूचना आहे. 

 
ववववधज्ञानववस्ताराचे वदल्ली दरबारावनवमि दोन अंक वनघावयाचे होते. त्यापंैकी वडसेंबरचा अकं 

वनघालाच. प ढील जानेवारीचा अंक व फेब्र वारीचा अंक वमळून एक जोड अंक वनघणार आहे. त्यापकैी 
पूवोि अंक दरबारचा आहे. त्यात माझ्या वनबधं ‘मराठी कथात्मक वाङ्मय’ व रा. आपटे, रा. साने, रा. 
केळकर याचें वनबधं येणार आहेत. 

 
मनोरंजनाचा दरबारचा अकं जानेवारीच्या १० तारखेच्या स मारास वनघणार. त्यात माझी गोष्ट 

‘संपावदका’ (संयोवगता नव्हे) येणार व त्यातच माझा ववनोदी लेख म्हणजे ‘स दाम्याच्या पोह्या’ं पैकी १९ वी 
म वष्ट ‘आमचे बैठे खेळ’ हा येणार. हा लेख पूवीच्या म ष्टीपेक्षा बराच मोठा झाला आहे. वरकड मजकूर ववशषे 
नाही. 

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 
❇ 



७७  
खामगाव १७-१२-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. मनोरंजनात येणाऱ्या गोष्टीची पेजप्र फे काल परत पाठवनू वदली. बाकीच्या 
लेखाचंी प्र फे अजून आली नाहीत. 

 
माझे नागप रचे च लते बह धा येथे नाताळात येतील. व या कारणाने मला त्या स ट्टीत म ंबईस येता 

येणार नाही असे वाटते. आलोच तर शवेटच्या दोनचार वदवसाकंवरता येईन. 
 
गेल्या चार वदवसातं मला कोटातील काम फारच कराव े लागले, व प्र फेही तपासावी लागली. 

वशवाय एका स्नेह्याच्या घरी लग्न असल्याम ळे जाग्रणेही झाली. प ढील आठवड्ात चागंली ववश्रातंी वमळेल 
असे वाटते. 

 
गोष्टीत चार वचते्र येणार आहेत. वचत्रासं द्धा गोष्टीस १५ पषृ्ठे लागतील. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 
 

 श्री. कृ. कोल्हटकर 
 
ता. क. मला वकलोस्कर मडंळीकडून पत्र येऊन ते एका स्नेह्याकडे च कीने गेले होते ही गोष्ट खरी 

नसून केवळ त्या स्नेह्याची गप्प होती. अजून मला मंडळीकडून काहीच वतवमान कळले नाही. 
 

 श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 
 

७८ 
 खामगाव २८-१२-११ 

आशीवाद ववशषे. 
 

मी ४-५ वदवसापंासून सदीने आजारी आहे. पवहले २ वदवस फार जड गेले. आता प्रकृती प ष्ट्कळ 
बरी आहे. मी आज रात्री मेलने म ंबईस येईन. त म्हास भेटेनच. 

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
  



७९  
खामगाव ९-२-१२  

  
आशीवाद ववशषे. 

 
मी गेल्या मवहन्यात पत्र न पाठववण्याचे कारण मी म ंबईहून आल्यापासून सारखा आजारी आहे. 

रात्रीची झोप येत नाही. त्याम ळे फार त्रास होतो. सवव अगं फ टले असून तडतडते, त्याम ळे वजवास स्वस्थता 
वाटत नाही. कधी कधी बारीक तापही येतो. काही वदवसापंासून वत्रफळा स रू केला आहे. व टब बाथ 
इत्यादी बाह्य उपचार स रू आहेत. हल्ली प्रकृती पूवीपेक्षा चकवचत् बरी आहे, पण उन्हाळा स रू झाल्यावशवाय 
व झोप येऊ लागल्यावशवाय बरे वाटणार नाही. द पारी चकवचत् झोप येते पण कचेरीत काम कराव ेलागत 
असल्याम ळे झोप वमळत नाही. पहाटे चार वाजल्याच्या प ढे बरी झोप येते. पण सकाळी कामे असल्याम ळे 
झोप घेता येत नाही. माझी अशी त्स्थती असताही घरातील सवव मंडळींस दोनदा आप्ताचं्या लग्नम जंीकवरता 
द सरीकडे पाठवाव ेलागले. गेल्या १॥ मवहन्यासारखा हालाचा काळ मी कधीही कावढला नाही. 

 
या प ढेही माझ्या पत्रात अवनयवमतपणा रावहल्यास त्याबद्दल वाईट वाटू देऊ नये. 

 
रा. गडकऱ्याचं्या नाटकाची जावहरात पावहली. त्यास पूणव यश येवो येवढीच इच्छा आहे. 

 
अजून मनोरंजनाचा व ववववधज्ञानववस्ताराचा अंक वनघाला नाही. गेल्या १॥ मवहन्यात प्र फाचंीही 

दगदग बरीच पडली. 
 

कळाव ेहे आशीवाद. 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

८॰ 
 खामगाव २८-२-१२ 

 
आशीवाद ववशषे. 

 
त मचे पत्र पावले. पण त्यास उिर मला ताबडतोब पाठववता येईना. कारण हाताची बोटे 

वलहावयाच्या त्स्थतीत नव्हती. 
 

१ मवहन्यापूवी मी टब बाथ घेणे स रू केले. त्याम ळे लवकरच सवांगावर इसबाचे व इतर फोड उठून 
त्याम ळे प्रत्येक भाग अडून गेला. बारीक तापही येणे स रू झाले. कडक पथ्याम ळे अशिताही आली. हल्ली 
बह तेक फोड खपल्या पडून बरे झाले आहेत. व तापही अलीकडे आला नाही. उवन्नद्रता मात्र अजून पूणवपणे 
नाहीशी झाली नाही. ८-१० वदवसातं चागंले बरे वाटावयास लागेल असे वाटते. 

 



आजारातून उठल्यावर मला बरीच वष े पूणव ववश्रातंी घ्यावी लागेल. एखादा उन्हाळा घेऊन 
भागणार नाही. महाराष्ट्र मडंळी मला तूतव तरी आपल्या वचनातून म ि करील तर मजवर फार उपकार 
होतील. 

 
महाराष्ट्र मंडळीकवरता त म्ही एखादे नाटक वलवहत आहात काय? तसा काही प्रकार असावा असे 

त मच्या पत्रावरून वदसते. 
 
रा. गडकऱ्याचें नाटक कसे काय झाले? मंडळीस काही वष ेचागंले उत्पन्न देईल काय? 
 
मनोरंजनातील व ववववधज्ञानववस्तारातील माझे लेख त म्ही वावचले असतीलच. त्याबद्दल त मचे 

काय मत झाले हे कळण्याची इच्छा आहे. 
 
त मचा येथे एवप्रलचे २० च्या तारखेच्या स मारास येण्याचा ववचार आहे हे पाहून आनंद होतो. 

तोपयंत माझीही प्रकृती पूवववत होईल अशी आशा आहे. 
 

कळाव ेहे आशीवाद 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

८१ 
 खामगाव ८-३-१२ 

 
आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. ‘पे्रमसंन्यासा’ बद्दल त मचे जे मत आहे तसेच रा. ग जवर याचेंही आहे. त्यात ववनोद 
फार चागंला साधला आहे, व त्याम ळे ते लोकवप्रय झाले आहे ही गोष्ट वनर्मववाद आहे. याम ळे कत्यास 
उिेजन येईल. माझी प्रकृती आता बरी आहे. तरी अजून झोप चागंली येत नाही. त्याम ळे कोणत्याही 
गोष्टीबद्दल उत्साह वाटत नाही. उन्हाळा चागंला स रू झाल्यावाचून पूणव बरे वाटणार नाही. 

 
येथील एक कोटव प ढील मवहन्यापासून बंद होणार. त्याम ळे माझे बरेच न कसान होईल असा अंदाज 

आहे. 
 

वरकड मजकूर ववशषे नाही. 
 

कळाव ेहे आशीवाद. 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

  



८२ 
खामगाव १५-३-१२ 

 
आशीवाद ववशषे.  

 
त मचे पत्र पावले. रा. गडकऱ्याचंा हल्लीचा पिा कळवावा. 

 
ज्ञानप्रकाशातील ‘पे्रमसंन्यासा’ वरील टीका वाचली. बरी आहे. टीकाकार कोण असाव ेयाबद्दलचा 

त मचा तकव  कळवावा. रा. काणेकर हे आहेत की काय? चकवा रा. श्रीपादराव वदे? 
 

माझी प्रकृती वदवसेंवदवस स धारत चालली आहे. काल रात्री झोप चागंली लागली. 
 
‘संत सखूबाई’ हे नाटक मी वाचले नाही, फि पावहले आहे, व प्रयोगावरून झालेले मत प स्तकास 

लागू होणार नाही. प्रयोग पाहून झालेले माझे मत असे आहे-ववठोबास नावयकेच्या स्थानी बसवनू 
त्याजकडून जे प्रकार घडववले जातात ते अयोग्य आहेत. नायकाच्या वतवनात फरक पडतो, त्यास सबळ 
कारण दाखववलेले नाही. नावयकेच्या सासूचा स्वभाव चागंला साधला आहे. नायकाचाही पूवव भागातील 
स्वभाव चागंला वठला आहे. पवहला प्रवशे फार लाबंलचक वाटला. नाटकातील भाषा–ववशषेतः वस्त्याचं्या 
तोंडची–पवरपाठातील व चागंली आहे. पत्राचंी कामे फार चागंली वठतात. नावयकेचे काम फार 
हृदयद्रावक वाटते. परंत  मळू प स्तकात नावयकेच्या भाषणात वकती करुणरस आहे याची शकंा आहे. 
करुणरसाचे बह तेक श्रेय अवभनयाकडे असाव े असे वाटते. एकंदरीत प्रयोग मनोरंजक वाटतो. 
रुक् क ठारकत्यांनी ‘पे्रम संन्यासा’ वर इंद प्रकाशात स रू केलेली टीका त मच्या वाचण्यात असेलच. 

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 
 

८२(अ) 
खामगाव २४-४-१२ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र येऊन वदवस झाले. परंत  ववशषे वतवमान कळववण्यासारखे नसल्याम ळे व अनेक 
वववचंनामं ळे ताबडतोब उिर धावडले नाही. यापंकैी एक वववचंना माझ्या क ट ंबाच्या आजाराची होती. १॰–
१२ वदवसापूंवी माझ्या क ट ंबास वहवताप येऊ लागला तो २–३ वदवसापूंवीपयंत वटकला. इतक्या 
अल्पकालीन आजाराम ळेही अंगी बरीच अशिता आली आहे. हल्ली प्रकृवत चागंली आहे. या म दतीत मी 
मलकापूर येथे माझे स्नेही नागपूरचे डॉ. गदे्र यासं भेटण्याकवरता व खाडंवा येथे माझे स्नेही रा. रा. हरी 
वशवराम म ंजे सब जज्ज, यासं भेटण्याकवरता गेलो होतो. परत आल्यापासून माझ्या घरात एका स्नेह्याच्या 
म लीचे लग्न व्हावयाचे आहे त्याची गडबड स रू आहे. यावशवाय दोघा होतकरू नाटककारानंी आपल्या 
कृती मजकडे सूचनाकंवरता व अवभप्रायाकवरता पाठववल्या आहेत, त्याचंीही वववचंना मागे आहेच. 

 



यंदाचे उन्हाळ्याचे स ट्टीत प्रथम २–३ वदवस म ंबईस घालवनू नंतर प णे, वसहंगड व महाबळेश्वर 
घेऊन प ढे फ रसद सापडल्यास बेळगाव येथे जाण्याचा ववचार आहे. वकलोस्कर मंडळी त्या वदवसातं 
बेळगाव येथे राहणार आहे. वरील कायवक्रमात बदलही होण्याचा संभव आहे. 

 
त म्ही एवप्रलमध्ये इकडे आला नाही हे एका दृष्टीने बरेच आहे. कारण येथे हल्ली मनस्वी उकाडा होत 

आहे तो कदावचत् थंड हवतेील रवहवाशास सहनही होणार नाही. 
 

कळाव ेहे आशीवाद. 
श्री. कृ. कोल्हाटकर 

 
ता. क. माझी प्रकृती चागंली आहे. बाथ हल्ली सोडून वदला आहे. प न्हा जूनमध्ये स रू करीन. 
 
ववववधज्ञानववस्तारात कादंबऱ्यावंरील वनबधं प्रवसद्ध झाल्यापासून अनेक मावसकाचें अकं व 

कादंबऱ्या आल्या. त्याजंवर मते देता देता प रेवाट झाली आहे. 
 
रा. रा. ग जवर याचें क ट ंब वनवतवल्याचे त म्हासं कळले असेलच. ते कशळेीस गेले आहेत. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
८३ 

 खामगाव ७-५-१२ 
आशीवाद ववशषे. 

 
त मची दोन्ही काडे पावली. पवहले काडव येण्यापूवी न कतेच मी त मच्या म ंबईच्या पत्त्यावर पत्र 

पाठववले होते, ते त म्हास पोहोचले असेलच.  
 

माझी प्रकृती पूवववत् झाली आहे असे म्हणण्यास काही हरकत नाही. 
 

माझी स ट्टी या मवहन्याचे १५ व ेतारखेस स रू होऊन प ढील मवहन्याचे १५ व ेतारखेस संपणार. मी 
प्रथम म ंबईस जाऊन २–३ वदवस राहीन व नंतर १–२ वदवस प ण्यास राहून नंतर महाबळेश्वरास ८ 
वदवसाकंवरता व बेळगावास ४ वदवसाकंवरता जाईन, व प न्हा परत प णे-म ंबईकडे येईन. इंद प्रकाशात 
लवकरात लवकर फॉमव वनघण्याची तजवीज झाल्यास मला म ंबईस बरेच वदवस घालवाव ेलागतील. वरील 
कायवक्रमात पवरत्स्थवतपरत्व ेफेरफार होतीलच. 

 
कळाव ेआशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 



८४ 
खामगाव २५-५-१२ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. कालपयंत मी घराजवळची एक जागा खरेदी घेण्यात ग ंतलो असल्याम ळे त म्हास 
पत्र वलवहण्यास बनले नाही. 

 
मला कचेरीचे काम मनस्वी असते. ह्यावशवाय ज्योवतषावरील वनबधंाची प्रस्तावना, सूवच व पवरवशष्ट े

तयार करावयाची आहेत. मी आजपयंत वलवहलेली सवव नाटके मोठ्या स ट्ट् यातं वलवहली. प ढील मे 
मवहन्यापयंत नवीन नाटक होणे शक्य नाही. ते तयार होईल तेव्हा ते रा. वटपवनसाचं्या कंपनीवशवाय 
महाराष्ट्र ना. मं. व शाहूनगरवासी ना. मं. यासं देण्याचे कबूल केले आहे. एवचं माझे नाटक १ वषात झाले 
तरी त्यापासून रा. वटपवनसासं फारसा फायदा नाही. 

 
अजून नवीन नाटकाचे संववधानकही तयार नाही. ते तयार होण्यास ५–६ मवहने लागतील.  
 
रा. खावडलकराचें रा. वटपवनसाबंद्दल अन कूल मत झाले हे पाहून सतंोष होतो. 
 
येथे अजून चागंला पाऊस पडला नाही. उष्ट्मा फार होत आहे. 
 
क. हे आशीवाद 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
८५ 

खामगाव १३-७-१२ 
आशीवाद ववशषे. 

 
त मचे पत्र पावले. मला मनोरंजनाच्या वदवाळीच्या अंकाकवरता एक लेख वलहावयाचा आहे. वशवाय 

ज्योवतषावरील वनबधंाची प्र फे तपासावी लागतील. कचेरीचे कामही रोज इतके पडते की संध्याकाळी 
मनस्वी थकवा येतो. अशा त्स्थतीत व प्रकती साधारणच असताना माझ्या हातून नवीन नाटक वलवहणे जाणे 
वकतपत शक्य आहे याचा त म्हीच ववचार करावा. त म्ही चकवा रा. वटपणीस येथे आलात तर त्यात मला 
आनंदच आहे. परंत  त्याने नाटकलेखनास काय सहाय्य होईल? माझे मन अवधक व्यग्र होईल इतकेच काय 
ते. वडसेंबरपूवी नाटक वलवहणे म ळीच शक्य नाही. 

 
रा. ग जवर याचंी १–२ नाटके मनोरंजनात प्रवसद्ध झाली आहेत, व रा. गडकरी याचें एक नाटक 

रंगभमूीत आले आहे. त्यापकैी दोन नाटके तरी प्रयोगरूपाने येण्यासारखी आहेत. त्याबद्दल रा. वटपणीस 
यासं सूचना करून पहावी. 

 



इकडे अजून चागंला पाऊस पडत नाही, म्हणून लोक काळजीत आहेत. आणखी आठवडा जर 
असाच गेला तर द ष्ट्काळच पडेल.  

 
कळाव ेहे आशीवाद 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
८६ 

खामगाव २४-७-१२ 
आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. माझी प्रकृती काळजी बाळगण्यासारखी नाही. एखादे वळेी अंग द खते, व नवीन 
नाटकाच्या संववधानकाच्या चचतनाम ळे रात्री कधी कधी १२–१ वाजेपयंत झोप येत नाही, इतकेच काय ते. 
नाटकाचा लकडा पाठीमागचा स टल्यास प्रकृती पूवववत् होईल यात संशय नाही. मला माझ्या क ट ंबाच्या 
प्रकृतीबद्दल ववशषे काळजी वाटते. कपाळद खी व बारीक ताप याम ळे क ट ंबाची प्रकृती बरीच क्षीण झाली 
आहे. आज मी सवव मंडळी अकोल्यास पाठवनू देत आहे. 

 
यंदाची सावहत्य संमेलनाची बैठक ऑक्टोबर अखेर अकोला येथे भरणार आहे. त म्हास त्या प्रसंगी 

येण्याची इच्छा असल्यास अवश्य याव.े त म्ही प्रथम येथे आल्यास त म्ही व मी वमळून अकोल्यास जाऊ. 
पाह ण्याचे आदरावतथ्य बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर होणार असे वदसते. त मची येण्याची इच्छा असल्यास एक 
वनमंत्रणपवत्रका त मच्याकडे पाठववण्यास मी सेके्रटरीस कळवीन. 

 
महाराष्ट्र मंडळीचे माफव त रा. कारखानीस याचें पत्र आले आहे. त्यात त्यानंीही गद्य नाटक वलहून 

देण्याची आग्रहाची ववनंती केली आहे. सामावजक मंडळीतफेही दोन पते्र आली. अंगी सामथ्यव बेताचेच व 
त्यावर मागण्या फार, अशी त्स्थती झाल्याम ळे मी भाबंावनू गेलो आहे. वशवाय होतकरू गं्रथकाराचं्या 
हस्तवलवखत प्रती येत आहेत व मावसकाकंडून लेखाबंद्दल मागणीही येत आहे. मी सवांस नकार देत आहे. 
पण त्याचं्या पत्राचंी उिरे देता-देताच नाकी नऊ आले आहेत. 

 
नाटकाबद्दलचा आग्रह त म्ही तूतव सोडून वदलेला पाहून समाधान वाटते. नाताळापयंत मला नाटक 

वलवहता येईल असे वाटते तोपयंत ज्योवतषावरील वनबधंातून व मनोरंजनाच्या वदवाळीच्या अंकातून मोकळे 
होण्याचा ववचार आहे.  

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
  



८७ 
 खामगाव १-८-१२ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. माझ्या क ट ंबाच्या प्रकृतीबद्दल ववशषे काळजी करण्याचे कारण नाही. कारण 
हल्लीचे आजार (कपाळद खी व बारीक ताप) लग्नापूवीपासून आहेत. ववश्रातंी वमळाल्यास बरे वाटेल अशी 
खात्री वाटते. स्वयंपाकाकवरता मी अलीकडे एक ग जराथी इसम ठेववला असून वशवाय एक गडी व 
मोलकरीणही कामास आहे. म्हणून क ट ंबास ववश्रातंी वमळण्यास हरकत नाही. हल्ली माझे सवव क ट ंब 
अकोल्यास आहे. ८–१० वदवसानंी परत येईल.  

 
संववधानकाबद्दल ववचार चालू आहे. नाताळापयंत नाटक प रे होईल अशी आशा वाटते. माझे एक 

स्नेही ज्योवतषी आहेत. त्यानंी आणखी तीन वष ेडोक्याचे कोणतेही काम न करण्याबद्दल वलवहले आहे. 
परंत  मनोरंजनाच्या वदवाळीच्या अंकाकवरता कबलू केलेले लेख, गद्य नाटक वलवहण्याचे कबूल केले आहे 
ते व ज्योवतषाचा वनबधं ही पूणव केल्यावशवाय मला ववश्रावंत घेता येत नाही. 

 
मला वाटते की मन ष्ट्यास आपले सवव ववचार व्यि करण्याची जेवढी साधने अन कूल असतील त्या 

सगळ्याचंा त्याने उपयोग केला पावहजे. गोष्टी चकवा म ष्टी वलवहल्या नाहीत तर ते ववचार आपल्या मोठ्या 
कृतीत घ सावयास पाहातील. मी जर स दाम्याचे पोहे वलवहण्यास स रुवात केली नसती तर नाटकातूंन 
हास्यरसाचा अवतरेक होऊन इतर रसाचंी घाण झाली असती. मी ते वलवहण्यास आरंभ करण्याचे कारण 
हेच. त्या तऱ्हेच्या लेखनपद्धतीत त्यासं यशही बरेच आले आहे. माझी शवेटची दोन नाटके होण्यापूवीच 
माझ्या एका रवसक वमत्राचे असे मत होते की माझ्यामागे जर कोणते लेख वटकलेच तर ते स . पो. च होत. 
ईश्वराने वदलेल्या सवव शिींचा उपयोग करून त्यापंकैी कोणत्या शिीचा अत्यतं उपयोग होईल हे 
पाहाण्याचे प्रत्येकाचे कतवव्य आहे. ‘पवत हाच स्त्ीचा अलंकार’ ही गोष्ट रा. गणपतराव भागवत व इतर काही 
गृहस्थासं फार आवडली होती. गेल्या वषातील गोष्ट तर बऱ्याच जणास पसतं पडली असे वदसते. या गोष्टी 
जर खऱ्या असतील तर नाटकावशवाय इतर लेखनपद्धतींकडे आपली काही शिी खचव करण्यास काय 
हरकत आहे? 

 
वचत्रमयजगतातील पे्रमशोधनावरील टीका वाचली. रा. खावडलकराचंीच वदसते. त्याचंी मते 

माझ्या मताचं्या अगदी ववरुद्ध, या दृष्टीने ती टीका फारच शातं डोके ठेवनू वलवहलेली वदसते. एकंदरीत 
मला टीका पसतं पडली. 

 
इकडे पाऊस चागंला पडत आहे. द ष्ट्काळाची भीती गेली.  

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
  



८८ 
खामगाव २०-८-१२ 

आशीवाद ववशषे, 
 

त मचे पत्र पावले. गेल्या पधंरा वदवसापंासून माझा म ख्य कारकून आजारी असल्याम ळे माझा 
बह तेक वळे कचेरीच्या वकरकोळ कामाच्या वववचंनेतच जातो व त्याम ळे पते्र वलवहण्यालाही वळे सापडत 
नाही. पूवी मजकडे असलेला परंत  मध्यंतरी नोकरीतून स टलेला असा एक कारकून मी हल्ली मदतीस 
घेतल्याम ळे हल्ली कामाची ववशषे धादंल नाही. पण म ख्य कारकून कामावर येईपयंत मनाला पूवववत् 
स्वस्थता येणे शक्य नाही. 

 
लेख वलवहणे अथातच बंद आहे. वळेात वळे काढून मनोरंजनाच्या वदवाळीच्या अकंाकवरता दोन 

म ष्टी पाठवनू वदल्या. एक गोष्ट वलहावयास घेतली होती, परंत  ती अजून प री व्हावयाची रावहलीच आहे. 
वतचा ववषय अचहसा असल्याम ळे ती लवकर प री झाली तरी वदवाळीच्या अंकात घेणार नाहीत. माझे गद्य 
नाटक वदवाळीपूवी तयार होणार असा रा. रा. आप्पासाहेब वटपवनसाचंा समज असल्याबद्दल रा. चशदे 
याजंकडून कळते. तसा समज असल्यास तो च कीचा आहे. वनदान नाताळपयंत वळे लागेल. 

 
लहान गोष्टी वलवहण्यात माझा मूळ हेतू असा होता की एखादी मोठी कादंबरी वलवहण्यास ज्या 

भाषेची जरूर भासते ती भाषा हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करावा. परंत  तशी भाषेची सफाई मला कधी साध्य 
होईल असे वाटत नाही. माझी भाषा त टक आहे. ती भाषा नाटकास योग्य असेल, परंत  कादंबरीलेखनास 
म ळीच योग्य नाही असे मला वाटते. मात्र नाटके वलवहण्यासही स्वभावपवरपोष, संववधानचात यव या ज्या 
गोष्टी आवश्यक असतात त्या अंगी येण्यास अशा लघ कथा लेखनाचे साह्य होईल असे मला वाटते. वशवाय 
आपल्या मनात नाटकात आणण्यासारख्या अशा अनेक गोष्टी व ववषय खेळत असतात. त्यानंा व्यि 
करण्यासही त्यासारखे द सरे साधन नाही. 

 
येथील ज न्या भागात गेल्या १॥ मवहन्यापासून पटकीचा उपद्रव स रू आहे. त्याम ळे मी घरातील सवव 

मंडळीस बाहेरगावी पाठववले आहे. नवीन भागातं अजून एकही केस झाली नाही. वशवाय प्रवतबधंक उपाय 
रोज चालू आहेतच.  
 

वरकड मजकूर ठीक आहे. 
 

कळाव ेहे आशीवाद 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

  



८९ 
खामगाव १३- ९-१२ 

आशीवाद ववशषे 
 

त मची सारी पते्र पोचली. माझे कालचे घाईने वलवहलेले काडव पोचले असेलच. 
 

मत्स्यगधंा नाटक इतके उिम झाले आहे हे वाचून फार सतंोष झाला. परंत  त्याचा प्रयोग 
पहाण्याचा योग मला लवकर येईलसे वाटत नाही. याची कारणे अशी. 

 
माझे क ट ंब अकोला येथे दोषी तापाने ७–८ वदवस फार आजारी होते. आता ताप नाही. पण क्षीणता 

फारच आहे. मला आज उद्या व परवा अशी तीन वदवसाचंी स ट्टी आहे. या स ट्टीत मला जाता आले असते तर 
अकोल्यास जावयास पावहजे होते. कारण माझ्या क ट ंबाचा व म लाचंा त्या संबंधाने फार आग्रह आहे. परंत  
नाइलाजाम ळे तेथे चकवा प ण्यास म ळीच जाता येत नाही. हल्ली मी कामाखाली वचरडून गेलो आहे. 
मनोरंजनाकवरता १ गोष्ट व २ म ष्टी पाठववल्या. त्याचंी प्र फे अजून तपासावयाची आहेत. यावशवाय 
ज्योवतषाच्या वनबंधाची प्र फे २–३ वदवसानंी येत असतात. तो वनबंध आक्टोबर १५ चे पूवी संपववण्याचा रा. 
यंदे यानंी ववचार केला आहे, व त्याचा मला फायदा घेतला पावहजे. प्रत्येक फॉमव तपासण्यास २–३ वदवस 
लागतात. कारण तो तपासताना तो ववषय गं्रथातून प न्हा अवलोकावा लागतो. कचेरीच्या वदवसात तर 
फारच धादंल होते. यावशवाय वनबंधाची प्रस्तावना व पवरवशषे्ट वलवहण्याचे काम स रू आहे. ते काम 
आक्टोबर १५ चे पूवी मला संपववले पावहजे. ही स ट्टी गेली की रवववारवशवाय एकच वदवसाची स ट्टी प ढील 
मवहन्यात आहे. रा. रा. अप्पासाहेब वटपणीस व त म्ही याचंा इतका आग्रह होत असता मी न येणे अशक्य 
आहे. परंत  कधी कधी अशक्य गोष्टही करावी लागते. त म्ही, रा. वटपणीस व इतर स्नेही याबद्दल मजवर 
रागावणार नाही अशी खात्री आहे. 

 
मी ज्योवतषाच्या वनबंधातून मोकळा होतो न होतो तोच मला गद्य नाटक वलवहण्यास हाती घ्याव े

लागले. याप्रमाणे वडसेंबरपयंत मला एक क्षणभरही फ रसत नाही. 
 

येथील कॉलरा हल्ली संपत आला आहे. त म्ही येण्यास हरकत नाही पण बोलायला वळे वकती 
वमळेल याची शकंा आहे. सवव मंडळीस माझा नमस्कार सागंावा. 

 
कळाव ेहे आशीवाद 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. त मची रंगभमूीतील टीका वाचली. ठीक आहे. 
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
  



९० 
खामगाव १-१०-१२ 

आशीवाद ववशषे 
 

त मचे पत्र पावले. येथील हवा पूणवपणे वनवळली असून माझी व क ट ंबाची प्रकृतीही चागंली आहे. 
क ट ंबाचा अशिपणा वदवसेंवदवस कमी होत आहे. 

 
वनबधं सपाट्याने छापत आहे. मी हल्ली पवरवशषे्ट, उपोद् घात, प्रस्तावना, श वद्धपत्रही तयार 

करण्याच्या गडबडीत आहे. आणखी १०-१५ वदवसानंी सवव वनबंध छापून वनघेल असा अंदाज आहे. 
त्यानंतर १०-१५ वदवस पूणव ववश्रातंी घेऊन नंतर नवीन नाटक वलवहण्यास हाती घेता येईल. तोपयंत त्याचा 
ववचार कवरता येत नाही. 

  
रा. वटपणीस यानंी रा. ग जवराकंडून एका नाटकाची परवानगी घेतली आहे असे कळते. रा. 

गडकऱ्याकंडूनही त्याचें अप्रवसद्ध नाटक प रे करून घेण्याचा त्याचंा ववचार होता असे कळते. वशवाय 
‘मत्स्यगधंा’ नाटकही चागंले लोकवप्रय झाल्याचे वदसत आहे. असे असता त्यास नाटकाची उणीव का 
भासावी हे कळत नाही. रा. केळकराचं्या नवरदेवाच्या जोडगोळीवरून त्याचें नवीन नाटकही चागंले असाव े
असे वाटते. ते रंगभमूीवर कसे वठेल हे मात्र सागंता येत नाही. 

 
रा. वटपवनसाचें ‘कृतातंकृवत’ ही बसत आहे असे ऐवकतो. 

 
माझे नाटक चागंले होईलच अशी खात्री मलाही वाटत नाही. मग इतरासं का वाटावी? ते 

वडसेंबरपूवी संपववण्याचा ववचार मात्र कायम आहे. त्यासंबंधाने रा. वटपवनसाचंी व त मची वनराशा न होवो 
म्हणजे झाले. मला तर फार शकंा वाटत आहे. 

 
मत्स्यगधेंवर ज्ञानप्रकाशात ५-७ वदवसापूंवी एक टीका आली होती. ती कोणी वलवहली होती हे 

कळवाव.े तसेच ज्ञानप्रकाशात ‘दावमनी’ नाटकावरही २-३ मवहन्यापूवी एक अन कूल टीका आली होती, ती 
कोणी वलवहली होती हेही माहीत असल्यास चकवा चौकशी करून कळवाव.े 

 
वकलोस्कर मंडळी मोडून वतच्या दोन मंडळ्या होणार असे कळते. यासंबधंाने त म्हास काही मावहती 

असल्यास कळवावी. 
 
कळाव,े हे आशीवाद 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
  



९१ 
 खामगाव १७-१०-१२ 

 
आशीवाद ववशषे. 

 
त मचे पत्र पावले.  
 
रा. वटपनीस हे ‘राधामाधव’ नावाचे नवीन नाटक बसवीत असून ते बरंच लोकवप्रय होण्यासारखे 

आहे हे वाचून आनंद झाला. नाटकाचं्या महघवतेम ळे त्याचं्या हातून ववप ल व चागंली गं्रथरचना होत आहे ही 
गोष्ट त्यासं फार भषूणास्पद आहे. 

 
वकलोस्कर मंडळीस प न्हा स्थैयव आले आहे हे पाहून सतंोष होतो. 
 
ज्ञानप्रकाशात अलीकडे मत्स्यगंधेवर ज्या टीका आल्या त्याचं्या कत्यांच्या नावाचा त म्हास अंदाज 

असल्यास तो कळवावा. 
 
मनोरंजनाच्या वदवाळीच्या अकंात माझी एक गोष्ट येणार आहे. वतचे नाव ‘गरीब ववचारे पाडस’. ही 

गोष्ट अचहसेच्या तफे वलवहली आहे एक म ष्टीही येणार आहे. वतचे नाव ‘यावंत्रक चमत्कार’ हे आहे. द सरी 
म ष्टी ‘भाषा व इवतहास’ या नावाची वडसेंबरच्या अंकात येणार आहे. मी ही नाव ेत म्हास कळववली असावीत 
असे त मचे पत्र येण्यापूवी मला वाटत होते. 

 
येथे प्लेग स रू होण्याची वचन्हे अजून तरी वदसत नाहीत. 

 
रोज ढग येतात, परंत  पाऊस येत नाही. वपके चागंली नाहीत. याचा अवनष्ट पवरणाम कोटाच्या 

कामावरही झाला आहे. 
 

कळाव,े हे आशीवाद. 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
  



९२ 
खामगाव २१-१०-१२ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. अजून मी प्रस्तावना, उपोद् घात, अन क्रमवणका, पवरवशषे्ट व सूची याचं्याच 
गडबडीत आहे. हे काम जरी थोडे आहे तरी गेल्या चार वषाच्या एकसारख्या लेखनव्यवसायाम ळे इतका 
थकवा आला आहे की काम अत्यंत मंद गतीने चालले आहे. मी वनबधंातून पूणवपणे मोकळा होण्यास अजून 
१५-२० वदवस लागतील त्या नंतर नाटक वलवहण्यास आरंभ करावयाचा. 

 
मी इतके मवहने सतत नव्या नाटकाच्या सवंवधानकाववषयी ववचार करीत आहे, तरी त्यास अजून 

याव ेतसे गोंडस व व्यवत्स्थत रूप येत नाही. कदावचत् वनबंधाचा ध्यास स टल्यावर त्याचा एकाग्रतेने ववचार 
होऊन थोड्ा अवकाशात त्याची रचना पूणव होईल. पण हल्ली त्याबद्दल बरीच काळजी वाटत आहे. 

 
रा. रा. केळकराचं्या नाटकाबद्दलाचा मजकूर वाचनू वाईट वाटले. अशा त्स्थतीत रा. वटपणीस 

यानंी झ ंजारराव, हॅमलेट इ. ज नी नाटके बसववण्यास घ्यावी हे बरे. २-३ तरी नवी नाटके वमळत तोपयंत 
हीच त्स्थती कायम राहाणार. 
 

इकडे रोज ढग येत असून पाऊस म ळीच पडला नाही, त्याम ळे लोक हवालवदल झाले आहेत. 
याचा कोटाच्या कामावर इतका अवनष्ट पवरणाम झाला आहे की ववकली स रू केल्यापासून इतके वाईट 
वदवस कधी पावहले नाहीत. ही त्स्थती प ढेही रावहल्यास यंदाचे वषव फार वाईट जाईल. 

 
आमच्या सवांच्या प्रकृवत चागंल्या आहेत. यंदाच्या वहवाळ्यात मागील वषाप्रमाणे माझे अंग फ टून 

त्रास होतो की काय हे पाहावयाचे आहे. 
 

कळाव ेहे आशीवाद 
 
रा. रा. वटपणीस, प्रधान वगरेै मंडळीस माझा नमस्कार सागंावा. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

  



९३ 
 खामगाव २१-११-१२ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले.  
 
रा. गडकरी हे वप्र. पराजंपे याचं्या बरोबर मला भेटण्याकवरता येणार आहेत. वप्र. पराजंपे हे मात्र 

येथे वगवणी गोळा करण्याकवरता येतील. रा. गडकरी हे एक नवीन नाटक वलहीत आहेत. ते भारत 
नाटकमंडळीकवरता वलहीत असावते असे मला वाटले होते, पण रा. गडकरी हे रा. वटपनीस यासं प्रवतकूल 
असल्याचे त मच्या पत्रावरून वदसून आले. असो. 

 
नवीन नाटकाचे सवंवधानक रोज रोज बदलत आहे. तोच प्रकार पात्राचं्या स्वभावाचंाही. त्यासं 

कायमपणा येईपयंत त म्ही बह धा येथे याल. 
 
स्केचची वाट पाहात आहे. 
 

मी नाताळात येथेच राहून नाटक वलहीन म्हणतो. प्रकृतीम ळे म ंबईस जाव ेलागले तरच जाईन. 
उिर चहद स्थानातं प्रवास करण्याचा प्रथम बेत होता तो अथातच रवहत केला आहे. 

 
आमच्या धंद्यास आलेली मंदी अजून कायमच आहे. चालू मवहना व प ढील मवहना काहीसा बरा जाईल, 

कारण या मवहन्यात म दतीच्या बऱ्याच वफयादी दाखल कराव्या लागतील. जानेवारी पासून काम बरेच कमी 
होईल अशी भीती आहे. 

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
  



९४ 
खामगाव ३-१२-१२ 

 
आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. त्यानंतर येथील सबजज्ज रा. रा. स भेदार हे प ण्यास जावयाचे असून त्याचं्या 
ओळखीचे तेथे कोणी नसल्याम ळे त्याचंी तेथे सोय करण्याच्या मी गडबडीत होतो. त्यासबंंधाने मी त म्हासं 
प ण्याच्या पत्त्यावर पत्र पाठववले होते. परंत  द सऱ्याच वदवशी त मचे म ंबईहून पत्र येऊन त म्ही प णे 
सोवडल्याचे कळले. म्हणनू रा. गडकरी, रा. भाव ेइत्यावदकासं पते्र वलहावी लागली. काल संध्याकाळी रा. 
भाव ेयाचंी तार आली व कालच रात्री रा. स भेदार प ण्यास वनघून गेले. 

 
यंदा वडसेंबरच्या वद. १५ पासून बरेच वदवस सारखी स ट्टी वमळण्याची आशा होती. परंत  त्यासंबधंाने 

आता वनराशा झाली आहे. म्हणून नाताळाच्या पूवी नाटक वलवहता येईल की काय याची जबरदस्त शकंा 
आहे. तथावप प्रयत्न कवरतो. नाटक नाताळातं वलहाव ेलागले तर मला खामगाव सोडून जाता येणार नाही. 
नाताळापूवीच वलवहणे झाल्यास मात्र म ंबईस चकवा इतरत्र जाता येईल. 

 
त मची इतराशंी ओळख करून देण्यासंबधंाने त म्ही मला जे वलवहले ते कबलू आहे. 

 
इंद प्रकाशात भारतनाटकमंडळीसंबधंाने ‘पे्रवषत’ या सदराखाली एक लेख आला आहे. तो त मचाच 

आहे काय? 
 
वरकड मजकूर भेटीअतंी. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
  



९५ 
खामगाव २-१-१३ 

आशीवाद ववशषे. 
 
मी आज सकाळी येथे येऊन पोहोचलो. रा. रा. अप्पासाहेब वटपवणसानंी स चववल्याप्रमाणे पवहला 

प्रवशे राणी, धरंधर व भागवव याचंा वलवहण्याचा ववचार झाला आहे. बह धा येत्या रवववारी वलहून पाठवनू 
देईन. 

 
नादे्रवगडे, संस्थान सागंली येथून लक्ष्मीबाई पळूसकर या सहीने एक पत्र आले आहे. त्यात वतने 

‘पे्रमशोधन’ नाटकाची एक प्रत पाठववण्याबद्दल ववनंती केली आहे. हे पत्र खरोखरच स्त्ीने पाठववले की 
काय याबद्दल शकंा आहे. वतची सववस्तर हकीकत मला कळावी या हेतूने मी वतला पत्र पाठवीत आहे. 
वशवाय गाधंववमहाववद्यालयात रा. रा. ववष्ट्णू वदगंबर पळूसकर याचंी कोणी आप्त बाई वरील गावी आहे, की 
काय अशाबद्दल चौकशी करून मला कळवाव.े माझ्या पत्रास त्या गावाहून उिर आल्यास मी त म्हास 
कळवीनच. 

 
कळाव ेहे आशीवाद.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 
 

९६ 
 खामगाव ९-१-१३ 

 
आशीवाद ववशषे. 
 
त मच्या पत्राची मी वाटच पहात होतो. पत्र वाचनू समाधान वाटले. नाटकाची प्रतही पावली. 
 
मी त म्हास कळववल्याप्रमाणे १ll सीन वलहून तयार आहे. परंत  त्याची स्वच्छ प्रत करण्यास अजून 

वळे वमळाला नाही. येत्या सोमवारपयंत पाठववतो. तो मागाहून बसला तरी हरकत नाही. 
 
रा. कारखानीसाचंा इसम नक्कल करण्याकवरता आल्यास त्यास भारत मंडळीची प्रत वमळाली तर 

फार सोय होणार आहे. रा. वटपणीसासं त म्ही याबद्दल ववचारून पाहाव.े त म्ही आज जी प्रत मला 
पाठववलीत ती स धारण्याकवरता मला येथे पावहजे आहे. व त्या प्रतीकवरता महाराष्ट्र मंडळीचा इसम 
येथपयंत बोलाववणे रास्त होणार नाही. 
 

रा. रा. जयवतं याचें मत वाचून अत्यंत समाधान वाटले. तोपयंत मला नाटकाबद्दल बरीच 
उवद्वग्नता आली होती. अजूनही ते रंगभमूीवर कसे वठते याची काळजी आहेच. 

 
 



रा. मोरमकराचें आज केरळकोवकळच्या अंकाबद्दल पत्र आले. तो अंक मी. रा. ग जवराकंडून 
आवणलेल्या प स्तकासह ७-८ वदवसातं त मच्याकडे पाठववतो. त म्ही त्यासं द्यावा. 

 
कळाव ेहे आशीवाद 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

 
९७ 

खामगाव १३-१-१३ 
 

आशीवाद ववशषे. 
 
आज व काल घरात पाह णे असल्याम ळे संकल्पाप्रमाणे १ll प्रवशेाची नक्कल करण्यास झाले नाही. 

सबब अस्सल प्रतच पाठवीत आहे. वतची नक्कल करवनू शक्य वततक्या लवकर ती परत पाठवनू द्यावी. त्या 
प्रवशेाबद्दलचे त मचे मतही कळवाव.े 

 
भागववाचं्या स्वगत भाषणापकैी अधा भाग पवहल्या प्रवशेानंतर घातला आहे. व बाकीचा भाग हल्ली 

आहे तेथेच ठेववला आहे. 
 
नाटकात करावयाच्या इतर स धारणाही लवकरच पाठवनू देतो. 
 
तालमी क ठपयंत आल्या आहेत हे वरचेवर कळवाव.े 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
ता. क. रा. अमृतलाल, मगनलाल व रा. नारायणजी यासं माझा पे्रमपूववक नमस्कार सागंावा. 

कळाव ेहे आशीवाद. 
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

  



९८ 
आशीवाद ववशषे. 
 
सोबतच्या स धारणा अंमलातं आणून कागद परत पाठववणे. रा. केळकर कोणापाशी काय बोलले ते 

ताबडतोब कळववणे. 
 

क. हे आशीवाद 
 

१७-१-१३ 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 
९९ 

खामगाव १८-१-१३ 
 

आशीवाद ववशषे. 
 

मी काल भागवव व ध रंधर याचंा प्रवशे पाठववला तो पावला असेलच. तो व पूवी पाठववलेला १ll प्रवशे 
इतक्यात पाठव ू नये. कारण सबंध नाटकच मी सोमवारी त मच्याकडे पाठवनू देतो. म्हणजे महाराष्ट्र 
मंडळीस नक्कल करून घेता येईल. 

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 
 

१०० 
खामगाव १९-१-१३ 

आशीवाद ववशषे. 
 

त मचे पत्र पावले. मला वाटते की श्रीपती व म्हाळसा याचंा प्रवशे आहे तेथेच ठेवावा. नायक व 
नावयका याचंा पवहल्या अंकातील प्रवशे ववशषे उठावदार झाला नाही. वशवाय श्रीपतीने म्हाळसेला 
पावहल्यानंतर वतला भेटल्यावशवाय फार वळे जाऊ देणे इष्ट नाही. पवहल्या अंकास अशा चटकदार प्रवशेाची 
फार जरूर आहे. या कारणाकंवरता ंमला वाटते की तो प्रवशे आहे तेथेच राहू द्यावा. 
 

नाटकाची प्रत मी स धारली आहे. स धारणा ताबंड्ा शाईने दाखववल्या आहेत. त्या स धारणा भारत 
मंडळीच्या प्रतीत करवाव्या. नाटकाची प्रत महाराष्ट्र मडंळीकडून नक्कल होईपयंत तेथेच राहू द्यावी. व 
नंतर मजकडे परत पाठवनू द्यावी. मी यापूवी जे दोन प्रवशे वलहून पाठववले तेही तूते त मच्यापाशीच राहू 
द्याव.े प्रतीबरोबर परत पाठवाव.े प्रत उद्या पाठवीत आहे. 

 



रा. ग जवराचें प स्तक परत पाठववण्यास मला अजून एक आठवडा लागेल. सबब केरळकोवकळचा 
अंक प्रतीबरोबर उद्याच पाठवनू देतो. तो रा. मोरमकराकंडे पोहोचवावा. 

 
रा. केळकर मजबद्दल काय म्हणाले हे कळण्याची फार इच्छा आहे. त्याचा मी आपणावंर फारसा 

पवरणाम होऊ देणार नाही व ती गोष्ट कोणासही सागंणार नाही असे मी कबूल कवरतो. 
 
भागवव व ध रंधर याचं्या स धारलेल्या प्रवशेाबद्दल त मचे मत कळववणे. रा. नानाभाई जयवतं यानंी 

नाटक वावचले काय? वावचले असल्यास त्याचें मत कळवाव.े 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

१०१ 
खामगाव २२-१-१३ 

आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पत्र पावले. रा. गडकऱ्याचं्या प्रकृतीबद्दलचे वतवमान वाचनू काळजी वाटत आहे. त्याचं्या 

ख शालीचे वतवमान वरचेवर कळवाव.े 
 
रा. रा. केळकर याचें म्हणणे मला कळल्यास त मची काही हरकत नसेल तर मला जरूर कळवाव.े 

त्याबद्दल मला काहीशी ह रह र लागली आहे. 
 
मी नाटकात स धारणा करीत असताना माझे जे द सरे वाचन झाले त्याचे प्रसंगी माझे त्याबद्दल 

पूवीपेक्षा बरेच अन कूल मत झाले हे कळववण्यास संतोष वाटतो. 
 
हल्ली येथे थंडी जरा कमी आहे. मला यंदा थंडीपासून ववशषे त्रास झाला नाही. प्रकृती उिम आहे. 

इसब म ळीच झाला नाही. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 
 

 श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
  

  



१०२ 
खामगाव २८-१-१३ 

आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पत्र पावले. वत्रवणेीचे स्वगत भाषण मी पाठववण्यास तयार आहे. मात्र सध्या कोटाचे व इतर 

काम अवतशय पडत असल्याम ळे ते पाठववण्यास ८-१५ वदवस लागतील. लवकर पाठववता आल्यास 
पाठवीनच. श्रीपती व म्हाळसा याचंा प्रवशे द सऱ्या अकंात घालावा की काय याबद्दल शकंा आहे. त म्ही सवव 
मंडळींनी ववचार करून ठरवाव.े 

 
नाटक हल्ली मंडळीस आवडू लागले आहे याचा अथव मला कळला नाही. सबब ख लासा करावा. 
 
रा. रा. गडकऱ्याचं्या प्रकृतीबद्दल काळजी वाटत आहे. स्वतःची अवधक काळजी घेण्याववषयी 

मजकडून त्यासं कळवाव.े त्याचंा लेख मला फार आवडला. त्यातील काही भाग अत्यंत बहारीचे झाले 
आहेत. 

 
गौहरजान, सरस्वतीबाई व सत्यबाला या वतघींचे चकवा वनदान दोघींचे गाणे ऐकण्याचा स योग 

एखाद्या शवनवारी चकवा रवववारी येण्याचा संभव असल्यास मला कळवाव.े प न्हा अशी संधी येणार नाही. 
 
‘वधूपरीक्षा’ नाटकाचा पवहला प्रयोग ८-२-१३ रोजी आहे अशी एक कंडी उडली आहे. वतच्यात 

वकती तथ्य आहे ते कळवाव.े 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
१०३ 

खामगाव ३१-१-१३ 
 
आशीवाद ववशषे. 
 
यासोबत वत्रवणेीचे आत्मगत भाषण पाठवीत आहे. पावल्याचे उिर याव.े अस्सल प्रतीवर या 

भाषणाप रती जागा असल्यास हे वतच्यावरच वलहून ठेवाव.े जागा नसल्यास हा कागद त्या प्रतीत टाचनू 
ठेवावा. 

 
म्हाळसा व श्रीपती याचंा प्रवशे आहे तेथेच राहू द्यावा. गौहरजानचा रवववारी जलसा असल्याबद्दल 

मला रा. अप्पासाहेब वटपणीसाचंी तार आली होती. पण मला येता येणार नाही. म्हणनू मी त्यासं कळववले 
आहे. 

 



ता. ८-२-१३ शवनवारी रोजी मला प तण्याच्या म ंजीकवरता उमरावतीस जावयाचे आहे. दोन वदवस 
राहून परत येईन. 

 
कोणकोणत्या इसमाकंडे कोणकोणती कामे वदली आहेत हे प ढील पत्री ववस्ताराने कळववणे. 

तालमी कोठपयंत आल्या आहेत हेही कळववणे. वत्रवणेीच्या स्वगत भाषणातं ‘उदार इच्छेचेच अपत्य’ असे 
शब्द आले आहेत. ते बरे न वाटल्यास त्याजंबद्दल ‘उदार इच्छेचेच फळ’ हे घालाव.े स्वतःच्या प्रकृतीस 
जपाव.े 

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

१०४ 
खामगाव ६-२-१३  

आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पत्र पावले. त मचा पिा बदललेला वदसतो. त म्ही एकट्यानीच वबऱ्हाड बदलले की वमस्टर 

ठक्करनींही बदलले? 
 
मला ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाच्या पवहल्या चकवा द सऱ्या कोणत्याही प्रयोगाला म बंईस येता येईल असे 

वाटत नाही. याचे एक कारण असे की, मला ईस्टर पयंत मोठी स ट्टी नाही. वशवाय मला अलीकडे 
जाग्रणापासून व प्रवासापासून फार त्रास होतो. 

 
महाराष्ट्र मंडळीने नाटकाची नक्कल केल्याबरोबर माझी प्रत मजकडे पाठवनू द्यावी. 
 
वरकड मजकूर ठीक आहे. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. नाटक आवडल्याबद्दल मला रा. भाऊसाहेब जयवतंाकंडून वलहून आले होते. 
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
  



१०५ 
खामगाव १२-२-१३ 

आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पत्र उशीराने वमळाले. कारण मी म जंीकवरता उमरावतीस गेलो होतो. 
 
ववद राच्या कण्याबंद्दल स दामजीचे पोहे पावहजेत. ती उघड चूक आहे. ‘हृदयाचे पृथक्करण’ याबद्दल 

‘मनाचे पृथकरण’ हे शब्द घालाव.े 
 
पार्मथवाच्या तोंडी ध रंधरास उदे्दशून ‘बाळासाहेब’ हे संबोधन घालाव.े मात्र हे नाटकात चोहोकडे 

घालाव ेलागेल. 
 
वत्रवणेीचे सवव आत्मगत भाषण त म्ही मला वलहून पाठववले असते तर मला ते वाढववता आले असते. 

त्यावशवाय मी जरा घोटाळ्यात पडलो आहे. सबब ते ताबडतोब पाठवाव.े 
 
महाराष्ट्र मंडळीकडून व नंतर काही वदवसानंी वचिाकषवक मंडळीकडून नक्कल होईपयंत प्रत तेथेच 

ठेवावी. 
 
वाराणशीच्या तोंडी त म्हीच एखादे वाक्य घालाव.े 
 
ईस्टरमध्ये येण्याबद्दल प ढे कळवीन. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

१०६ 
खामगाव २४-२-१३ 

आशीवाद ववशषे. 
 
त मची दोन्ही पते्र पावली. आज सकाळी त मचे द सरे पत्र वमळाले. त्यापूवी ‘क ं जववहारी’ कते रा. 

वरेरकर याचंी अवभनंदनपर तार आली होती. त म्ही आपल्या पत्रात प्रयोगादाखल बराच ख लासा केला 
आहे. परंत  ववनोदी पात्राचंी कामे कशी होतात हे कळववले नाही. तरी ते प ढील पत्री कळवाव.े 

 
‘वधूपरीक्षा’ नाटकाची प्रत मी मागाहून केलेल्या सवव फेरफारासंह रा. रा. कारखानीस याजंकडे 

कोल्हापूर येथे शक्य वततक्या लवकर पाठवनू द्यावी. पोचल्याबद्दल पोष्टाची पावती मागवावी. 
 



मी हे नाटक म द्दाम भारत मंडळीकवरता वलवहले असे जे जावहरातींत प्रवसद्ध केले त्यावरून 
मजववषयी बराच गैरसमज होण्यासारखा आहे. पण माझी त्स्थती तोंड दाबनू ब क्क्याचंा मार अशी झाली 
आहे. 

 
वत्रवणेी व ध रंधर याचं्या वववहरीजवळच्या प्रवशेाचे दोन भाग केल्याने रंगाचा वबघाड होईल असे 

वाटते. वत्रवणेीच्या तोंडावर पाण्याचे चबदू असल्याचे कारण नाही. फि वभजलेल्या वस्त्ाच्या रंगाचे कोरडे 
वस्त् अंगावर असले व रंगभमूीवरील उजेड जरा कमी केला म्हणजे भागेल असे वाटते. अजून त म्ही केलेले 
फेरफार मला वमळाले नाहीत. वमळाल्यावर मी आपले मत कळवीन. 

 
संववधनाक फार घाईने वलवहलेले वदसते. त्याम ळे समजण्यास फार अवघड जाते. मला हल्ली 

फ रसत नसल्याम ळे ते स धारता येणार नाही. त म्हीच प न्हा एकवार ते काळजीपूववक वाचून तपासाव.े 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

१०७ 
खामगाव २७-२-१३ 

 आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पत्र पावले. महाराष्ट्र मंडळीकडे प्रत पाठववण्याबद्दल त म्हाला वलवहण्याचे कारण इतकेच की 

प्रत पाठववण्याबद्दल रा. गडकरी याजंकडून कोल्हाप राहून मला वलहून आले होते व त्याचं्या सापं्रतच्या 
क्षीणावस्थेत त्याचं्या मनाचा वहरमोड करणे मला (बरे) वाटले नाही. त्या गोष्टीचा जावहरातीशी काही सबंधं 
नाही. 

 
जावहरातीबद्दल अजून महाराष्ट्र मंडळीकडून काहीच वलहून आले नाही. आल्यावर ख लासा 

कळववता येईल. 
 
वत्रवणेीने ओल्या वस्त्ाच्या रंगाचे वस्त् आत नेसून वर कोरड्ा वस्त्ाच्या रंगाचे वस्त् नेसाव.े वरील 

वस्त् सैल नेसले तरी चालेल. कारण वतला एके वठकाणीच उभे रहावयाचे असते. उडी टाकल्याबरोबर वतने 
वरील वस्त् फेडून टाकाव.े हे होण्यास प रेसा वळे ध रंधरचे भाषण, त्याची उडी, व त्याचा अदृश्य वत्रवणेीस 
वर ओढण्याचा प्रयत्न, याम ळे खात्रीने वमळेल. ध रंधरचे डोके वर वदसून तो वववहरीच्या अदृश्य पायऱ्यावंर 
पडलेल्या वत्रवणेीस सावध करण्याचा प्रयत्न कवरतो आहे असे दाखववले तरी चालेल. इतक्या वळेात 
वत्रवणेीस द सरे ल गडेही नेसता येईल. 
 

ववश्वेश्वरशास्त्ाचं्या तोंडी एखादे लहानसे आत्मगत भाषण घालूनही ही अडचण दूर करण्यासारखी 
आहे. परंत  त्यानेही रंगाचा वबघाड होईल. त्यापेक्षा वर स चववलेली योजना अमलात आवणली असता बरे 
पडेल. 



संववधानंकात फेरफार करण्याइतकी मला फ रसद वमळाल्यास मी ते स धारून पाठवीन. 
 
ईस्टच्या स ट्टीत येण्याबद्दल सध्या काहीच वलवहता येत नाही. ते बऱ्याच गोष्टींवर अवलंबून आहे. 

त्याबद्दल मागाहून कळवीन. 
 
प्रयोगाबद्दल रा. रा. भाऊसाहेब जयवतंाचें पत्र आले होते. त्यातील मत इतके अन कूल आहे की ते 

वृथास्त तीप्रमाणे वाटण्यासारखे आहे. पण ते रा. जयवतंाचें खरे मतच आहे हे त्याचं्या प्रत्येक स्नेह्यास 
कबूल कराव ेलागेल. 

 
त म्ही इकडे एवप्रलमध्ये आल्यास चागंलेच होईल. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 
 

१०८ 
खामगाव २८-३-१३ 

 आशीवाद ववशषे 
 
मी काल त म्हाला पाठववलेले पत्र पोचले असेलच. त्यात काही गोष्टी च कून वलहावयाच्या रावहल्या 

होत्या. प्रयागपंवडत वत्रवणेी आपली म लगी असल्याबद्दल जाहीर कवरतो तेव्हा ध रंधर ती ब्राह्मणाची म लगी 
असल्याबद्दल आपली खात्री असल्याचे बोलून दाखववतो की काय? तसे असल्यास ते ठीक नाही. ‘आपली 
म लगी आहे म्हणूनच वतच्या अंगी पववत्रता, सौजन्य इत्यादी ग ण आहेत’ अशा अथाचे वाक्य पावहजे. सबब 
याप्रमाणे द रुस्ती करावी. वधूपरीक्षा या नावातील दोन शब्द जावहरातींत वनराळे छापतात. ही चकू आहे हे 
त म्हासं सागंावयास नकोच. मी म ंबईस असताना जो काळा जरीकाठी रुमाल रा. अप्पाचं्या माफव त घेतला 
होता त्याची चकमत कळवावी. 

 
क. हे आशीवाद 

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

  



१०९ 
खामगाव २-२-१३ 

आशीवाद ववशषे. 
 
त मची दोन्ही पते्र पावली. रा. रा. आप्पासाहेब वटपणीस याचेंही पत्र पोचले. त्यात जावहरातीतल्या 

वाक्याबद्दल ख लासा होता, व त्यानंी ते वाक्य काढून टाकण्याचेही कबूल केले आहे. सबब त्यासंबधंाने 
गैरसमजाला काही जागा रावहली नाही. वववहरीजवळचा प्रवशे कायम केला हेही चागंले झाले. मी 
ईस्टरच्या स ट्टीत वतकडे येण्याचा प्रयत्न कवरतो. माझी प्रकृती हल्ली उिम आहे. 

 
खंडेरावाच्या सहीपासून ववनोद कसा उत्पन्न करावयाचा याचा ख लासा केला नाही. तो प ढील पत्री 

करावा. 
 
त म्ही भागववाच्या आत्मगत भाषणासंबधंाने केलेल्या सूचना योग्य आहेत. परंत  त्या भाषणाची नक्कल 

मजजवळ नाही. त्याम ळे त्या सूचनाचंा ववचार कवरता येत नाही. त मच्याकडून नक्कल आल्यानंतर मी त्या 
अमलात आणण्याचा ववचार करीन. 

 
आत्मगत भाषणाकवरता नाटकाची सबंध प्रत चकवा वतच्यापैकी कोणताही कागद पाठववण्याचे 

कारण नाही. फि त्या भाषणाची कोणाकडून तरी नक्कल करून पाठवनू द्यावी. नाटकाची अस्सल प्रत 
शक्य वततक्या लवकर कोल्हाप रास रा. कारखानीस याजंकडे पाठवनू द्यावी. त्याजंकडे प्रत पाठववण्याचा 
माझा प्रथम ववचार नव्हता. फि रा. गडकरी याचं्या क्षीण झालेल्या प्रतीकडे पाहून मी आपला ववचार 
बदलला आहे हे त म्हासं पूवीच कळववले आहे. असे असता मजकडे दोष कसा येतो हे कळत नाही. प्रत 
पाठववण्याबद्दठ मी त्यासं कबूल केले आहे. सबब प्रत लवकर पाठवनू द्यावी. त्या कामी एक वदवसाचाही 
उशीर झाला तर माझ्या हेतूववषयी महाराष्ट्र मंडळीच्या मनात ववनाकारण शकंा उत्पन्न होईल. वशवाय 
त्याजंकडे प्रत जाण्यास वजतका उशीर होईल वततका उशीर त्याजंकडून ती परत येण्यासही लागेल. प्रत 
मजकडे लवकर परत आल्यास मला वतच्यात आणखी स धारणा करता येईल. 

 
पार्मथव, अमला व तारा याचंा प्रवशे घालण्याचे कारण असे होते की भागववाची पवहल्या व 

देवळाजवळच्या अशा दोन्ही प्रवशेातं जी काम आहेत त्याचेंमध्ये त्यास ववश्रातंी वमळावी. त म्ही मधील प्रवशे 
काढून टावकला आहे असे त मच्या पत्रावरून कळते. आता भागवव पडद्यात जाऊन लागलीच बाहेर येतो की 
काय? तसे होत असल्यास इष्ट नाही. 
 

प स्तकात फोटो घालाव े की काय हे अजून मी ठरववले नाही. घालावयाचे झाल्यास कोणत्या 
प्रसंगाचे घालाव ेयाचा वनणवय प्रत परत येईपयंत कवरता येत नाही. त मच्या मतें असे जे प्रसंग असतील ते 
कळवाव.े म्हणजे त्याचा ववचार कवरता येईल. पवहल्या अंकातील वत्रवणेीचा हात पाहण्याचा, द सऱ्या 
अंकातील वववहरीजवळचा, वतसऱ्या अंकातंील प्रयाग, म्हाळसा व खंडेराव याचंा प्रसगं, चवथ्या अंकातील 
त रंगाचा व पाचव्या अंकातील प्रयाग व वत्रवणेीचा हे प्रसंग बरे आहेत. पाचापेंक्षा अवधक फोटो घ्यावयाचे 
असल्यास चकवा वरील सूचनेसंबंधाने काही फेरफार स चवावयाचे असल्यास मला कळवाव.े 

 
कालच्या व आजच्या प्रयोगाबद्दल त मचे पत्र येईलच. 



क. लो. अ. हे. वव. 
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 
 

११० 
खामगाव ३-३-१३  

आशीवाद ववशषे. 
 
आज नाटकातील पवहली पृष्ठे वमळाली. त्यातील आत्मगत भाषण त मच्या सूचनाचं्या धोरणाने 

स धारून १-२ वदवसातं ती पृष्ठे रा. कारखावनसाकंडे पाठवनू देतो. त म्हीही नाटकाचा बाकीचा भाग 
त्याजंकडे ताबडतोब पाठवनू द्यावा. नाटक त्याजंकडे जाण्यात मजकडून जी वदरंगाई होत आहे वतजम ळे 
मजवर पक्षपाताचा ववनाकारण दोष येणार आहे. या दोषापेक्षा अधंळेपणाचा आरोप शतपट प रवला. 

 
कालच्या व परवाच्या प्रयोगाबद्दल मला अजून काही कळले नाही. ईश्वराची मजी. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 
१११ 

खामगाव २३-३-१३ 
आशीवाद ववशषे. 
 
मी अकोल्यास गेले १५-१६ वदवस असल्याम ळे आपली व इतर स्नेह्याचंी पते्र उशीराने वमळाली. रा. 

कारखावनसाचें पत्र आले त्यात त्यानंी नाटकाची प्रत १५-३-१३ रोजी पावल्याचे कळववले आहे. त्या 
प्रतीबरोबर आपण वत्रवणेीची आत्मगत भाषणे व मागाहून कळववलेले इतर फेरफार पाठववले असतीलच. 

 
माझ्या बंधंूच्या मतृ्यूम ळे माझी झालेली हानी कशाने भरून वनघणार नाही. त्याम ळे जे 

व्यवसायशवैथल्य अंगीं आले आहे ते नाहीसे होण्यास ५-७ मवहने तरी लागतील. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

  



११२ 
खामगाव ८-४-१३ 

आशीवाद ववशषे. 
 

आपली तार व पत्र हीं पावलीं. आज सकाळच्या गाडीने आपल्या येण्याची वाट पावहली. परंत  
त्यानंतर लागलीच आपले पत्र येऊन न येण्याचा ख लासा झाला. 

 
आपण येथे आल्यास मला आनंद होणार आहे. परंत  उन्हाळा इतका भयकंर आहे की आपल्या 

प्रकृतीस तो मानवणार नाही. सबब या वळेी न येणेच इष्ट होणार आहे. 
 
माझी प्रकृती चागंली आहे. मनावर मात्र उदे्वगाची छाया आहे. ती आणखी २-४ मवहने तरी तशीच 

रहाणार. उदे्वगाम ळे कोणत्याही गोष्टीचा उत्साह वाटत नाही. 
 
काल रोजी एन. एस. देसाई या आपल्या स्नेह्याचे आपले नाव ेएक काडव आले. काल आपली तार 

आली नसती तर ते मी म ंबईस पाठववणार होतो. त्या काडातील मजकूर :- I shall feel obliged if you will 
return immediately the two books on Roman Law & Pollock as I want them badly. 

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
११३ 

खामगाव २४-४-१३ 
आशीवाद ववशषे. 
 
त मचे पत्र येऊन बरेच वदवस झाले. परंत  ववशषे वतवमान कळववण्यासारखे नसल्याम ळे व अनेक 

वववचंनामं ळे ताबडतोब उिर धावडले नाही. यापैकी एक वववंचना माझ्या क ट ंबाच्या आजाराची होती. १०-
१२ वदवसापूंवी माझ्या क ट ंबास वहवताप येऊ लागला तो २-३ वदवसापूंवीपयंत वटकला. इतक्या 
अल्पकालीन आजाराम ळेही अंगीं बरीच अशिता आली आहे. हल्ली प्रकृती चागंली आहे. या म दतीत मी 
मलकापूर येथे माझे नागपूरचे स्नेही डॉ. गदे्र यासं भेटण्याकवरता व खाडंवा येथे माझे स्नेही रा. रा. हरी 
वशवराम म ंजे सबजज्ज, यासं भेटण्याकवरता गेलो होते. परत आल्यापासून माझ्या घरात एका स्नेह्यांच्या 
म लीचे लग्न व्हावयाचे आहे त्याची गडबड स रू आहे. यावशवाय दोघा होतकरू नाटककाराचंी आपल्या 
कृवत मजकडे सूचनाकंवरता व अवभप्रायाकवरता पाठववल्या आहेत. त्याचंीही वववचेना मागे आहेच. 

 
यंदाचे उन्हाळ्याचे स ट्टीत प्रथम २-३ वदवस म ंबईस घालवनू नंतर प णे, चसहगड व महाबळेश्वर 

घेऊन प ढे फ रसद सापडल्यास बेळगाव येथे जाण्याचा ववचार आहे. वकलोस्कर मंडळी त्या वदवसातं 
बेळगाव येथे राहाणार आहे. वरील कायवक्रमात बदलही होण्याचा संभव आहे. 

 



त म्ही एवप्रलमध्ये इकडे आला नाही हे एका दृष्टीने बरेच झाले. कारण येथे हल्ली मनस्वी उकाडा 
होत आहे. तो कदावचत थंड हवतेील रवहवाशास सहनही होणार नाही.  

 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. माझी प्रकृती चागंली आहे. बाथ हल्ली सोडून वदला आहे. प न्हा जूनमध्ये स रू करीन. 
       

ववववधज्ञानववस्तारात कादंबऱ्यावरील वनबधं प्रवसद्ध झाल्यापासून अनेक मावसकाचें अकं व 
कादंबऱ्या आल्या. त्याजंकडे मते देता देता प रेवाट झाली आहे. 

 
रा. रा. ग जवर याचें क ट ंब वनवतवल्याचे त म्हास कळले असेलच. ते कशळेीस गेले आहेत. 

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

११४ 
खामगाव १३-५-१३ 

आशीवाद ववशषे. 
 
आपली दोन्ही पते्र पावली. आपण गेल्यापासून मी जरा गडबडीत होतो. त्याम ळे उिर धाडण्यास 

वळे झाला नाही. 
 

अजून माझा नक्की बते ठरला नाही. मी कदावचत् म ंबई, प णे, महाबळेश्वर या वठकाणी जाऊन या 
मवहन्याच्या २५ व्या तारखेस येथे परत येईन. व नंतर २७ व्या तारखेस प न्हा येथून जाईन. 

 
रा. माधवराव वटपणीस गेल्याम ळे वधूपरीके्षचा खेळ होण्यास काही हरकत आली नाही. तो 

वनर्मवघ्नपणे पार पडला. मी म ंबईस आल्यास आपणास भेटेनच. 
 
कळाव ेहे आशीवाद. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

  



११५ 
खामगाव १४-७-१३ 

स. न. वव. वव.  
 
आपले पत्र पावले. आपणासं परीके्षत यश आले नाही हे कळले. या परीके्षत पास होणे बरेच सोपे 

असल्याम ळे नापास झाल्याबद्दल वाईट वाटण्याचे कारण नाही. 
 

वच. बापू व वच. बाबा हल्ली अकोला येथे हायस्कूल बोवडंगातच रहात आहेत. पत्र पाठववणे झाल्यास 
त्या पत्त्यावर पाठववणे. 

 
मी येथे वतकडून परत आल्यावर काही वदवस बारीक तापाने अजारी होतो. त्यानंतर उवन्नद्रतेम ळे 

४-५ वदवस त्रास झाला. हल्ली प्रकृती चागंली असून झोपही चागंली येते. 
 
मी मनोरंजनाकवरता एक कववता वलहून पाठववली आहे. ती येत्या अंकात प्रवसद्ध होईल. यापेक्षा 

अवधक लेखन व्यवसाय हल्ली शक्य नाही. याचे कारण लेखनाला फ रसद वमळत नाही हेच होय. कचेरीच्या 
कामावशवाय अकोला येथील इस्टेटीच्या व्यवस्थेचे काम कराव ेलागते. रोज ५-७ पते्र वलहावी लागतात. 
त्याखालीच वरकामा वळे वनघून जातो. 

 
वकलोस्कर मंडळीसबंधाने सवव वतवमान कळले. फार वाईट झाले. प न्हा जमवाजमव करण्यास रा. 

रा. म ज मदार यासं फार त्रास पडेल, व त्रास पडूनही नीट ज ळेल की काय याची शकंाच वाटते. वगेळे 
होणाऱ्या इसमानंी नवीन कंपनी काढली तरी वतचे नाव ज न्या कंपनीइतके प ढे येणे शक्य नाही. अजूनही 
आपसात समज होण्यास अवसर आहे. झाल्यास उिम होईल. 

 
मी काही वदवसापूंवी रा. रा. गडकरी याजंकडे त्याचंी प स्तके पाठववली, ती त्यासं पोचली की नाही 

हे त्याजंकडून कळले नाही. त्या प स्तकाबंरोबर रा. रा. टेंभे याचेंही एक प स्तक पाठववले होते तेही 
त्याजंकडे रवाना झाले की नाही हे कळले नाही. माझे स्नेही रा. रा. शेंबेकर वकील याचें नाटक रा. रा. 
खावडलकराचं्याकडे आहे, ते त्याजंकडून आणून परत पाठवण्यास रा. रा. गडकरी यासं मी वलवहले होते. 
त्याचे काय झाले हेही कळलें  नाही. रा. रा. गडकरी भेटल्यास वरील गोष्टीबद्दल त्यासं ववचारून मला 
सवडीप्रमाणे कळवाव.े 

 
रा. रा. अप्पासाहेब वटपनीस हे सौ. वगवरजाबाई केळकराचें ‘प रुषाचें बंड’ हे नाटक लौकरच 

बसववणार आहेत. नाटक चागंले झाले आहे. 
 
क. लो. अ. हे. वव.  

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 



११६  
खामगाव २२-७-१३ 

सा. न. वव. वव. 
 
आपले पत्र पावले. मला हा मायना व ‘तू’ व ‘त म्ही’ याबद्दल ‘आपण’ असे वलवहण्याची इतकी सवय 

झाली आहे की आपणासं वलवहलेल्या बह तेक प्रत्येक पत्रात त्या संबधंाने झालेल्या च का मला द रुस्त 
कराव्या लागल्या आहेत. याचे कारण आपली योग्यता माझ्याहून कमी नसल्याची जाणीव हेच होय. वशवाय 
आपण वदवसेंवदवस वयाने अवधकच होत जाणार. स्वतःचा म लगा मोठा झाला म्हणजे आपण त्यासंबधंाने 
स द्धा ‘त म्ही’ चकवा ‘आपण’ असेच शब्द वापरतो. असे असता आपणासंंबधंानेही तेच शब्द वापरल्यास 
आपणास राग येण्याचे काही कारण नाही. या बाह्य उपचारानंी अंतःस्थ भावनातं काहीच अंतर पडणार नाही 
हे आपणापं्रमाणे मलाही मान्य आहे. 
 

रा. बाबूराव जोशी हे परीके्षत पास झाले हे कळववण्यास संतोष वाटतो. त्यासं क्लास मात्र वमळाला 
नाही. 

 
रा. रा. टेंभे, रा. रा. बोडस व रा. रा. राजहंस यानंी कावढलेल्या नवीन कंपनीत ज न्या कंपनीतील 

कोणकोण इसम गेले हे कळण्याची इच्छा आहे. तरी सवडीप्रमाणे कळवाव.े 
 

ज्योवतषावरील वनबधं आटपत आला आहे. १०-१२ वदवसातं पूणव होईल. 
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
११७ 

खामगाव १९−८−१३ 
सा. न. वव. वव. आपली दोन्ही पते्र पावली. 

 
आपण रोमन लॉ मध्ये थोड्ा माकांनीच नापास झाला हे वाचून वाईट वाटले. असो, प ढील खेपेस 

आपण खास पास होणार असे यंदाच्या वनकालावरून भाकीत करण्यास हरकत नाही. 
 

माझ्या कववतेबद्दलचे आपले मत मला मान्य आहे. 
 

रा. वटपनीसानंी ‘भाऊबंदकी’ खेळ दोनदा केला ही गोष्ट खरी आहे. पण तो खेळ दोन्ही कंपन्याचं्या 
हक्काचंा कायमचा वनकाल व्हावा म्हणनू केला असावा असे वाटते. 

 



हल्ली मला कचेरीच्या व खाजगी कामाखाली, ववशषेतः खाजगी पत्राखंाली वळे वमळत नाही. रोज 
५-७ पते्र वलहावी लागतात. 
 

सौ. वगवरजाबाई केळकराचें नाटक ‘प रुषाचे बंड’ मागील शवनवारी पावहले. बरे झाले आहे. 
 
क. लो. अ. हे. वव.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
११८ 

खामगाव २९-१०-१३ 
सा. न. वव. वव.  
 
आपले पत्र पावले. परंत  मी हल्ली व्यवसायबाह ल्याखाली वचरडून गेलो असल्याम ळे उिर 

पाठववण्यास जरा उशीर होत आहे. याचा राग नसावा. 
 

वऱ्हाडात यंदा प्रथम पाऊस चागंला पडला. परंत  शवेटी मनाजोगा पाऊस न झाल्याम ळे वपकाचें 
न कसान झाले. आमच्या धंद्याला यंदा ववशषे तेजी राहाणार नाही अशी भीवत आहे. 

 
इतर व्यवसाय अनेक असल्याम ळे यंदा वदवाळीच्या अंकाकवरता एकही लेख पाठववण्यास झाले 

नाही. 
 

गेल्या २ मवहन्यापंासून ‘तोतयाच्या बंडा’ वर टीका वलहीत आहे. वतच्या पूवाधात नाट्यरचनेचे 
शास्त् व कला द्यावयाची आहेत. व उिराधात त्या शास्त्ाचे वनयम ववषयीभतू नाटकास लावावयाचे आहेत. 
पण अजून पूवाधवच संपला नाही. याचेही कारण इतर व्यवसायच. 

 
महाराष्ट्र व भारत या मंडळ्याचं्या खटल्याचंा वनकाल पंचमाफव त होणार. अकोल्याचे रा. ग पे्त 

वकील यासं उभयतानंी पंच नेवमले आहे. 
 

हल्ली भारत मंडळी येथेच आहे. ‘वधू-परीके्ष’ च्या प्रयोगात बरीच स धारणा वदसून आली. येथे प्रयोग 
बराच लोकवप्रय झालेला वदसतो. 

 
माझी प्रकृती सध्या बरी आहे. म ले हल्ली येथे आली आहेत. 
 
क. लो. अ. हे. वव. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 



११९  
खामगाव १६-११-१३ 

सा. न. वव. वव.  
 

आपले पत्र पावले. गेल्या १०-१५ वदवसापंासून मी कचेरीच्या व खाजगी कामाखाली इतका चूर 
होऊनच गेलो होतो की मला त्या अवधीत अत्यतं जरूरीच्या १-२ पत्रावंशवाय कोणत्याही पत्रास उिर 
पाठववण्यास सवड झाली नाही. 

 
‘खटल्याचे दोन ववरुद्ध मागव’ हे शब्द मी खटल्याचे दोन ववरुद्ध ‘शवेट चकवा वनकाल’ या अथी 

योवजले आहेत. ‘खटल्याचे’ याबद्दल ‘खटल्यापासून वनघणारे’ हे शब्द घातल्यास माझा अथव अवधक 
चागंल्या रीतीने व्यि होईल. Remedy या शब्दाचे योग्य भाषातंर ‘इलाज’ या शब्दाने होईल असे वाटते. 
पण त्याबद्दल ‘मागव’ हा शब्दही चालेल. 

 
Individualism या शब्दाचे भाषातंर ‘व्यविवाद’ ‘व्यवष्टवाद’, ‘व्यविस्वातंत्र्यवाद’ या शब्दानंी 

कवरता येईल असे वाटते. या शब्दावंरून इतर शब्द साधावयास हरकत नाही. 
 

‘तोतयाच्या बंडा’ वर मी जी टीका वलहीत आहे त्याचा (वतचा) पूवाधव इतका ववस्तृत होणार आहे 
की त्यातील तत्त्व े थोडक्यात देण्यासारखी नाहीत. तीच तत्त्व े उिराधात टीकाववषयीभतू नाटकास 
लावावयाचा ववचार आहे. 

 
मी ऐका स्नेह्यास सवंवधानक कसे असाव े हे समजावनू सागंत असता मला एक चागंल्यापकैी 

संववधानक स चले होते. पण त्यावर नाटक वलवहण्यास मी मोकळा नाही. त्यावर तो स्नेही नाटक 
वलवहण्याचा प्रयत्न करणार आहे व तो न साधल्यास मात्र ते काम मजकडे सोपववणार आहे. अथातच त्यावर 
नाटक वलवहण्याची तूतव तरी मला आशा वदसत नाही. आपणासं कळलेली बातमी वनराधार आहे. 

 
मवतववकाराच्या पद्याचे गद्य तयार झाले आहे. मंडळी परवा मलकाप रास गेली. ते नाटक तेथेच 

बाहेर आणण्याचा त्याचंा ववचार आहे. 
 

दर वषाप्रमाणे यंदाही मला थंडीपासून त्रास होण्यास स रवात झाली आहे. 
 
क. लो. अ. हे. वव. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

  



१२०  
खामगाव १९-१२-१३ 

सा. न. वव. वव.  
 

आपले पत्र पावले. मी नाताळच्या स ट्टीत म ंबईस जाणार नाही. जबलप रास जाणार आहे. 
 

महाराष्ट्र व भारत मंडळींसंबधंाने आलेला समग्र वनकाल मला कळला नाही. फि भारतमंडळीस 
भाऊबंदकीची परवानगी वमळाली एवढेच कळले. हल्ली भारतमंडळी म ंबईसच आहे तेव्हा रा. रा. अप्पासाहेब 
वटपणीसाकंडून आपणासं समग्र ख लासा कळेलच. 

 
मनोरंजनात जानेवारीपासून मेपयंत माझी तोतयाच्या बडंावरील टीका प्रवसद्ध व्हावयाची आहे. 

वतच्यातील पूवाधव फारच मोठा झाला आहे. म्हणजे त्यालाच ५० पृष्ठे लागतील. उिराधव ८-१० पृष्ठाचंाच 
होईल. यावशवाय मनोरंजनातच २-३ मवहन्यातं त लसी रामायणावर माझी एक लहान टीका प्रवसद्ध होईल. 
यावशवाय ववववधज्ञानववस्तारात आगगाडीवर एक लहानशी कववता व ‘महात्मा’ व ‘देवयानी अथात 
ववद्यासाधन’ या प स्तकावंर एक लहानशी टीकाही वदली आहे. यावशवाय ‘प रुषाचे बडं’ व ‘नाटक्याचे तारे’ 
या नाटकासं प्रस्तावना वलहाव्या लागल्याम ळे मी गेले १-२ मवहने सारखा ग ंतलो होतो. या नाताळच्या 
स टीत ‘वधूपरीक्षा’ नाटक छापण्याकवरता तयार करण्याचा ववचार आहे व साधल्यास मनोरंजनाच्या वसतं 
अंकाकवरता एखादा ववनोदी लेखही वलहीन. जानेवारीपासून जरा मोकळेपणा वमळेल अशी आशा आहे. 

 
मी वदलेल्या संववधानकावर माझे स्नेही नाटक वलवहणार की काय हे प ढील मे मवहन्यापयंत 

समजेल. त्यानंी नाटक वलवहले नाही तर मला आणखी १-२ वष ेनव ेनाटक वलवहण्यास उत्साह येईल असे 
वाटत नाही.  

  
यंदा माझी प्रकृती चागंली आहे. 

 
यंदा वनघालेल्या व वनघत असलेल् या वदवाळ्याचंा आमच्या धंद्यावरही बराच पवरणाम झालेला 

वदसतो. प ढील १-२ वष ेबरीच वाईट जातील असे वाटते. 
 

वरकड मजकूर ठीक आहे. 
 
क. लो. अ. हे. वव. 
 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
  



१२१ 
खामगाव २६-२-१४ 

सा. न. वव. वव.  
 

आपले पत्र पावले. आपली प्रकृती बरी आहे हे वाचून समाधान वाटले. 
 

रा. अमृतलाल टक्कर याजंववषयी वतवमानपत्रद्वारा कळले होते. यंदा त्याजंबरोबर रा. हवरभाऊ 
देवही Servants of India चे मेंबर झाले. दोघेही गृहस्थ त्या कामास पूणवपणे योग्य आहेत. 

 
वसंत अंकात माझा एक ववनोदी लेख व टीकाही येणार आहेत. ववनोदी लेख ‘सावहत्य पवरषदेची 

तयारी’ हा आहे. टीका त लसीरामायणावर आहे. यावशवाय इतर कोणतेही लेख द्यावयाचे रावहले नाहीत. 
 

तो. बं. चा पूवाधव लाबंला आहे ही गोष्ट कबूल आहे. परंत  उिराधव कळण् यास पूवाधव देण्याची 
जरूरच होती. 

 
माझे दोन्ही वडील म लगे यदंाही entrance परीके्षस बसले होते. ववडलाचे पेपर बरे गेले नाहीत. 

धाकट्याचे पेपर बरे गेले आहेत. वच. बाबूवशवाय इतर लहान म लाचं्या परीक्षा होऊन ते पास झाले. वडील 
म लगे उद्या परवा येथे येतील. 

 
धंद्याचे मान सरासरी आहे. 

 
गेल्या दोन मवहन्यापंासून मला रात्री म ळीच झोप येत नाही. त्याम ळे नेहमी थकल्यासारखे वाटते. 

याम ळे लेखनाकडेही लक्ष लागत नाही. मला पूणव ववश्रातंीची फार जरूर आहे. 
 

मी काल संध्याकाळीच पत्र वलवहणार होतो. परंत  कचेरीतून येण्यास उशीर झाल्याम ळे काल 
वलवहणे झाले नाही. आजही तसे होऊ नये म्हणनू कचेरीत जाण्यापूवी ११ वाजता घाईघाईने हे पत्र वलहीत 
आहे. 

 
क. लो. हे. वव. 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
  



१२२  
खामगाव १०-४-१४ 

सा. न. वव. वव.  
 
आपले पत्र पावले. अलीकडे माझ्यामागे कचेरीचे काम इतके असते की मी रोज सकाळी ७ 

वाजेपासून संध्याकाळी ७-७॥ वाजेपयंत सारखा त्यात ग ंतलो असतो असे म्हटले तरी चालेल. वशवाय 
आपले पत्र आले तेव्हा मी व रा. रा. शेंबेकर ‘वधूपरीक्षा’ नाटक स धारण्यात ग ंतलो होतो. जरूरीचे काही 
काम उरले होते ते मला या आठवड्ात एकट्यास कराव े लागले. याम ळे आपल्या पत्रास उिर 
पाठववण्यास ववलंब लागला. मजकडून उिर जाण्यास ववनाकारण उशीर होत नाही याचा आपणासं 
अन भव आहेच. 

 
प रुषाचं्या बंडावरील आपले अन कूल मत वाचून आनंद झाला. पण आपले तोतयाच्या बंडासंबधंाने 

वजतके प्रवतकूल मत आहे वततके माझे नाही. 
 
भारत मंडळीचा मी येथे जो वधूपरीके्षचा प्रयोग पावहला त्यात मला फारसा बजेबाबदारपणा वदसला 

नाही त्याप ढील प्रयोगातं काहीसा वदसून आला असे कळले. हल्ली बेजबाबदारपणा वदसत असल्यास त्यास 
माझी अथातच म ळीच संमती नाही. 

 
येथे महाराष्ट्र नाटक मंडळींचा वधूपरीके्षचा प्रयोग पावहला. ध रंधर ववश्वेश्वरशास्त्ी, भागवव, यम ना, 

राणी ही कामे चागंली झाली. न्यायाधीशाचे भाषण फार स्पष्ट व खणखणीत असते, परंत  अवभनय जरा कमी 
आहे. वत्रवणेीचा अवभनय चागंला आहे. परंत  सोंग बोजड वदसते. त्या वदवशी बह तेक मंडळींचे आवाज 
बसल्याम ळे, पे्रक्षक फार थोडे असल्याम ळे, व नावयकेच्या इसमास ताप आल्याम ळे प्रयोग नेहमीइतका 
वठला नाही. कोतवालाचे काम बरे होते. माझे मत कोणासही कळव ूनये. 

 
यंदाची प्रावंतक सामावजक पवरषद प ण्यास मेच्या १७-१८ व्या तारखासं होणार आहे. त्या वळेी तेथे 

जाण्याचा ववचार आहे.  
 
क. लो. अ. हे. वव. 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
  



१२३ 
खामगाव १-५-१४ 

स. न. वव. वव.  
 
आपली सवव पते्र पोचली. रा. रा. रामभाऊ क ं दगोळकर यानंी नवीन कंपनी कावढली असून त्यानंा 

मास्तर कृष्ट्णा वगैरे गानक शल नटाचें साहाय्य वमळाल्याचे वाचून सतंोष झाला. 
 

सदरहू कंपनीस वीरतनय, मूकनायक व पे्रमशोधन या नाटकाचं्या प्रयोगाची परवानगी मी खालील 
अटींवर देण्यास तयार आहे.  

 
१. प्रत्येक नाटकामागे ५०० रुपये म्हणजे वतन्ही नाटके वमळून १५०० रुपये द्याव ेलागतील. परंत  

वतन्ही नाटकाचंी परवानगी एकदम घेतल्यास व सवव रक्कम मे व जून या मवहन्यातं आल्यास वतन्ही 
नाटकाबंद्दल १२०० रुपये पडतील. २. सवव पात्रानंी - वनदान म ख्य पात्रानंी तरी - मजपासून प्रथमतः चाली 
घ्याव्या. ३. पात्राचंी योजना योग्य असावी. मी मे मवहन्याचे काही वदवस तरी प ण्यास रहाणार असल्याम ळे 
पात्राचं्या योजनेसंबधंाने सूचना व चाली मला समक्ष देता येतील. ४. मी प ण्यास मे च्या १५ तारखेच्या 
स मारास येईन, व रा. रा. केळकराकंडे उतरेन. 

 
शौयव या ग णाचा मन व हृदय या दोहींशी संबधं येतो, त्यास पे्ररणा हृदयाकडू वमळते व त्याचे धाडस 

वगैरे भाग मनाचे ग ण असतात. 
 
क. लो. अ. हे. वव. 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

१२४ 
खामगाव २१-८-१४ 

 
स. न. वव. वव. आपले पत्र पावले. मी आपली व रा. रा. खाड्े याचंी प्रत आपणाकडेच पाठववणार 

होतो. पण पिा माहीत नसल्याम ळे पाठववली नाही. भारत मंडळीतील ज्या नटानंा प्रती पाठवावयाच्या 
त्याचं्या नावाची यादी मी रा. रा. ग जवर याजंकडे पाठववली आहे. पण काही नाव ेसपूंणव नाहीत. सबब ती 
त्यानंा सागंण्याची कृपा करावी. मी गेला १। मवहना तापाने आजारी आहे. हल्ली प्रकृती बरीच चागंली आहे. 

 
क. लो. अ. वव. 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
ता. क. वच. बाबा अकोला येथे हायस्कूलमध्ये आहे. 

 
❇ 



१२४ 
खामगाव ३-९-१४ 

 
स. न. वव. वव. आपले पत्र पावले.  
  

प्रकृवत वदवसेंवदवस स धारत आहे. परंत  पूणवपणे स धारण्यास आणखी १-२ मवहने लागतील. 
 

आपणाकंडून भारतमंडळीतील नाव ेकळल्याबद्दल रा. रा. ग जवरानंी वलवहले होते. मागाहून गणेश व 
ववश्वेश्वरशास्त्र्याचें व श्रीपतीचे काम करणारे इसम याचंी नावहेी आपणासं ववचारण्यास मी त्यासं वलवहले 
होते. ती नाव ेआपणासं माहीत असल्यास सवडीप्रमाणे त्यासं कळवावी.  

  
रा. रा. बाबूराव जोशी हे यंदा फस्टव एलएल. बी. च्या परीके्षत नापास झाले. 

 
मी प्रस्तावनेत १९१२ हे सालच वलवहल्याचे आठवते. १९१३ साल कसे पडले हे कळत नाही. चूक 

माझ्या नजरेस फार उवशरा म्हणजे प स् तक हाती पडल्यावर आली. 
 

मध्यंतरी मला दाढ व कपाळ द खण्याम ळे फार त्रास होत होता. पण तो औषधाम ळे आहे असे 
वदसल्याम ळे तूतव औषध बंद केले आहे. काही वदवसानंी प न्हा ते स रू कराव ेलागेल. 

 
क. लो. अ. हे. वव. 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 

  



१२५ 
खामगाव १०-१२-१४ 

सा. न. वव. वव. 
 
आपले पत्र ७-१२-१४ रोजी पावले. परंत  काहीसे कायवबाह ल्याम ळे व काहीसे अवनियाम ळे 

आपल्या पत्रास ताबडतोब उिर धाडण्यास झाले नाही. असो. 
 

अजूनही म ंबईस जाण्यासबंंधाने माझा नक्की बते होत नाही. याला अनेक कारणे आहेत. पंरत  म ख्य 
कारण असे की माझ्या कारक नाच्या मनातूनही नाताळातं बाहेर गावी जाण्याचे आहे. त्याने जर सवव स ट्टी 
बाहेर कावढली तर मला येथून हलता येईल असे वाटत नाही. तो काही वदवसापं रताच गेला तर बाकीचे 
वदवस मला म ंबईस घालववता येतील. मी येथून हललो तर म ंबईसच जाईन येवढे मात्र ठरल्यासारखे आहे. 

 
परीके्षपूवी आपली प्रकृती बरीच वबघडली होती हे वाचनू वाईट वाटले. परीके्षत यश आले तर त्या 

आजारापासून ववशषे अकल्याण झाल्यासारखे होणार नाही. 
 

माझी प्रकृती आता प ष्ट्कळच स धारली आहे. मी रोज सकाळी ५-६ मलैाचंी सहल करावयास जात 
असतो माझ्या डाव्या डोळ्यातून अजून पाणी जात असते, व त्याम ळे वाचण्यास व वलवहण्यास त्रास पडतो. 
येवढी गोष्ट वजा केल्यास आजाराचे पवरणाम आता ववशषे वदसण्यासारखे नाहीत. 

 
कचेरीचे काम अगदीच बेताचे असते. 
 
क. लो. अ. हे. वव. 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
 

❇ 
 

  



१२६ 
खामगाव २०-१२-१४ 

 
सा. न. वव. वव.  
 
आपले पत्र पावले. आपण एल. एल. बी. ची परीक्षा पास झालात हे आपल्या पत्रात व आज 

सकाळी ज्ञानप्रकाशात वाचनू फार आनंद झाला. आता आपल्या मागे परीक्षाचंी दगदग न रावहल्याम ळे 
आपली प्रकृती चागंली स धारण्यास हरकत नाही.  

  
माझे च लते येथे लवकरच येणार आहेत. ते येथे आल्यावर त्याचें मत पाहून नंतर मला नाताळातील 

कायवक्रम कायम करावा लागेल. त्याचें मत ववरुद्ध पडल्यास मला येथून हलता येणार नाही. वशवाय जरी मी 
येथून वनघालो तरी मला म ंबईत रहाता येणार नाही. कारण माझ्या बधूंबरोबर कोकणात दापोली वगैरे २-४ 
वठकाणी जाण्याचे मी कबूल केले आहे. मला म ंबईस फार तर ४-५ तास घालववता येतील. सबब आपण 
बडोद्यास जाण्यास याप ढे उशीर करू नये. 

 
क. लो. अ. हे. वव. 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

१२७ 
खामगाव १३-१-१५ 

सा. न. वव. वव.  
 
आपले पत्र पावले. आपली माधवाश्रमात भेट झाली त्याच्या द सरेच वदवशी कोकणात वनघनू गेलो. 

बोट म ळीच लागली नाही. उलट बोटीचा प्रवास स खकर वाटला. मात्र बोटीवर चढण्याची व उतरण्याची 
दगदग फार पडते असा अन भव आला. प न्हा कोकणात जाण्यास ववशषे उल्हास वाटणार नाही. असो. 
आम्ही हरणई बंदरात उतरून पालगड, दापोली, तालस र, असूद व आंजले ही गाव े ५-६ वदवसातं 
उरकली व म ंबईस ३० व्या तारखेस परत आलो. जवमनीवरील प्रवास बह तेक बलैगाडीचाच झाला. प्रदेश 
नवीन असल्याम ळे मनास बरीच करमणकू झाली. परंत  जवमनीवरील प्रवास घाईघाईने उरकावा 
लागल्याम ळे त्यातंही दगदग झाली. 

 
म ंबईस परत आल्यावर ४-५ वदवस राहून येथे ४ थे तारखेस परत आलो. 

 
हल्ली येथे कापसाच्या गाड्ा ववक्रीकवरता प ष्ट्कळ येत असतात. पण अजून कापसाचा भाव फारसा 

चढलेला नाही व प ढे चढण्याची आशा नाही. त्याम ळे कोणत्याही धंद्यास हल्ली म ळीच तेजी नाही. येथील 
सावकार लोक गडबडले असल्याम ळे तेजीमंदी वगैरे सटे्ट बंद आहेत. क णबी सववस्वी सावकारावंर 
अवलंबून असल्याम ळे त्याचंीही त्स्थती समाधानकारक नाही. याम ळे सवव धंदे हल्ली बंद पडल्यासारखेच 



आहेत. हल्ली महाराष्ट्रमंडळी येथे आहे. भारत मंडळीतील वाराणशीचे काम करणारा म लगा हल्ली या 
कंपनीत आहे. याम ळे हल्लींचे कंपनीचे वधू-परीक्षा नाटक पूवीपेक्षा चागंले होते. ते नाटक उमरावतीस बरेच 
आवडले असे मंडळीच्या सागंण्यात आले. येथील एका ववकलाने ते उमरावतीस पावहले, तोही असेच 
सागंत होता. हल्ली कंपनीचे प्रयोग प स्तकाबरह कूम होत असून प्रयोगास ४।।।-५ तास लागतात. 
 

गेल्या शवनवारी मी सत्त्वरीक्षा नाटक पावहले. सवव पात्राचंी कामे चागंली झाली. परंत  येथील 
मंडळीस नाटक ववशषे आवडले नाही असे वदसले. नाटकातील हास्यरस ४-५ स्थलावंशवाय अगदी वफका 
वाटतो. याचे कारण कृवत्रमता हे असाव ेअसे वाटते. शोकरस बरा साधला आहे. पण त्यातही मधून मधून 
कृवत्रम भाषणे असल्याम ळे ववरस होतो. मूळ कथानकात केलेले काही फेरफार चागंले वाटले. उदाहरणाथव 
आईबाप दास्यात आहेत तोपयंत अन्नग्रहण न करण्याची रोहसेन प्रवतज्ञा कवरतो, व त्याम ळे उपासमार 
होऊन तो मरतो, तारामतीचे आपल्या धन्याशी अन वचत वतवन असल्याम ळेच वतला म लगा नकोसा होऊन 
वतने त्याला ठार मावरले असा वतजवर आरोप येतो, वगैरे काही फरक चांगले झाले आहेत. पण काही प्रकार 
अन वचतही वदसून येतात. उ. तारामतीच्या गळ्यात एका जवावहऱ्याने खोटाच कंठा बावंधला असता त्याची 
चकमत (वीस लाख रुपये) तो हवरिदं्राच्या सत्यप्रवतज्ञत्वाम ळे देते. हवरिदं्र हीन अवस्थेस पोहोचला असता 
काही चोर त्यास आपल्या टोळीत सामील होऊन काशीचे राज्य वमळववण्याचा उपदेश कवरतात व तो 
उपदेश तो ऐकत नाही, ववश्वावमत्राचा कू्ररपणा अखेरपयंत न वटकता नाटकाच्या मध्यापासूनच त्याच्या 
पिािापास स रवात होते, वगैरे काही गोष्टी रसववघातक वाटतात. असो. हे माझे मत च कीचे असल्याचा 
बराच संभव आहे. ते कोणासही कळव ूनये. 

 
माझ्या प्रकृतीत प्रथम प्रथम वजतक्या सपाट्याने स धारणा झाली तशी आता होत नाही. याम ळे 

आजाराची रावहलेली कसर कायमचीच होऊन बसते की काय अशी काळजी वाटते. कदावचत् उन्हाळ्यात 
अवधक स धारणा झाल्यास न कळे. 

 
वरकड मजकूर ववशषे नाही. 
 
कळाव,े लोभ असावा हे ववनंती. 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
  



१२८ 
खामगाव २५-२-१५ 

सा. न. वव. वव. 
 
आपले पत्र पावले. गेल्या सहामाहीत एका न्यायाधीशाचा मृत्यू व इतराचं्या बदल्या याम ळे येथील 

कचेरीच्या कामात अव्यवस्था होऊन इतके काम त ंबले की त्याकवरता एक नवीन कोटव येथे स्थापन कराव े
लागले. त्याम ळे नव ेकाम कमीं असूनही माझी इतकी धादंल होते की द सरे कोणतेही काम करावयास 
सवड होत नाही. याम ळेच पत्राचंी उिरेवह वळेेवर जात नाहीत. असो. 

 
मी सायलस मानवर ही कादंबरीही वावचली आहे. पण ती इतक्या वषांपूवी की ती चागंली आहे 

यापलीकडे वतचा कोणताच ग्रह मनावर रावहलेला नाही. 
 
वच. बापू हा हल्ली येथेच आहे. त्याचे कारण नागपूर येथे मनस्वी प्लेग असल्याम ळे तेथील कॉलेजे 

बंद आहेत हे होय. तो उन्हाळ्याच्या स ट्टीत येथेच राहील असे वाटते. मी प ण्यास जाईन चकवा उिर 
चहद स्थानात हे अद्यावप ठरलेले नाही. 

 
रा. रा. बाबूराव जोशी हे येत्या माचव मवहन्यात प न्हा बसणार आहेत. तेही येथेच आहेत. गेल्या ४ 

मवहन्यातं माझ्या प्रकृतीत स धारणा नाही. उन्हाळ्यात झाल्यास पाहू. 
 
वच. बाबा यंदा प न्हा येत्या माचवमध्ये मवॅरकच्या परीके्षस बसणार. 
 
वरकड मजकूर ववशषे नाही. 
 
क. लो. आहे वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

  



१२९ 
खामगाव १३-४-१५ 

 
सा. न. वव. वव. 
 

आपले ७-४-१५ चे पत्र पावले. मजकूर समजला. कोटाच्या कामाची ताराबंळ चकवचत् कमी झाली 
आहे. पंरत  आता अवपलाच्या कामास लवकर स रवात होणार असल्याम ळे ती पूवीपेक्षाही वाढण्याचा संभव 
आहे. 
 

हल्ली माझी प्रकृती उष्ट्णतेम ळे चकवचत् वबघडली आहे. वजभेस व घशास सूज आल्याम ळे जेवताना व 
बोलताना त्रास होतो. रोज सकाळी ४-५ मलै सहल करावयास जात असतो. 

 
मी यंदाच्या स ट्टीत डेहराडून येथे बधंूंसह राहावयास जाणार आहे. तेथून माझ्या च लत्याबंरोबर 

आम्ही हवरद्वार, कनखल, हृषीकेश व मस री या वठकाणी जाऊ वतकडच्या हवनेे माझ्या प्रकृतीस फायदा 
होईल अशी आशा आहे. 

 
कदावचत् घरची इतर मंडळी यंदा प ण्यास राहील. वच. बापू कोठे रहाणार हे अजून ठरले नाही. 

वच. बाबा यंदा मवॅरक परीके्षस बसला होता. त्याचे पेपर चागंले गेले असून त्यास पास होण्याची उमेद वाटत 
आहे. 

 
सायलस मानवरपैकी मला काही आठवलेसे वाटत नाही. आपण आठवण केल्यास पाहीन. 

 
ववववधववज्ञानववस्ताराच्या माचवच्या अकंातील ग्रहगवणतावरील टीका मी वलवहली आहे. या वशवाय 

मनोरंजनाच्या अंकाकवरता रा. रा. ग जवराचं्या अत्याग्रहारून ‘वचत्रकार’ हा लेख घाईघाईने वलवहला आहे. 
आता प ढे वषवभर वनव्वळ ववश्रातंी घेण्याचा ववचार आहे.  

 
 क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

  



१३० 
खामगाव २८-४-१५ 

सा. न. वव. वव. 
 

आपले २१-४-१५ चे पत्र पावले. येथे अपीलाचे काम स रू झाले आहे. परंत  मजकडे अजून फारसे 
आले नाही. हल्ली येथे वदवाणी तीन कोटे आहेत. त्यापंकैी सबजज्ज कोटास व म नसफ कोटास स्मॉलकॉज 
कोटाचा व इतर अवधकार आहेत. 

 
माझे च लते डेहराडून येथे २-३ मवहने रहाण्यास गेले आहेत. त्यानंी जाण्यापूवी स ट्टी स रू 

झाल्याबरोबर वतकडे वनघण्याचे मजकडून वचन घेतले. त्याम ळे मला कोणत्याही समेंलनास हजर रहाता 
येणार नाही. 
 

मनोरंजनाचा वसंत अकं अजूनही वनघाला नाही. एवप्रलच्या पवहल्या आठवड्ात वनघणार असे 
जावहरातीत होते. 

 
लेखनासंबधंाने आपण ख शाल ववचाराव.े मी उिर देण्याचा प्रयत्न करीन. हल्ली मला या संबधंाने 

फार पते्र येतात. ही गोष्ट खरी आहे. पण आपला इतरापेंक्षा वरचा हक्क आहे. 
 
माझी मंडळी यंदा प ण्यास चकवा त्या बाजूस जाणार नाही. माझ्या भाच्याचे खानदेशात लग्न आहे. 

वतकडे त्यासं पाठवाव ेलागेल. 
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
१३१ 

खामगाव ९-५-१५ 
सा. न. वव. वव. 
 
आपले पत्र पावले. मी म ंबईस सावहत्य पवरषदेकवरता जाणार नाही. डेहराडून येथे जाण्याकवरता 

१५ व्या तारखेस येथून वनघेन. महाराष्ट्र मंडळीने म बंईस वधूपरीके्षचा प्रयोग केल्याबद्दल मला काही माहीत 
नाही. 

 
वरकड मजकूर ववशषे नाही. 
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 



१३२ 
खामगाव २०-५-१५ 

सा. न. वव. वव. 
 

मी उिर चहद स्थानातून येथे १३ व्या तारखेस परत आलो. प्रकृती काहीशी स धारली आहे. Priorty 
यास मराठीत ‘अग्रता’ म्हणतात. Title deeds यास शब्द माहीत नाही. स्त्ीचलगी व प चल्लगी असे दोन कते 
असल्यास वक्रयापद प चल्लगी अनेकवचनी असते. व त्याचंा प ढे ‘हीं’ हे नप ंसकचलगी सववनाम असल्यास 
वक्रयापदही अथातच नप ंसकचलगी अनेकवचनी असते. 
 

देशाटन व आवषे्टन असे शब्द पावहजेत. 
 

आपल्या चोपड्ा पावल्या. त्यातं जे फेरफार मी कराव ेअशी आपली इच्छा आहे ते आपणा स्वतःस 
सहन कवरता आले असते. मला ते कवरता येतील की काय याची शकंा वाटते. मी अजून चोपड्ा वाचल्या 
नाहीत. वाचल्यावर काय ते कळवीन. वाचावयास सवड वकती लवकर सापडले हे सागंवत नाही. कारण 
येथे उष्ट्मा अत्यतं होत असून कचेरीचे कामही बरेच आहे. 

 
वच. बाबाचा वनकाल आजच कळला. तो यंदाही नापास झाला. रा. रा. बाबूराव जोशाचं्या परीके्षचा 

वनकाल होण्यास अजून बराच अवकाश आहे. 
 

वच. बापू नागप रात ५-६ वदवसापूंवीच गेला. 
 

रा. रा. गडकऱ्याचें अलीकडील लेख मला बरेच आवडले. 
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

  



१३३ 
खामगाव १२-८-१५ 

साष्टागं नमस्कार ववनंती ववशषे. आपले पत्र पावले.  
  

माझी प्रकृती मागील वषापेक्षा बरीच स धारली आहे. पंरत  स धारणेचे मान इतके अल्प व मंद गतीचे 
असते की दर मवहन्यास स धारणा झाल्यासारखी वाटत नाही. कायमची स धारणा होणे अशक्य वाटते. 
कधीकधी तर प न्हा त्याच ववकाराचा attack. होतो की काय अशीही भीती वाटते. 

 
अग्र म्हणजे foremost point यापासून अग्रता preferance या अथी शब्द झाला असावा. हक  नामा हा शब्द 
बरा आहे. हक्कपट हा धेडग जरी समास असल्याम ळे कणवकट  वाटतो. देशाटण व आवषे्टण असे प्रयोग 
मराठीत आढळतात. परंत  ते च कीचे होत. 

 
वच. बाबा हा यंदा मवॅरकचा अभ्यास खाजगीच करीत आहे. त्याला हायस्क लात घेतले नाही. रा. 

रा. बाबूराव जोशी First LL. B. परीके्षत पास झाले हे कळववण्यास आनंद वाटतो. 
 

कामाची ताराबंळ वदवसेंवदवस वाढतच चालली आहे. गेले चारपाच मवहने पदरमोड चालली आहे. 
रा. रा. गडकऱ्याचें अलीकडील सवव लेख मला आवडले. नाव ेआठवत नाहीत. 

 
गंधववमंडळीची नाटके बालगंधवांचा आवाज बसल्याम ळे बंद पडली होती; ती आता प न्हा स रू 

झाली आहेत, असे वतवमानपत्रातून कळते. मला कंपनीकडून या बाबतीत पत्र आले नाही. 
 

मी आपल्या चोपड्ा दोनदा वाचल्या. जे दोष स धारण्याकवरता आपण त्या मजकडे पाठववल्या ते 
दोष आपणासही स धावरता येण्यासारखे आहेत. असे असता मी ते दोष स धारण्यात ववशषे काय आहे हे मला 
कळत नाही. ते स धारण्याकडे माझे मनच घेत नाही. ते दोष फार महत्त्वाचे नाहीत. त्यापेंक्षा काही महत्त्वाचे 
दोष आहेत ते असे-१ क्ष ल्लक म द्याचा फार ववचार करणे. उदाहरणाथव पृष्ठ २-३-४ वरील कृष्ट्ण वणासंबधंाने, 
पृष्ठ ७-८ वरील आईच्या त्स्थतीसंबधंाने, पृ. १०-११ वरील वतच्या अश्र पातासंबधंाने, पृ. १९-२० वरील 
मातृववयोगासंबधंाने. २ हास्य व करुण या रसाचें वमश्रण ववसंगत वाटते. ३ काव्यापेक्षा तावत्त्वक ज्ञान अवधक 
प्रमाणात असल्याम ळे रूक्षता भासते. ४ कृवत्रमता. हे दोष असल्याम ळे लेख प रा करण्याचा चकवा छापून 
काढण्याचा आपला ववचार असेल असे वाटत नाही. मग क्ष ल्लक दोष मजकडून स धारण्याबद्दल इतका 
आग्रह का? 

 
इकडे पाऊसपाणी ठीक आहे. तथावप वपके हाती पडेतोपयंत लोक असेच हवालवदल रहाणार यात 

शकंा नाही. 
 
क. लो. हे. वव.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 



१३४ 
खामगाव २३-८-१५ 

सा. न. वव. वव.  
 
आपले पत्र पावले.  
 
Priority in time यासही अग्रता हा शब्द समपवक होईल असे वाटते. हक्कपट हा धेडग जरी शब्द 

नाही असे धरून चालले तरी त्याजपेक्षा हक्कनामा हा शब्दच बरा वाटतो. 
 
वरकड मजकूर ववशषे नाही. 
 
क. लो. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

१३५ 
खामगाव २२-९-१५ 

 
सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. १५-९-१५ चे पत्र पावले. ववश्वग णादशवपवरवशष्टातं माझे नाव आल्याबद्दल मी रा. रा. 

मोरमकराजंवळ आियव व्यि केले होते. कवींमध्ये नाव आल्याबद्दल केले नव्हते. माझे नाव एकदाच आले 
असून तेही नाटककारामंध्ये आले नाही. जे ज्या स्थानी आले आहे त्या स्थानी ते देण्यात कवीचा काहीतरी 
हेत  असावा. 

 
ववववधज्ञानववस्ताराच्या प ढील अंकात आध वनक नाटककारावंर लेख येणार असून त्यात मजबद्दल 

काही मजकूर आहे असे रा. रा. मोरमकराकंडून कळते. 
 
वधूपरीके्षचे ग जराथी भाषातंर तयार झाले आहे. लवकरच प्रवसद्ध होईल. 
  
आपल्या लेखाच्या वह्या मी आज रोजी आपणाकडे परत करीत आहे. 
 
‘चंवद्रका’ मावसकाच्या पाचव्या अंकात माझ्या लेखाची याद आली आहे. ती आपण पावहलीच 

असेल. ती संपादकाच्या पत्रावरून मीच पाठववली होती. 
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 



श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. रा. रा. ग जवर यासं माझा नमस्कार सागंावा. माझी प्रकृवत बरी आहे.  
 

❇ 
 
१३६ 

खामगाव १८-१२-१५ 
 

साष्टागं नमस्कार ववनंती ववशषे. 
  
आपले पत्र पावले. आपली ववकली कशी चालली आहे याबद्दल आपण एकाही पत्रात वलवहले 

नाही. परंत  आता नाताळात समक्ष भेटीत सवव गोष्टींचा उलगडा होईलच. मी येथून २२ व्या चकवा २३ व्या 
तारखेस वनघेन असे वाटते. तेथे माधवाश्रमात उतरेन. 

 
माझी प्रकृती हल्ली बरी आहे. मात्र मानवसक श्रम फार पडल्यास वबघडत असते. नाताळात शक्य 

वततका वळे ववश्रातंीत व करमण कीत घालवण्याचा ववचार आहे. 
 
कदावचत १-२ वदवसाकंवरता म ंबईहून प ण्यास जाईन. रा. रा. शकंरराव म ज मदाराचें यासंबधंाने 

आग्रहाचे पत्र आले आहे. 
 
हल्ली हंगाम असून तो शतेकऱ्यासं चागंला जात असल्याम ळे धंदा पूवीपेक्षा बरा चालला आहे. 

जानेवारीपासून मंदावले अशी भीती आहे. 
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

१३७ 
खामगाव ११-११-१७ 

सा. न. वव. वव.  
 
आपले तारीख १०-११-१७ चे पत्र पावले. आपल्या स्नेह्यासं जी मावहती पावहजे आहे ती मला 

प रववता येत नाही. ती प रववण्याची साधनेही मजपाशी नाहीत. कारण येथील प स्तकालय अगदी लहान 
आहे. ती मावहती आपणास म ंबई येथेच वमळू शकेल. 
 

मी यंदा दोन नाटकाचें गद्यभाग वलवहले आहेत. त्याचंी monodoly च देण्याचा ववचार आहे. 
कोणत्या कंपनीस हे अजून ठरले नाही. ‘सह चावरणी’ व ‘पवरवतवन’ ही त्याचंी नाव ेअसून ‘दोन बायकाचंा 
दादला’ व ‘स्त्ीप रुषाचें समान हक्क’ हे त्याचें ववषय आहेत. संगीत रूपे देण्यास २-४ मवहने लागतील. 



 
वच. बाबा (माझा वडील म लगा) येथेच असतो. वच. बापूही कॉलेज बंद झाल्याम ळे येथे आला आहे. 
 
नाटकासंंबधंाने वर ववलेली मावहती कोणासही कळव ूनये. 
 
आम्हा सवांच्या प्रकृती ठीक आहे.  
 
क. लो. अ. हे. वव.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
१३८ 

खामगाव १७-७-१८ 
 

सा. न. वव. वव. 
 

आपले पत्र पावले. मला सहचावरणीच्या पवहल्या प्रयोगास प ण्यास रहाता आले नाही याचे कारण 
मला बळवतंमंडळीकवरता ‘जन्मरहस्या’ तील पदे करून द्यावयाची होती हे होय. त्या नाटकाच्या हल्ली त्या 
मंडळीकडून तालमी स रू आहेत. परंत  गेल्या १०-१२ वदवसातं वतकडील काहीच वतवमान कळले नाही. 

 
माझे च लते रा. रा. वामनराव कोल्हटकर यासं येथे ५-७-१८ रोजी येथे देवाज्ञा झाली तेव्हापासून 

द खवट्याच्या पत्रानंा उिरे देणे वगैरे कामात मी चूर आहे. 
 

प्रो. खाड्ासं वबलायतेला जाण्यापूवी माझे सवव लेख, नाटके वगैरे मजकडे रवजष्टडव ब क पोष्टाने 
परत पाठववण्याची ववनंती करावी.  

 
माझी प्रकृती ठीक आहे. पाऊस म ळीच नाही. ढग मात्र येत असतात. 
  
क. लो. अ. हे वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
  



१३९ 
खामगाव १८-९-१८ 

सा. न. वव. वव.  
 
आपले पत्र पावले. प्रो. खाड्े यानंी नाटकावंशवाय इतर लेख परत पाठववले ते पावले. नाटकाचं्या 

प्रती मजपाशी वशल्लक नाहीत. सबब मी प्रो. खाड्ासं पाठववलेल्या प्रती त्यानंी परत पाठववल्यास बरे 
होईल. मी त्यासं जन्मरहस्याची प्रत पाठववताना त्याबद्दल वलवहणार आहेच. आपणही त्यानंा पत्र वलवहणार 
असल्यास मजतफे त्यासंबधंाने ववनंती करावी. प्रती सावकाश आल्या तरी चालेल. 

 
मी. प्रो. खाड्ाकंडे इतर नाटकाचं्या प्रती ज्या कारणाकवरता पाठववल्या त्या कारणाकवरताच 

सहचावरणीची प्रत पाठववली. आपले नाव यादीत असतावह आपणाकडे प्रत न पाठववण्याचे कारण असे की 
प्रकाशकाकंडून मला फि एकूण पन्नास प्रतीच वमळाल्या. त्यापकैी वीस प्रती रा. रा. बोडसानंी नटाकंवरता 
ठेवनू घेतल्या. बाकीच्या २९ प्रती रा. रा. खावडलकर, रा. केळकर वगैरे ज्या स्नेह्यानंी मला गेल्या १-२ 
वषात आपल्या प्रती पाठववल्या होत्या त्यानंा पाठववण्यात आल्या. याचा पवरणाम असा झाला की माझ्या 
म लासं व भावडंासंही मला प्रती देता आल्या नाहीत. सहचावरणीच्या अवधक प्रती पाठववण्याबद्दल व 
वततक्या प्रती जन्मरहस्याच्या प्रतींतून कमी करण्याबद्दल मी प्रकाशकासं वलवहले आहे. त्यानंी माझी ववनंती 
मान्य केल्यास मी आपणासं दोन्ही नाटकाचं्या प्रती जरूर पाठवीन. आपण मजपाशी मोकळ्या मनाने प्रत 
मावगतली हे पाहून संतोष होतो. मजववषयी कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज करून घेऊ नये. संशय आल्यास 
त्याचे मजकडून वनराकरण करून घ्याव.े 

 
सहचावरणी नाटक कोणास फारसे आवडले नसल्याम ळे ते न पाठववल्याम ळे मजवर फारसा रोष 

आला नसावा. जन्मरहस्य नाटक बऱ्याच जणासं आवडले असाव ेअसे त्याचं्या उद् गारावंरून वदसते. ते 
आपणासं बरे वाटले हे वाचनू फार आनंद झाला. आपले सववस्तर मत जरूर कळवाव.े आपण आपले खरे 
खरे मत स्पष्टपणे कळववता अशी माझी खात्री आहे. 

 
एक नाजूक काम आपणाकडे सोपवावसेे वाटते. शक्य वाटल्यास कराव.े मी हल्ली एक लहानसे 

आत्मचवरत्र एका गृहस्थाच्या आग्रहावरून वलहीत आहे. मी लहानपणी वलवहलेली दोन संगीत नाटके रा. 
रा. गडकरी याचं्या स्वाधीन काही वषांपूवी केली. ती पाठववण्याची त्यासं तसदी देणे त्यांच्या प्रकृतीच्या 
हल्लीच्या त्स्थतीत रास्त होणार नाही. सबब आपण ती नाटके त्याजंकडून मागून घेऊन मजकडे 
पाठववल्यास उपकार होतील. आम्हा सवाच्या प्रकृती ठीक आहेत. आपले ‘वदव्य लावण्य’ केव्हा बाहेर 
येणार? 

 
क. लो. अ. हे. वव.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

  



१४० 
खामगाव १-११-१८ 

 
सा. न. वव. वव.  
 
गेल्या ऑक्टोबर पवहलीपासून जळगाव (वजल्हा-ब लढाणा, वऱ्हाड) येथे एक म नसफ कोटव स्थापन 

झाले असून त्या कोटाकडे माझे बह तेक काम गेल्याम ळे मी खामगाव सोडून जळगाव येथे ववकली कवरता 
गेलो आहे. हल्ली ४-५ वदवसाकंवरता मी वदवाळीच्या स ट्टीत येथे आलो आहे. 

 
मी आपणाकडे परवाचे रोजी सहचावरणीची एक व जन्मरहस्याची एक या प्रमाणे दोन प्रती 

पाठववल्या आहेत. आपण हल्ली प ण्यासच आहात की काय याची शकंा असल्याम ळे प्रती प ण्याच्या पत्त्यावर 
पाठववल्या असल्याम ळे त्या आपणास पोचतील की काय या बद्दल काळजी वाटते. ती पोच कळवनू दूर 
करावी. 

 
क. लो. अ. हे. वव.  

 आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 
१४१ 

जळगाव (वजल्हा ब लडाणा वऱ्हाड) १२-११-१८ 
 

सा. न. वव. वव.  
 

आपले ता. ८-११-१८ चे पत्र पावले. मी गेल्या मवहन्याच्या अखेरीस सहचावरणीची एक व 
जन्मरहस्याची एक अशा दोन प्रती आपणाकंडे C/o Superintendent, New English School Boarding 
या पत्त्यावर पाठववल्या. त्या आपणासं पावल्या नाहीत असे आपल्या पत्रावरून वदसते. त्या प्रती आपणाकडे 
पाठवनू देण्याबद्दल आपण आपल्या स्नेह्यासं वलहाव.े 

 
जन्मरहस्याच्या प्रती व सहचावरणीच्या जादा प्रती माझ्या हाती एकदमच आल्या. सबब न स्ती 

जन्मरहस्याची प्रत पाठववणे शक्य नव्हते. 
 
रा. खाड्ाकंडे जन्मरहस्याची प्रत पाठववली आहे. त्यानंी वनघण्यापूवी ववलायतेतील पिा 

कळववला होता. त्यासं मी एक पत्रही वलवहले आहे. त्यात वनदान ग प्तमजूंष व मवतववकार पाठवनू देण्याची 
ववनंती केली आहे. 

 
हल्ली चोहोकडे साथीचा आजार असल्याम ळे अजून येथे ववकलीचे काम स रू झाले नाही. आम्हा ं

सवांच्या प्रकृती बऱ्या आहेत. 
 



वच. बापू स ट्टीम ळे खामगावास आला आहे. आज तो तेथून जाणार आहे. इकडेही अभे् जमतात.  
 
क. लो. अ. हे. वव.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

१४२ 
जळगाव (वजल्हा - ब लढाणे, वऱ्हाड) १५-११-१८ 

 
सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. १३-११-१८ चे पत्र पावले. त्यापूवीच्या आपल्या पत्रास मी पाठववलेले उिर पावलेच 

असेल. 
 
आपणासं अखेरीस प्रती वमळाल्या हे पाहून समाधान वाटते. मत सवडीप्रमाणे कळवाव.े 
 
रा.रा. मायदेव याचं्या सूचनेवरून मी त्रोटक आत्मचवरत्र वलहीत आहे. पण त्याचें काम अलीकडे 

जवळजवळ बंदच पडल्यासारखे आहे. या आत्मचवरत्रात माझ्या लेखासबंंधानेच मावहती बह धा येईल. 
मागाहून ववशषे व्यविववषयक मावहती स चेल तशी मधूनमधून घालण्याचा ववचार आहे. 

 
क. लो. अ. हे. वव.  
 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
१४३ 
 
Confidential 

जळगाव ता. ३१-३-१८ 
 

साष्टागं नमस्कार, ववनंती ववशषे.  
 
आपले ता. २९-३-१९ चे पत्र पावले. आपण आपले जन्मरहस्यावरील मत कळववणार होता, ते 

अजून कळववले नाही. आपले स्नेही प्रो. खाड्े यासं ते नाटक बरेच आवडले असाव ेअसे काही वदवसापूंवी 
आलेल्या त्याचं्या पत्रावरून वदसते. 

 



रा.रा. ग जवर याचं्या कल्याणाचीच इच्छा मी नेहमी बाळगीत असता व तदन सार माझे वतवनही 
असता त्यानंी मजववषयी आपली गैरसमजूत करून घेऊन माझ्याशी वैर आरंवभले आहे. ते वैरच त्याचं्या 
अलीकडील लेखातूंन व्यि होत असते. वैरास अशा प्रकारे वाट वमळून तरी ते कमी होईल अशी आशा 
करावयास हरकत नाही. मला अलीकडे असे अनेक प्रसंग आले असल्याम ळे त्या गोष्टीने मनास फार धक्का 
बसला नाही. रा. रा. ग जवर वनस्सीम स्नेही असताना वकती पे्रमळ असू शकतात याचा मला चागंला अन भव 
आला होता. ते वनस्सीम वैरी झाले असता दे्वषाची मजल कोठवर नेऊ शकतात याचाही अन भव 
घेण्यासारखा होता व तो हल्ली वमळत आहे ही गोष्ट वैवचत्र्याच्या दृष्टीने इष्टच आहे. 

 
‘पवरवतवना’ची मजपाशी येथे जी प्रत आहे ती इतकी अवाच्य आहे की वतच्यातील काही भाग माझे 

मलाच कळतीलसे वाटत नाही. आपणास तर ते म ळीच उमगणार नाहीत. मी उन्हाळ्याच्या स ट्टीत म ंबई 
प ण्याकडे येईन, त्या वळेी समक्षच प्रत आपणासं दाखववल्याला बरे होईल. रा. रा. वटपणीस व रा. रा. 
शटेे्य हे आपणाप्रमाणेच माझे स्नेही आहेत, व त्यानंाही प्रत दाखववण्यास म ळीच हरकत नाही. पण नाटक 
प्रवसद्ध होईपयंत त्याचा फारसा बोभाटा होणे इष्ट नाही, व गंधवव मंडळीस माझ्या नाटकाबद्दल जो वीट 
उत्पन्न झाला आहे त्यावरून ते नाटक लवकरच प्रवसद्ध होईल असे वाटत नाही. 
 

आपणासं पवरवतवनासंबधंाने कोणत्या गोष्टी कळल्या आहेत ते जाणण्याची फार उत्कंठा वाटते. तरी 
त्या प ढील पत्री मला कळवाव्या. त्यापकैी ज्या मला माहीत असतील त्यात सत्याचा अंश वकती आहे हे मीही 
आपणास कळवीन. 

 
मी खामगाव सोडण्याचे कारण माझे तेथील उत्पन्न अगदी खालावले होते हे होय. येथे आल्यापासून 

उत्पन्न वाढले आहे खरे. तथावप दर मवहन्यास उत्पन्नाची व खचाची तोंडवमळवणी करता कवरता अजून 
नाकी नव येतात. हे महघंतेचे वदवस गेले व स बिा आली म्हणजे उत्पन्न आणखीही वाढेल असे वाटते. पण 
तूतव केवळ आशवेर काळ कंठणे भाग आहे. 

 
येथे आल्यापासून वाचनास फारच कमी वळे वमळतो, व लेखनास तर म ळीच वमळत नाही. याम ळे 

गेल्या वषी अवत श्रमाम ळे थकलेल्या डोक्यास आपोआपच ववश्रातंी वमळत आहे. 
 
वच. बापूची लवकरच बी. ए. ची परीक्षा होणार आहे. मी हल्ली येथे एकटाच आहे. बाकीची मंडळी 

खामगावास आहे.  
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला  
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
ता. क. अवाच्य प्रतही वाचून काढण्याची आपणास उमेद असली तर मला कळवाव,े म्हणजे मी ती 

पाठवनू देईन. मात्र ती कोणास न दाखववता परत करावी. 
 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
❇ 



१४४ 
Confidential 

जळगाव ४-४-१९ 
सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. २-४-१९ चे पत्र पावले. ‘पवरवतवन’ नाटक आज रोजी पाठवीत आहे. कबलू 

केल्याप्रमाणे तीन वदवसातं परत कराव,े व आपले त्यावरील मतही कळवाव.े नाटकाची प्रत रवजस्टडव 
ब कपोस्टाने पाठववण्यास ववसरू नये.  

 
नाटक आपणासं दाखववण्यास मी स्वतःच्या जबाबदारीवर तयार झालो. पण ते रा. वटपणीस व रा. 

शटेे्य यासं दाखववण्यापूवी गंधवव मंडळीचे मालक रा. बोडस यासं ववचाराव े लागेल असे वाटते. रा. 
वटपणीस एक नाटकमंडळीचे मालक, व ते व. रा. शटेे्य नाटककार असल्याम ळे येवढी खबरदारी घेणे 
जरूर आहे असे मला वाटते. नाटककारानंी इतराचंी नाटके वाचल्यास त्यातील एकही कल्पना नाटकात 
येऊ न देण्याचा त्याचंा वनिय असला तरी त्यानंा नकळत जो संस्कार होतो त्याम ळे ते अपवरहायव होते असा 
माझा स्वतःचा अन भव आहे. वनदान रा. बोडस यासं तसे वाटल्यास त्यासं दोष देता येणार नाही. वशवाय 
माझे मत रा. वटपवनसावंवषयी वजतके वनमवळ आहे वततके रा. बोडसाचें असेल की काय याचीही शकंा आहे. 
सबब आपण रा. वटपनीस व रा. शटेे्य यासं प्रत दाखववण्यापूवी रा. बोडस याचंी परवानगी जरूर घ्यावी. 
माझी स्वतःची त्या गोष्टीस म ळीच हरकत नाही. 

 
हल्ली येथे मजपाशी ग जराथी आचारी आहे. वशवाय रा. शकंरराव कारकूनही आहेत. 
 
या नाटकाबद्दल आपण ज्या गोष्टी ऐवकल्या आहेत त्या कळववण्याववषयी अत्यतं उत्कंठा वाटत 

आहे. तरी त्या ताबडतोब कळववण्याची कृपा करावी. 
 
क. लो. अ. हे वव.  
 
ता. क. पत्रातील मजकूर कोणासही कळव ूनये. 

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

  



१४५ 
जळगाव १५४१९ 

सा. न. वव. वव. 
 
मी ह्या वळेेपयंत एकाही इसमाकडे ‘पवरवतवन’ नाटक पाठववले नव्हते. असे असता केवळ 

आपणाबद्दल माझ्या मनात असलेल्या स्नेह भावाम ळे मी ते आपणाकंडे पाठववले. आपणासं त्या 
नाटकासंबधंाने ज्या गोष्टी कळल्या होत्या त्या मला नाटकवाचनानंतर कळववण्याचे आपण कबूल केले होते 
व आपले झालेले बरेवाईट मतही आपणाकंडून कळेल अशी मला अपेक्षा होती. परंत  आपण यापंैकी एकही 
गोष्ट केली नाही. फार काय पण प्रत पोचल्याचे पत्रही पाठववले नाही. मी जो आपणावर ववश्वास ठेववला 
त्याच्या शताशंानेही मजवर ववश्वास ठेवणे आपणास योग्य वाटले नाही. असो. आपल्या वतवनाने मी जो बोध 
घ्यावा अशी आपली इच्छा होती तो बोध मी घेतला आहे. या प ढे मी आपणास एकाही पत्राने तसदी देणार 
नाही. 

 
कळाव,े लोभ असावा हे ववनंती.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
१४५ 

जळगाव, वऱ्हाड ७-५-२० 
सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. ५-५-२० चे पत्र आताच वमळाले. आमची उन्हाळ्याची स ट्टी १५-५-२० रोजी संपणार. 

यंदाच्या पवरत्स्थतीम ळे मला म ंबई प ण्याकडे फार वदवस घालववता येणार नाही असे वाटते. स ट्टीचे बह तेक 
वदवस खामगाव, वधा व उमरावती येथे घालववण्याचा ववचार आहे. त्या बाजूला आलोच तर ८-१० 
वदवसाकंवरताच येईन. 

 
मी येथून १५-५-२० रोजीच संध्याकाळी बह धा खामगावास जाईन.  
 
वच. बापू यंदा पवहल्या एलएल. बी. च्या परीके्षस बसला होता, परंत  नापास झाला. 
 
गणेशमंडळी हल्ली कोठे आहे? ती वधूपरीके्षचे प्रयोग करीत असल्यास वतजकडे पैशाची मागणी 

करावयाची आहे.  
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
  



१४६ 
 जळगाव, वऱ्हाड ता. १७-१-२१ 

सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. १४-१-२१ चे वखन्न मनःत्स्थतीत वलवहलेले पत्र पावले. आपण दोन मवहन्यापंासून 

आजारी आहात ही गोष्ट मला माहीत नव्हती. आपले क्रॉवनकल चकवा टाइम्स पत्रातं आलेले लेख ज्यानंी 
वावचले असतील त्याचें लेखकाच्या ब वद्धसामथ्यावरून शरीरस्वास्थ्याबद्दलही अन कूलच अन मान होईल. 
Bronchitis ने अत्यंत अशिता येणे स्वाभाववक आहे. परंत  तो रोग प्राणघातक होईल ही आपली भीती 
वनराधार आहे. आपले प ढील पत्र शरीराच्या व मनाच्या अवधक ह शारीच्या त्स्थतीत वलवहलेले येईल अशी 
आशा आहे. 

 
खोकल्यावर Syrup of Vasaka हे औषध मला नेहमी वस्ताद आढळून आले आहे. आपण त्याचा 

ताबडतोब अन भव घेऊन पाहावा. 
 
वशवाजी व कल्याणची यवनी याचं्या कथेवर वलहावयाच्या नाटकाचे संववधानक तयार झाले आहे. 

२-३ मवहन्यातं नाटक वलहून तयार होईल. 
 
आपणासं पूणवपणे बरे वाटेपयंत आपल्या प्रकृतीचे मान मला वारंवार कळववण्याबद्दल एखाद्या 

स्नेह्यासं सागंनू ठेवाव.े ईश्वर करो व आपणासं लवकर आराम वाटो. 
 
कळाव ेहे ववनंती.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

१४७ 
 जळगाव, वऱ्हाड ता. ३-२-२१ 

 
साष्टागं नमस्कार ववनंती ववशषे.  
 
आपली दोन्ही पते्र पावली. पवहल्या पत्रास उिर न जाण्याचे कारण केवळ प्रापवंचक वववचंना. 

मागील साली वपके ब डाल्याम ळे, कपाशीचा भाव फार कमी झाल्याम ळे, पूवीचा कापूस फार वशल्लक 
असल्याम ळे शतेकरी व मापकार लोकाचंी त्स्थती फार चचताजनक झाली आहे. त्या त्स्थतीचा पवरणाम 
आमच्या धंद्यावरही झाला आहे. हल्लीच्या असहकावरतेचीही त्यात भर पडली आहे. प ढील ८-१० मवहने 
कसे वनभावणार याची प्रत्बेकास काळजी वाटत आहे. मी यंदा नाटक वलवहण्याचा व ज न्या लेखाचंी नवी 
आवृिी काढण्याचा जो ववचार केला आहे ह्यास कारण हल्लीची पवरत्स्थतीच होय. 
 



माझ्या नाटकात काल्पवनक भाग यवनीसबंंधानेच काय तो घालावा लागणार आहे. ऐवतहावसक 
सत्याकडे शक्य वततके लक्ष्य प रववण्याचा ववचार आहे. नाटक तीन अंकातंच आटपण्याचा संकल्प आहे. 
प ढील उन्हाळ्याच्या अथवा त्यापूवीही वलहून तयार होईल असे वाटते. 

 
आपली प्रकृती स धारत आहे हे वाचून फार आनंद झाला. हल्ली हवा खराब झाली आहे. ती जरा 

वनवळली म्हणजे स धारणा झपाट्याने होईल. येथेही रोगराई बरीच आहे. 
 

क. लो. अ. हे. वव. 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

१४८ 
जळगाव, वऱ्हाड ता. ९-२-२१ 

 
सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. ७-२-२१ चे पत्र काल संध्याकाळी वमळाले. मी जे नाटक वलवहणार आहे त्याचे कथानक 

फार लहान असल्याम ळे ते संगीतच करावयाचे ठरववलेले आहे. गद्यनाटकमंडळीकडून संगीत 
नाटकमंडळीच्या इतका पसैा वमळणार नाही असे मलाही वाटते. एका नवीन वनघू पहाणाऱ्या गद्य 
नाटकमंडळीकडून या नाटकाबद्दल मागणी आली होती. पण हे नाटक संगीत व्हावयाचे आहे असे सागंून 
मला त्याचंी ववनंती अमान्य करावी लागली. संगीत नाटक मंडळ्यापंैकी गंधववमंडळी हे नाटक करण्यास 
तयार नाही. इतर कोणत्याही मंडळीकडून monopoly कवरता फारसे पसेै वमळणार नाहीत. पण मला या 
नाटकाचे सवव हक्क द्यावयाचे नसून मयावदत काळाप रता प्रयोगाचाच हक्क द्यावयाचा आहे व नाटकाच्या 
मोबदल्याचे मान त्याच्या लोकवप्रयतेवरच ठेवावयाचे आहे. याम ळे मंडळीवर बोजा न पडता मलाही फायदा 
होईल असे वाटते. नाटक माझ्या इतर सवव नाटकाहूंन लोकवप्रय व्हाव ेअसे वलवहण्याचा प्रयत्न करणार 
आहे. तथावप त्याकवरता ऐवतहावसक व्यिींचे स्वभाव अन्यथा दाखववण्याचा चकवा प्रचवलत चळवळींचा 
वनदेश करण्याचा ववचार नाही. वशवाजीचे पात्र गद्यच ठेवावयाचे आहे. यवनी, वतचा पती, आबाजी सोनदेव 
हीच पाते्र संगीत रहातील. कदावचत् आबाजीसही गद्यच ठेवाव े लागेल. बाजी मोवहल्यास प्रवतनायक 
करण्याचा ववचार आहे. यवनीवशवाय वतची दासी व वशवाजीच्या वस्त्या हीच कायती स्त्ीपाते्र राहातील. ती 
दासी व वतचा वल्लभ ही ववनोदी पाते्र आहेत. 
 

आपले सहचावरणीसंबधंाने मत बदलले हे वाचून समाधान वाटले. नवीन नाटकाच्या 
स्वरूपासंबधंाने पवरस्फोट करू नये. 

 
Oddity या शब्दास वववक्षप्तपणा, ववके्षप, व तऱ्हेवाईकपणा यापैकी कोणताही शब्द चालेल. Cynic 

चा बरोबर अथव उतरववणारा मराठी शब्द सापडणे कठीण आहे. दोषैक दृक, माणूस घाण्या हा शब्द 



चालण्यासारखा आहे. Bolshevism is the assertion of man over wealth याचें भाषातंर ‘संपिीहून 
मन ष्ट्य श्रेष्ठ आहे असे प्रस्थावपत करणे याचेच नाव बोल्शते्व्हझम्.’ 

 
माझी प्रकृती चागंली आहे.  

 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 
१४९ 

 जळगाव, वऱ्हाड ता. ५-३-२१ 
 

साष्टागं नमस्कार ववनंती ववशषे  
 
आपले ता. ३-३-२१ चे पत्र आताच वमळाले. रा. गणपतराव बोडस प न्हा गंधववमंडळीत गेले हे 

वाचून फार आनंद झाला. ते गेल्यापासून गंधववमंडळी बरीच वफक्की वाटत होती. याप्रमाणे त्याचे महत्त्व 
वदसून आल्याम ळे याप ढे कंपनी सोडून जाण्याचा त्यासं प्रसंग येणार नाही अशी आशा आहे. 

 
आपण नाटकासंबधंाने मला जो सल्ला वदला आहे तो योग्य आहे यात शकंा नाही. पण तो माझ्या 

मनःत्स्थतीम ळे मला घेता येणार नाही असे वाटते. सहचावरणी नाटक गधंववमंडळीस वदल्यापासून मला त्या 
मंडळीचा जो अन भव आला त्याम ळे मला त्याच मंडळीस द सरे नाटक देण्याववषयी ववशषे ह रूप रावहलेला 
नाही. त्या नाटकाच्या तालमी मी प ण्यास कोणत्या मनःत्स्थतीत घेतल्या हे माझे मलाच माहीत. प न्हा तसा 
प्रसंग मजवर येऊ नये अशी माझी उत्कट इच्छा आहे. ज्या कंपनीचे नाटकाबद्दल पे्रम नाही त्या कंपनीस 
नाटक द्यावयाचे नाही असा माझा तेव्हापासून वनिय झाला आहे. त्यानंतर द सऱ्याही एका कंपनीचा मला 
जो अन भव आला त्याने त्या वनियास दृढताच आली. माझ्या नवीन नाटकसंबधंाने मी रा. नारायणरावासं 
ववचावरले ते केवळ त्यास पूवी वदलेले एक वचन पाळण्याकवरताच. त्यानंी व रा. पंवडतानंी नकार देताच 
मला एक प्रकारे माझी स टका झाल्यासारखे वाटले. रा. नारायणराव जरी माझ्याशी अत्यंत सभ्यतेने वागत 
आले आहेत तरी त्यासं मनातून माझ्या नाटकाबद्दल म ळीच आदर वाटत नाही. त्यानंा माझ्या नाटकापंासून 
म ळीच लाभ झालेला नाही हेही कबलू केले पावहजे. रा. बोडसानंा मजबद्दल आदर असेल, पण द्रव्यदृष्टीने 
तरी माझी नाटके घेण्यास ते कधी अन कूल होणार नाहीत. मी ‘सहचावरणी’ व ‘पवरवतवन’ ही नाटके 
गंधववमंडळीवर लादून वतला सफई फसववले असा वतचा ग्रह अजून कायम आहे. ‘पवरवतवन’ नाटक 
बसववण्यास मंडळी जेव्हा घेईल तेव्हा तेही नाटक केवळ कतवव्य म्हणूनच मी बसवीन. त्यात मला 
यत्त्कंवचत् ही ह रूप वाटणार नाही. असा खरा प्रकार असता माझे नवीन नाटक त्या मंडळीस देण्यास मला 
ह रूप कसा वाटावा? 
 

गंधववमंडळीस ३००० रुपये देऊन व ‘सहचावरणी’ व ‘पवरवतवन’ नाटकाचंी मोनॉपाली सोडावयाची 
असा संकल्प करून मी रा. नारायणराव व रा. पंवडत याजंपाशी त्यासबंंधाने बोलणे कावढले होते. व त्यानंी 
त्यास आपली मान्यता दशवववली. त्यासंबधंाने एक करारपत्राचा मस दा तयार करून मी रा. पवंडताचं्या 



स्वाधीन केला व करारपत्र उभयताचं्या सह्यावंनशी मजकडे पाठववण्याचे रा. पवंडतानंी कबलू केले. पण 
त्यानंतर त्या गोष्टींची त्यास आठवण देऊनही ते शब्दाला जागले नाहीत. अशा मन ष्ट्याशी व्यवहार करण्यास 
कोणत्या स्वावभमानी प रुषास ह रूप वाटेल? 

 
वशवाय माझे नाटक चागंले होईलच अशी हमी मला कशी देता येणार? नाटक पूणव झाल्यावर ते 

कसे वठेल याचा अंदाज कवरता येईल. व ते घेण्यापासून फायदा होईल असे गधंवव मंडळीस वाटल्यास 
वतलाही ते घेण्याचा ववचार कवरता येईल. वशवाय गेल्या १२-१५ वदवसापंासून मला वनद्रानाशाचा जो ववकार 
जडला आहे तो असाच प ढे कायम रावहल्यास नाटक यंदा प रे होईल की काय याबद्दल जबरदस्त शकंा 
वाटते. 
 

सहचावरणीम ळे रा. बोडसावंर पक्षपाताचा दोषारोष करण्यात आला होता. तसा या नाटकाम ळे 
त्याजंवर येऊ नये अशी इच्छा आहे. 

 
या सवव गोष्टींचा ववचार कवरता मी आपण होऊन रा. बोडसाकंडे अगर गधंववमंडळीच्या द सऱ्या 

कोणत्याही इसमाकडे नाटकाबद्दल गोष्ट काढणे म ळीच इष्ट नाही असे आपणासही वाटेल. त्या नाटकाबद्दल 
मजकडे दोन संगीत कंपन्याचं्या या पूवीच मागण्या आल्या आहेत. त्यापंकैी एकीस चकवा द सऱ्या एखाद्या 
कंपनीस ते कमी रकमेस देणेही मला बरे वाटेल. पण गंधववमंडळीकडे दातीं तृण धरून जाणे मला मरणाहून 
भयंकर वाटते. 

 
येथील हवा कोरडी आहे. परंत  यंदा पाऊस फार कमी पडल्याम ळे ध रळा फार होऊन 

गवलच्छपणाही अवतशय वाढला आहे. त्याम ळे डास, वचलटे, ढेकूण इत्यावदकांची गदी होऊन झोप घेणे 
फार कठीण होऊन बसले आहे. यंदा उन्हाळ्याचे स्वरूपही बरेच उग्र होण्याची भीती आहे. यंदा 
उन्हाळ्याची स ट्टी भरपूर म्हणजे १॥ मवहना वमळणार असा रंग वदसत आहे. तसे झाल्यास वऱ्हाडाबाहेर 
कोठेतरी म बलक पाण्याच्या वठकाणी जाऊन रहाण्याचा ववचार आहे. वऱ्हाडात यदंा पाण्याची भयंकर 
टंचाई भासू लागली आहे.  

 
क. लो. अ. हे. वव.  

 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 

 
  



१५० 
जळगाव, वऱ्हाड ता. ८-३-२१ 

 
सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. ४-३-२१ चे पत्र काल संध्याकाळी वमळाले. या पत्रापूवीच्या आपल्या पत्रास मी उिर 

पाठववले ते आपणासं यापूवीच पोचले असेल. आपण मला वळेोवळेी जी बातमी कळवीत आला आहात 
वतजबद्दल मी आपला ऋणी आहे, व योग्य संधी येताच वतचा मी उपयोगही करीन.  

 
गंधववमंडळीकडून मजसबंंधाने जे वतवन झाल्याचे मी आपणास मागील पत्रात कळववले होते तशाच 

मासल्याचे वतवन रा. रा. केशवराव भोसल्याचेंही मजसबंंधाने घडले. मी आपणहून सहचावरणी व पवरवतवन 
नाटकासंबधाने त्याजंपाशी बोलणे कावढले असता त्यानंी मजसबंंधाने माझ्यामागे जे उद गार काढल्याचे 
माझ्या कानावर आले व त्याचंी जी बेपवाई मला प्रत्यक्ष पाहावयास वमळाली वतजवरून इतःपर आपण 
होऊन त्याजंकडे कोणत्याही नाटकासबंंधाने बोलणे काढावयाचे नाही असा मी वनिय केला. म्हणून त्याचें 
मजकडे नाटकासंबधंाने वलहून येईपयंत मला त्याचं्याशी त्याबद्दल पत्रव्यवहार स रू कवरता येणार नाही. 
नाटकमंडळ्याकंडून गेल्या काही वषात मजसंबधंाने जी बेपवाई दाखववण्यात आली वतच्या म ळाशी माझी 
नाटके ववशषे उत्पन्नाची नसतात ही गोष्ट आहे हे मी जाणनू आहे, व ते कारण नाहीसे केल्यावशवाय 
नाटकमंडळ्याशंी आपण होऊन पत्रव्यवहार करण्यात अथव नाही. माझे नव ेनाटक शक्य वततके लोकवप्रय 
करण्याचा माझा ववचार आहे. तसे ते झाल्याबद्दल आपणासंारख्या चारदोन स्नेह्याचंी खात्री झाल्यावर 
चागंल्या नाटकमंडळ्याकंडूनही मजकडे त्याबद्दल मागण्या येऊ लागतील. हल्ली २-३ वकरकोळ 
मंडळ्याकंडून मागण्या आल्या आहेत. 

 
या नाटकाची कायमची मोनॉपली देण्याचा ववचार नाही. ३-४ वषांच्या मोनॉपली ठराववक 

रकमेकवरता वदल्यास कंपनीचा फायदा होऊन माझेही न कसान होणार नाही. पण या साऱ्या नाटक तयार 
झाल्यानंतरच्या गोष्टी आहेत. 

 
मी आपले नाव कोणासही कळववणार नाही. आपणही माझ्या पत्रातील मजकूर ग प्त ठेवावा.  
 
क. लो. अ. हे. वव.  

 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
  



१५१ 
जळगाव, वऱ्हाड २८-३-२१ 

सा. न. वव. वव. 
 
मी वशमग्याच्या व ईस्टरच्या स ट्टीत खामगावास गेलो होतो. तेथे आपले ता. २२-३-२१ चे 

जळगावच्या पत्त्यावर पाठववलेले पत्र ता. २५-३-२१ रोजी वमळाले. मी खामगावहून आज द पारी परत 
आलो. 

 
आमची उन्हाळ्याची स ट्टी ता. १५-५-२१ पासून १५-६-२१ पयंत एक मवहनाभर आहे. स ट्टी स रू 

होण्यापूवी माझ्या नाटकाचे लेखन सपंल्यास मी ताबडतोब म ंबई-प ण्याकडे येईन. लेखन स ट्टीच्या 
आरंभापूवी संपले नसल्यास मी वधेस माझ्या बधंूंकडे जाऊन तेथे ते संपवीन व नंतर त्या बाजूस येईन. 

 
अरचवद मावसकाचे संपादक रा. भालेराव याजंतफे ववववधज्ञानववस्ताराचे व्यवस्थापक रा. मोरमकर 

यानंीही त्या मावसकाकवरता लेख वलवहण्याची ववनंती केली होती. त्याचं्या सारख्या चकवा आपणासंारख्या 
स्नेह्याचं्या इच्छेस मान देण्याची इच्छा असताही मजकडून ह्या मावसकास लेखनसहाय्य होत नाही याचे 
कारण वयाबरोबर वाढत जाणारी उत्साहशून्यता होय. अलीकडे मला रोज दोन तास पत्राचे जबाब देण्यात 
घालवाव ेलागतात. उरलेल्या वळेात कचेरीचे व पक्षकाराशंी बोलण्याचे काम व कागदपते्र तपासणे वगैरे 
कराव ेलागते. त्यातूनही वळे उरला तर नवीन नाटकाच्या कथानकाचे चचतन व मी हल्ली वलहीत असलेल्या 
एका कथेचे लेखन कराव ेलागते. याम ळे मजकडे लेखाबद्दल आलेल्या अनेक मागण्यापंैकी एकही प रववता 
येत नाही. माझा जो लेख नवय गाच्या गेल्या अंकात प्रवसद्ध झाला आहे तो मी कोणत्याही मावसकाकवरता 
वलवहला नव्हता. तो मी उद्यानास देऊ केला होता, व ते मावसक काही मवहन्याकवरता बंद पडलेले पाहून 
नवय गाकडे पाठववला व या रीतीने कै. डी. कावशनाथ यासं वदलेल्या वचनातून म ि झालो. याप ढे मी काही 
वष ेतरी — वनदान माझ्या हाती आलेली दोन नाटके व दोन कादंबऱ्या प ऱ्या होईतोपयंत तरी — ववनोदी 
चकवा इतर कोणताही लेख न वलवहण्याचा संकल्प केला आहे. वलवहलाच तर मोबदल्याची अपेक्षा न कवरता 
रा. भालेरावाकंडे पाठवीन. यापेक्षा अवधक वलवहणे मला शक्य नाही हे आपणच कबलू कराल. 

 
आपल्या शब्दाची मजपाशी वकती चकमत आहे हे आपल्या वनदशवनास यापूवी अनेक वळेा आले 

असाव ेअसे वाटते. मग अशी शकंा का?  
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

  



१५२ 
जळगाव, वऱ्हाड ९-४-२१ 

साष्टागं नमस्कार ववनंती ववशषे. 
 
आपले ता. ८-४-२१ चे पत्र आताच हाती आले. मी गेल्या ५-७ वदवसापंासून Sciatica या 

वातववकाराने आजारी आहे. औषधोपचार चालू आहेत. पण रोग झपाट्याने हटण्याचे वचन्ह वदसत नाही. तो 
उन्हाळ्याच्या स ट्टीतही कायम रावहल्यास नाटक वलवहणे अशक्यच होईल.  

 
आपण माझ्या प ढील नाटकासंबधंाने जी सूचना करणार आहात ती कळण्याची फार इच्छा आहे. 

आपल्या पत्रातील भाषा इतकी सवंदग्ध आहे की वतचा काहीच उमज पडत नाही. तरी ख लासा व्हावा.  
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

१५३ 
जळगाव, वऱ्हाड २५-४-२१ 

 
सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. २१-४-२१ चे पत्र काल संध्याकाळी वमळाले. मला Sciatica चा आजार झाल्याम ळे 

कमरेपासून पायापयंतची सवव डावी बाजू द खत असते; याम ळे चालण्याचा त्रास पडतोच; पण फार वळे 
ख चीवर बसवतही नाही. बह तेक वळे मी अंथरुणावर पडून असतो ही गोष्ट खरी आहे. प्रकृतीत स धारणा 
फार मंद गतीने होत आहे. पूणव बरे वाटावयास २-३ मवहनेही कदावचत् लागतील. यंदाच्या स ट्टीत म ंबई-
प ण्याकडे येता येईल काय हा प्रश्नच आहे. 

 
अजून खाजगी पत्रव्यवहाराचे काम मीच कवरतो. कारक नास कोटाचे काम असतेच. आपण मला 

माझ्या नाटकसंबधंाने जे कळववणार होता त्या संबधंाने काय वनवित केले?  
 
क. लो. अ. हे. वव.  

 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

  



१५४ 
जळगाव, वऱ्हाड २९-४-२१  

सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. २७-४-२१ चे पत्र काल संध्याकाळी वमळाले. 
  
प्रकृतीत मंद गतीने स धारणा चालू आहे. तूतव मी एका पायाने अधू झाल्यासारखा झालो आहे. मी व 

माझा आचारी असे आम्ही दोघेच येथे आहोत. १-२ वदवसातं बायकाम ले येणार आहेत. येथे २-४ वदवस 
राहून नंतर ती जबलप रास जातील. स ट्टी स रू होताच मी वधा येथे बंधंूकडे जाईन. 

 
येथील सब अवसस्टंट सजवन आपल्या कामात व स्वभावाने फार चागंले आहेत. त्याम ळे माझ्या 

आजारावर योग्य उपचार चालू आहेत व प्रकृतीची सवव प्रकारे काळजी घेतली जात आहे. रा. अप्पासाहेब 
वटपणीस अध्यक्ष होणार हे वाचून फार आनंद झाला. नाटककार, नट व वचत्रकार या तीन्ही दृष्टींनी त्याचंी 
योग्यता आजपयंतच्या सवव अध्यक्षाचं्यापेक्षा वनःसंशय अवधक आहे. मला त्याचंा पिा कळवावा म्हणजे मी 
त्यास अवभनंदनपर पत्र पाठवीन.  

 
क. लो. अ. हे. वव.  

 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

ता. क. मी पायाने आजारी असलो तरी शरीराने व मनाने द बवळ झाली नाही. आपण जे मला 
कळववणार आहात ते कळववले तरी त्यावर काही पवरणाम होणार नाही.  

 
❇ 

 
  



१५५ 
जळगाव, वऱ्हाड ५-५-२१ 

सा. न. वव. वव. 
 

आपले ता. ३०-४-२१ चे पत्र तेरवाचे रोजी वमळाले. ते येताच मी रा. रा. अप्पासाहेब वटपणीसासं 
अवभनंदनपर पत्र पाठववले. 

 
आपणावंर कोणाकडून खटला व्हावयाचा आहे व कोणत्या लेखाबद्दल हे कळण्याची इच्छा आहे. 

तरी सवडीप्रमाणे ते व आपणास मला जी गोष्ट बऱ्याच वदवसापासून कळवावयाची आहे ती कळवावी. 
 
प्रकृती मंद गतीने स धारत आहे. १-२ मवहन्यातं ठीक होईल. असे वाटते.  
 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

❇ 
 

१५६ 
जळगाव, वऱ्हाड ता. १२-५-२१ 

सा. न. वव. वव.  
 
आपले ता. ९-५-२१ चे पत्र आज सकाळी वमळाले. एक वदवस उवशराने वमळण्याचे कारण ते प्रथम 

खानदेशातील जळगावास गेले होते हे होय. 
 
येथील वाचनालयात लोकसगं्रह येत नाही. त्याम ळे आपला लेख वाचावयाचे साधन नाही. मी उद्या 

वधा येथे जाणार आहे. तेथील वाचनालयात चौकशी करीत व लेख वमळाल्यास मी आपले मत कळवीन. 
बाकी मी कधीही फौजदारी काम घेत नसल्याम ळे माझ्या मतास ववशषे चकमत नाही.  

 
आपण वनभीडपणाने सूचना केलेली पाहून संतोष होतो. त्या सूचनेच्या स्वरूपाबद्दल मी काहीशी 

अटकळ बाधंली होती, व ती अटकळ बरीच खरी ठरली आहे. तथावप मी केवळ पशैाच्या दृष्टीनेच एका 
वषात तीन नाटके वलवहली असे आपणास का वाटाव ेहे कळत नाही. मी ती नाटके जरी २-२-४-४ वषाच्या 
अंतरानंी वलवहली असती तरी त्याचं्या स्वरूपात ववशषे अंतर पडले असते असे मला वाटत नाही. इतर 
नाटकावंर मी वजतके पवरश्रम घेतो वततकेच याही नाटकावर घेतले. मी पवरश्रम घेतो ते नाटकाच्या 
संववधानकावरच घेत असतो हे आपणासं माहीत आहेच. मी एकाही नाटकातील कल्पनाचंी व कोट्याचंी 
कधी जंत्री केली नाही. जंत्री न केल्यानेच त्याचंा ओघ अस्खवलत रहातो असा माझा समज आहे. 
कथानकावर मात्र वकत्येक मवहने ववचार करीत असतो. ‘सहचावरणी’ चे कथानक माझ्या मनात दोन 
वषावर घोळत होते. पवरवतवनाचे कथानकावर नाटक वलवहण्याचा माझा हेतूही फार वषांचा होता. 
जन्मरहस्याचे कथानकही बरेच वदवस माझ्या डोक्यात घोळत होते. ते इतके की त्याम ळे मला द सरे काही 
स चेनासे झाले. व त्या वषी वतसरे नाटक वलवहण्याचा इरादा नसताही मला ते वलहाव ेलागले. सहचावरणी 



व पवरवतवन ही नाटके वलवहताना पैसे वमळववण्याचा माझा हेतू होता असे म्हटल्यास चालेल. (वास्तववक 
पहाता तो हेत  पवरवतवनासंबंधानेच खरा आहे. सहचावरणी नाटक वधूपरीके्षनंतर वजतक्या काळाने 
स्वाभाववकपणे यावयाचे वततक्याच काळाने आले.) परंत  जन्मरहस्यासबंंधाने त्या हेतूचा आरोप मजवर 
करणे अगदीच अन्यायाचे होईल. ते नाटक मी ववचाराचं्या जाचणीतून स टण्यासाठीच वलवहले. ते मी रा. 
केशवराव भोसल्यानंा पूवीच्या अवभवचनातून म ि होण्याकवरता देणार होतो. परंत  मध्यंतरी बळवतं मंडळी 
वनघून वतने गळ घातल् याम ळे मी ते त्या मंडळीस वदले. त्यातील पदे करणे मी लाबंणीवरच टाकणार होतो. 
पण मंडळीच्या व रा. गडकऱ्याचं्या आग्रहाम ळेच मी ती ताबडतोब करून वदली. माझ्या मंडळीशी ज्या शती 
ठरल्या होत्या त्या स द्धा पैशाच्या दृष्टीने ठरववल्या नव्हत्या. ही नाटके माझ्या पूवीच्या नाटकापेंक्षा लोकवप्रय 
व्हावी व त्यावर नाटमंडळ्यासं भरपूर उत्पन्न व्हाव ेअसाही ती वलवहताना माझा हेतू नव्हता. त्यापकैी दोन 
नाटके स धारणेवर असून लोकवप्रय होण्याचा फारसा सभंव नाही. योग्यतेतही ती नाटके माझ्या पूवीच्या 
नाटकापेक्षा वहणकस ठरतील असे मला व माझ्या अनेक रवसक वमत्रानंा वाटत नाही. जन्मरहस्य नाटक 
माझ्या इतर नाटकापेंक्षा सरस वठले आहे असा बऱ्याच जणाचंा अवभप्राय आहे. पवरवतवन नाटक त्याच्या 
खालोखाल येईल. तथावप ते पूवीच्या नाटकाहूंन कमी सरस वाटणार नाही. सहचावरणी नाटक काहींच्या 
मते पवरवतवनापेक्षा कमी तर काहींच्या मते अवधक सरस झाले आहे. मला स्वतःस ते फार आवडते. पण 
त्याचे कारण पक्षपातही असू शकेल. ख द्द रा. ग जवराचें मत सहचावरणी नाटक मराठी हास्यरसोत्पादक 
नाटकात पवहले आहे व पवरवतवन नाटक सवोत्कृष्ट झाले आहे असे प्रथम होते. ते मागाहून रा. गडकऱ्यामं ळे 
बदलले. परंत  रा. गडकरी हे वकती आग्रही असत हे त्याचं्या मते वधूपरीक्षा अगदीच टाकाऊ आहे या 
एकाच गोष्टीवरून वसद्ध होते.  

 
अशी वस्त त्स्थती असता त्या नाटकाचं्या रचनेस द्रव्यवभलाष कारण झाला अशी समजूत करून 

घेऊन कोणी गैरसमज करून घेतला तर त्यास माझा नाइलाज आहे. जरी अलीकडे माझी सापंविक त्स्थती 
बदलल्याम ळे द्रव्याजवनाकडे मला लक्ष प रववले पावहजे तरी माझ्या उच्च ध्येयापासून मी कधीच च्य त होणार 
नाही. माझ्या नवीन नाटकात माझी आवडती सामावजक मते येणार नसल्याम ळे ते लोकवप्रय होण्याचा संभव 
आहे. पण केवळ टाळ्या वमळववण्याकवरता मी आपल्या नायकास लोकच्छंदान वती करणार नाही. 
कलेसबंंधाने माझ्या कल्पना अलीकडे बऱ्याच बदलल्या आहेत. लाबं भाषणापेंक्षा आखूड भाषणे आवडू 
लागली आहेत. अनेक पात्राचंा पसारा माजववण्यापेक्षा थोडीच पाते्र आणणे पसतं पडू लागले आहे. 
कृवत्रमपणापेक्षा स्वाभाववकपणा आवडू लागला आहे. या कल्पना ज्यानंा मान्य नसतील त्यानंा माझे नवीन 
नाटक जरी माझ्या कल्पनेप्रमाणे उतरले तरी पसंत पडणार नाही. पण ते माझ्या कल्पनेप्रमाणे वठवण्याचा 
मी प्रयत्न करीन याबद्दल आपली खात्री असू द्यावी. हे नाटक वलवहतानाही मी कोणतीही नाटकमंडळी 
समोर ठेववले नाही. पण तसे करणे गौण आहे असे माझे प्रथमपासून मत आहे. 

 
कै. गडकऱ्याशंी मी चागंल्या तऱ्हेने वागत असता त्यानंा आपल्या आय ष्ट्याच्या अखेरच्या काळात 

काही वदवस मजववषयी वैर वाटाव ेहा दैवद र्मवलास आहे. त्या वैरास माझे वतवन यत्त्कचचतही कारण झाले 
नाही ही मला समाधान मानण्यास जागा आहे. त्याचें ठायी मजववषयी एका तऱ्हेची ईष्ट्या उत्पन्न झाली होती 
व वतला जवळच्या तोंडप ज्याकंडून पोषण वमळाले होते. नाटके वलवहण्यात माझी द्रव्यदृष्टी म ळीच नसती 
तरी स द्धा ती ईष्ट्या प्रकट झाली नसती असे नाही. कै. गडकरी चकवा इतर स्नेही अथवा जनता प ष्ट्कळदा 
वकती श ल्लक हेतंूनी पे्रवरत होते याचा मला आजपयंत जो अन भव आला आहे त्यावरून मी त्याचं्या कलाकडे 
लक्ष न देता माझ्या ध्येयाकडेच लक्ष द्याव ेहे सववथा उवचत आहे. 

 



मी पैशाच्या मागे लागून नाटककार या दृष्ट्ट्या स्वतःचा मृत्यू घडवनू आवणला असे आपण म्हणता. 
पण मी यशस्वी व लोकवप्रय नाटककार कधीही नव्हतो; व कल्पकता, ववनोद वगैरे ज्या ग णासंंबधंी माझ्या 
पूवीच्या नाटकाचंी कीती आहे ते ग ण माझ्या अलीकडील नाटकातंही आढळून येतील. रा. खावडलकर हे 
द्रव्याच्या दृष्टीने नाटके वलहीत असताही जीवतं नाटककार आहे. त्याचें मी अन करण कराव ेअसे आपण 
खास म्हणणार नाही. 
 

असो. या वनवमिाने तरी मला हे सवव वलवहण्याची सधंी वमळाली या बद्दल आनंद वाटतो.  
 
प्रकृती झपाट्याने स धारत आहे. आज वधा येथे बधंूंकडे जात आहे. 

 
तेथील माझा पिा :— 
D. K. Kolhatkar Esqr. 
Additional District & Sessions Judge 
क. लो. अ. हे वव.  

 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

१५७ 
जळगाव, वऱ्हाड ९-६-२१ 

आशीवाद ववशषे. 
 
त मची दोन्ही पते्र पावली. नाटक १-२ वदवसातं म ंबईवैभव छापखान्यात छापून तयार होईल 

प्रस्तावनेत मी त मचे आभार मानणार आहे; त्यास त मची संमवत आहे असे मी गृहीत धवरतो. वनबधंाचे काम 
इंद प्रकाशात चालू आहे. पण टाइपाच्या कमतरतेने व आकृती तयार नसल्याम ळे फार वदरंगाईने चालले 
आहे. मी वनघेपयंत अधा वनबंध तरी वनघेल की काय याची शकंा वाटते. मी प ण्यास मध्यंतरी १-२ 
वदवसाकंवरता गेलो होतो. आता या प ढे जाता येणार नाही. मी येथून जूनच्या १५ व्या तारखेस नागप र मेलने 
खामगावास जाण्याकवरता वनघेन. मवतववकाराच्या प्रती लवकरच वमळू लागतील. त मच्या केसरीत 
पाठववलेल्या पत्राची पोच वाचण्यात आली. पण ते अजून प्रवसद्ध झालेले नाही. ग डघा बरा आहे. पण तो 
पूवववत कधीच होणार नाही असे वदसते. त म्ही वारंवार आजारी पडता हे पाहून काळजी वाटते. एकदा 
आजाराच्या मागे लागनू त्याचे वनमूवलन कराव.े येथे छापण्याच्या कामाम ळे पते्र पाठववण्यास सवड सापडत 
नाही. वरकड मजकूर ठीक आहे. 

 
कळाव ेहे आशीवाद.  

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
  



१५८ 
जळगाव, वऱ्हाड ता. २५-९-२१ 

रा. भागववराम वरेरकर यासं :— 
 

आपले व रा. रा. लेल्याचें सयं ि पत्र काल संध्याकाळी वमळाले. 
 
हल्ली मोगरे, केशवस त, वटळक, गोचवदाग्रज, स मंत, ववनायक, टेकाडे, ताबंे इत्यावदकाचं्या कववता 

झपाट्याने बाहेर पडत आहेत. अशा संधीत माझी कववता बाहेर आल्यास त्या उिम कवींच्या वहात्या गंगेत 
माझ्यासारख्या क्ष द्र कवीने हात ध वनू घेण्यासारखे ते हास्यास्पद वदसेल, मजवर अलीकडे अनेक 
कारणामं ळे रुष्ट झालेल्या लेखकाकंडून माझ्या कववतावंर मनसोि टीका होईल असे वाटते. तथावप 
आपणा उभयताचं्या पे्रमाच्या आग्रहास मान देणे मी. आपले कतवव्य समजत असल्याम ळे माझी कववता 
प्रवसद्ध करण्याची आपणासं परवानगी देतो. मात्र प्रस्तावनेत त्या कववतेची ववनाकारण स्त ती न करण्याची 
व उपय वि प्रवसद्ध कवींच्या कववतेशी माझ्या कववतेची त लना करण्यास अवसर रहाणार नाही अशी 
खबरदारी जरूर घ्यावी अशी ववनंती आहे. द बोध स्थळी टीपा जोडल्यास मात्र माझी हरकत नाही. सोबत 
माझ्या सवव कववताचंी याद पाठवीत आहे. त्या सवव आपणासं म ंबईस सहज वमळू शकतील असे वाटते. 
एखादी न वमळाल्यास मला कळवाव.े म्हणजे मी वदवाळीत खामगावास जाईन तेव्हा तेथून ती पाठवनू देईन. 

 
माझ्या टीका व इतर गद्यलेख (अथात्  च ववनोदी लेख व गोष्टी वज्यव करून) स्वतंत्र प स्तक रूपाने 

प्रवसद्ध करण्याची परवानगी मी द सऱ्या एका स्नेह्यास वदलेली असल्याम ळे आपणासं देता येत नाही याबद्दल 
वाईट वाटते. परंत  क णीकडून तरी माझे लेख प्रवसद्ध व्हाव ेयेवढीच आपली उभयताचंी इच्छा असल्याम ळे 
आपणासं त्याबद्दल वाईट वाटणार नाही अशी खात्री आहे. त्या स्नेह्याकडून ते काम न झाल्यास मात्र मी 
आपणास परवानगी देऊ शकेन. ‘स दाम्याच्या पोह्या’ं ची स धारून वाढववलेली ३१ लेखाचंी नवीन आवृिी 
काढण्याचा हक्क हल्ली मी मनोरंजन छापखान्यास देऊन च कलो आहे. व माझ्या (हल्ली वलहीत असलेली 
गोष्ट धरून) पाच गोष्टी प्रवसद्ध करण्याची परवानगी माझ्या द सऱ्या एका स्नेह्यास वदली आहे. त्याजंकडून 
ती कामे न झाल्यास आपणास कळवीनच. 
 

वशवपाववत्र्य जानेवारीत बसववण्यास घेणार हे वाचून सतंोष झाला. मी नाताळात म ंबईस बह धा 
येईन, तेव्हा सवव मंडळींच्या भेटी होतील. त्याच वळेी नाटकातंील पदे करून देईन. 

 
क. लो. अ. हे. वव.  

आपला 
श्री. कृ. कोल्हटकर 

 
❇ 
 

रा. रा. प . रा. लेले यासं:— 
 

आपले ताजा कलम वाचले व रा. वरेरकराचं्या वशळ्या कलमापासून आनंद झाला वततकाच 
त्यापासूनही झाला.  



मला कववताचं्या प्रवसद्धीपासून द्रव्यलाभ व्हावा अशी म ळीच इच्छा नाही. कववतासगं्रहास मागणी 
म ळीच न रावहल्याम ळे आपले न कसान होऊ नये येवढीच इच्छा आहे. न कसान झाल्यास मला कळवाव.े मी 
ते भरून काढण्याचा प्रयत्न करीन. 

 
माझ्या येथील काही स्नेही मंडळीचे असे मत आहे की माझ्या कववताचं्या प स्तकातं माझ्या 

नाटकातंील वचेक पदे अथासह वदल्यास बरे होईल. या सूचनेचा ववचार करावा. 
 
‘वशवपाववत्र्य’ नाटक माझ्या सवव नाटकातं सरस आहे असे माझ्या येथील स्नेह्याचें मत आहे. आपण 

त्यातंील प्रवशे उलट क्रमाने ऐवकले व शवेटचा प्रवशे म ळीच ऐवकला नाही. मग आपणास त्याची कशी 
कल्पना येणार? तथावप आपले मत कळण्याची इच्छा आहे. जरूर कळवाव.े माझ्या अत्यंत पक्षपाती 
स्नेह्यासं जरी रा. केळकराचंी प्रस्तावना आवडली नाही तरी मला ती फार आवडली. मी हल्ली येथे एकटाच 
आहे. प्रकृती उिम आहे.  

 
क. लो. अ. हे. वव.  

 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 ❇ 
  



 
नाव प्रवसद्धीचे वठकाण प स्तक अंक  वषव 

१ तो वदन ववववधज्ञानववस्तार व 
मनोरंजन 

४ २ १८९७ 

२ अन पम स ख मनोरंजन ४ ४ १८९८-९९ 

३ खरी भाऊबीज ” ” ५ ” 

४ त ळशीचे लग्न ” ” ६ ” 

५ छत्रीचे उपकार ” ” ११ ” 
६ भयंकर जागवृत ” ” १२ ” 

७ एका स्त्ीची पजवन्य ववषयक कल्पना ” ६ १ १९००-१ 

८ मृत अपत्याचे शवेटचे च बंन ” ११ २ ” 
९ स खकर जागृती ” ” ४ ” 

१० त्स्थत्यतंर ” ” ५ ” 

११ ववलक्षण न्यायसभा ” ” ७ ” 
१२ मृत अपत्याचे स्वप्रदशवन ववववधज्ञानववस्तार ३७ ११ १९०६ 

१३ सृवष्टदेवता आवण हृदयदेवता मनोरंजन १९ १ १९१३ 

१४ आगगाडी ववववधज्ञान ववस्तार ४४ १२ १९१३ 
१५ अढळपद अथवा अंत्यजाष्टक  वव. ज्ञा. वव. चा काव्यसंग्रह   १९२१ 
 
  



१५९ 
जळगाव, वऱ्हाड ता. १८-१-२२ 

सा. न. वव. वव. 
 
आपले ता. १३-१-२२ चे पत्र परवा संध्याकाळी हाती आले. त्यापूवीची दोन्ही पते्रही योग्य वळेी 

वमळाली. 
 
आपले दोन तीन मवहन्यापूंवी जे पत्र आले ते वाचून अत्यतं वाईट वाटले. राग आला नाही. आपली 

प्रकृती वबघडलेली असल्याम ळे आपली वृिी नाजूक बनून गेली होती. अशा त्स्थतीत आपणास साध्या 
गोष्टीचाही राग यावा हे स्वाभाववकच होते. माझ्या वलवहण्याच्या पद्धतीतही असा एक दोष आहे की वतने 
माझा हेत  क त्त्सत असल्याबद्दल वाचणाऱ्याचा ग्रह व्हावा. आपली प्रकृती स धारणे ज्याअथी माझ्या हाती 
नाही त्याअथी आपणाशी असलेला पत्रव्यवहार बंद करणे हा एकच मागव मला मोकळा होता, व तोच मला 
स्वीकारावा लागला. 
 

आपण माझा कोणत्याही तऱ्हेचा अपराध केला नसता माझी क्षमा मागत आहात हा आपला थोरपणा 
आहे. याप ढे आपणाकडून पते्र आल्यास ती मी आनंदाने वाचीन. पण वर वदलेल्या कारणाम ळे आपणास 
प न्हा पत्र वलवहण्याचे धाडस मला न झाल्यास रागाव ूनये हीच माझी आपणास शवेटची ववनंती.  

 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

१६० 
जळगाव, वऱ्हाड ता. १७-६-२६ 

कृ. सा. न. वव. वव. 
  
आपले ता. १२-६-२६ चे पत्र येथे आले त्या वळेी मी येथे नव्हतो. मी ता. १५-६-२६ रोजी परत 

आलो त्या वळेी ते मला वमळाले.  
 
आपणावंवषयी माझे मत प्रवतकूल आहे ही गोष्ट खरी नाही ‘वशवपाववत्र्य’ नाटकाबद्दल आपण 

प्रवतकूल मत वदले यावरून माझे आपणावंवषयी कल वषत मत होणे कधीच शक्य नाही. माझ्या कृतीबद्दल 
अनेक स्नेह्यानंी अनेकदा आपली प्रवतकूल मते प्रकट केली आहेत. परंत  माझे त्याजंबद्दल प्रवतकूल मत 
झाले नाही. मी आपल्या कादंबऱ्या म्हातारचळात वलवहल्या असे मत माझ्या एका स्नेह्याने प्रगट केल्याचे 
माझ्या कानावर काही वदवसापूंवी आले. पण माझे त्याच्याशी पूवववतच वतवन चालू आहे. केवळ मतभेदावरून 
माझे व इतराचें संबधं वबघडल्याचे एकही उदाहरण आजपयंत घडले नसता आपल्या प्रवतकूल मताने मी 
वबचकून जाणे अशक्य होय. 

 



आपण आपला अवभप्राय मला ज्या पत्रात कळववला होता त्या पत्रात आपण माझ्या येथील 
स्नेह्याबंद्दल अन दार उद् गार कावढले होते. त्या उद् गाराचं्या म ळाशी आपली त्या वळेची नाजूक झालेली 
प्रकृतीच असावी असे वाटून मी आपणास इतःपर पते्र पाठवनू स्वत:च्या व इतराचं्या मनास त्रास देऊ नये 
अशी ववनंती केली. हल्ली आपली प्रकृती ताळ्यावर येऊन आपण एका उत्कृष्ट साप्तावहकाचे संपादन 
करण्यास समथव झाला आहात हे वाचून समाधान वाटते. त्या साप्तावहकाचा वगवणीदारही मी मोठ्या आनंदाने 
झालो असतो. पण माझ्या डाव्या डोळ्यात मोवतचबदू पडल्याम ळे व उजवा डोळा पूवीपासूनच अधू 
असल्याम ळे माझी दृष्टी झपाट्याने क्षीण होऊ लागली होती; व याम ळे मला मजकडे येणारी सववच 
वनयतकावलके बंद करावी लागली. Liberator बंद करण्याबद्दल मी दोन पते्र पाठववली. असे असता 
व्यवस्थापकाकडून व्ही. पी. स्वीकारण्याबद्दल अगर दोन मवहन्याचंी वगवणी पाठववण्याबद्दल पत्र आले तेव्हा 
मला वगवणी पाठवावी लागली. मनीऑडवर व्यवस्थापकाचं्या नावाने पाठववण्याबद्दल मी माझ्या तफे 
मनीऑडवर पाठववण्याऱ्या इसमास साताऱ्यास जाते वळेी सावंगतले होते. परत आल्यावर ती आपल्या नावाने 
पाठववण्यात आल्याबद्दल कळले. आपणास ववनाकारण तसदी पडल्याबद्दल मला मनापासून वाईट वाटत 
आहे. त्याबद्दल मी आपली क्षमा मागतो. व्यवस्थापकासं पाठववलेल्या दोन पत्राचंा काही उपयोग झाला 
नाही. पण आपल्या नाव े गेलेल्या मनीऑडवरीतील क पनमधील मजक राचा तात्काळ पवरणाम झाला हा 
त्यातल्या त्यात माझा फायदाही झाला आहे.  

 
क. लो. अ. हे. वव. 

 
आपला 

श्री. कृ. कोल्हटकर 
 

❇ 
 

 
  



टीप  
 

पत्र ३ 
 

वकलोस्कर मंडळीचा ग्र प फोटो १९०७ सालीं काढला होता. या फोटोचाच हा सदंभव आहे. या 
फोटोंतील ख चीवरील रागेंमध्ये डावीकडून द सरे गणपतराव बोडस, चवथे शकंरराव म ज मदार, सहाव े
नानासाहेब जोगळेकर, सातव े बालगधंवव, आठव े चचतूब वा वदवकेर, आवण दहाव े राम गणेश गडकरी. 
म ज मदार आवण नानासाहेब जोगळेकर याचं्यामध्ये असलेले (डावीकडून पाचव)े रामभाऊ चकजवडेकर 
होत. 

 
महादेवशास्त्ी कोल्हटकर– रावसाहेब महादेव गोचवदशास्त्ी कोल्हटकर. पूवाध्ययन परंपरागत 

पाठशाला पद्धतीने झालें . कँडीसाहेबाचं्या पे्ररणेने इंग्रजी अध्ययन करून इंग्रजींत फार मोठें प्रावीण्य 
संपादन केलें . वशक्षण खात्यातं नोकरी करून डेप्य टी एज कॅशनल इन्स्पेक्टर झाले. फरडे विे होते. 
शके्स  वपयरच्या ऑथेल्लो नाटकाचे मराठी भाषातंर केलें . ते त्याचं्या मृत्यूनंतर १८६७ सालीं छापलें  गेलें . प ढे 
(१८७९) आयोद्धारक मंडळी या नाटकाचे प्रयोग करीत असे. ‘वणेीसंहार’, ‘तारा’, ‘ऑथेल्लो’, आवण ‘चकग 
वलयर’, (‘अवतपीडचवरत’) अशीं चार नाटकें  या मंडळीने बसवलीं. ऑथेल्लो नाटकातं ववख्यात नाटककार 
गो. ब. देवल ऑथेल्लाेची, आवण शकंरराव पाटकर इयागोची भवूमका करीत असत. 

 
आपण ज्याला ‘नाटक’ म्हणतो त्याला १८६० पूवी ‘खेळ’ म्हणत असत. नाटक हा शब्द 

महादेवशास्त्ी कोल्हटरानंीच प्रथम प्रचारातं आणला असें कृष्ट्णाजी आबाजी ग रुजी म्हणतात. ‘फडा लेखक 
व रंगेल विा’ असें ग रुजींनी शास्त्ीब वाचंें वणवन केलें  आहे. 

 
ववठ्ठल सीताराम ग जवर याचंा उल्लेख या पत्रात ‘माझे परम वमत्र’ असा केला आहे. कोल्हटकर आवण 

ग जवर याचं्यामध्ये प ढे कमालीचें ववत ष्ट आलें .  
 

  



पत्र ४ 
 

केशवराव भोसले (जन्म ९ ऑगस्ट १८९०). अगदी लहान असतानंा (चार वषांचे असतानंा) 
त्याचं्या आईने त्यानंा ‘स्वदेशवहतचचतक मंडळी’ त घातले ही मंडळी जनूभाऊ वनमकरानंी १८९४ सालीं 
स रू केली. ‘मूकनायक’ नाटकातं केशवराव सरोवजनीचें काम करीत असत. १९०८ सालीं केशवरावानंी 
स्वतःची ‘लवलतकलादशव’ मडंळी काढली. 

 
गोपाळराव मराठे– गोपाळ अनंत मराठे. जन्म शके १७९४ (सन १८७२). ‘नाट्यकलाप्रवतवक’ 

मंडळींतील प्रवसद्ध गायक नट. प्रथम हे वकलोस्कर मंडळींत होते. नंतर ‘वाशीमकर संगीत मंडळीं’ त होते. 
प्रवसद्ध नट चचतूब वा वदवकेर (ग रव) वकलोस्कर मंडळींत येण्यापूवी याच ‘वाशीमकर मडंळीं’ त होते. 
गोपाळराव मराठे, महादेव ववष्ट्ण  केळकर, वास देव सदावशव पटवधवन यांनी वाशीमकर मंडळींतून फ टून 
स्वतःची ‘नाट्यकलाप्रवतवक’ मंडळी काढली. गोपाळराव मराठे स रवातीला ‘ववकल्पववमोचन’, 
‘समानशासन’ (शके्सवपयरच्या ‘मेझर फॉर मेझर’ या नाटकाचें रूपातंर), ‘तारा’ इत्यावद नाटकातं 
नावयकेची भवूमका करीत असत. गायन आवण अवभनय या दोन्ही दृष्टींनी गोपाळराव मराठ्याचंी योग्यता 
मोठी होती. ‘रामराज्यववयोगातं’ ते मंथरेची भवूमका करीत. कालातंराने ते नायकाच्या भवूमका करंू लागले. 
 

नाट्यकलाप्रवतवक मंडळीने १९११ च्या सप्टेंबर मध्ये हरीभाऊ आपटे याचें ‘सतं सखूबाई’ हें नाटक 
केलें . या नाटकाच्या ३० सप्टेंबरच्या प्रयोगातं ववठ्ठलाची भवूमका करणारे मास्टर कृष्ट्णराव (फ लंब्रीकर) 
यानंा तात्यासाहेब केळकर याचं्या हस्तें घड्ाळ बक्षीस देण्यातं आलें . याच कंपनींत रामभाऊ क ं दगोळकर 
१९०९ मध्ये दाखल झाल्यावर कंपनी सौभद्राचे प्रयोग करंू लागली. रामभाऊ ‘सवाई गंधवव’ या वबरुदाने 
गाजले. १९१३ मध्ये रामभाऊंनी ‘नाट्यकलाप्रवतवक मंडळी’ सोडून वदली.  

 
 

पत्र ५ 
 

देवलानंा पत्र पाठववण्याची सूचना या पत्रातं कोल्हटकरानंी लेल्यानंा केली आहे. लेल्यानंी 
याप्रमाणें देवलानंा काही मवहन्यानंतर पत्र वलवहलें . नक्की केव्हा वलवहलें  तें सागंता ंयेत नाही. पण ४ सप्टेंबर 
१९०९ रोजीं देवलानंी लेल्यानंा काडव वलवहलें  असा उल्लखे लेल्यांच्या डायरींत आहे. याच काडाचा उल्लखे 
कोल्हटकरानंी पत्र क्रमाकं २२ मध्ये केला आहे. (पृ. २२)  

 
गोपाळराव मराठ्याचंा ‘इतके वयातीत’ असा या पत्रात उल्लेख आहे. मराठ्याचंें वय या वळेीं फि 

३७ होतें.  
 

स्वदेशवहतचचतक मंडळी — वर पत्र ४ वरील टीप पाहा. जनूभाऊ वनमकराचंी ही कंपनी ‘बाजीराव 
मस्तानी’ नाटक करीत असे. जनूभाऊ मस्तानीचें काम करीत आवण स. ग. प्रधान (बाबड्ा प्रधान) 
बाजीरावाची भवूमका करीत. वरेरकराचंें ‘क ं जववहारी’ नाटक याच कंपनीने रंगभमूीवर आणलें . या एकाच 
नाटकावर १९१० सालीं कंपनीने म ंबईचा म क्काम गाजवला. ग जराथी पे्रक्षकानंा याच कंपनीने मराठी 
रंगभमूीकडे खेचनू आणलें . संस्कृत शाक ं तलाचा प्रयोग या कंपनीने केला व बक्षीस वमळवलें . ववष्ट्णूपतं 



पागनीस याच कंपनींत प्रवसद्धीस आले. ‘क ं जववहारीं’ तील त्याचंें राधेचें काम अप्रवतम होत असे आवण ते 
पाहावयास ग जराथी पे्रक्षक मोठ्या संख्येने येत असत. 

 
पत्र ८ 

 
‘उदारदामोदर’ (भि दामाजी) १८८३, लेखक सीताराम बाबाजी ग जवर. ‘ववववधज्ञानववस्तार’ 

एवप्रल १८८३ च्या अकंातं या नाटकाचें परीक्षण आलें  आहे. 
 

वीररस व हास्यरस—वीराची अद् भ ताशीं मतै्री असते, व शृगंाराची हास्याशीं मतै्री असते.  
 

पत्र ९ 
 

आयोद्धारक नाटकमंडळी १८७९ मध्ये वनघाली. नाट्यकला स धारून समाजाच्या अवभरुचीला 
चागंलें  वळण लावावयाचें, आवण पैसे वमळवनू साववजवनक कामास मदत करावयाची हीं दोन उवद्दष्टें समोर 
ठेवनू स वशवक्षतानंी ही मंडळी स रू केली. नामजोशी, कोंडोपंत छते्र, धारप इत्यावद प्रवतवष्ठत गृहस्थाचंा या 
मंडळीस पाचठबा होता. देवल आवण शकंरराव पाटकर हे या कंपनीतींल प्रवसद्ध नट. पत्र ३ वरील टीप 
पाहा. या कंपनीचा ‘ऑथेल्लो’ चा प्रयोग अप्रवतम होत असे. ‘चसबेलीन’ या शके्सवपयरच्या नाटकाचें रा. बा. 
ववष्ट्ण  मोरेश्वर महाजनी यानंी ‘तारा’ या नावाने रूपातंर केलें . या नाटकाचा प्रयोग आयोद्धारक मंडळी 
करीत असे. १४ मे १८८१ रोजीं या नाटकाचा प्रयोग प णें येथील पूणानंद नाटकगृहातं झाला. म ळातं हें 
नाटक गद्य होतें. पण १८९९ मध्ये ‘नाट्यकथाणवव’ कते शकंर मोरो रानडे यानंी ‘श्री करुणेश प्रासावदक 
नाट्यकलाप्रवतवक संगीत मंडळी’ साठी पदे करून वदलीं. एकूण पदें १५६ आहेत. 

 
गोचवद बल्लाळ देवल—१८५५−१९१६. शकंरराव आत्माराम पाटकर १८५८−१९१५  

 
वास देव नारायण डोंगरे— अण्णासाहेब वकलोस्कराचंें अन करण करून १८८१ सालीं डोंगरे यानंी 

‘बाँबे रॉयल ऑपेरा कंपनी’ या नावाची कंपनी काढली. ‘डोंगरे संगीत मंडळी’ या नावानेही ही कंपनी प्रवसद्ध 
होती. डोंगरे याचंी कंपनी शाक ं तल (एवप्रल १८८२) वणेीसंहार, मालतीमाधव, मृच्छकवटक, इंद्रसभा, 
रत्नावली इत्यावद नाटकें  करीत असे. ववशषे म्हणजे या नाटकाचं्या जोडीला स्वतः डोंगरे यानंी रचलेलें  
‘रंगी नायकीण’ हे प्रहसनही ही मंडळी करीत असे. या मंडळीचा संसार १८८१-१८९० या दहा वषांतच 
आटोपला. नारायणब वा वमरजकर, नथूब वा गूरव, वास देवराव बापट, परश रामब वा बवे हे या कंपनीलील 
गाजलेले नट. वास देवराव डोंगरे १९०५ सालीं वारले. “रा. वास देव नारायण डोंगरे याचंी एक 
नाटकमंडळी वकलोस्कर मडंळीच्या आधीच्या अमदानींत होती” हें कोल्हटकराचंें ववधान प्रामावदक आहे. 
डोंगरे संगीत मंडळी १८८१ सालीं स्थापन झाली.  
 

प रुषोिम भास्कर डोंगरे– चंद्रहास, चंद्रसेना, जरठोद्धाह, भीमचसग आवण पद  वमनी या नाटकाचें 
कते. पवहलीं दोन नाटकें  संगीत असून उरलेलीं दोन नाटकें  गद्य आहेत. ‘चंद्रसेना’ नाटक 
‘स्वदेशवहतचचतक नाटक मडंळी’ करीत असे. ‘चदं्रहास’ नाटक वकलोस्कर मंडळीने रंगभमूीवर आणलें . या 
नाटकातं गणपतराव बोडस द ष्टब द्धीचा म लगा मदन याची भवूमका करीत असत. मृत्य  १५ वडसेंबर १९०८. 

 



“मवतववकाराचा नायक वनःसंशय मनोहर व नावयका सरस्वती आहे” हें कोल्हटकरानंा स्पष्टपणें 
सागंावें लागलें  याला कारण आहे. ग प्तमंजूष, मवतववकारा, व पे्रमशोधन या नाटकामंधील नायकनावयका 
कोण? असा प्रश्न तत्कालीन टीकाकारानंा पडला होता. १९११ नोव्हेबरच्या ‘रंगभमूी’ च्या अकंातं ‘कवव व 
टीकाकार’ या शीषवकाचा प . रा. लेले याचं्या एक ववस्तृत लेख आहे. या लेखातंील प ढील वाक्य पाहा. 
“ज न्या वनयमापं्रमाणें पावहलें  तर ग प्तमंजूष, मवतववकार, व पे्रमशोधन या नाटकातंील नायकनावयका कोण हें 
ठरववणें कठीण आहे.” 

 
पत्र क्रमाकं १० मध्ये कोल्हटकरानंी प न्हा ‘मवतववकार’ आवण ‘ग प्तमजूंष’ या नाटकातंील 

नायकनावयकाचंी चचा केली आहे. कोणत्याही नाटकातंील नायक कोण, आवण नावयका कोण, असा संभ्म 
टीकाकारासं पडावा हा प्रकार ववलक्षण आहे! 

 
पत्र १० 

 
कोल्हटकराचं्या ‘ग प्तमंजूष’ नाटकातं पवहला अंक आवण शवेटचा अकं याचं्या मध्ये सहा वषांचा 

अवधी लोटला आहे, आवण याम ळे प्रयोगाच्या वळेीं रसभगं होतो अशी तक्रार तात्यासाहेब केळकरानंी 
सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९०७ च्या ‘रंगभवूम’ मावसकातं ‘नाटकववषयासंबधंाने दोन शब्द’ या लेखातं केली आहे. 
 

शाक न्तलाच्या चवथ्या अकंातंील दोन प्रवशेामंधील अंतरासंबधंी कोल्हटकराचंा म द्दा अगदी 
गैरलागू आहे.  

 
कोल्हटकराचंी सौभद्रावरील टीका १९०३ सालीं ववववध ज्ञानववस्तारातं (प . ३४, अंक ८−९) 

प्रवसद्ध झाली.  
 

पत्र १३ 
 

बेळगावकर स्त्ीनाटक मंडळी—एकंबा (व्यंकम्मा) नावाच्या कलाववंतणीने स्थापन केली. वस्त्याच 
प रुषभवूमका करीत. नेवाळकराचंें ‘दंडधारी’ नाटक या कंपनीच्या रंगभमूीवर फार लोकवप्रय होतें. 
दंडधारीचे नेपथ्य अगदी थेट लो. वटळकाचंा भास वनमाण करीत असे. दंडधारीची भवूमका व्यंकम्मा करीत 
असे. दंडधारी नाटकावर प ढे सरकारने बंदी घातली. सदर स्त्ीनाटक मंडळी ‘श्रीकृष्ट्णलीला’ हें नाटक 
करीत असे. या नाटकातं व्यंकम्मा बेळगावकरीण कंसाची भवूमका करीत असे. फेब्र वारी १९०८ च्या 
‘रंगभमूी’ च्या अंकातं ‘स ववचारववजय’ नाटकाच्या परीक्षणाच्या वनवमिाने ‘दंडधारी’ नाटकाच्या अफाट 
लोकवप्रयतेववषयीं संपादक म्हणतात— “आणखी एक उदाहरण द्यावयाचें म्हटल्यास न कतेंच 
प ण्यासारख्या मार्ममकतेववषयीं प्रख्यात असलेल्या शहरातंही लोकाचं्या झ ंडीच्या झ ंडी नाटकगृहाकडे ओढून 
आणणारें दंडधारी नाटक होय.” 

 
पत्र १६ 

 
वन्समोअर—मूकनायकातंील “काही काही पद्यासं पाच-पाच सात-सात वळेा वन्समोअरें झाली” 

असें कोल्हटकर म्हणतात. पदाला वन्समोअर वमळणें हे गायक नटाच्या लोकवप्रयतेचें आवण आकषवक 



चालीचें वनर्मववाद गमक त्या काळीं असे. स्वतः कोल्हटकरानंाही असेंच वाटत असलें  पावहजे हें पत्र ३९ 
वरून वदसून येईल. “बालगंधवांनी मला ज्या काही चाली वदल्या त्यावंरच त्याचंी काही पदे झालेली 
आहेत. असे असता व त्याचंा आवाज फार स ंदर असता त्यानंा बेताचीच वन्समोअरे वमळतात याचे कारण 
वजतक्या उत्साहाने पदे म्हणण्यात यावीत वततक्या उत्साहाने म्हटली जात नाहीत हे असाव.े” (पृ. ३९. 
तसेंच पत्र ४२ पाहा.) दिोपतं हल्याळकराचं्या काही पदानंा सात आठ वळेा वन्समोअर वमळत असे असे वव. 
ना. कोठीवाले यानंी नमूद करून ठेवलें  आहे. (‘स्वराज्य’, ३० नोव्हेंबर १९६३). इतर अनेक संगीत 
नटाचं्या अशाच चमत्कावरक आख्यावयका प्रचवलत आहेत.  
 

पण कोल्हटकराचं्या काळीं स द्धा (१९०७−१९०८) वन्स मोअरच्या अवतरेकी प्रकारावर प्रवतवष्ठत 
रवसक नाराज असत. ‘रंगभवूम’ वषव १, अंक ८-९ मध्ये ‘नाटकाची घटना’ या मथळ्याचा एक वननावी लेख 
आहे. सदर वननावी लेखक म्हणतो− “हें उघडच आहे की ‘वन्समोअर’ च्या आरोळ्यानंी दहा-दहा वळेा 
म्हटलीं जाणारीं पदें वनराळ्याच मासल्याचीं आहेत! तीं केवळ प्राकृत अवभरुचीच्या समाधानासाठीच 
असतात. नाट्यकलेची स धारणा होण्यासाठी ‘वन्समोअर’ ची ववहवाट अगदी नामशषे करणें अत्यंत 
आवश्यक आहे. या प्रकाराम ळे उगीच कालके्षप होतो, इतकें च नाही तर रसभगंही होतो!” 

 
धोंडशास्त्ी ज्योवतषी—कोल्हटकर आत्मवृि (द सरी आवृवि), पृ. ४४ पाहा. 

 
पत्र १७ 

 
हल्याळकर — दिोपंत हल्याळकराचं्या कंपनीचे नाव ‘महालक्षमी प्रासावदक संगीत मंडळी’. या 

कंपनींतून दिोपंत १९१३ मध्ये बाहेर पडले आवण त्यानंी ‘श्री लक्ष्मीकातं प्रासावदक सगंीत मंडळी’ काढली.  
 

पत्र १८ 
 

वकलोस्कर वथएटरचें उद् घाटन २१ ऑगस्ट १९०९ रोजीं झालें . नवीन नाटकगृह उघडण्याच्या 
समारंभाची तारीख १५-२० वदवस अगाऊ कळववण्याची सूचना कोल्हटकरानंी शकंरराव म ज मदारानंा 
१९०९ ज लैच्या मध्यास केली होती. (पत्र १५ पाहा.) असें असता ं समारंभाची वनमंत्रणपवत्रका 
कोल्हटकरानंा १९ ऑगस्ट रोजीं, म्हणजे समारंभाच्या अगोदर फि दोन वदवस वमळाली. वळे फारच थोडा 
असल्याम ळे कोल्हटकरानंा प ण्यास समारंभासाठी जाता ंआलें  नाही. वकलोस्कर मंडळीच्या व्यवस्थापकानंी 
(म ज मदारानंी) कोल्हटकरासंारख्या मंडळीच्या नाटककाराचा मान राखावयास हवा होता हें उघड आहे. 
नाटकमंडळ्याचं्या ‘प्रत्यक्ष अन भवा’ चा उल्लेख कोल्हटकरानंी या पत्रातं केला आहे. वकलोस्कर 
मंडळीकडून वमळालेल्या वाईट वागण कीचे उल्लखे कोल्हटकराचं्या आत्मवृिातं आहेत. (आत्मवृि पृ. १४, 
१७, २१, ३०, ३४, ४७ पाहा.) 



पत्र १९ 
 

सामावजक मंडळी — सागंलीचे वकील केशव रामचदं्र छापखाने यानंी ही मंडळी स रू केली. प णे 
येथे १९-२० मे १९१३ रोजीं झालेल्या नवव्या नाट्यसंमेलनाचे छापखाने अध्यक्ष होते. रामभाऊ गोखले, 
नानवा गोखले, आबा वलमये, स पेकर, अंतू वलमये, ववनायक कावनटकर हे सामावजक नाटक मंडळींतील 
प्रम ख नट. ववनायक कावनटकर नावयकेच्या भवूमका करीत असे. शके्स  वपयरच्या ‘रोवमओ अँण्ड ज वलअट’ 
या नाटकाच्या आधाराने छापखाने ववकलानंी रचलेल्या ‘मोहनतारा’ या नाटकाचे प्रयोग सामावजक मंडळी 
करीत असे. शकंरराव पाटकर काही वदवस या कंपनीत तालीम मास्तर होते. १९१२ सालीं सदर कंपनी बदं 
पडली. ‘रंगभमूी’ च्या माचव-एवप्रल १९०९ च्या अकंात ‘मोहनतारा’ नाटकावर ववस्तृत परीक्षण आले आहे. 

 
“मालतीमाधवात व उिरमचवरतात रमणीस्पशाने रमण सावध झाल्याचे जे प्रसंग भवभतूीने घातले 

आहेत तसे कावलदासाने घातलेले आठवत नाहीत” असें पत्र १९ मध्ये कोल्हटकर म्हणतात. अगदी असाच 
प्रसंग कावलदासाच्या नाटकात नाही हें खरें असले तरी एतत्सदृश प्रसंग ‘ववक्रमोववशीय’ नाटकाच्या चवथ्या 
अंकातं आहे. ज्या लतेमध्ये ऊववशीचें रूपान्तर झालेलें  असतें, त्या लतेला आचलगन देताचं राजाला 
ऊववशीच्या स्पशाची संवदेना होते, आवण स खावतरेकाने तो बेभान होतो, आवण डोळे वमटून घेतो.  

 
पत्र २० 

 
“पेटी तबला वरझवव ख च्यांच्या प ढे ठेववतात ही योजना चागंली नाही. ती मागेप ढे मडंळीस काढून 

टाकावी लागेल” असें कोल्हटकर म्हणतात. 
  

शाक ं तलाच्या पवहल्या प्रयोगाच्या वळेी (१८८०) दोन बाजंूच्या चवगमध्ये प्रत्येकी एक तंबोरा असे. 
१८८३ नंतर केव्हा तरी पायपेटी साथीसाठी आली. पण ही पायपेटी आताप्रमाणे रंगभवूम व पे्रक्षक याचं्यामध्ये 
नसून चवगमध्येच असे. १९०० च्या स मारास दोन्ही चवगामंध्ये पायपेट्या आल्या असे बाबूराव जोशी 
म्हणतात. तबलजी स्टेजच्या डाव्या बाजूला बसत असे. तबलापेटी रंगभमूीच्या प ढे केव्हा आली ते सागंता ं
येत नाही. १९०० नंतर केव्हा तरी हा प्रकार स रू झाला, आवण कोल्हटकराचं्या अपेके्षप्रमाणे तो बंद न पडता ं
आज तागायत अव्याहत चालू आहे. 

 
पत्र २२ 

 
देवलानंी प . रा. लेले यानंा वलवहलेल्या ज्या पत्राचा येथे उल्लेख आहे ते पत्र (काडव) लेल्यानंा ४-९-

१९०९ रोजीं वमळालें . देवलाचं्या काडांतील मजकूर समजावनू घेण्यासाठी कोल्हटकर वकती उत्स क होते 
हें पाहण्यासारखें आहे.  

 
पत्र २३ 

 
प रुषोिम भास्कर डोंगरे यानंी ‘सौभद्र’ नाटक वलवहल्याचा उल्लखे मला आढळला नाही. 
 



 रुक्क ठारावर प्रवतटीका– ठोसरानंी कोल्हटकराचं्या ‘ग प्तमंजूष’ नाटकावर तीव्र उपहासाने 
भरलेली टीका ‘नाट्यकलारुक्क ठार’ या नावाने वलवहली होती. कोल्हटकराचंी तरफदारी करून ठोसरानंा 
उिर देणारा एक लेख ‘नाट्यकलारुक्क ठार–लीलावती नाटक’ या शीषवकाने ‘रंगभमूी’ त आला होता. पण 
कोल्हटकर ज्या टीकेचा उल्लेख करतात ती टीका ही नाही एवढें खरें. २६ सप्टेंबर १९१० च्या संध्याकाळच्या 
‘इंदू’ मध्ये ‘A critic in a Poet’s Role’ या शीषवकाचें एक पत्र आलें . या पत्रातं लेखकाने ठोसराचं्या 
लीलावती नाटकावर खूप कडक टीका केली आहे आवण कोल्हटकराचंी भरपूर तरफदारी केली आहे. पण 
कोल्हटकराचं्या २३ क्रमाकंाच्या पत्राची तारीख ६-१०-१९०९ आहे. यावरून ठाकऱ्याचंी ‘रुक्क ठारा’− वरील 
प्रवतटीका यापूवी काही मवहने आली असली पावहजे. ठाकऱ्याचंी ही प्रवतटीका प्रयत्न करूनही मला 
उपलब्ध झाली नाही. 

 
बापटाचंा वनबधं- ‘नाटकववषयक व्यापक ववचार’ या लेखनमालेंतील लेख.  

 
पत्र २६ 

 
गडकऱ्याचें ‘प्रल्हादचवरत्र’–हा उल्लखे ‘गवववनवाण’ नाटकाला उदे्दशून आहे.  

 
पत्र २७ 

 
‘आज गडकऱ्याचें नाटक बह तेक वावचले’ हा उल्लखे ‘गवववनवाण’ नाटकाचा आहे.  

 
पत्र २८ 

 
‘गवववनवाणा’ चा उल्लखे याही पत्रातं प न्हा ‘प्रल्हादचवरत्र’ असाच केला आहे.  

 
‘गवववनवाण’ नाटकाच्या वनर्ममतीच्या वळेचा थोडासा इवतहास केशवराव दाते यानंी वदला आहे. 

“आरंभीं पाच वष ेते (गडकरी) वकलोस्कर मंडळींत मास्तर म्हणून होते. तेथे असताना त्यानंी ‘गवववनवाण’ 
नावाचें नाटकही वलवहलें  होतें. पण त्याचं्या त्या वळेच्या अगदी वजवलग स्नेह्यावंाचनू त्याचंी खरी पारख 
फारशी कोणासच झाली नाही. इतकें च नव्हे तर काही काही मंडळी त्याचंी त्या वळेी चेष्टाच करीत 
असल्याचें ख द्द गडकरी मास्तरानंी अगदी वचडून जाऊन महाराष्ट्र मंडळींत सावंगतलें  आहे.” (‘मौज’ ९ 
सप्टेंबर १९२५) ‘गवववनवाण’ नाटकाची जॅक्सनच्या ख नानंतर इवतश्री झाली. कोल्हटकराचंी व गडकऱ्याचंी 
जी पवहली भेट झाली वतची हकीकत सागंतानंा आत्मवृिातं (पृ. ५६) कोल्हटकर म्हणतात− “परंत  माझी 
त्याचंी दृष्टादृष्ट मी बाशीला जाईपयंत झाली नाही. त्या स मारास त्यानंा काही कारणाम ळे वैराग्य उत्पन्न 
झाले असून ते वडेे होण्याच्या मागास लागले होते.” गडकऱ्याचं्या या वववचत्र मनःत्स्थतीचे थोडेसें 
स्पष्टीकरण केशवराव दात्याचं्या वर उद् धृत केलेल्या वचनातं वमळेल काय?  

 
  



पत्र २९ 
 

लेले याचंी ‘मालववकात्ग्नवमत्र’ या कावलदासाच्या नाटकावरील टीका ‘रंगभवूम’ च्या सप्टेंबर 
ऑक्टोबर १९०९ मध्ये आली आहे. या टीकेचा उल्लखे या पत्रातं आहे. २०-२-१० च्या पत्र क्रमाकं ३० वरून 
हें स्पष्ट होईल. लेले याचंा हा वनबधं बिीस पृष्ठाचंा आहे. सवव वनबधं अवतशय प्रौढ व मार्ममक आहे. 
संशोधनात्मक लेखनाचा आवण आस्वादक टीकेचा हा उत्कृष्ट नम ना आहे. असें असता ं कोल्हटकरानंी 
त्याची दोन-तीन वाक्यातंच बोळवण करावी हे जरा चमत्कावरक आहे 

 
पत्र ३०  

 
“गडकरी व वकलोस्कर मंडळी यामंध्ये चागंलेच ववत ष्ट पडले असून ते त्या कंपनीतून कायमचे 

वनघून गेले आहेत” असें या पत्रातं कोल्हटकरानंी वलवहलें  आहे. हें पत्र २२-४-१० चें आहे. गणपतराव 
बोडस याचं्या ‘माझी भवूमका’ (पवहली आवृवि, पृ १७२) या प स्तकातं प ढील उल्लखे आहे– “वचडवा-
वचडवीचें प्रकरण ववकोपाला जाऊन त्या भरातं कंपनी सोडून गडकरी गेले आवण त्याम ळे गवववनवाण मागे 
पडलें  तें कायमचेंच.”  

 
पत्र ३१ 

 
‘पे्रमशोधन’ या नाटकाच्या नावाचें स्पष्टीकरण कोल्हटकरानंा २२-४-१० च्या या पत्रातं करावें 

लागलें  आहे. नावाचा नेमका अथव कळत नाही असा आके्षप कोणी तरी तेव्हा घेतला असला पावहजे. नाटक 
रंगभमूीवर आल्यावर रा. सा. गोचवद वास देव कावनटकर यानंी नाटकावर कडक टीका करणारा लेख १८-
११-१९१० च्या ज्ञानप्रकाशातं वलवहला. या लेखातं पे्रमशोधन शब्दाचा नेमका अथव कळत नाही अशी तक्रार 
केली. कावनटकराचं्या टीकेला लेल्यानंी जानेवारी १९११ च्या ‘रंगभमूी’ च्या अंकातं जें उिर वदलें  आहे 
त्यातं पे्रमशोधन या नावाचें स्पष्टीकरण केलें  आहे.  

 
पत्र ३२ 

 
पंढरपूरकर ब वा— गंधवव नाटक मंडळीत १९१८ पासून नायकाची भवूमका करंू लागले. ‘स्वयंवर’ 

नाटकातंील भीष्ट्मक, आवण ‘एकच प्याला’ नाटकातंील रामलाल या त्याचं्या भवूमका गाजल्या. 
‘संशयकल्लोळा’ं त ते अवश्वनशटेची व ‘मृच्छकवटक’ नाटकातं चारुदिाची भवूमका करीत. कोल्हटकरानंी 
ज्याचंा उल्लेख या पत्रातं केला आहे त्या पंढरपूरकर हरदासाचें हे वचरंजीव.  

 
पत्र ३३ 

 
‘पे्रमशोधन’ नाटकाचा पवहला प्रयोग २५ जून १९१० रोजीं झाला.  

 
  



पत्र ३४ 
 

बापटाचंा वनबधं— ‘नाटकववषयक व्यापक ववचार’ या रा. सा. गोपाळ वामन बापट (वडत्स्रक्ट 
जज्ज, नरचसगपूर, सी. पी.) याचं्या रंगभमूींतील लेखमालेचें प स्तक १९१० च्या मे मवहन्यातं वकलोस्कर 
मंडळीने प्रवसद्ध केलें . बापटाचं्या या प स्तकाला कोल्हटकराचंी चार पानाचंी प्रस्तावना आहे. मे १९१० असा 
कालोल्लेख प्रस्तावनेच्या शवेटीं आहे. सदर प्रस्तावना अगदी त्रोटक आहे.  

 
पत्र ३६ 

 
पे्रमशोधनाची पद्यावली— पदें द बोध व त्क्लष्ट असल्याम ळे पद्यावलीचा आग्रह लोकानंी धरला. पत्र 

५३ पाहा. “लोकाचंी पद्यावलीबद्दल इतकी ओरड आहे, की मला ती छापवावी लागणार असे वदसते.”  
 

पत्र ३९ 
 

पे्रमशोधनातंील चालींववषयीं स द्धा लोकानंी वतवमानपत्रातून ओरड केली असली पावहजे असें 
वदसतें. 

 
चचतोबा - चचतूब वा वदवकेर (ग रव), १९४३ पासून गाजलेले ‘शारदा’ नाटकातंील श्रीमतं. 

 
रामभाऊ - रामभाऊ चकजवडेकर.  

 
पत्र ४९ 

 
रा. ब. गणेश कृष्ट्ण आगाश ेयाचंी ‘मवतववकार’ नाटकावरील टीका ‘रंगभमूी’ च्या सप्टेंबर १९०८ च्या 

अंकातं आली होती. 
  

‘पे्रमशोधन’ नाटकावरील रा. सा. गोचवद वास देव कावनटकर याचंी टीका १८-११-१९१० च्या 
ज्ञानप्रकाशातं आली. या टीकेला उिर देणारी टीका ‘ववमला’ या सहीने २५-११-१९१० च्या ज्ञानप्रकाशातं 
आली. पण याच्याही पूवी पे्रमशोधनावर ववरोधी टीका येऊन गेल्या होत्या. 

 
पे्रमशोधनाचा पवहला प्रयोग २५-६-१९१० रोजीं झाला. यानंतर लगेच १२ ज लै १९१० च्या 

इंद प्रकाशातं पवहली प्रवतकूल टीका आली. पाठोपाठ वचत्रमयजगत् मध्येही प्रवतकूल टीका आली २३ 
सप्टेंबर १९१० च्या ‘इंदू’ च्या (‘इंद ’ हें इंद प्रकाशाचें संध्याकाळीं प्रवसद्ध होणारें इंग्रजी भावडं.) अंकातं 
Spectator हें नाव धारण केलेल्या लेखकाने ‘नाट्यकलारुक्क ठार’ कतें ठोसर याचं्या ‘लीलावती’ नावाच्या 
नाटकाची स्त ती करणारें एक पत्र वलवहलें  होतें. या पत्रात ‘लीलावती’ ची स्त ती करतानंा लेखकाने 
कोल्हटकराचं्या पे्रमशोधनावर क त्त्सत टीका केली होती. 

 



पे्रमशोधनावरील या क त्त्सत टीकेला खरमरीत उिर देणारें एक इंग्रजी पत्र ‘इंदू’ च्या २६ सप्टेंबर 
१९१० च्या अंकातं प्रवसद्ध झालें . या पत्राच्या खाली Fairplay अशी सही असून १८ सप्टेंबर १९१० ही तारीख 
आहे. 

 
कोल्हटकराचंी तरफदारी करणाऱ्या या पत्रावर ‘इंदू’ च्या संपादकाने ववस्तृत भाष्ट्य केलें  व 

कोल्हटकरावंर खरमरीत टीका केली. कोल्हटकराचं्या नाटकाचीं कथानकें  अवतशय ग ंताग ंतीचीं असतात, 
त्यातं कालववपयास भरपूर असतो, कववताही फार द बोध असते असे संपादकाचे आके्षप आहेत. शाक ं तल, 
सौभद्र, शापसंभ्म, आवण शारदा अशा नाटकावंरून वकलोस्कर मंडळी वीरतनय आवण ग प्तमंजूष 
याचं्यासारख्या नाटकाचं्या हीन पातळीवर यावी याववषयीं संपादकाने खंत व्यि केली आहे. ग जराती व 
पारशी नाटकातंील चाली येऊन खानदानी नाट्यसंगीताची कोल्हटकरानंी रया घालवली अशी तक्रार 
करून संपादकाने ठोसरानंी ‘नाट्यकलारुक्क ठारा’ मध्ये ग प्तमजूंष नाटकावर केलेल्या क त्त्सत टीकेचें 
समथवन केलें  आहे.  

 
रा. ब. ग. कृ. आगाश ेयानंी ‘मवतववकार’ नाटकाचें परीक्षण करतानंा ‘रंगभमूी’ च्या सप्टेंबर १९०८ 

च्या अंकामध्ये कोल्हटकराचं्या नाटकातंील वर उल्लेवखलेल्या दोषावंर अशीच कडक टीका केली आहे. 
इतकें च नव्हे तर ‘नाट्यकलारुक्क ठारा’ं तील टीकेचें थोडेफार समथवनच केलें  आहे. “वीरतनय नाटकाच्या 
वळेींच या दोषासबंंधाने नेहमी चचा झालेली आमच्या कानावर आलेली आहे. पण त्या चचेचा त्याचं्या 
मनावर काही पवरणाम झालेला वदसत नाही. ग प्तमंजूषावरील टीका झणझणीत मात्रा म्हणून प णेकर दोघा 
अवश्वनीक मारानंी वदलेली आहे. वतचा काय पवरणाम होतो तो पहाणें आहे,” असें रा. ब. आगाश े यानंी 
म्हटलें  आहे. ग प्तमजूंषावरील ही टीका म्हणजे नाट्यकलारुक्क ठारातंील टीका. प णेकर दोघे अवश्वनीक मार 
म्हणजे ठोसर आवण मराठे (ग. स. मराठे, अॅक्च्य अरी) हें लेखकद्वय. 

 
कोल्हटकराचं्या नाटकातंील दोषावंर झालेल्या टीकेचें खंडन करून कोल्हटकराचंी तरफदारी 

करण्यासाठी Fairplay नावाचा लेखक ‘इंदू’ चा आधार घेऊन धावत आला. त्याचप्रमाणें प . रा. लेलेही 
केाल्हटकराचं्या मदतीला धावनू आले. लेल्यानंी ‘रंगभमूी’ च्या जानेवारी १९११ च्या अंकातं रा. सा. 
कावनटकराचं्या टीकेला वदलेल्या उिराचा मागे उल्लेख आलाच आहे.  

 
पत्र ५० 

 
कावनटकराचं्या टीकेवरील लेल्याचंी प्रवतटीका चागंली असल्याबद्दल कोल्हटकरानंी या पत्रातं 

वलवहलें  आहे. लेल्याचं्या या प्रवतटीकेचा उल्लखे वर केला आहे. रा. सा. कावनटकरानंी पे्रमशोधनावर 
घेतलेल्या सवव आके्षपाचंें खंडन लेल्यानंी या प्रवतटीकें त केलें  आहे व आपल्या ग रूचें ऋण फेडलें  आहे. 

 
लेल्याचंी प्रवतटीका येण्यापूवी २५-११-१९१० च्या ज्ञानप्रकाशातं ‘ववमला’ (सौ. मथ राबाई द्रववड) 

या नावाने आलेल्या टीकेमध्ये रा. सा. कावनटकरानंा यथोवचत उिर वमळालें  होतें. पण लेल्याचंी टीका 
स रवातीपासूनच फार कडक आहे. सदर लेख प्रथम ज्ञानप्रकाशाकडे आवण नंतर रंगभमूीकडे 
पाठववण्यापूवी लेल्यानंी तो कोल्हटकराकंडे पाठववला होता. याला प रावा ४-१२-१० च्या ५० क्रमाकंाच्या 
पत्रातंच आहे. “रा. सा. कावनटकराचं्या टीकेवरील त मची प्रवतटीका चागंली आहे. वतजमधील त्याचं्या 
क ट ंबासंबधंाच्या अन भवाचा उल्लेख वगळावा हे बरे... टीका आज परत पाठवनू देत आहे” असें 



कोल्हटकरानंी वलवहले आहे. रंगभमूींत लेल्यांचा जो टीकालेख आला त्यात सदर उल्लेख म ळीच नाही. 
म्हणून लेल्यानंी आपली टीका प्रवसद्धीपूवी कोल्हटकराकंडे धाडली हे उघड आहे. 
  

‘रंगभमूीं’ त ‘नाट्यकलारुक्क ठार —लीलावती नाटक’ या नावाचा एक लेख याच स मारास प्रवसद्ध 
झाला. या लेखात ठोसरानंी कोल्हटकराचं्या नाटकावंर घेतलेल्या आके्षपाचंें ववस्तृत खंडन आहे. 

 
पण लेल्याचंें एवढ्याने समाधान झाले नाही. १९११ नोव्हेंबरच्या ‘रंगभमूी’ मध्ये त्यानंी ‘कवव व 

वटकाकार’ नावाचा लेख वलवहला आवण कोल्हटकराचंें प न्हा समथवन केलें . पण ग रूचें ऋण वफटलें  नाही 
असें वाटून त्यानंी जानेवारी ते मे १९११ या ‘रंगभमूी’ च्या सहा अकंातं शके्स  वपयरच्या ‘वमड्समर नाइट्स 
ड्रीम’ या मथळ्याची एक लेखमाला वलवहली. शके्स  वपयरच्या नाटकाचें केवळ वनवमि करून आवण 
जाणनूब जून ववषयातंर करून लेल्यानंी तीन पानें कोल्हटकराचं्या तरफदारीसाठी व स्त तीसाठी खचव केलीं 
आहेत. “रा. लेले याचें काही ववचार ववषयाला सोडून आहेत असे आम्हासं वाटते” असा ‘रंगभमूी’ कारानंी 
शरेा मारला आहे. 

 
‘वमड्समर नाइट्स ड्रीम’ या नाटकावरील टीकेच्या वनवमिाने लेले यानंी आपलें  सारें सामथ्यव 

पणाला लावनू कोल्हटकरावंरील आके्षपाचंें खंडन करण्याचा प्रयत्न केला. पण याच्यापूवी तीन मवहने 
‘इंद प्रकाश’ १८ ऑगस्ट १९११ च्या अंकातं नारायण के. देशपाडें याचंें एक इंग्रजी पत्र प्रवसद्ध झालें  होतें. 
‘श्री लक्ष्मीप्रासावदक संगीत मंडळी’ चे मालक दिोपतं हल्याळकर याचं्या वतीने हे पत्र वलवहलें  होतें. सदर 
कंपनीच्या ‘प ंडलीक’ नाटकावर प्रवतकूल टीका प्रवसद्ध केल्याबद्दल पत्रलेखकाने ‘इंद प्रकाशा’ च्या 
संपादकाला दम भरला होता. इतकें च नव्हे तर फौजदारी व वदवाणी दावा लावण्याचीही धमकी वदली 
होती. या दमदाटीच्या पत्राचा संपादकानंी खरपूस समाचार घेतला आहे. आवण या वनवमिाने अनेक संगीत 
नाटकावंर कडक टीका केली आहे. ओघानेच ‘पे्रमशोधन’ नाटकावरही खरमरीत टीका या संपादकीय 
भाष्ट्यातं आली आहे. 

 
तात्पयव, ‘पे्रमशोधना’ चा प्रयोग झाल्यापासून त्याच्यावर जे परीक्षणात्मक लेख आले ते बह तेक 

प्रवतकूलच होते. अपवाद फि तीन. एक ‘ववमला’, द सरा Fairplay, आवण वतसरा प . रा. लेले. मात्र या 
वतघापंैकी कोल्हटकराचंी बाजू साभंाळण्याची खरी कामवगरी बजावली ती लेल्यानंीच!  

 
पत्र ५३ 

 
‘पे्रमशोधना’ ची पद्यावली छापण्याववषयीं लोकाचंा फार आग्रह होता याचें कारण पदाचंी द बोधता.  

 
पत्र ५६ 

 
ग जवर हे कोल्हटकराचें परम वमत्र. पण त्याचंेंही ‘पे्रमशोधना’ च्या प्रयोगासबंंधीं फार वाईट मत झालें  

असें ख द्द कोल्हटकरच या पत्रातं म्हणत आहेत.  
 

  



पत्र ५७ 
 

पे्रमशोधनावर प्रवतकूल टीकाच सारखी वाचावी लागल्याम ळे म ंबईहून आलेल्या दोन अवभनंदनपर 
पत्रावंर कोल्हटकराचंा ववश्वासच बसला नाही, आवण म्हणून तीं पत्रें म ज मदाराचं्या चकवा इतर स्नेह्याचं्या 
पे्ररणेने वलवहण्यातं आलीं असावींत असें त्यानंा वाटलें  असावें. 

 
पत्र ६२ 

 
‘नाट्यकलारुक्क ठार’ कत्या स. ना. ठोसरानंी अवतशय क त्त्सत टीका करून कोल्हटकरानंा 

द खववलें  असलें  तरी कोल्हटकरानंी त्यानंा आपल्या घरीं जेवावयास बोलाववलें  हें ववशषे आहे. प ढे प णें येथे 
ठोसरानंी कोल्हटकरानंा फराळासाठी बोलाववलें  आवण कोल्हटकरही ‘सतंोषाने’ गेले. “असे असता ंत्यानंी 
मधून मधून माझी वृिपत्रातून ववनाकारण नालस्ती करण्याचा क्रम चालू ठेववला” अशी कोल्हटकरानंी 
तक्रार केली आहे. (आत्मवृि पृ. १००) 
 

२३ सप्टेंबर १९३० च्या ‘इंदू’ च्या अंकातं ठोसराचं्या ‘लीलावती’ नाटकाच्या परीक्षणाच्या वनवमिाने 
ठोसराचंी स्त ती व कोल्हटकराचंी चनदा करणारा इंग्रजी लेख प्रवसद्ध झाला होता. याचा उल्लखे मागे पत्र ४९ 
वरील वटप्पणींत येऊन गेला आहे “यापंैकी काही लेख तरी ख द्द ठोसराचं्या लेखणीतून उतरले होते असें 
मला काणेकर याजंकडून कळलें ” असें कोल्हटकरानंी आत्मवृिातं (प.ृ १००) म्हटलें  आहे. (आत्मवृि, 
पवरवशष्ट ६, पृ. १६७, वव. मा. दी. पटवधवनाचंी आठवण या संदभांत वाचावी. तसेंच आत्मवृि पृ. १०१ वरील 
कोल्हटकराचंें स्वतःचें म्हणणेंही वाचावें.)  

 
पत्र ६६ 

 
राजहंसाबंद्दल (बालगधंवांबद्दल) म ंबईंत वाईट कंड्ा उठल्या आहेत, आवण त्याचं्या म ळाशीं 

साजंवतवमान या वृिपत्रातंील बातमी आहे असें या पत्रातं म्हटलें  आहे. याचीच प नरुिी पत्र ६७ मध्ये आहे. 
साजंवतवमानाची ऑगस्ट-सप्टेंबर १९११ ची फाईल उपलब्ध झाली तरच या बातमीचा उलगडा होईल. या 
बाबतींत प्रयत्न करूनही मला यश आलें  नाही. 

 
पत्र ६७ 

 
वकलोस्कर मंडळी व ग जवर याचं्यामध्ये का ं ववत ष्ट आलें , तसेंच ग जवराचंें खावडलकराशंीं कोणतें 

आके्षपाहव वतवन झालें  यासंबधंी मला मावहती वमळाली नाही. पत्र ६८ मध्ये याच गोष्टीचा प नरुच्चार आहे.  
 

पत्र ६८ 
 

गणपतराव भागवताचंी आत्महत्या— महाराष्ट्र नाटक मंडळींतील प्रवसद्ध नट गणेश सदावशव 
भागवत (कीचकवध नाटकातंील कीचक) यानंी नागपूर येथे ३-९-१९११ रोजीं ववषप्राशन करून आत्महत्या 
केली. ६-९-१९११ रोजीं ही गोष्ट उघडकीस आली. तोंपयंत त्याचें पे्रत बंद खोलींत तसेंच पडून रावहलें . 
(अवधक मावहतीसाठी ‘मराठी नाट्यसमीक्षा’ या माझ्या गं्रथाचीं २७०-१ हीं पृष्ठें पाहावीं.) 



पत्र ७३ 
 

नानासाहेब (नारायण दिाते्रय) जोगळेकराचंा मृत्य – १५ नोव्हेंबर १९११. जन्म ७ फेब्र वारी १८७५. 
सन १९०० मध्ये वकलोस्कर मंडळींत दाखल झाले. भाऊराव कोल्हटकराचं्या वनधनानंतर जोगळेकर 
त्याचं्या भवूमका करंू लागले. संगीत मानापमानाचा पवहला प्रयोग १२ माचव १९११ रोजीं झाला. या 
नाटकातंील जोगळेकराचंी धैयवधराची भवूमका फार गाजली. “जोगळेकरानंंतर आजपयंत २७ वषांत 
रंगभमूीवर अनेक धैयवधर आले. परंत  खरा धैयवधर म्हणजे एकटे एक जोगळेकरच होत” असें ववधान 
गणपतराव बोडस यानंी केले आहे. (‘माझी भवूमका’, पवहली आवृवि, १९४०, पृ. ३९२) जोगळेकरासंारखा 
धैयवधर झालाच नाही असे ख द्द बालगंधवव १९४४ मध्ये म ंबईस झालेल्या मराठी रंगभमूीच्या शतसावंत्सवरक 
उत्सवातं अध्यक्षस्थानावरून जाहीरपणाने म्हणाले. 

 
हल्याळकराचं्या मंडळींतील चचत बोवा— चचतोबा गधंी. प्रथम वावशमकर संगीत नाटक मंडळींत 

होते. चचतूब वा वदवकेर (ग रव) वकलोस्कर मंडळीत जाण्यापूवी (१८९३ पयंत) याच कंपनींत होते. चचतोबा 
गंधी ‘मोठा चचतू’ आवण चचतूब वा वदवकेर ‘छोटा चचतू’ अशी दोघाचंी वावशमकर मंडळींत नावें असत. प ढे 
चचतोबा गंधी दिोपंत हल्याळकराचं्या ‘महालक्ष्मी प्रासावदक मंडळीं’ त गेले. 

 
गोरे— कृष्ट्णराव गोरे. वकलोस्कर मंडळीत १८९२ मध्ये आले. प्रथम स्त्ीभवूमका करीत असत. 

कादंबरी (शापसंभ्म), वसंतसेना, सरोवजनी (मूकनायक), सौदावमनी (ग प्तमंजूष) या स्त्ीभवूमका केल्यावर 
प रुषोिम भास्कर डोंगरे याचं्या ‘चंद्रहास’ नाटकात त्यानंी थोरल्या चदं्रहासाचें काम केलें . प ढे वकलोस्कर 
मंडळी सोडून ते जनूभाऊ वनमकराचं्या ‘स्वदेशवहतचचतक मंडळीं’ त गेले. वरेरकराचं्या क ं जववहारी 
नाटकातंील त्याचंी रमणाची भवूमका फार गाजली. वरेरकराचं्या ‘संजीवनी’ नाटकातं त्यानंी श क्राचायांची 
भवूमका केली. स्वदेशवहतचचतक मंडळी बंद पडल्यावर १९१२ च्या अखेरीस ते प न्हा वकलोस्कर मंडळीत 
आले. ‘ववद्याहरण’ नाटकातील त्याचंी श क्राचायाची भवूमकाही फार गाजली.  

 
पत्र ७६ 

 
‘रंगभमूीं’ तील लेल्याचं्या कोणत्या लेखाचा हा संदभव आहे तें समजत नाही. ‘कवव व टीकाकार’ हा 

तर तो लेख नसेल ना?  
 

पत्र ७९ 
 

गडकऱ्याचं्या ‘पे्रमसनं्यास’ नाटकाची पवहली जावहरात ३० जानेवारी १९१२ च्या केसरीमध्ये प्रवसद्ध 
झाली. पवहला प्रयोग १७-२-१९१२. 

 
पत्र ८२ 

 
ज्ञानप्रकाशातंील ‘पे्रमसंन्यासा’ वरील टीका—ग रुवार, ७ माचव १९१२. ‘पे्रवषत’ या नावाने सदर 

टीका प्रवसद्ध झाली. या टीकेचा उिराधव ज्ञानप्रकाशाच्या १० माचव १९१२ च्या अंकातं आला. 
 



नाट्यकलारुक्क ठारकत्यांची पे्रमसंन्यासावरील टीका ‘नाट्यकलारुक्क ठार, वळसा चवथा’ या 
शीषवकाने ब धवार ता. १३ माचव १९१२ च्या इंद प्रकाशातं प्रवसद्ध झाली. 

 
रुक्क ठारकत्याच्या वटकेला उिर देणारें एक पत्र ‘एक वमत्र’ या सहीने २ एवप्रल १९१२ च्या 

इंद प्रकाशातं प्रवसद्ध झालें . 
 

पत्र ८४ 
 

वटपणीसाचंी कंपनी—भारत नाटक मंडळी. खाली पत्र ८९ पाहा.  
 

पत्र ८५ 
 

‘रंगभमूीं’ त आलेलें  गडकऱ्याचंें नाटक— ‘वडे्ाचंा बाजार.’  
 

पत्र ८९ 
 

‘मत्स्यगधंा’ हें ‘भारत नाटक मंडळीं’ चे पवहलें  नाटक. प णें वकलोस्कर वथएटरमध्ये या नाटकाचा 
पवहला प्रयोग झाला.  
 

‘पे्रमसंन्यास’ नाटकाचा पवहला प्रयोग १७-२-१९१२ रोजी म ंबई येथे ग्रँट रोड बाँबे वथएटरातं झाला. 
१७-३-१२ पयंत एका मवहन्यातं या नाटकाचे दहा प्रयोग झाले. कंपनीला भरपूर पैसा वमळाला आवण भरपूर 
यश वमळालें . पण यानंतर थोड्ाच वदवसातं महाराष्ट्र मडंळीला दृष्ट लागली. अनेक नावाजलेले नट या 
मंडळींत स दैवाने एकत्र आले होते. ‘पे्रमसंन्यासा’ं त लीलेची भवूमका घेणारे वामनराव पोतनीस, जयतं 
(अण्णासाहेब कारखानीस), ववद्याधर (अप्पा वटपणीस), द्र मन (माधवराव वटपणीस), कमलाकर 
(चत्रबकराव प्रधान), स शीला (केशवराव दाते) हे श्रषे्ठ नट असलेली महाराष्ट्र मंडळी फ टली आवण 
वतच्यातूंन भारत नाटक मंडळी वनघाली. २० ज लै १९१२ च्या ज्ञानप्रकाशातं या नवीन मंडळीच्या स्थापनेची 
घोषणा झाली. यशवतंराव (अप्पा) वटपणीस, त्र्यंबकराव प्रधान, आवण वामनराव पोतनीस हे महाराष्ट्र 
मंडळींतील ववख्यात नट नवीन गद्य नाटक मंडळी स रू करणार असा मजकूर या जाहीरातींत आहे. रवववार 
ता. ८ सप्टेंबर १९१२ रोजीं भारत नाटक मंडळीचा ‘मत्स्यगधंा’ हा म हूताचा खेळ प णें वकलोस्कर 
वथएटरमध्ये झाला. 

 
अप्पा वटपवणसाबंरोबर वामनराव पोतनीस, चत्रबकराव प्रधान, चचतामणराव कोल्हटकर, ववष्ट्ण पतं 

औंधकर, दिोपंत वैशपंायन, काका रानडे, श्रीधर क लकणी, दप्तरदार हे वनवडक नट महाराष्ट्र मंडळींतून 
बाहेर पडले अशी वरेरकराचंी साक्ष आहे. 

 
भारत नाटक मंडळीने तात्यासाहेब केळकर याचं्या ‘तोतयाचें बंड’ या नाटकाचा पवहला प्रयोग २६-

१०-१९१२ रोजीं (म्हणजे मत्स्यगंधेच्या पवहल्या प्रयोगानंतर दीड मवहन्याने) केला, आवण कोल्हटकराचं्या 
‘वधूपरीक्षा’ या नाटकाचा पवहला प्रयोग २२ फेब्र वारी १९१३ रोजीं केला.  

 



पत्र ९० 
 

‘मत्स्यगधंा’ नाटकावरील ज्या टीकेचा कोल्हटकरानंी या पत्रातं उल्लखे केला आहे ती टीका 
ज्ञानप्रकाशाच्या २५ सप्टेंबर १९१२ च्या अंकातं आली आहे. लेखकाचें नाव के. एम्. के. असें वदलें  आहे. 

 
‘दावमनी’ नाटक वहराबाई पेडणेकर यानंी वलवहलें  असून ‘लवलतकलादशव नाटक मंडळी’ या 

नाटकाचे प्रयोग करीत असे. कोल्हटकरानंा लेवखकेववषयीं ममत्व असल्याम ळे त्यानंी ज्ञानप्रकाशातंील 
टीकेच्या लेखकाची आस्थेने चौकशी केली आहे. २२ ऑक्टोबर १९१२ च्या ज्ञानप्रकाशातं ‘दावमनी’ 
नाटकावर एक अन कूल टीका आली आहे. कोल्हटकर म्हणतात ती टीका वगेळी आहे. 

 
वकलोस्कर मंडळींतील द फळीच्या प्रकरणाची स रवात १९१२ च्या ऑक्टोबरमध्येच झाली होती हें 

या पत्रावरून वदसतें.  
 

पत्र ९१ 
 

भारत नाटक मंडळी वटपवणसाचंें ‘राधामाधव’ नाटक बसवीत आहे असा या पत्रातं (१७-१०-१२) 
उल्लेख आहे. सदर नाटकाचा प्रयोग शवनवार २८ फेब्र वारी १९१४ रोजीं झाला. २-३-१९१४ च्या 
इंद प्रकाशातं प्रयोगाचें परीक्षण आलें . 

 
ज्ञानप्रकाशातंील मत्स्यगंधेवरील टीका– १३–१०–१९१२ (लेखक–माधव). ‘मत्स्यगंधेचे 

चधडवडे’ हें या टीकालेखाचें शीषवक आहे. ‘एक पे्रक्षक’ या नावाने ज्ञा. प्र. च्या २६-१०-१९१२ च्या अंकात 
टीका आली आहे. इंद प्रकाशातंही तीन टीकालेख आले. (१९-९-१९१२, ४-१०-१२, १०-१०-१२) 

 
या सवव टीकानंा नाटककार यशवतंराव वटपणीस यानंी १०-६-१९१३ रोजीं वलवहलेल्या पत्रातं 

उिर वदलें . सदर पत्र ज्ञानप्रकाशातं प्रवसद्ध झालें .  
 

पत्र ९२ 
 

नव्या नाटकाच्या सवंवधानकाववषयीं ववचार– हें नवें नाटक गद्य ‘वधूपरीक्षा’ होय.  
 

“केळकराचं्या नाटकाबद्दलचा मजकूर वाचून वाईट वाटले” हें नाटक ‘तोतयाचें बडं’ होय. सदर 
ववधान नाटकाच्या प्रयोगाला उदे्दशून नाही. कारण पवहला प्रयोग २६-१०-१९१२ रोजीं म्हणजे प्रस्त त पत्र 
वलवहल्यानंतर पाच वदवसानंी झाला. रंगीत तालमीला उदे्दशून हा मजकूर वलवहला असेल काय? रंगीत 
तालीम चागंली झाली नसेल. “अशा त्स्थतीत रा. वटपणीस यानंी झ ंझारराव, हॅम्लेट इ. ज नी नाटके 
बसववण्यास घ्यावी हे बरे” या वाक्यावरून रंगीत तालमीववषयींचा संशय द णावतो. ‘तोतयाचें बंड’ हें नाटक 
भारत नाटक मंडळीच्या आग्रहावरून तात्यासाहेब केळकरानंी घाईघाईने वलवहलें  हें खरें असलें  तरी २१-
१०-१२ पयंत त्याचें लेखन पूणव झालें  असलें  पावहजे हें उघड आहे. कारण २६-१० रोजीं प्रयोग झाला. 
नाटक फार घाईने वलवहले याला ७-११-१२ च्या ज्ञानप्रकाशातं प रावा आहे. “...रा. नरसोपंत यानंी 
मथळ्यावरील नावाचें एक ऐवतहावसक गद्य नाटक या नवीन ‘भारत नाटक मंडळी’ कवरता घाईघाईने तयार 



केले असून सापं्रत त्याचे प्रयोग प ण्याच्या रंगभमूीवर चालू आहेत” असें वाक्य ‘आते्रय’ यानंी वलवहलेल्या 
परीक्षणात आहे.  
 

वरील मजकूर वलहून झाल्यावर कोल्हटकरानंा वाईट वाटण्याचें आणखी एक कारण स चलें . 
नाटकाच्या प्रयोगासाठी लागणाऱ्या सरकारी परवानगीला तर ववलंब झाला नसेल ना? या शकेंला १२-११-
१२ च्या ज्ञानप्रकाशातं प रावा आहे. “रा. रा. नरसोपंत केळकर यानंी न कत्याच वलवहलेल्या ‘तोतयाचें बंड’ 
या नाटकाचे प्रयोगास सरकारची परवानगी वमळून त्या नाटकाचा पवहला प्रयोग गेल्या ववजयादशमीस ‘श्री 
भारत नाटक मंडळी’ यानंी करून दाखववला.” 

 
सरकारी परवानगी १६-१२-१२ पयंत वमळाली नव्हती असें वामनराव पोतवनसाचं्या पत्रावरून 

वदसतें. 
 

सरकारी परवानगी वमळण्यास काही अडचण आली असेल काय?  
 

पत्र ९६ 
 

जयवतं — रामचंद्र भास्कर ऊफव  भाऊसाहेब जयवतं, कोल्हटकराचें स्नेही (आत्मवृि, पृ. ४०, 
८२). या जयवतंाचंा म लगा नानाभाई याला वामनराव पोतवनसाचंी बहीण वदली होती अशी प . रा. लेले 
यानंी मावहती वदली आहे. 

 
‘केरळकोवकळ’ मावसकाच्या नोव्हेंबर-वडसेंबर १९१२ च्या अंकातं ‘तात्याचंा तोतया’ हा लेख आहे. 

या अंकाचा उल्लखे असावा. 
 

पत्र ९७ 
 

अस्सल प्रत — ही अस्सल प्रत ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाची आहे. याच अस्सल प्रतीवरून कोल्हटकर 
आवण प . रा. लेले याचं्यामध्ये ववत ष्ट वनमाण झालें . (आत्मवृि, पृ. ८३-८४ पाहा.)  

 
पत्र १०० 

 
“नाटकाची प्रत महाराष्ट्र मडंळीकडून नक्कल होईपयंत तेथेच राहू द्यावी.” महाराष्ट्र मंडळीला 

अस्सल प्रत न देता ंवतच्यावरून नक्कल करून घेण्याची स्पष्ट सूचना या पत्रात आहे. 
 

पत्र १०२ 
 

वधूपरीक्षा नाटकाचा पवहला प्रयोग – २२ फेब्र वारी १९१३ म ंबई, बॉम्बे वथएटर. १६-३-१३ पयंतच्या 
२२ वदवसामंध्ये सदर नाटकाचे एकूण सात प्रयोग झाले. 

 
 



पत्र १०५ 
 

वधूपरीक्षा नाटकाच्या अस्सल प्रतीवरून महाराष्ट्र मंडळीने आवण वचिाकषवक मंडळीने नक्कल 
करून घेण्याची सूचना या पत्रातं प न्हा आहे. नकला होईपयंत अस्सल प्रत लेल्यानंी आपल्या जवळच 
ठेवावी अशीही सूचना आहे. कोल्हटकर–लेले ववत ष्ठाच्या प्रकरणातं या सूचनेचें महत्त्व फार आहे. 

 
वचिाकषवक मंडळी-सागंलीच्या छापखाने ववकलानंी काढलेल्या ‘सामावजक मंडळीं’ तून ही मंडळी 

१९१२ अखेर वनघाली असें वव. ना. कोठीवाले म्हणतात. गोखले बंधू या मंडळीचे मालक होते. रघ नाथ 
गोखले या बधंूंपैकी एक. या मंडळीचा ‘तोतयाचें बंड’ या नाटकाचा प्रयोग फार चागंला होत असे. ‘चंद्रग प्त’ 
हेंही नाटक सदर मंडळी करीत असे. कमलाबाई नावाची नटी या कंपनींत नावयकेची भवूमका करीत असे 
असें प . रा. लेले म्हणतात. वचिाकषवक मंडळीने कोल्हटकराचं्या ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाचा प्रयोग केल्याचें 
वदसत नाही.  

 
पत्र १०६ 

 
या पत्रातं ‘वधूपरीक्षा’ नाटकाची अस्सल प्रत कारखावनसाकंडे पाठववण्याची लेल्यानंा सूचना आहे. 

(पत्र १०० पाहा.) १७-१२-१९१२ पासून ५-४-१९१३ पयंत महाराष्ट्र नाटक मंडळीचा म क्काम कोल्हाप रातं 
होता.  

 
पत्र १०७ 

 
‘वधूपरीक्षा’ नाटकाची अस्सल प्रत कारखावनसाकंडे पाठववण्याचें कारण या पत्रातं कोल्हटकरानंी 

स्पष्ट केलें  आहे.  
 

पत्र १०९ 
 

‘वधूपरीक्षा’ नाटकाची अस्सल प्रत गडकऱ्यासंाठी कारखावनसाकंडे तातडीने पाठववण्याची 
लेल्यानंा प न्हा आग्रहाची सूचना.  

 
पत्र ११० 

 
वरील सूचनेचा प नरुच्चार.  

 
पत्र १११ 

 
‘वधूपरीक्षा’ नाटकाची अस्सल प्रत प . रा. लेल्याकंडून कारखावनसानंा १५-३-१९१३ रोजीं 

वमळाली. २४-२-१३ रोजीं पवहली सूचना. त्यानंतर १९ वदवसानंी प्रत कारखावनसानंा वमळाली.  
 

 



पत्र ११४ 
 

आतापयंत कोल्हटकर लेल्यानंा उदे्दशून ‘त म्ही’ म्हणत असत. या पत्रातं प्रथम ‘आपण’ असा बदल 
झाला आहे. 

 
माधवराव वटपणीस हे अप्पा वटपणीसाचें धाकटे बधूं. त्यानंी आवण अप्पानंी भारत नाटक मंडळी 

सोडली आवण ‘आयावतव नाटक मंडळी’ काढली. माधवराव वटपणीस ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकातं द्र मनची 
भवूमका करीत असत. ‘भाऊबंदकीं’ तील आनंदीबाई, ‘कीचकवधा’ं तील सैरंध्री.  

 
पत्र ११५ 

 
या पत्रापासून मायनाही बदलला. आतापयंत ‘आशीवाद ववशषे’ असा मायना होता. आता ‘स. न. 

वव. वव.’ हा औपचावरक मायना आला. 
 

वकलोस्कर मंडळीसंबधंीं वतवमान म्हणजे या मंडळींतील द फळीसबंंधीं वतवमान ‘ववद्याहरण’ 
नाटकाचा पवहला प्रयोग ३१ मे १९१३ रोजीं झाला. बालगंधवव, गणपतराव बोडस आवण गोचवदराव टेंबे या 
वतघानंी के. पी. पवंडताकंडून शकंरराव म ज मदारानंा तोंडी खवलता पाठववला. लेखी नोटीस १९ जूनला 
वदली. १८ ज लै पयंत नोवटशीची म दत होती. गंधवव नाटक मंडळीची जाहीर घोषणा २२ ज लै १९१३ च्या 
‘केसरी’ मध्ये आली. याच्या पूवी ५ ज लै रोजीं नवीन मडंळीची स्थापना झाली. २३ ऑगस्ट १९१३ रोजीं 
म ंबई एलवफन्स्टन वथएटरमध्ये प्रयोग स रू व्हावयाचें ठरलें  होतें. हा बते ३ सप्टेंबर पयंत लाबंणीवर पडला. 
या वदवशीं डॉ. सर भालचदं्र भाटवडेकर याचं्या अध्यक्षतेखाली गधंवव नाटक मंडळीचें उद् घाटन झालें . डॉ. 
वत्रलोकेकरानंी प्रास्ताववक भाषण केलें . म हूताचे नाटक ‘मूकनायक.’  

 
पत्र ११६ 

 
या पत्रात ‘स. न. वव. वव.’ हाही मायना बदलला; आवण त्याच्या ऐवजीं ‘सा. न. वव. वव.’ हा अवधक 

औपचावरक मायना आला. ‘आशीवाद ववशषे’ हा मायना बदलून ‘स. न. वव. वव.’ हा मायना आला ही गोष्ट 
लेल्यानंा खटकली असली पावहजे, आवण त्यानंी नाराजी व्यि केली असली पावहजे हें या पत्रातंील 
कोल्हटकरानंी केलेल्या सारवासारवीवरून उघड आहे. कोल्हटकराचंें समथवन अगदी द बळें  आहे. 

 
गंधवव मंडळींत वकलोस्कर मंडळींतील कोणते नट गेले याची कोल्हटकरानंा वजज्ञासा आहे. 

वकलोस्कर मंडळींत रावहलेल्या नटाचंी यादी वदली म्हणजे झालें . कावशनाथ वास देव परच रे, चचतूब वा 
वदवकेर, बाबू गाडे, वदनकर ढेरे, यशवतंराव आठवले, कृष्ट्णाजी नारायण चशदे, रामा बेडगकर, नारायण 
दडपे, नारायण लेले, ववनायक बेहेरे हे प्रम ख नट नवीन मंडळींत गेले नाहीत. कृष्ट्णराव गोरे मागाहून गधंवव 
मंडळीत गेले. 

पत्र ११७ 
 

‘भाऊबंदकी’ च्या प्रयोगाचा हक्क महाराष्ट्र मंडळीकडे असताहंी भारत नाटक मंडळीने या 
नाटकाचा प्रयोग केला.  



पत्र ११८ 
 

भारत नाटक मंडळीने ‘भाऊबंदकी’ चा प्रयोग जळगाव म क्कामीं केल्याम ळे महाराष्ट्र नाटक मंडळीने 
ध ळे कोटांत अप्पा वटपवणसावंर दावा लावला आवण त्याचं्या ववरुद्ध मनाई ह कूम वमळववला असे वृि ३ 
ऑक्टोबर १९१३ च्या ज्ञानप्रकाशातं आलें  होतें. या दाव्याचा वनकाल आपसातं करून घेण्याचें उभय पक्षीं 
ठरलें  आवण क शाभाऊ कोतवाल (महाराष्ट्र मंडळीचे वकील) यानंा पचं नेमलें . महाराष्ट्र मंडळीची सवव 
मालमिा व ‘भाऊबंदकी’ स द्धा सवव नाटकाचे हक्क महाराष्ट्र मंडळीचे मालक कारखानीस याचं्या 
एकट्याकडेच आहेत; तथापी फि ‘भाऊबंदकी’ या एकाच नाटकाचे प्रयोग करण्याची परवानगी भारत 
नाटक मंडळीचे मालक वटपणीस यासं वदली आहे; प्रत्येक प्रयोगाबद्दल वटपणीसानंी कारखानीस यासं बारा 
रुपये द्यावते; आठ वदवसातं ही रक्कम वटपवणसानंी न वदल्यास परवानगी रद्द होईल; दाव्याचं्या खचाबद्दल 
वटपवणसानंी कारखानीसानंा शभंर रुपये द्यावते. 

 
आपसातं झालेल्या या वनकालाचें वृि जळगाव येथील ‘प्रबोधचंवद्रके’ च्या १५ वडसेंबर १९१३ च्या 

अंकात आलें  आहे. 
 

क शाभाऊ कोतवाल पंच होते असा स्पष्ट उल्लखे ‘प्रबोधचंवद्रके’ ने केला आहे. पण अकोल्याचे ग पे्त 
वकील यासं उभयतानंी पचं नेवमलें  आहे असें कोल्हटकरानंी वलवहलें  आहे. तें बरोबर नाही. ‘इंद प्रकाशा’ 
च्या १८ वडसेंबर १९१३ च्या अंकातं क शाभाऊ कोतवालाचंाच स्पष्ट उल्लखे आहे. “या समज तीचे सवव श्रेय 
येथील स प्रवसद्ध प ढारी रा. क शाभाऊ कोतवाल वकील यासं आहे.” १९ जानेवारी १९१४ च्या इंद प्रकाशातं 
महाराष्ट्र मंडळीचे सेके्रटरी दिोपंत देशपाडें यानंी वलवहलेल्या पत्रातं ध ळे येथील वकील कोतवाल याचंाच 
सरपंच म्हणून उल्लेख आहे.  
 

पत्र १२० 
 

महाराष्ट्र मंडळी आवण भारत मंडळी याचं्यामधील दाव्याचा समग्र वनकाल वरच्या टीपेंत आला 
आहे. 

 
‘नाटक्याचे तारे’ — लेखक कावशनाथ नारायण पटवधवन. नट, नाटकें , नाटककार, नाटक 

कंपन्या, नाटक कंपन्याचें मालक याचं्याववषयीं उपरोधपूणव लेखाचंा संग्रह. या पत्रातंील “प रुषाचें बंड’ व 
‘नाटक्याचे तारे’ या नाटकासं प्रस्तावना वलहाव्या लागल्याम ळे ...” इत्यावद वाक्यावरून ‘नाटक्याचे तारे’ 
हें नाटक आहे असें वाटण्याचा संभव आहे. पण हें नाटक नाही.  

 
‘प रुषाचंें बंड’ या वगवरजाबाई केळकराचं्या नाटकाचा प्रयोग १९१३ च्या सप्टेंबर मध्ये झाला. ४-१०-

१९१३ च्या ज्ञानप्रकाशात चा नाटकाच्या प्रयोगाचें परीक्षण आलें  आहे.  
 

  



पत्र १२८ 
 

‘सायलस मानवर’ (Silas Marner) या कादंबरीची लेवखका जॉजव ईवलयट. हें टोपण नाव आहे. 
लेवखकेचें खरे नाव मेरी अॅन एव्हन्स (१८१९-१८८०) ‘अॅडम बीड’ आवण ‘वमल ऑन द फ्लॉस’ ची 
लेवखका. 

  
पत्र १३७ 

 
‘सहचावरणी’ नाटकाचा पवहला प्रयोग १५ जून १९१८ रोजीं गंधवव नाटक मंडळीने केला. नाटक 

प्रयोगाच्या दृष्टीने अपयशी ठरलें .  
 

पत्र १३८ 
 

वकलोस्कर मंडळींतून फ टलेल्या नटानंी बलवतं संगीत मंडळी काढली. ५ फेब्र वारी १९१८ च्या 
‘केसरींत’ त या कंपनीची पवहली घोषणा. नावीन कंपनींत वकलोस्कर मंडळीतून आलेले नट-वदनानाथ, 
चचतामणराव कोल्हटकर, कोल्हाप रे, वदनकर ढेरे. २९-३-१९१८ रोजीं बळवतं मंडळीचा म हूताचा खेळ 
‘शाक ं तल’ सर भालचदं्र कृष्ट्ण भाटवडेकर याचं्या अध्यक्षतेने झाला. न्यू एलवफन्स्टन वथएटर, म ंबई. 

 
‘जन्मरहस्य’ नाटकाचा पवहला प्रयोग ३०-११-१९१८ रोजीं बलवतं मंडळीने केला.  

 
पत्र १४३ 

 
शटेे्य—ववश्वनाथ गोपाळ ऊफव  आबा शटेे्य. याचं्या ‘लोकशासन’ या नाटकाचे प्रयोग वटपवणसाचंी 

‘आयावतव नाटक मंडळी’ करीत असे. 
 

पत्र १४५ 
 

१५-४-१९१९ पासून ७-५-१९२० पयंत जवळजवळ वषवभर कोल्हटकराचंा लेल्याशंीं पत्रव्यवहार 
नव्हता.  

 
पत्र १४९ 

 
७-५-१९२० पासून १७-१-१९२१ पयंत कोल्हटकर-लेले पत्रव्यवहार प न्हा थाबंला. 

 
गणपतराव बोडस यानंी ३० नोव्हेंबर १९१९ रोजीं गंधवव मंडळी सोडली, आवण ते यशवतं संगीत 

मंडळीचे डायरेक्टर व जनरल मनेॅजर झाले. १३ जानेवारी १९२० रोजीं ते इंदूरला यशवतं संगीत मंडळींत 
दाखल झाले. १ माचव १९२१ रोजीं ते गंधवव मंडळींत परत आले.  

 
  



पत्र १५४ 
 

अप्पासाहेब वटपणीस—यशवतं नारायण वटपणीस (१८७६-१९४३). प्रवसद्ध नट माधवराव वटपणीस 
हे याचें धाकटे बधूं. अण्णासाहेब कारखानीसाचं्या मदतीने महाराष्ट्र नाटक मंडळी काढली आवण दोघे 
मंडळीचे मालक झाले. ‘काचंनगडची मोहना’ हें खावडलकराचें नाटक कंपनीने बसववलें . या नाटकातं 
अप्पा वटपणीस प्रतापराव, आवण माधवराव मोहना होत असत. याच्यापूवी १८९२ मध्ये महाडला उत्सवामध्ये 
केलेल्या नाटकातं अप्पानंी ऑथेल्लो (झ ंझारराव) नाटकातं कमळजेची भवूमका केल्याची नोंद सापडते. 
१८९४ मध्ये ‘त्रावटका’ नाटकातं त्यानंी त्रावटकेचें काम केलें  होतें. 

 
‘कीचकवधा’ं त ते धमाची (कंकभटाची) भवूमका अप्रवतम करीत. ‘भाऊबंदकीं’ त राघोबा, 

‘पे्रमसंन्यासा’ त ववद्याधर, अशा भवूमका त्यानंी केल्या. त्यानंी स्वतः ‘कमला’, ‘मत्स्यगधंा’, ‘राधामाधव’ हीं 
नाटकें  वलवहलीं व त्याचं्या स्वतःच्या भारत नाटक मंडळीने ती बसववलीं. प ढे भारत नाटक मंडळी मोडली व 
त्यानंी ‘आयावतव नाटक मंडळी’ काढली. अप्पानंी वलवहलेलीं इतर नाटकें – कृतातंकृवत, चदं्रग्रहण, 
शहावशवाजी, राजरंजन, आशावनराशा. नाट्याच्या सवव शाखामंध्ये त्यानंी उत्कृष्ट कामवगरी केली. नट, 
नाटककार, स्टेज मनेॅजर, पात्राचें कपडे बतूेन स्वतः वशवणारे कारागीर, पडदे रंगववणारे पेंटर, रंगभमूीवर 
प्रकाशयोजना करणारे, तालीम मास्तर या सवव दृष्टींनी ते गाजले. ग्रीज पेंट तयार करण्यात त्यानंीच 
गणपतराव भागवतानंा मदत केली.  

 
  



पहरहशष्ट १ 
 

टीपा छापून झाल्यानंतर कै. प . रा. लेले याचें कागदपत्र सहज चाळत बसलो असता ंश्रीपाद कृष्ट्ण 
कोल्हटकरानंी लेल्यानंा खामगावहून ८-८-१९११ रोजीं पाठववलेल्या पत्राची स्वतः लेल्यानंी केलेली नक्कल 
मला आढळली. सदर पत्राची मूळ अस्सल प्रत माडखोलकराचं्या आग्रहावरून लेल्यानंी त्यांच्याकडे 
पाठववली. अस्सल पत्र आज कोणाजवळ आहे ते माहीत नाही. सदर पत्र फार महत्त्वाचें असल्याम ळे येथे 
समग्र देत आहे. 

 
पत्राच्या नकलेच्या वर लेल्यानंी प ढील मजकूर वलवहला आहे.  

 
“नक्कल करण्याची तारीख १४-११-६२. श्री. कृ. को. च्या पत्राची नक्कल.”  

 
मूिं पत्र ची नक्कल खामगावं ८-८-११ 
 

आशीवाद ववशषे. त मचीं सवव पत्रें पावलीं. परंत  मजकडे Servants of India society चे रा. द्रववड 
वगैरे काही गृहस्थ व माझे च लते रा. व. वामनराव कोल्हटकर हे येथें आले असल्याम ळें  व वनबधंाची प्र फें  
तपासण्याचा बराच त्रास होत असल्याम ळें  उिर धावडता ंआले नाहीं याबद्दल राग नसावा. 

 
मी पे्रमशोधनाच्या सवव प्रती म बंईच्या चहद एजन्सीस ववकल्या आहेत. वकलोस्कर मंडळीकडे २६ व्या 

तारखेच्या आंत काही प्रती धाडण्याबद्दल वलवहलें  आहे. 
 
माझा ग डघा बरा आहे, तो प न्हा उचल खाईल असें वाटत नाहीं. 
 
वीरतनय आनंदपयववसायी केल्याम ळे नायकाच्या शीलास बाध येत नाही असें माझेंही प्रथमपासून 

मत आहे. 
 
रा. ग जवर येथे असता ं मी त्यानंा पेडणेकराचंा फोटो वदला होता; तो फोटो रा. ग जवरानंा 

पेडणेकराकंडूनच वमळाला असा रा. जोगळेकराचंा समज झाला आहे. पेडणेकराचें मनात दावमनी नाटक 
मला अपवण करावयाचें होतें. पण तें स्वीकारण्याचें मला पसंत वाटेना. म्हणून मी पेडणेकरासं असे वलवहलें  
कीं रा. जोगळेकरासं कट  वाटेल असें वतवन त मच्याकडून होऊं नये अशी माझी इच्छा आहे. यावरून 
जोगळेकराचंा असा समज झाला कीं नाटक मला अपणं केल्यास त्यासं (म्हणजे जोगळेकरानंा) वाईट 
वाटेल अशी माझी कल्पना पेडणेकरानंीच करून वदली होती. हे दोन गैरसमज घालववण्यासाठी मी रा. 
जोगळेकरासं एक पत्र पाठववलें  होतें ही गोष्ट त म्हासं कळली असेलच. 
 

सहाव्या नाटकाचें काम प ढील वषापयंत हातीं घेता ंयेणार नाहीं. कळावें हे आशीवाद. 
 

 (सही) श्री. कृ. कोल्हटकर. 
  

पत्राची नक्कल वलहून झाल्यावर लेल्यानंी प ढील मजकूर वतच्या खाली वलवहला आहे. 



 
“हें अस्सल पत्र रा. माडखोलकराचं्या मागणीवरून त्याचेंकडे पाठववलें .” 
 
सदर पत्र क्रमाकं ६३ आवण ६४ याचं्यामध्ये वाचावें.  

 
  



 
पहरहशष्ट २ 

 
श्री. पुरुषोत्तम र मचांद्र लेले 

 
श्री. प . रा. लेले याचं्या वनधनानंतर त्याचं्या व्यविमत्त्वाचें व कतृवत्वाचें वववचेन करणारे लेख अनेक 

वृिपत्रातं व मावसकातं आले. या लेखापंैकी नागपूरच्या ‘तरुण भारत’ मध्ये श्री. माडखोलकरानंी 
वलवहलेल्या आग्रलेखातूंन, आवण Blitz या इंग्रजी साप्तावहकातंील संपादकीय स्फ टामधून काही महत्त्वाचा 
भाग उद् धृत करीत आहे. 
 
श्री. ग. त्र्यां. म डखोलकर:  
 

“महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पासष्ट वषांत जी अनेक माणसें ब द्धीचा ववचक्षणपणा आवण वतवनाचा 
ववलक्षणपणा याबद्दल गाजून गेलीं, त्यातं श्री. लेले याचंी गणना प्राम ख्याने करावी लागेल... आपल्या 
(‘महाराष्ट्राचे द सरे वडे’) या द सऱ्या गं्रथातं त्यानंी म्हटल्याप्रमाणें ख द्द श्री. लेले यानंाही दोनच ववषयाचें 
वडे होतें–एक नाटक आवण द सरें राजकारण; व या दोन्ही वडेानंी सवव हयातभर त्याचं्या आ यष्ट्यात 
ध माकूळ घातला. १९२० सप्टेंबरमध्ये त्यानंी त्या वळेीं न कतीच स रू केलेली ववकली सोडून देऊन म. गाधंी 
यानंी प्रवर्मतलेल्या असहकावरतेच्या आंदोलनात उडी घेतली. व स्वामी श्रद्धानंद यानंी वदल्ली येथे काढलेल्या 
‘वलबरेटर’ या वृिपत्राचे ते जॉइटं एवडटर झाले. त्याचं्या आय ष्ट्याला पत्रकार म्हणून जो अशा रीतीने प्रारंभ 
झाला, तोच त्याचंा नंतर म ख्य व्यवसाय ठरून, अगदी शवेटल्या घटकेपयंत काम करीत असतानंाच त्यानंा 
मरण आले. मध्यंतरी १९२७ ते १९२९ सालापयंत स्वामीजींच्या श क्लतीथव ग रुक लात त्यानंी तत्त्वज्ञानाचे 
अध्यापक म्हणनू काय काम केलें  असेल, तेवढाच अपवाद! १९३० सालच्या कायदेभगंाच्या चळवळींत म ंबई 
शहरातंील य द्धमंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून त्यानंी पाच मवहन्याचंी बवंदवासाची वशक्षा भोगली. त रंुगातूंन बाहेर 
पडल्यावर सरदार वल्लभभाई पटेल याचं्या नेतृत्वाखाली म ंबई प्रदेश काँगे्रस कवमटीचे सदस्य म्हणून त्यानंी 
राजकारणात भाग घ्यावयाला स रवात केली; व श्री. स. का. पाटील याचं्याशी त्याचंा मतभेद होईपयंत ते 
सरदार आवण श्री. पाटील या दोघाचेंही उजव ेहात समजले जात असत. याच धामध मीत ते काही वदवस 
म ंबईच्या ‘कॉवनकल’ दैवनकाचेही कायवकारी सपंादक होते. व त्याचं्या प्रभावी लेखणीने सरदाराचं्या 
राजकारणाला चागंलाच उठाव वदला..... काही काळ ते भ लाभाई देसाई याचें ववश्रब्ध राजकीय सहायक 
होते. सरदार पटेल, श्री. भ लाभाई देसाई आवण श्री. स. का. पाटील याचं्यासारख्या अगदी वभन्न वृिीच्या 
राजकीय नेत्याचें श्री. लेले हे त्या अवतशय महत्त्वाच्या राजकीय संक्रमणकाळातं अंतरंगातील ववश्वस्त 
सहकारी होते, ही गोष्ट श्री. लेले याचं्या उच्च दजाच्या राजनैवतक पावंडत्याची आवण राजकारणी 
कतवबगारीची वनदशवक म्हणावी लागेल. भारतीय संघराज्याच्या घटनेवरील त्याचंा उत्कृष्ट इंग्रजी प्रबंध हा 
त्याचं्या या राजनैवतक पावंडत्याचा पवरपाकच होय. काँगे्रसशी असलेला त्याचंा संबधं जसजसा ववटत आवण 
त टत गेला, तसतसे ते डाव्या गटाच्या राजकारणाकडे झ कत गेले. त्याचेंच पयववसान म ंबईच्या ‘त्ब्लत्झ’ या 
दणकेबाज साप्तावहकाचे प्रम ख स्तंभलेखक म्हणून गेली वीस वष े‘वद इंवडयन सीन’ या मथळ्याखाली त्यानंी 
एकाडंी वशलेदारी गाजववण्यातं झालें . श्री. लेले याचंी जीभ आवण लेखणी यातं अवधक दंशक काय होतें हें 
सागंणें खरोखरी कठीण जाईल. ‘त्ब्लत्झ’ मधील या त्याचं्या साप्तावहक राजकीय समालोचनातं त्याचं्या 
लेखणींतील ववषार प रेपूर उतरलेला असे. खरोखरी गेल्या चाळीस वषांत त्याचं्या इतकें  जलाल आवण फडे 
इंग्रजी वलवहणारा बहाद्दर महाराष्ट्रातं द सरा झाला नाहीं म्हटलें  तरी चालेल.”  



“पण, मराठी वाचकानंा लेले जे माहीत आवण मान्य आहेत, ते नाट्यवाङ्मयाचे ममवज्ञ म्हणून. 
तथावप त्यानंा न सते ममवज्ञ म्हणून भागणार नाही. मराठी रंगभमूीचा आवण नाट्यवाङ्मयाचा गेल्या सवाश े
वषांचा इवतहास म्हणजे लेले! ववशषेतः १९१० सालीं श्री. कोल्हटकर आवण श्री. खावडलकर याचं्याशी 
घवनष्ठ सबंंध आल्यावर तर गेल्या ५५ वषांत महाराष्ट्राच्या रंगभमूीवर जें काय घडलें , तें तें सगळें जण ू
तारीखवार त्याचं्या डोळ्यांप ढे मूर्मतमतं अष्टौप्रहर उभे असे. या काळातंलें  रंगभमूीवरील कोणतेंही महत्त्वाचें 
नाटक घ्या चकवा संस्मरणीय घटना घ्या,– वतच्याववषयीं ते म ळी तारीखवारच बोलावयाचे. त्याम ळे मराठी 
रंगभवूम आवण नाट्यवाङ्मय याचं्या इवतहासाचे जे गं्रथ प्रो. दाडेंकर, प्रो. बनहट्टी, डॉ. गोमकाळे प्रभतृींनी 
वलवहलेले आहेत, त्या गं्रथावंवषयीं ते अत्यंत वतरस्काराने बोलावयाचे, व त्या गं्रथातंील च काचंी जंत्री 
घडाघड म्हणून दाखवावयाचे. याच कारणाम ळे त्याचंा असा वववचत्र ग्रह होऊन बसलेला होता कीं, मराठी 
सावहत्यावर लेखन करणारे झाडून सारे मराठीचे प्रोफेसर हे बेजबाबदार, अनवधकारी, अबह श्र त आवण 
पढतमूखव आहेत! हा त्याचंा ग्रह बापजन्मीं स द्धा कोणाला बदलता आला नसता. हा त्याचंा दृढमलू पूववग्रह 
जरी बाजूला ठेवला, तरी मराठी रंगभमूीवर ऐवतहावसक स्वरूपाचें लेखन करणाऱ्या गं्रथकाराचं्या 
वलखाणातंील ज्या च काचं्या जंत्र्या त्यानंी म ंबईच्या साप्तावहकातूंन प्रवसद्ध केल्या, त्यासंबधंी ख लासा 
करण्याची स द्धा चहमत एकाही गं्रथकाराने दाखवली नाही, ही गोष्ट वततकीच खरी!... 
 

“... अशा प्रकारची मौवलक तावरखवार मावहती श्री. लेले याचं्या वनयतकावलकातं ववख रलेल्या 
त्र वटत लेखातूंन आवण नाट्यववषयक दोन्ही गं्रथातूंन भरपूर आलेली आहे; व वतचा उपयोग केल्यावशवाय 
मराठी रंगभवूम आवण नाटकें  याचं्यावरील कोणत्याही ऐवतहावसक स्वरूपाच्या गं्रथाला प्रामाण्य आवण पूतवता 
येणार नाही.” 

 
“प्रस्त त लेखक गेलीं पाच वष ेसारखा त्यानंा म्हणत असे की, ‘आपण नाट्यववषयक मावहतीचे 

महासागर आहात. तेव्हा जेवढे आपल्याला वलवहणे शक्य होईल, तेवढे वलहून काढा. त्याच्या प्रकाशनाची 
सोय मी करीन.” त्यावर श्री. लेले हसून म्हणावयाचे, ‘मी महासागर खरा, पण खारा आहे! त्याम ळे माझें 
कोणी काही छापणार नाही. त म्ही छापतो म्हणता, तर मी वलहीन. पण क णाच्या तरी च का पावहल्यावशवाय 
मला वलहावयाला म ळी चेवच येत नाही.”  

 
“१९२२ सालीं कै. तात्यासाहेब कोल्हटकर यानंी म ंबई येथे आपलें  ‘वशवपाववत्र्य’ नाटक आपल्या 

वनवडक वमत्रमंडळीला वाचनू दाखववलें , त्यावळेीं प्रस्त त लेखकाने श्री. मामासाहेब वरेरकर आवण श्री. प . 
रा. लेले वा दोघानंा प्रथम पावहलें . नखवशखान्त बकश भ् खादीचा पोषाख पेहेरलेले आवण तात्यासाहेबापं ढे 
अत्यंत लीनतेने बसलेले जे लेले त्या वदवशीं त्याने पावहले, तेच लेले त्याच पोषाखातं गेल्या माचवपयंत तो 
सतत पहात आलेला होता. ते लेले आता प न्हा दृष्टीस पडावयाचे नाहीत...”  

 
(‘तरुण भारत’, ६-६-१९६५) 

 
  



BLITZ (June 5,1965) 
 

“A valued contributor, he died, like a true journalist, in harness. On Monday 
afternoon, as usual, he phoned BLITZ office to send a peon to collect his ‘copy’ for his 
feature ‘The Indian Scene,’ he contributed with distinction for years, and when the news of his 
death was received, the peon was already at Mr. Lele’s residence only to learn that he had 
passed away overnight. 

 
A graduate of the Bombay University, aside from his political activities, which were 

many, Purushottam Ramchandra Lele was a multilingual scholar. He was an authority on 
such widely diverse subjects as the Marathi stage and Constitutional Law on which subject he 
contributed two volumes which though written years ago are still considered a classic. 

 
He participated in the political struggle and did his stint of gaol terms. Refusing 

employment in any commercial firm where his talent would have brought him enough material 
rewards, he served the BPCC in various capacities rising upto the secretarial-position. He 
was known as a trusted right- hand man of S. K. Patil; then over differences of opinion, he 
resigned from the BPCC, and, for a few years, worked with Bhulabhai Desai more as a 
friendly advisor than as an employee. After Bhula- bhai’s death Lele was left to fend for 
himself. 

 
It gives us a bare insight into his character that he never sought to capitalize on his 

political sacri- fices throughout the years of stress and strain. He never approached anyone 
of his erstwhile political associates, now in high ministerial positions, for a job or any monetary 
help. 

  
Yet he was a counsellor— a friend, philosopher and sure guide- to many of them and 

his morning hours were crowded with visitors seeking his guidance on various matters that 
agitated them. Many a time he was called upon to solve domestic disputes. 

 
Despite his preoccupation with politics, Lele’s was not a one-track mind. Old in 

years, he was young in heart. The range of his interests extended from the Vedas to Agatha 
Christie. In fact for a long time he toyed with the idea of starting an ‘Agatha Christie club.’ 

 
He was an uncompromising fighter against fate. Lele never gave up the fight and 

throughout his over twenty years’ association with BLITZ he never made one bad slip-up or 
defaulted in his ‘copy’. Even from a sick-bay, he would dictate his weekly article. 

 



The strongest feature of Lele’s life was, in addition to a sterling and loyal character, 
his heart, which he was proud to assert, ‘is in the right place— on the left.’.... 

 
Only a month before his death, he wrote a book on the Marathi drama. The show-

world was his second love, but he was a poor showman. Never advertising himself, he was 
content to let his work advertise for him. 

 
His life was unostentatious; death will release his greatness.” 

 


