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अध्यक्ाचें मनोगत 
 

णवख्यात पत्रपणंडत, संपादक, कादंबरीकार, समीक्षक आणि तत्वकितक र्. त्र्यं उपाख्य भाऊसाहेब 
माडखोलकर याचं्यावरील र्ौरवगं्रथ महाराष्ट्र राज्य साणहत्य व संस्कृती मंडळाने प्रकाणित करावा अिा णवनंती 
णद. ७ नोव्हेंबर १९९९ या णदविी, णवदभग साणहत्य संघाने आयोणजत केलेल्या एका सोहळ्यात मी मुख्यमंत्री श्री. 
णवलासराव देिमुख यानंा केली. ती त्यानंी मान्य करतानाि या गं्रथािे संपादन प्रािायग रामभाऊ िवेाळकर 
यानंी कराव े अिी णवनंती केली. णद. १४ फेबु्रवारीस मी साणहत्य व संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदािी सूते्र 
स्वीकारली तेव्हा या गं्रथािे णनम्मम्मयाहून अणिक काम पूिग झाले होते. 

 
सवगश्री िवेाळकर, डॉ. णव. स. जोर् आणि त्याचं्या सहकारी संपादक व लेखकानंी ज्या तडफेने आणि 

वरे्ाने हा गं्रथ प्रणसद्ध करून मराठी वािकाचं्या हाती णदला त्यािा र्ौरव कृतज्ञतापूवगक करिे र्रजेिे आहे. 
महाराष्ट्र िासन आणि साणहत्य व ससं्कृती मंडळािी यतं्रिा यानंी या कामािा पाठपुरावा ज्या पद्धतीने केला 
णतिेही कौतुक करिे आवश्यक आहे. ज्या के्षत्रात पाऊल ठेवायिे त्या के्षत्रावर आपल्या वाटिालीच्या अणमट 
खुिा उमटवायिा असा पराक्रम फार थोड्या व्यक्तींना जमतो. भाऊसाहेब माडखोलकराचं्या आयुष्ट्यािा प्रवाह 
अिा प्रतीिा आहे. त्यानंा िाहते होते, तसेि त्यानंा टीकाकारही होते. अजातितू्र वर्ैरे होण्यािा आणि 
त्यासाठी कातडी बिाऊपिा करण्यािा णभत्रा अट्टाहास भाऊसाहेबानंी किी बाळर्ला नाही, पणरिामी त्यानंा 
र्ृणहत िरिे कुिास किी जमले नाही. अिा व्यणक्तमत्वािे कतृगत्व एका गं्रथातून समग्रपिे उभे करिे हे अवघड 
काम आहे. जवळच्या वा दूरच्या, संबंिातल्या वा तटस्थ अिा कोिा एका लेखकासही हे न पेलिारे काम आहे. 

 
प्रािायग िवेाळकर, डॉ. णव. स. जोर् आणि त्याचं्या सहकाऱयानंी अनेकािंी मदत घेऊन हे अवघड कायग 

पूिग करण्यािा प्रयत्न केला आहे. मी त्या प्रयत्नािे स्वार्त करतो आणि माडखोलकराणंवषयी अध्ययन करू 
इच्च्ििाऱया अभ्यासकाकंडून आणि त्याचं्याणवषयीिे कुतुहल अजून मनात असिाऱया िोखंदळ वािकाकंडूनही 
त्यािे असेि स्वार्त होईल अिी अपेक्षा बाळर्तो. 

 
णद. २ ऑक्टोबर २००० प्रा. सुरेि द्वादिीवार 
 अध्यक्ष 
 महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ 
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्पंादकीय शनवदेन 
 

सुप्रणसद्ध साणहच्त्यक र्जानन त्र्यंबक उपाख्य भाऊराव माडखोलकर याचं्या जन्मिताब्दीणनणमत्त एक 
स्मणृतगं्रथ महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाच्या वतीने प्रणसद्ध व्हावा असा प्रस्ताव मंडळाच्या पुिे 
येथील बैठकीत प्रािायग राम िवेाळकर यानंी माडंला. हे दाणयत्व माझ्यावर सोपवाव े अिीही त्यानंी सूिना 
केली. प्रािायग िवेाळकरािें म्महििे मान्य झाले. मी या गं्रथािा णनमंत्रक संपादक झालो. 
 

माझ्यासाठी हे आनंददायक दाणयत्व होते. कारि भाऊराव माडखोलकर हे माझे लेखनरु्रु आहेत. 
िालेय जीवनापासून माडखोलकराचं्या सवग साणहत्यािा मी बुभणुक्षत वािक होतो. ना. सी फडक्याचं्या 
कादंबऱयाच्या आवडीच्या काळातही माडखोलकराचं्या कादंबऱया वरे्ळी पे्ररिा देत. मुख्य म्महिजे 
माडखोलकराचं्या कादंबऱयात माझ्या णजव्हाळ्यािे नार्पुर उमटावयािे. माडखोलकरािंी अनेक पाते्र 
नार्पुरकराचं्या ओळखीिी होती. माडखोलकराचं्या कादंबऱयातील माक्सगवाद आणि राष्ट्रवाद यािंा समन्वय 
साििारा वैिाणरक आिय मनातील एतद् णवषयक णविारानंा दुजोरा देई. 

 
पत्रकार म्महिनू माडखोलकरािंा नार्पुरकर वािकािंी रोज सबंंि येई. कारि आम्मही दै. तरुिभारत 

िे वािक होतो. िलैीदार, प्रौढ, औपरोणिक, णबडंबनपर, तेजस्वी अिा त्या अग्रलेखानंी महाराष्ट्राला घडवले. 
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात उतरणवले. माडखोलकरानंी केलेली रु्िग्राहक वाड्मयीन समीक्षा त्या 
णपढीतीलवािकानंा णप्रय होती. 

 
अिा भाऊराव माडखोलकराचं्या ‘िताब्दीगं्रथािी’ िी णसद्धता करिे हे भाग्यािे, आवडीिे काम होते. 

ते एक आव्हान देखील होते. कारि स्वतः भाऊरावानंी णवपुल लेखन केले. त्यानंी स्वतः णवषयी भरपूर णलणहले. 
त्याचं्यावर इतरानंी खूप णलणहले. जन्मिताब्दीणनणमत्त त्याचं्या गं्रथािंी पनुमुगद्रिे झाली. त्याचं्यावरील 
णविषेाकंानंा णविषे भर आला, अिा पणरच्स्थतीत त्याचं्यावरील आर्ळावरे्ळा गं्रथ णसद्ध करिे, तोही साणहत्य 
संस्कृती मंडळाच्या लौणककाला िोभेल असा भारदस्त असिे या दोन र्ोष्टी नजरेसमोर ठेवल्या. सुदैवाने 
संपादक मंडळातील माझे सहकारी ज्येष्ठ आणि भाऊरावाचं्या पणरवारातील होते. प्रािायग राम िवेाळकरानंी या 
कामात मला उते्तजन णदले, त्यानंी माझा पाठपुरावा केला. तो सुद्धा प्रकृतीच्या र्ंभीर िढउतारातील संक्रमि 
काळात ते रंु्तले असताना. केवळ प्रािायग िवेाळकराचं्या िब्दाखातर या संग्रहातील जुन्या णपढीतील लेखकािें 
काही मौणलक लेख मला णमळाले. आज नानासाहेबािंी प्रकृती सावरली असून त्याचं्या बहुतािं सूिनासंह हा 
गं्रथ प्रकाणित होत आहे. 

 
संपादक मंडळातील दुसऱया कतगबर्ार सदस्या सौ. उमा िंद्रिखेर माडखोलकर याचं्याणवषयीिी 

कृतज्ञता कोित्या िब्दात व्यक्त करावी? खरे तर भाऊराव माडखोलकराचं्या सहवासात िोवीस वष े
घालणवलेल्या या त्याचं्या णप्रय सूनबाईंनी भाऊरावाचं्या आठविींिा स्वतंत्र गं्रथ णलणहला असता तर मराठी 
साणहत्यािी संदभगश्रेिी उंिावली असती. परंतु प्रत्येक र्ोष्ट ‘स्व’ ला वर्ळून करायिी हा उमाबाईंिा कटाक्ष. 
त्यामुळे असा गं्रथ णलणहला रे्ला नाही. मात्र स्वतः उमाताईंनी णलणहलेला एका दीघगलेख गं्रथात समाणवष्ट 
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केल्यामुळे या गं्रथािी मौणलकता वाढली. उमाताईंनी, या गं्रथात समाणवष्ट केलेली अनेक िायाणिते्रही, पुरवली. 
माडखोलकर पणरवाराने गं्रथाच्या प्रत्येक टप्पप्पयावर साह्य केले. 
 

याणिवाय संपादक मंडळातील सहकारी प्रा. वैकंुठे इंर्ळे यानंी या गं्रथाच्या णनर्ममतीत रूणि घेतली.  
 
हा गं्रथ संदभगगं्रथही व्हावा णन सवगसामान्य वािकानंा आवडेल असा णवणविारं्ीही व्हावा अिी लेखािंी 

णनवड केली आहे. व्यक्ती, राजकीय णविारवतं, पत्रकार, कादंबरीकार, समीक्षक/ साणहत्यिास्त्रज्ञ आणि अन्य 
स्वरूपािे लेखन करिारा अष्टाविानी साणहच्त्यक असे माडखोलकरािें दिगन घडणवण्यािा या गं्रथात प्रयत्न 
आहे. त्यातही णवद्यमान महाराष्ट्रातील सवग णपढीच्या आणि प्रवृत्तीच्या लेखकािें भाऊसवावंरील भाष्ट्य या गं्रथात 
संकणलत आहे. 

 
गं्रथ णनर्ममतीिा णनिगय आणि प्रत्यक्षात गं्रथणनर्ममतीिा णदवस यात णकमान वष े रे्ली. अनेक घटना 

घडल्या. जुने मंडळ जाऊन नवीन मंडळ आले. सुदैवाने नवीन मंडळािे नेतृत्व प्रा. सुरेि द्वादिीवार 
याचं्यासारख्या िडाडीच्या व्यक्तीकडे आले. द्वादिीवार स्वतः नार्पुरातले. तिात दै. तरुिभारतिा त्यािंा 
घणनष्ठ सबंंि. ‘तरुिभारत’ मिूनि त्याचं्या वैिाणरक लेखनाला प्रारंभ झाला. त्यानंा माडखोलकरािें 
वाङ्मयातील आणि महाराष्ट्रातील स्थान यािंी जाि होती. त्यानंी उदार अंतःकरिाने हे काम आम्महीि कराव े
असा णनिगय णदला. त्यातही िक्य ते लवकर कराव े असाही प्रयत्न केला. प्रा. द्वादिीवाराचं्या िडाकेबाज 
र्णतमानतेिी जुळवनू घेताना आम्मही कमी पडलों. परंतु अखेर त्याचं्याि प्रोत्साहनामुळे हा गं्रथ प्रणसद्ध होत आहे 
हेही खरेि. त्यािंी मार्ममक प्रस्तावना या गं्रथाला लाभली आहे. 

 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळािे सणिव श्री. िंद्रकातं वडे म्महिजे महाराष्ट्र प्रिासनाला 

णमळालेली एक देिर्ी आहे. मंडळािे प्रत्येक प्रकािन उत्तम करण्यामध्ये श्री. वडे यािंा कसहािा वाटा असतो. 
याही गं्रथाच्या णनर्ममतीत श्री. वडे यांनी तत्परतेने लक्ष घातले. 

  
याणिवाय या गं्रथातील सवग साणहच्त्यक, तरुिभारत नार्पूर पणरवार, मुद्रक णिवराज फाईन आटग 

णलथो वक्सग )िासकीय मुद्रि व लेखन सामग्री संिालनालय मंुबई यािें व्यवस्थापनातंर्गत( व त्यािंा कमगिारी 
वर्ग, मुखपुष्ठ णित्रकार श्री. जयंत हरकरे या सर्ळ्यानंा िन्यवाद मराठी वािक या गं्रथािे स्वार्त करतील अिी 
अपेक्षा आहे. 
 
णद. २९ सप्टेंबर २००० डॉ. णव. स. जोर् 
घटस्थापना मुख्य संपादक 
 प्पलॉट क्र. ६६, माडंवी भवन, 
 कहदुस्थान कॉलनी, विा मार्ग, 
 नार्पूर - ४४० ०१५. 
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।भाऊराव।  
-------------------------------------------------------------------------- मा.कृ.पारिी 
 

भाऊरावािंी  ऋिानुबिं जडिे हे माझ्या आयुष्ट्यातील एक र्ूढ आहे, तसेि एक घबाड योर्ायोर् आहे. 
 
साल १९४१. नार्पुरला मॉणरस कॉलेजात )सध्या ‘वसंतराव नाईक णवज्ञान संस्था’ हे नामातंर( बी. ए. 

च्या णतसऱया वषािा मी णवद्याथी. कॉलेजच्या वसणतर्ृहाति राहात होतो. परीक्षा संपली होती. र्ावी जाण्याच्या 
णवविंनेत होतो. 

 
तेवढ्यात एक बारकुळा सावळा तरुि मला भेटायला आला. नाव ‘वसंत िहािे’ साणंर्तले. 

नार्पुराति णहस्लॉप कॉलेजात णिकत होता. त्याचं्या णमत्रमंडळीमध्ये मी काव्य-र्ायन कराव ेम्महिून त्याने मला 
र्ळ घातली. 

 
तेव्हा मी कणव म्महिून प्रणसध्दीला येत होतो. परंतु काव्यर्ायनािे कायगक्रम करण्याइतकी तयारी 

नव्हती, हौसही नव्हती. तरी िहािेने फार आग्रह केला म्महिून कबलू झालो. 
 
ठरलेल्या णदविी मी सीताबडीवरुन महालावर िहािेिा पत्ता काढत, पायी िालत रे्लो. िहािे 

भेटल्यावर त्याने मला ‘िला’ म्महिून िुक्रवार तळ्याकडे, महादेवाच्या देवळामार्ील र्ल्लीत नेले आणि एका 
दुमजली बंर्लीच्या िोट्यािा फाटकापािी उभे करून म्महिाला, ‘तुम्महाला माडखोलकरानंी बोलावलंय’. 

 
मला फार रार् आला. मला काव्यर्ायनाला बोलावनू माडखोलकराकंडे नेण्यािा हा बनाव का?ं आणि 

मी माडखोलकराकंडे का ंजायिे? 
 
माडखोलकर फार मोठे लेखक आहेत हे मला माणहत होते. त्याचं्या काही कादंबऱया मी वािल्या 

होत्या. माझे एक-दोन सहाध्यायी णमत्र त्याचं्या णनकट सहवासात होते. तरी मला त्याचं्याकडे किी जावसेे 
वाटले नव्हते. त्यािें मोठेपि माझ्या फाकेमस्तीला मानविारे नव्हते. त्याचं्यात आणि माझ्यात सामाणजक 
प्रणतषे्ठिी  एक मोठी दरी होती; ती मला ओलाडंाणविी वाटत नव्हती. मी मार्ासलेल्या वर्ातला. त्यातून 
दणरद्री. त्यातून उनाड व र्ावठी. कंर्ालानंाही त्याचं्या कंर्ालपिािाि अहंकार असतो. 

 
पि त्या क्षिी हुज्जत घालिे ककवा मारे् णफरिे संभाणवतपिािे झाले नसते. संभाणवतापंुढे संभाणवतपिािे 

संकेत पाळण्यात आम्मही अ-संभाणवत मािसे दक्ष असतो. )किी किी ते नीट जमत नाही तेव्हा आमिी फजीती 
होते( तेव्हा ‘होऊन जाऊ दे मुकाबला. पनु्हा या घरािी पायरी िढायिी नाही’ असा कुरेबाज समजंसपिािा 
णविार करून मी िहािेबरोबर माडखोलकराचं्या पुढ्यात रे्लो. 

 
हैदराबादला सत्याग्रह केल्याबद्दल णनजामिाही सरकारने णवद्यार्थ्यांना उस्माणनया णवद्यापीठातून 

हाकलून णदले होते. त्यािंा लोंढा नार्पुरात आला होता आणि नार्पुर णवद्यापीठाने त्यानंा उदार प्रविे णदला 
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होता. त्याचं्यातील साणहत्यपे्रमी णवद्यार्थ्यांनी माडखोलकरािंी जवळीक साििे स्वाभाणवक होते. वसंत िहािे 
त्याचं्यापैकी एक. िहािे रे्ल्यावर त्यानंी माझी बरीि िौकिी केली. लेखन -वािन, साणहच्त्यक आवडी -
णनवडी, णिक्षि, कौटंुणबक च्स्थती, वर्ैरे. ते सहजपिी बोलत असले तरी त्यािें ते िारदार भेदक डोळे माझा 
अंतरंर्-ठाव घेताहेत हे मला जािवत होते. 

 
संध्याकाळ होत होती. त्यािंी णफरण्यािी वळे. मला घेऊन ते णफरायला णनघाले. त्याचं्या 

बंर्लीसमोरच्या डावीकडच्या रस्त्याने, र्िेि पेठेच्या कडेने, मॉडेल णमल्सच्या पुढे मोकळ्या मदैानात आम्मही 
जाऊन बसलो. येथे ते नेहमी येत असावते. हे मदैान म्महिजे िंदनवाडी. पढेु दोन एक वषांनी त्यानंी याि 
नावािी कादंबरी णलणहली आणि णतच्यात या िंदनवाडीिा पीरसर णजवतं केला. 

 
अंिारू लार्ले होते. आम्मही दोघेि त्या माळावर बसलो होतो. तेि बोलत होते. मी फक्त णविारलेल्या 

प्रश्नािंी त्रोटक उत्तरे, संकोिून देत होतो. ज्या आस्थेने ते माझ्यािी बोलत होते ती जािवनू मी त्याचं्यापढेु 
हळूहळू र्ोर्लर्ाय होत रे्लो. त्यातून त्यानंी णविारलेल्या एका प्रश्नाने तर माझा फाकेमस्ती अहंकार पार 
उतरला. 

 
‘मी तुमच्यासाठी काय करू िकतों?’ त्यािंा प्रश्न. 
 
‘या उन्हाळ्याच्या सुटीत मला काही कामिंदा णमळवनू देता आला तर बघा’  
 
‘माझा सेके्रटरी म्महिून काम कराल?’ 
 
या प्रश्नात मला एक मोठे आश्वासन होते. माझा बाप नुकताि वारला होता. आम्मही र्रीब लोक. तो 

णजवतं असतानाही आणि आता त्याच्या मारे् णविषेत्वाने आई व दोन भावडें याचं्या पोषिािी जबाबदारी 
माझ्यावर होती. पि माझ्याजवळ कमाईिे काही णनयणमत सािन नव्हते. कॉलेज साभंाळून मला काही कामिंदा 
णमळू िकला तर हवा होता. कोिािा सेके्रटरी होिे म्महिजे कमाईला लार्िे. 

 
पि मी िटकन होकार णदला नाही. मी म्महिालो, ‘पुढच्या आठवड्यात माझ्या बापािी तेरवी आहे. 

त्यासाठी मला र्ावी रे्लं पाणहजे. णतकडून आल्यावर सारं्तो’ 
 
‘आल्यावर मला भेटा,’ असे ते म्महिाले. 
 
दुसऱया णदविी मी र्ावी रे्लो. माझे र्ाव सावनेर, णजथे थोर कणव व नाटककार राम र्िेि र्डकरी 

वारले. 
तेरवी झाल्यावर सात- आठ णदवस मी र्ावीि मरर्ळलो. भणवष्ट्यात अंिार होता. काय कराव े हे सुित 

नव्हते. णनकड मात्र होती. माडखोलकरािंा ‘सेके्रटरी )!(’ होण्यािे मला मुळीि आकषगि नव्हते. परंतु काही 
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कमाई करण्यािा तेवढाि एक उपाय णदसत होता. म्महिनू मी नार्पुरला परतलो. त्यानंा भेटून साणंर्तले की मी 
त्याचं्याकडे काम करण्यास तयार आहे. 

 
‘तुझी राहण्या जेवण्यािी सोय काय?’ त्यानंी णविारले. ‘काही नाह’ मी उत्तर णदले. 
 

कॉलेजला उन्हाळ्यािी सुटी लार्ल्यामुळे वसणतरृ्ह बंद झाले होते. बाहेरि सोय करिे प्राप्त होते. 
 
‘तुम्मही काय द्याल त्यानुसार खोली -णबली घेता येईल’. मी खडा टाकून पाणहला. ते णकती पर्ार देतील 

यािा मला अंदाज घ्यायिा होता. 
 
‘तुला कुठे तात्पुरती सोय करता येईल का?’ 
 
म्महिजे माझा खडा वाया रे्ला. त्याचं्याकडून काही द्रव्य णमळण्यािी आिा नाही. मी मनातून खट् टु 

झालो. 
 
त्याचं्या घरापासून जवळि, िुक्रवार तळ्याकडून महालावर जािाऱया रस्त्यावर, भय्या वझलवार -

दािी वर्ैरे तरुि कायगकत्यांनी एक खािावळ िालवली होती. भाऊराव मला तेथे घेऊन रे्ले. त्यानंी भय्याला 
साणंर्तले, ‘हे माझे तरुि णमत्र येथे रोज जेवायला येतील. पैसे मी देईन.’ 

 
म्महिजे, माझा पर्ार फक्त खािावळीिे बारा रुपये! राहण्यािी सोय माझी मी केली. अणभमन्यू कोसारे 

हा माझा एक घणनष्ठ सहाध्यायी णमत्र. नव्या िुक्रवारीतील महारवाडयात त्यािे स्वतः िे दुमजली घर होते. मी 
नेहमी त्याच्याकडे जाऊन राहात जेवत असे. या महारवाडयािे एक वािनालय होते. ते एक लहानसे घरि 
होते. कपाटात पुस्तके थोडीिीि. फारसे कोिी वािायला येत नसे. अणभमन्यूने ते घर मला राहायला णदले. 
अथात भाडे-णबडे काही नाही. 

 
हा महारवाडा भाऊरावाचं्या घरापासून फार लाबं नव्हता. णदवसा मी त्याचं्याकडे कामाला जायिा. 

संध्याकाळी ते या महारवाड्यात येत आणि मला घेऊन, तेथूनि पुढे, िंदनवाडीपयंत णफरायला जात. 
 
या णनणमत्ताने भाऊरावािंा एका महारवाड्यािी साक्षात पणरिय झाला. अणभमन्य,ू त्यािा वडील भाऊ 

णहरामि, कणव संत, वर्ैरे तेथील तरुि महार कायगकत्यांिी स्नेहसंबंि जुळले. ते कायम णटकले. अणभमन्यलूा 
तर नंतर त्याचं्या ‘िंदनवाडी’ कादंबरीत नायकािे स्थान णमळाले. 

 
अिा रीतीने मी भाऊरावाकंडे नोकरीला लार्लो. पि झाले वरे्ळेि. नोकरीच्या द्रव्याऐवजी मला मोठे 

संस्कार-िन णमळत रे्ले. माझे आयुष्ट्य आजतार्ायत णनरुदे्दि व भरकटलेले. त्यात जी थोडी-फार णिस्त 
आली, सुणवद्य वळि लार्ले, त्यािा उर्म भाऊरावाचं्या सहवासात आहे. जन्मदात्या णपत्याकडून वीस वषांत 
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काही िारं्ले णिकायला णमळाले नव्हते, ते या िमगणपत्याच्या सहवासात णिकत राणहलो, कळत-नकळत घडत 
राणहलो. 
 

नोकरीिा पणहला णदवस. मी त्याचं्या घरी माडीवर रे्लो. ते ऑणफसात जायच्या तयारीत होते. ते त्या 
वळेी श्री. ओर्ल्याचं्या ‘महाराष्ट्र’ वृत्तपत्रात सहसंपादक होते. जाता जाता त्यानंी च्व्हक्टर ह्यरू्ोिी ‘द 
णमझरेबल्स’ ही जाडजूड कादंबरी माझ्या हातात णदली आणि म्महिाले, ‘मी जेवायला येईपयंत पन्नास पानं 
वािून ठेव.’ 

 
नोकराला काही काम देण्याऐवजी कादंबरी वािायला देिारा मालक अजबि! 
 
मी वाित बसलो. पि उन्हाळ्याच्या उकाड्यामुळे वािता वािता डोळ्यावंर सुस्ती आली. दुपारी 

त्यानंीि मला झोपेतून जारे् केले. मी ओिाळलो. ते रोखून पाहात हसले. 
 
तीन-िार णदवस असेि रे्ले. मी फक्त ती कादंबरी वाित होतो. 
 
नंतर एक णदवस त्याचं्या बेढब हस्ताक्षरातली वीस पंिवीस पाने मला णदली व त्यािंी सुवाच्य अक्षरात 

प्रत काढून ठेवण्यास फमावले. ते त्या वळेी ‘नव ेसंसार’ ही कादंबरी णलहीत होते. काही प्रकरिे आिी णलहून 
झाली होती. हे पढुिे प्रकरि होते. पुढे अिीि हस्तणलणखत प्रकरिे माझ्याकडे येत रे्ली आणि मी त्याचं्या 
सुवाच्य प्रती णलहीत रे्लो. 

 
तेव्हा माझ्या लक्षात आले की त्याचं्या णलणखताच्या सुवाच्य प्रती तयार करिे हेि माझे मुख्य काम होते. 
 
त्यािें हस्ताक्षर णर्िणमड म्महिता येिार नाही. तसे ते मोकळे णलहीत. पि अक्षर बारीक आणि त्याला 

काही णनणित आकृणतबिं नाही. काहीसे फकाटलेले आकार. किी किी ते भराभरा णलहीत, तेव्हा अक्षरािें 
आकार आिखी णवसकटून जात. मला त्या हस्ताक्षरािी मोडिी कळायला सराव करावा लार्ला. किी त्यािें 
त्यानंाही ते वािता येत नसे. मर् ते मला णविारायिे. 

 
त्यािें साणहच्त्यक लेखन ते स्वतः करीत. कोिा लेखणनकाला तोंडी सारं्त नसत. त्यानंी स्वतः 

णलणहलेल्या लेखािंी मूळ प्रत ते जपून ठेवत असत. सुवाच्य प्रत मुद्रिप्रत म्महिून िापायला जात असे. 
वृत्तपत्रीय लेखन घाईिे असले तरी त्याच्या बाबतीतही त्यािंा हाि पणरपाठ होता असे मला वाटते. 

 
पत्र-लेखनाच्या बाबतीत मात्र हा णनयम ते मोडत असत. आपले हस्ताक्षर पत्र वाििाऱयाला कळिार 

नाही यािी जािीव त्यामारे् असावी. मला ते पत्रािा मजकूर सारं्त, मी तसे णलहीत जायिे. त्यातही त्यािंी 
एक णिस्त होती. कार्द कसा िरावा येथपासून त्याचं्या सूिना असत. उजव्या हाताला आपला पत्ता, तारीख, 
डावीकडे मायना, मजकुरात मुद्  द्द्याबरहुकुम पणरच्िेद, िब्दािंी ऱहस्व -दीघग व्याकरि-िुद्धता, अिा 
तपिीलावर त्यािंा कटाक्ष असे. 
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पत्राचं्या बाबतीत ते दक्ष होते. आलेल्या पत्राला लरे्ि उत्तर रे्लेि पाणहजे. उत्तरात पाल्हाळ नको. 

णलणहलेला िब्द सैल असू नये. वाििाऱयाला बोिेल ककवा त्यािा र्ैरसमज होईल अिी भाषा वापरू नये. िब्द 
मोजके व समपगक असावते. 

 
त्यािंा पत्रव्यवहार फार होता. तो साभंाळिे हे माझे दुसरे काम होते. 
 
त्या वािनालयात मी आठ-दहा णदवस राणहलो असेन. भाऊराव म्महिाले, ‘आता तू आमच्याकडे 

राहायला ये.’ 
 
हे मला मोठे संकट वाटले. आतापयंत भाऊराविीही मी णभडस्तपिेि, नोकरािी पायरी साभंाळून 

वार्त होतो. घरातील इतर मािसािंी वरवरिे बोलण्यापणलकडे सबंंि येत नव्हता. आता त्याचं्यातला होऊन 
राहायिे. पि मी परका. माझ्या सवयी भिंर्; मन स्वैर. या घरातील वातावरिावर सनातनी पर्डा. त्यातंील 
मािसािें वार्िे टापटीपीिे; णिस्तीत बािंलेले. मी याच्यात कसा णमसळिार? बर्ळ्यामंिे कावळा. 

 
पि फाकेमस्तीत एक बपेवाई असते. आलेल्या प्रसंर्ाला तोंड द्यायिे. मनाजोरे् घडले नाही तर 

मानेच्या झटक्याने उडवनू लावायिे. नुकसान काही नाही. आपले काही नव्हतेि तर र्माविार काय? सर्ळेि 
आयुष्ट्य एक र्ाजरािी पुंर्ी. आणि मी भाऊरावाचं्या घरी राहायला रे्लो. 

 
अनुभव वरे्ळा आला. कोिीणह मला परकेपिाने वार्वले नाही. या घरातील मािसे एकमेकािंी जिी 

वार्त होती तिीि ती माझ्यािी वार्ली. मी त्यािंा एक कुटंुबीय झालो. भाऊराव वारल्यानंतरही ते नाते 
आजतार्ायत णटकून आहे. माडखोलकर कुटंुबातील सवग जि आजही मला एक कुटंुबीयि मानतात. 

 
या घरात मला जी आपलुकी णमळाली ती थेट माझ्या हृदयाला णभडली. बाबा )िदं्रिखेर( व मीना या 

मुलािंा मला लळा लार्ला होता. त्यानंा मी अंर्ाखादं्यावर खेळवत होतो. उन्हाळयािी सुटी संपून कॉलेजे सुरू 
झाली तेव्हा मला माझ्या वसणतर्ृहावर राहायला जायिे होते. पि हे घर सोडून जाताना मला रडू आवरत 
नव्हते. संध्याकाळी भाऊराव आणफसातून आले तेव्हा मी माडीवर रडत बसलो होतो. ते वर आल्यािे मला 
कळले नाही. मला रडताना पाहून मला न हटकता ते खाली रे्ले. 

 
थोड्या वळेाने त्यानंी मला णफरायला जाण्यासाठी हाक मारली. मी तसाि मलूल िेहेऱयाने 

त्याचं्याबरोबर रे्लो. नेहमीप्रमािे िंदनवाडीत जाऊन बसल्यावर ते म्महिाले, ‘तू मघा रडत होतास?’ 
 
मी खाली मान घालून र्प्पप. हंुदका येत होता. त्यानंी समजावले, ‘तू आम्महाला सोडून जात आहेस अस ं

समजू नकोस. हे घर तुझिं आहे असं समज. केव्हाही येत जा.’ 
 
अिा रीतीने भाऊरावाकंडील माझी नोकरी संपली आणि घरोबा िालू झाला. 
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या घरात मला आपुलकी णमळाली; पि ती णमळण्यािी तऱहा वरे्ळी होती. एक अणलप्तता त्या सामाणयक 

राहिीत होती. या घरात जेवढी मािसे होती तेवढे जिु या राहिीिे कप्पपे होते. परस्पराणंवषयी पे्रम बाळर्ूनही 
प्रत्येक जि जिु आपापल्या कप्पप्पयात जर्त होता. माझा असाि एक वरे्ळा कप्पपा तयार झाला. कोिी कोिािी 
फारसे बोलताना णदसत नसे. तरी कुटंुबातील सवग व्यवहार णनमूटपिे सुरळीत िालत होते. 

 
या राहिीिे दोन थर होते; एक जुन्या वळिािा, दुसरा आिुणनक. भाऊरावािें सासरे व सासू, दादा व 

ताई नवाथे, हे बरेिदा त्याचं्या खेड्यावरुन या घरी येऊन राहात असत. ते दोघे कमगठ ब्राम्महि. ते समक्ष नसले 
तरी त्यािें विगस्व घरातील राहिीवर भासत असे. त्यािंी सावली, म्महिजे िातंाबाईच्या आत्याबाई, या घरात 
कायम राहात असत. स्वयपंाक-पािी त्याि करायच्या. त्यािें अच्स्तत्व जािवत नसे; पि घरात भरलेले असे. 
दादा नवाथे उग्र पि िातं. ताई करारी व करड्या. आत्या मवाळ व अबोल. 

 
भाऊराव व िातंाबाई हे आिुणनक वळिािे. णनिमी. ते कुटंुब-प्रमुख असले तरी घरातील राहिीत 

त्यािें स्थान र्ौि. भाऊरावानंी किी घररु्ती बाबतीत लक्ष घातल्यािे मला आढळले नाही. िातंाबाईंिी ते किी 
खाजर्ीत बोलत असतील तर नकळे. दोघेही आपापल्या उद्योर्ात र्कग . िातंाबाईंिा वावर तळ-मजल्यावर तर 
भाऊरावािंा माडीवर. कोिी भेटायला आले की त्याला णविारायिे, ‘आपल्याला कोि पाणहजे?’ 

 
‘िातंाबाई’ म्महटले की बठैक तळमजल्यावर. ‘भाऊसाहेब’ म्महटले की त्यािी रवानर्ी माडीवर. 
 
हा आिरिािा सािा िातंाबाईच्या संर्नमतानेि भाऊरावानंी ठरवला असावा. त्यामारे् त्याचं्या काही 

नैणष्ठक िारिा होत्या. त्या आिरण्यासाठी त्यानंी स्वतःला संयमािे बािं घातले होते. 
 
व्यणक्तस्वातंत्र्यावर त्यािंा दृढ णवश्वास होता. म्महिून तर घरात कोिावरही कोिािे काही बिंन नव्हते. 

जो तो आपल्या परीने वार्ायला स्वतंत्र होता. हाि वारसा पुढच्या णपढीला णमळाला. बाबा-मीनाला मते 
फुटल्यावर घरात खडाजंर्ीिे वाद िालत असत. अनेकदा भाऊराव णनमूटपिे ऐकून घेत असत. बाबा व मीना 
दोघानंीही आपापले जोडीदार स्वतः णनवडले. भाऊरावानंी खुषीने लग्ने लावनू णदली. णतसऱया णपढीतही तोि 
रु्ि उतरला आहे. भाऊरावािें णतन्ही नातू आणि बाबा आज एकाि घरात राहताहेत; परंतु एकािे दुसऱयािी 
देिे-घेिे नाही इतक्या स्वतंत्रपिे. 

 
संयम हा िातंाबाईंच्याही वार्ण्यािा स्थायी भाव होता. त्या पे्रमळ होत्या; पि पे्रम दाखविे, मोकळे-

ढाकळे वार्िे त्याचं्या स्वभावाति नव्हते. आनंद झाला तरी त्या किी खळखळून हसल्या नाहीत. अबोल 
वाटाव्यात इतके बोलिे मोजके. मुलािेंही त्यानंी किी लाड केले नाही. मुलानंा णिस्त लार्ावी म्महिून 
त्याचं्यािी त्या जरा कोरडेपिानेि वार्ल्या म्महिनू तर वयाने वाढल्यावर बाबािा असा समज झाला होता की 
आईने त्याच्यावर किी पे्रमि केले नाही. महात्मा र्ािंींच्या हत्येनंतरच्या जाळपोळीत त्यािंा सर्ळा संसार 
उद्धध्वस्त झाला तरी त्यानंी आपल्या दुःखािे प्रदिगन केले नाही. त्यानंतरच्या दुिगर आजारालाही त्यानंी िीराने 
तोंड णदले. 
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िातंाबाई महालवरच्या कहदु मुलींच्या िाळेत णिणक्षका होत्या. त्या कवे मणहला णवद्यापीठाच्या पदवीिर 
)‘र्ृहीतार्मा’) होत्या. भाऊराव स्वतः मणॅरक झाले नव्हते. पि लग्नानंतर त्यानंी िातंाबाईंना णिकण्यास 
प्रोत्साहन णदले होते. त्यािें वािन िौफेर व अद्ययावत होते. दृणष्ट मार्ममक होती. पी. वाय. देिपाडं्यािंी ‘णविाल 
जीवन’ ही कादंबरी वािल्यावर त्या मला म्महिाल्या, ‘पी. वाय. ना मला णविारायिं आहे की’ अनंताच्या 
पणलकडे’ म्महिजे काय?’ त्या कादंबरीत हा िब्दप्रयोर् होता. त्या देखण्या नव्हत्या; परंतु त्यािें टपोरे डोळे 
णवलक्षि बोलके होते. भाऊराव म्महिायिे की एका लग्न -समारंभात ह्या टपोऱया डोळ्यानंाि ते भाळले होते 
आणि त्याि क्षिी त्यानंी िातंाबाईंना आपली विू णनयोणजत केले होते. 

 
घरातील राहिीत कुठेही डामाडौल नव्हता. सवांिे वषे सािे. मुलािें सुद्धा. िातंाबाईंच्या अंर्ावर मी 

किी फॅिनेबल साडी बणघतली नाही. भाऊरावािंा रोजिा पेहेराव स्वच्ि िोतर आणि सदरा. णविषे प्रसंर्ी 
त्यावर कोट. 

 
या जोडप्पयाच्या पणरवारात जे र्िर्ोत होते ते सर्ळे िातंाबाईंच्या नात्यातले. भाऊरावाचं्या नात्यातले 

कोिी नव्हते. त्याच्या कोिा नातलर्ािा उल्लखेही त्याचं्या बोलण्यात येत नसे. फक्त एकदाि मला घेऊन 
प्रवास करत असताना ते रोह्याला रे्ले होते. रोहे हे समुद्र-णकनाऱयावरिे लहानसे र्ाव. णतथे आम्मही 
ज्याचं्याकडे दोन णदवस राणहलो ते त्यािंी माविी व णतिे यजमान असल्यािे त्यानंी मला साणंर्तल्यािे आठवते. 
अणलकडे मी कोकिात प्रवास करत असताना एक-दोनदा रस्त्याने ‘माडखोल’ अिी एका लहानिा खेड्याच्या 
नावािी पाटी वािली. पि भाऊराव किी त्याचं्या त्या मूळ र्ावाबद्दल बोलले नव्हते. 

 
र्प्पपा मारिे भाऊरावानंा आवडत असे. बहुदा रात्रीच्या जेविानंतर ते र्प्पपािंी मफैल जमवत असत. 

णदवसभराच्या व्यापानंतर त्यािंा तो णवरंरु्ळा होता. त्याचं्या दैनंणदन भावजीवनात या र्प्पपानंा महत्त्वािे स्थान 
होते. श्रोत्यामंिे घरातले कोिी नसायिे. क्वणित िातंाबाई. बाकी माझ्या सारखे इष्ट णमत्र. 

या र्प्पपानंा काही णवषय नसे. वळेेवर त्यांना सुिेल ते. बहुदा या र्प्पपा कोिा व्यक्तींबद्दल असत. ज्यािंा 
सहवास भाऊरावानंा घडला त्या आजवरच्या लहान-मोठया व्यणक्त. या बोलण्यातून त्याचं्या साणहच्त्यक पूवग-
िणरत्रािा थोडासा बोि होत असे. साणहत्य-सम्राट नरकसह कितामणि केळकर याचं्या तालमीत त्यािंी 
पत्रकाणरता सुरू झाली हे या र्प्पपातूंन मला कळले. 
 

या र्प्पपामंध्ये ते कोिािी णकती कटर्ल टवाळी करतील याला सुमार नसे. कोिाच्या काही रु्प्त र्ोष्टी ते 
खुलवनू सारं्त. सारं्ताना ते स्वतःि उमळून पि िोरटया नजरेने हसत असत. अनेकदा हसता हसता 
णजविीवर हाताच्या पजंािा आडोसा िरत. अिा पािकळ र्प्पपा करत खूप हसिे ही त्यािंी एक मानणसक र्रज 
असावी. 

 
त्यािें साणहच्त्यक रु्रु श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर आणि णव. स. खाडेंकर वर्ैरे रु्रुबंिू हा या र्प्पपािंा एक 

नेहमीिा णवषय होता. कोल्हटकराचं्या ‘विूपरीक्षा’ नाटकातील एक ग्रामीि भाषेतील प्रविे ते घडाघडा म्महित. 
त्यात ‘माझा वढ्या’ हा िब्दप्रयोर् ते अणिक णमच्स्कलपिाने उच्चारत. णहराबाई पेडिेकर ही मंुबईत एक सुंदर 
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तरुि नायकीि होती, ती फार रु्िी होती, णतने एक नाटक णलणहले होते आणि कोल्हटकरािें णतच्याकडे 
खाजर्ी येिे-जािे होते, अिी दुर्ममळ माणहती या र्प्पपामंिून हाती लार्त असे. 

 
होतकरूतरुिानंा जवळ करिे आणि आस्थेने त्यानंा सणक्रय प्रोत्साहन देत राहिे हे भाऊरावािें एक 

व्यसनि म्महिता येईल. त्याबद्दल कोिी त्यािंी कुिाळीही करीत. पि त्याचं्या सहवासात कोिी तरुि मािसू 
नाही असे त्याचं्या आयुष्ट्यात किी घडले नसाव.े हे तरुि केवळ नार्पुरातलेि नव्हते. महाराष्ट्रात भाऊराव 
णजथे णजथे जात णतथे णतथे त्याचं्या साणहच्त्यक मोठेपिामुळे तरुि मंडळी त्याचं्या भोवती र्ोळा होत असत. 
नार्पुरात राजा व बकुळ बढे, णवनायक अंबादास णर्जरे हे माझ्या आिी त्याचं्या जवळ होते. मंुबईत मोहन व 
मनोहर नाडकिी, राजा कारळे; औरंर्ाबादिे स. मा. र्र्े हे माझ्या माणहतीतील आिखी काही तेव्हािे तरुि. 
नार्पुरात सुनील सुभेदार, भास्कर नंदनवार हे तर अखेरपयंत भाऊरावाजंवळ होते. आपल्या सहवासात 
आलेल्या तरुिािें अनौपिाणरक पालकत्व भाऊराव स्वतःकडे घेत असत आणि प्रसंर्ी आडवाटेला जाऊन 
त्यानंा मदत करत असत. भास्कर मासोदकरिा )पुढे सवोच्च न्यायालयािे न्यायािीि( पणतलोम पे्रमणववाह 
त्यानंी िोका पत्करून करून णदला होता. मार्ास जातीतील तरुिाबंद्दल यानंा अणिक आस्था होती. 

 
नोकरीच्या णनणमत्ताने त्याचं्या सहवासात रे्ल्यापासून त्यानंी मला त्याचं्या पखंातील ऊब द्यायला 

सुरुवात केली. काम देण्याऐवजी कादंबरी वािायला साणंर्तले ही त्यािी पणहली िुिुक होती. माडीवरिी 
कपाटे पुस्तकानंी भरलेली होती. मला आवडतील ती पसु्तके वाित राहण्यास त्यानंी मला बजावले 

 
‘नव ेसंसार’ कादंबरी ते णलहीत असताना उत्तरािातील एका प्रसंर्ात घालायला त्यांना एक कणवता 

हवी होती. माझी ‘तुले पाहून’ ही ग्रामीि कणवता त्यानंी माणर्तली. )अस्सल नार्परुी बोलीतली ही पणहलीि 
कणवता असावी(. मी त्यानंा तुकडोजी महाराजािें एक सुंदर र्ीत सुिवले. पि त्यानंी माझीि ती कणवता 
वापरली. अनेकदा त्याचं्या संध्याकाळच्या णवश्रातंीच्या वळेी ते मला माझ्या कणवता र्ायला लावत असत. पढेु 
‘तरुि भारत’ च्या एका णदवाळी अंकात माझी 

‘मानवी जीवना’ ही दीघग कणवता त्यानंी आग्रहाने िापली नंतर राजकणव यिवतंानंी णतला णविषे दाद 
णदली. 
 

१९४२ च्या उन्हाळ्याच्या सुटीत मी पनु्हा त्याचं्या घरी राहायला रे्लो. त्यािंा व माझा णमत्र बाबू )ज. 
श्री.( देिपाडेंही त्या वळेी त्याचं्याकडे राहायला होता. आम्मही दोघे खाटा टाकून अंर्िात झोपत असू. मी पहाटे 
उठून णिटिीस पाकापयंत िावण्यािा व्यायाम घेत असे. बाबूही माझ्याबरोबर येईन म्महिाला. म्महिनू मी त्याला 
पहाटे उठवायला रे्लो. तो उठेना म्महिून त्याच्या अंर्ावरील पाघंरुिासकट त्याला मी ओढले. या खेिाखेिीत 
त्याच्या खाटेच्या पाया मोडला. सकाळ झाल्यावर भाऊरावाचं्या ते लक्षात आले. बाहेर जाताना त्यानंी मला 
बजावले, ‘मी परत येईपयंत ही खाट दुरुस्त झाली पाणहजे.’ माझ्या सुदैवाने िजेारच्या महादेव मंणदरात एक 
सुतार होता. फक्त िार आण्यात त्याने ती खाट दुरुस्त करुन णदली. 

 
त्याि उन्हाळ्यात मी नार्पुर सोडून मंुबईला राहायला रे्लो. त्यामारे्ही भाऊरावािंी पे्ररिा होती. 
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मी बी. ए. िी परीक्षा णदली होती. पि पणहल्या वर्ात पास होण्यािी आिा नव्हती; आणि सरकारी 
णिष्ट्यवृत्ती बी. ए. पयंति होती. म्महिजे पुढे णिकण्यासाठी काही आर्मथक बळ नव्हते. रे्ल्या वषात मंुबईच्या एका 
वडीलिाऱया र्ृहस्थािंा माझ्यावर लोभ जडला होता; आणि ते मला सारखे मंुबईला बोलावत होते. मंुबईला 
काही नोकरी-िाकरी िोिण्यासाठी तरी एक-दोन मणहने जाऊन राहण्यािे मनात येत होते. पि त्या वळेी 
दुसऱया महायुद्धािी झळ तीव्र होत होती आणि मंुबईवर बॉम्मब वषाव होिार असल्याच्या बातम्मया येत होत्या. 
म्महिून मन किरत होते. 

 
माझा पेि मी भाऊरावानंा साणंर्तला. 
 
‘बॉम्मब पडिार म्महिून घाबरतोस? अरे, मंुबईत लाखो लोक राहतात.’ ते म्महिाले. ‘जरूर जा. काही 

नव ंपाहायला णमळेल.’ 
 
त्यानंी कहमत णदली. आणि मी मंुबईला रे्लो. 
 
त्यानंी नुसती कहमत णदली नाही. त्याचं्या अनेक साणहच्त्यक स्नेह्यानंा पते्र णलणहली ‘माझे तरुि णमत्र..’ 

येत असल्यािे सारं्नू त्याला सवगतोपरी मदत करावी अिी त्यानंा णवनंती. या पत्राचं्या बळावर णव. ह. कुळकिी, 
िातंाबाई किाळकर, ह. णव. देसाई, उमाकात भेंडे, ि.ं णव. बावडेकर, वा. रा. ढवळे, मामा वरेरकर, प्रभाकर 
पाध्ये, याचं्या णमत्र-पणरवारात मी सामील झालो. मंुबईत माझे बस्तान बसेपयंत आणि माझे स्वतःिे णमत्र-मंडळ 
तयार होईपयंत या वडीलिाऱया स्नेह्यानंी मला मंुबई परकी वाटू णदली नाही. 

 
नार्पुर माझे कायमिे सुटले; तरी भाऊरावािंी कौटंुणबक नाते दृढ होत रे्ले. मी सुटी घेऊन नार्पुरला 

जात असे तेव्हा, दुसरीकडे उतरलो तरी, बराि वळे त्याचं्याकडे जात असे. मी मंुबईत नऊ -दहा वष ेहोतो. 
भाऊराव मंुबईत आले की ते असतील णतथे त्याचं्या मारे् असे. 

 
याि काळातं त्यानंी मला अनेक णठकािी त्याचं्याबरोबर प्रवासाला नेले. १९४६ साली बेळर्ावला 

मराठी साणहत्य संमेलन हे त्यापैकी एक. णतथे ते संम्ममेलनािे अध्यक्ष होते. औरंर्ाबाद, हैदराबाद, वर्ैरे 
णठकािीही ते अध्यक्ष, वके्त वर्ैरे नात्याने रे्ले होते. णतथे त्यािंी स्थाणनक साणहच्त्यकािंी संस्था-
संघटनाणवषयक व साणहत्य-णवषयक खलबते होत असत. त्या वळेी भाऊराव मला त्याचं्या िजेारी बसवत. 
मला त्या ििांमध्ये रस वाटत नसल्यामुळे मी बसल्या जार्ी वृत्तपत्र ककवा पुस्तक वािायला घेई. भाऊरावानंा ते 
आवडत नसे. इतरािंी बोलता बोलता हळूि ते वृत्तपत्र ककवा पुस्तक माझ्या हातातून काढून बाजूला ठेवत. मी 
ती ििा ऐकली पाणहजे असे त्यानंा वाटे. 

 
१९४५ साली मी मंुबईत च्स्थर सरकारी नोकरी सोडून अच्स्थर पत्रकार व्यवसायात णिरलो. त्यालाही 

भाऊराव णनणमत्त झाले. मी रजेवर नार्पुरला रे्लो होतो. प्रभाकर पाध्यािें त्यानंा पत्र आले होते की पाध्ये आता 
)‘िनुिारी’ साप्ताणहक सोडून( दैणनक ‘नविक्ती िे संपादक झाले होते आणि नार्पुरकडे कोिी इच्िुक पत्रकार 
असल्यास सुिवाव.े भाऊरावानंी ते पत्र मला दाखवले. म्महिाले, ‘जातोस का?’ लरे्ि या पत्रािा संदभग देऊन 
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मी पाध्यानंा कळवले की मंुबईला परतताि मी त्यानंा भेटतो. त्याप्रमािे भेटलो. उदयोन्मुख लेखक-कणव म्महिून 
मला ते ओळखत होतेि. त्याचं्या ‘िनुिारी’ तही मी लेख णलणहले होते. त्यानंी तडक माझी उपसंपादक म्महिून 
नेमिूक केली. 

 
१९५१ साली मी मंुबई सोडून णदल्लीला आकािवािीच्या वृत्त णवभार्ात नोकरी िरली. तेव्हा भाऊरावानंी 

‘तरुि भारत’ मिे माझे कौतुक करिारा िोटा अग्रलेख णलणहला होता. 
 
मी नार्पुरात असलो म्महिजे ते मला आवजूगन ‘तरुि भारत’ च्या कायालयात घेऊन जात. तेथील 

त्याचं्या प्रत्येक लहान-मोठया सहकाऱयािी त्यानंी माझी ओळख करून णदली होती. प्रमुख सहकाऱयाकंडे 
जाऊन बोलत बसायला मला सांर्त. त्यापंैकी एकनाथराव पटविगन हे त्यािें फार जुने समवयस्क सहकारी. 
भाऊराव आपल्या सवग सावगजणनक कायामिे पूवीपासून त्यािंा सल्ला व सहकायग घेत आले होते. 

 
भाऊराव रोज योर्ासने करत असत. आसने करता करता मला समोर बसवनू बोलतही असत. त्यािें 

पाहून मी आसने करू लार्लो. पुढे मी योर्िास्त्रािा थोडा अभ्यास केला. मीणह आता रे्ली ५०-५५ वष े
णनयणमतपिे योर्ासने वर्ैरे करत आलो आहे. 

 
भाऊराव पूिग णनव्यगसनी व िाकाहारी. सुपारीिे खाडंही त्यांना लार्त नसे. किी सुग्रास भोजन 

झाल्यावर णवडा खातील तेवढाि. दारूिा तर त्याना णतटकारा होता. नार्पुरातील काही लेखक मंडळी दारू 
पीत, म्महिून भाऊराव त्यािंी कटर्ल करत. परंतु उतार वयात भाऊरावांना अमेणरकेिे सन्मानपूवगक सरकारी 
बोलाविे आले होते; तेथून परतले ते मणदरेिी दीक्षा घेऊनि. मर् माफक च्व्हस्की णपिे हा णनत्यनेम झाला 
होता. म्महातारपिात प्रकृतीला िारं्ले, असे म्महित. बाबा सोबतीला असे. मी नार्परुात असलो म्महिजे मलाही 
या संध्याकाळच्या ‘तीथग-प्रसादात’ सामील करत असत. पि हे णपिे घररु्तीि राणहले. त्यािा र्ाजावाजा ककवा 
‘पाट्या’ झाल्या नाही. 

 
वक्तिीरपिावर त्यािंा कटाक्ष असे. णदलेली वळे ते स्वतः नेमकी पाळत. कोिािी काही काम ककवा 

भेट ठरवायिी असली म्महिजे ‘... वाजताच्या ठोक्याला’ हा िब्दप्रयोर् ते ठसक्यात उच्चारत. 
 
भाऊराव सौंदयगभक्त होते. त्याचं्या कादंबऱयातील िढी िृरं्ाणरक विगने हा त्याचं्या सौंदयासक्तीिा 

कल्पना-णवलास होता. सुंदर स्त्रीिे त्यानंा णविषे आकषगि होते. पि हे आकषगि णनमोह होते; त्यात अणभलाष 
नव्हता. नार्पुरात मी माझ्या एका मानलेल्या बणहिीकडे राहात असे. ती सुंदर होती, खानदानी श्रीमंत होती, 
कतगबर्ार होती, कलापे्रमी होती, श्रद्धाळू होती. माझ्यामुळे णतच्यािी भाऊरावांिा स्नेह जुळला; तो बरीि वष े
णटकला. णतिे असािारि िणरत्र डोळ्यापंढेु ठेवनू, भाऊरावानंी एक कादंबरी णलणहली. एवढेि त्या स्नेहािे 
फणलत. अिीि एक साणहत्यलोलुप तरुिी, िातंाबाई णजवतं असल्यापासून, भाऊरावाकंडे आकर्मषत झाली 
होती. मुलािंी तर ती ‘माविी’ ि झाली होती. िातंाबाई वारल्यानंतर णतच्यािी लग्न कराव े म्महिून णतने 
भाऊरावािंा णपच्िा पुरवला. पि भाऊराव बिले नाहीत. तरुि वयाति ते णविुर झाले असतानाही, णस्त्रयाचं्या 
बाबतीत ते बेलार् राणहले. 
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भाऊराव िार्ममक नव्हते; पि भाणवक होते. त्यानंा किी पूजापाठ करताना मी पाणहले नाही. र्ळ्यात 
जानवहेी नसे. कोिा रु्रूच्या नादी किी लार्ले नाही. नार्पुरात लाबंे महाराजासंारख्या बुवाच्या ककवा 
जनादगन स्वामी सारख्या योर्ािायाच्या सहवासात ते राणहले ते त्याचं्या बुणद्धकठोर णिणकत्सकपिामुळे. िकंर हे 
त्यािें आवडते दैवत होते; ते बहुिा या देवाच्या अद्ध भतु भव्य णनःसंर्पिामुळे. त्याचं्याबरोबर प्रवास करत 
असताना एकदा ते मला णिखर किर्िापुरला घेऊन रे्ले होते. महादेवािे हे एक जार्तृ तीथगके्षत्र. येथेि 
िहाजीराजानंा दृष्टान्त झाला होता की ‘तुझा मुलर्ा िक्रवती राजा होईल’ असे स्थान-माहात्म्मय त्यानंी मला 
साणंर्तले. येथील एक प्रसंर् मी णवसरूिकत नाही. तेथील पुजाऱयाकडे आम्मही दोन णदवस राणहलो. णनघताना 
पुजाऱयाने, त्याचं्याकडे येिाऱया याते्रकरूच्या नावािंी कीदग भाऊरावापंुढे िरली. त्या बाडात णपढयान् णपढयािंी 
नाव ेअसतात. भाऊरावंानी स्वतःिे नाव णलणहले. मर् पजुाऱयाने वही माझ्याकडे णदली. अिा बाबी मला कळत 
नव्हत्या. मी संभ्रमात पडलेला पाहून भाऊरावानंी वही माझ्या हातातून घेतली आणि स्वतःच्या नावाखाली माझे 
नाव णलणहले- ‘मािव र्जानन माडखोलकर’ दुसऱया एका प्रवासात आम्मही पंढरपुरला रे्लो होतो. णवठोबाच्या 
देवळात मुळीि र्दी नव्हती. दिगन घेऊन बाहेर आलो. णतथे सभा -मंडपात भाऊराव जवळ जवळ तासभर डोळे 
णमटून णनवातं बसले होते. 

 
भाऊरावािें सावगजणनक जीवन एक खुले पसु्तक होते. त्यात िके्क-पंजे नव्हते. लोकणप्रय कादंबरीकार, 

णवद्वान साणहत्य-समीक्षक, णनभीड पत्रकार आणि लोकणहतािा णनःस्पृह पुरस्कता म्महिून त्यानंी फार मोठी 
प्रणतष्ठा कमावली होती. इतकी प्रणतष्ठा पावलेले दुसरे व्यणक्तमत्व णनदान पूवग-महाराष्ट्रात तरी नव्हते. अनेक 
साणहत्य-सम्ममेलनािंी अध्यक्षपदे त्यानंी भषूवली होती. ते णजथे जात णतथे त्यानंा सन्मान णमळत असे. 
हैदराबादमिील आमच्या मुक्कामात णनजामिाहीतील एक मातबर सरदार रायरायॉ भालेराव यानंी त्यानंा िाही 
मेजवानी णदली होती. त्याचं्या गं्रथालयातील कपाटात भाऊरावािंी पसु्तके व्यवच्स्थत लावनू ठेवलेली आम्महाला 
दाखवली होती. 

 
णवदभग-मराठवाड्यातील साणहच्त्यक संघटना व िळवळींमध्ये ते जातीने लक्ष घालत. णवदभग साणहत्य 

संघाच्या प्रर्तीत त्यािा मोठा वाटा होता. णवदभातील उपेणक्षत प्रणतभा पणिम महाराष्ट्राच्या नजरेस आिण्यािा 
त्यािंा खास प्रयत्न असे. र्. त्र्यं. देिपाडें या णवद्वानािे नाव अमरावती पणलकडे कोिाला माणहत नसाव.े 
भाऊरावानंी ‘तरुि भारत’ च्या एका णदवाळी अकंात देिपाडं्यािंा एक संिोिनपर लेख िापला. तो बहुिा 
भवभतूीवरील लेख असावा. त्या लेखाच्या पुष्ट्कळ प्रणत काढून त्यानंी पणिम महाराष्ट्रातील अनेक णवद्वानानंा व 
साणहत्य संस्थानंा पाठवल्या. पुढे देिपाडं्यानंा व्याख्यानािंी आमंत्रिे येऊ लार्ली आणि नंतर त्याचं्या प्रािीन 
साणहत्य िास्त्रावरील गं्रथाला राष्ट्रीय साणहत्य अकादमीिा श्रेष्ठ पुरस्कार णमळाला. 

 
नार्पुरी बोलीणवषयी त्यानंा कुतूहल होते. त्यानंा ती बोलता येत नसे; परंतु र्मतीने, कृणत्रम हेल 

काढून बोलण्यािा प्रयत्न करीत. या बोलीवरील त्याचं्या लेखासाठी महादेवािा पोहा, मातामायिी र्ािी, 
जात्यावरच्या ओव्या, वर्ैरे साणहत्य मी त्यानंा सावनेरहून र्ोळा करून आिनू णदले होते. 

 
णब्रणटि अमदानीत मध्यप्रातं-वऱहाड हे राज्य मराठी व कहदी मुलुखािें बनलेले होते आणि त्यावर विगस्व 

कहदी भाणषकािें होते. म्महिनू नार्पुर-वऱहाडिा मराठी मुलुख वरे्ळा काढून णवदभग हे नव ेराज्य स्थापण्यािी 
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िळवळ जीव िरत होती. लोकनायक मा. श्री. अिे हे या िळवळीिे प्रमुख पुढारी आणि माडखोलकर प्रमुख 
प्रिारक होते. भाऊराव व एकनाथराव पटविगन या दोघानंी णमळून, १९४१ - ४२ मिे मी व सावरकर या नावािे 
एक तरुि कायगकते अिा दोघानंा भाणषक पाहिी करण्यासाठी किदवाड्याला पाठवले होते. किदवाडा हा 
मराठी व कहदी मुलुखाचं्या सीमारेषेवरील एक णजल्हा. या िळवळीपाठोपाठ सयुंक्त महाराष्ट्रािी णविाल 
िळवळ सुरू झाली आणि णतिे संघटन भाऊराव नेटाने करत राणहले. 

 
त्यािंा लोकसंग्रह दाडंर्ा होता. साणहत्य, समाजकारि व राजकारि या के्षत्रातील त्यािें स्नेही व 

िहाते महाराष्ट्रभर पसरले होते. ते णवणवि मत-मतातंरािें होते. अणखल भारतीय साम्मयवादी पुढारी श्रीपाद 
अमृत डारें् आणि मानवेंद्रनाथ रॉयच्या रॅणडकल हयुमणॅनस्ट पक्षािे वसंतराव व द्वारकानाथ कर्मिक हे तर त्यािें 
पूवीपासून दोस्त. मध्यप्रातंात सरकार- दरबारी त्यािें वजन होते. मुख्य मंत्री रणविकंर िुक्ल, र्ृहमंत्री 
द्वारकाप्रसाद णमश्र, मुख्य मंत्री राघवेंद्र राव त्यांना मानीत. 
 

सवग राजकीय पक्षामंध्ये त्यािें स्नेहसंबिं असले तरी ते स्वतः कोित्याही पक्षािे नव्हते. काँगे्रसिे ते 
कठोर टीकाकार समजले जात. र्ािंीवादातील दाणंभकपिावर ते कोरडे ओढत असत. तरी त्यानंी ‘तरुि 
भारत’ पत्र सुरूकेले ते मात्र काँगे्रसिे कट् टर पुढारी असलेल्या बणॅरस्टर अभ्यकंराचं्या नाव े काढलेल्या 
‘नरकेसरी दृस्ट’ तफे. पुढे या वृत्तपत्रािी मालकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे रे्ली तरी त्याच्या ध्येयिोरिात 
फरक पडला नाही. इतकेि नव्हे तर संघाच्या कायगकत्यांनाही त्याचं्याणवषयी पे्रम व आदर वाटत असे. 

 
भाऊरावानंी स्वतंत्र बािा किी सोडला नाही. आपली स्वतंत्र मते सडेतोडपिे माडंण्यासाठी त्यानंा 

स्वतःिे वृत्तपत्र हव ेहोते. म्महिून त्यानंी ओर्ल्यािंा ‘महाराष्ट्र’ सोडून स्वतःिा ‘तरुि भारत’ काढला, आणि 
णिकाटीने यिस्वीपिे िालून दाखवला. हे वृत्तपत्र काढण्यापूवी त्यानंा ‘टाईम्मस ऑफ इंणडया’ च्या डालणमया 
िटेनी बोलावनू मंुबईहून नव ेमराठी दैणनक काढण्यािा प्रस्ताव माडंला होता )सध्याच्या ‘महाराष्ट्र टाइम्मस’ िी 
ही पूवगपीणठका(. संपादक म्महिून भाऊरावानंा भरपूर पर्ार व अन्य सुणविा देऊ केल्या होत्या. पि णतथे आपल्या 
मत-स्वातंत्र्यावर बंिने येतील म्महिून त्यानंी तो प्रस्ताव फेटाळला होता. 

 
भाऊरावाचं्या पत्रकाणरतेमारे् काही णनष्ठा होत्या. णनःस्वाथग लोकणहत त्या णनषे्ठिा पाया होता. हा वसा 

त्यानंी लोकमान्य णटळक, न. कि. केळकर, णि. म. पराजंपे याचं्यासारख्या थोर पूवगसूरींकडून घेतला होता. 
एकंदरीत त्यािें जीवन तत्त्वणनष्ठ होते. ही तत्त्वणनष्ठा पाळण्यासाठी आवश्यक तो किखरपिा त्यानंी अंर्ी 
बािवला होता. स्वतःच्या सुखदुःखाबद्दल ते बेणफकीर होते. त्यातून त्यानंा सकंटानंा तोंड देण्यािे िैयग णमळत 
होते. त्याचं्या ‘नव ेसंसार’ कादंबरीवर राजद्रोही म्महिनू जप्ती आली तेव्हा ते णविणलत झाले नाहीत. महात्मा 
र्ािंीच्या हत्येनंतरच्या जाळपोळीत त्यािें घर आणि िापखाना जाळण्यात आले आणि त्यानंा कुटंुणबयासंह 
नेसल्या वस्त्राणंनिी घर सोडाव ेलार्ले, तेव्हाही त्यानंी िैयग सोडले नाही. त्या वळेी मी रजेवर सावनेरला होतो. 
मी नार्पुरला त्यानंा भेटायला रे्लो तेव्हा ते एका वसणतर्ृहात आश्रयाला होते. आपल्या णनवाणसतपिाबद्दल ते 
अिा ऐटीत सारं्त होते की जिू त्यानंा या णनवाणसतपिािा अणभमान वाटत होता. 
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त्याचं्या आयुष्ट्यािा णविार करताना, ते मला ग्रीक तत्त्वज्ञानातील ‘स्टॉइक’ वाटतात. तत्वासाठी 
जर्ण्यािे व्रत घेतलेले. त्यासाठी आपले आयुष्ट्य एक अणभवदेी बनवलेले. आपल्या मनावर कडक बंिने स्वतःि 
लादून घेतलेली. संयमन आणि दमन याचं्या दडपिाखाली नाजुक भावजीवनािी कोंडी झालेली. 

 
त्याचं्या िवेटच्या दीघग आजारात ही कोंडी फुटली असावी. मनािे बािं सुटले आणि आत साठलेला 

र्ाळ-साळ बाहेर वाहू लर्ाला. णवपरीत ते बोलण्यात येऊ लार्ले. असा णलिरा होत असतानंाि त्यानंा 
काळझोप लार्ली. 

 
❇ ❇ ❇ 
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|भाऊरावाचं्या ्हवा्ात माझी दोन तपे| 
------------------------------------------------------------------- सौ.उमा माडखोलकर 
 

 भाऊराव माडखोलकरानंी आपल्या आयुष्ट्याच्या पणहल्या िोवीस वषांिी कहािी णलणहली आहे. णति ं
नाव ‘दोन तपे’ १९४८ मिे र्ािंी विानंतर झालेल्या णवध्वंसाि,ं जणळतािं विगन केलं ‘एका णनवाणसतािी 
कहािी’ णलहून. पुनि हणर ओम् म्महिून त्यानंी पन्नािी उलटल्या नंतर पुन्हा घर करून संसार थाटला. त्याचं्या 
पत्नी सौ. िातंाबाई याचं्या णनिनािा िक्काही पिवला. पि नंतरच्या आयुष्ट्याबद्दल सलर् असं त्यानंी काही 
णलणहलेलं नाही. माझ्या लग्नाआिी दोन वष ेसौ. िातंाबाईि णनिन झालं. त्यािंा सहवास मला लाभला नाही. 
पि भाऊरावािंा मात्र भरपूर सहवास णमळाला. िोवीस वषांच्या या आंबट -र्ोड आठविी णलणहताना आनंद 
होतो आहे मला. ते सवग प्रसरं्, त्या ििा अर्दी कालच्या वाटताहेत अन् पनुःप्रत्ययािा आनंद णमळतो आहे या 
लेखाच्या णनणमत्यानं. 
 

माझ्या लग्नाआिी माडखोलकराकंडे मी नेहमी जात असले तरी िंद्रिखेर आणि मीना सोडून इतर 
कुिािीही माझी जवळीक नव्हती. मला संकोि वाटायिा. जुजबी बोलिं व्हायिं. माझं लक्षि नसे कुिाकडे. 
त्यामुळे झालं काय की लग्नानंतर हा लोकानंा मी परकी वाटत नव्हते पि हे सवगजि मला पणरणित होते. पि 
जवळिे वाटत नसत. त्यामुळे माझा प्रिंड र्ोंिळ उडायिा. त्यातं आमच्या घरी तरुिापेंक्षा वृद्ध लोकि जास्त 
होते. काय बोलायिं हेि कळायिं नाही. उर्ीि भीती वाटायिी खरं तर ही सर्ळी मंडळी पे्रमळ होती. त्यानंी 
ह्यािंी पसतंी मान्य केली होती. पि तरी... माझ्या माहेरी मी फार लाडात अन् कौतुकात वाढले. आई वडील 
भाऊ भावजया बणहिी असा मोठा पणरवार होता. सवात िाकटी म्महिून मी लाडकी, मला किी कामही करावी 
लार्ली नाहीत ककवा प्रापणंिक अडििीही जािवल्या नाहीत. फुलपाखरासंारखं आयुष्ट्य होतं माझं. आनंदी, 
उत्साही सुरणक्षत अन् तिावरहीत आयुष्ट्य होत माझं कॉलेज, मणैत्रिी, र्ाि,ं नाटक, वािन एवढंि िोटसं सुखी 
जर् होत माझं. किी कुिास ठाऊक पि पे्रमात पडले मी. पे्रमािी पणरपूती लग्नाति झाली पाणहजे हा माझा 
अट्टाहास. आई वडीलानंी मला समजाऊन सारं्ण्यािा, मला जणमनीवर आिण्यािा बराि प्रयत्न केला. 
पे्रमातं पडलेली मािसं नुसती आिंळी होत नाहीत तर दुराग्रही बनतात, असं आता मला वाटतं. जेवढं जेवढं ते 
सारं्ायिे, समजावण्यािा प्रयत्न करायिे तेवढी मी सवंादि नाकारायिी. ते णवरोि करताहेत अिी माझी 
समजूत झाली होती. यािा पणरिाम असा झाला की लग्नानंतर येिाऱया प्रापाणंिक, आर्मथक जबाबदाऱयािंा 
ककवा किािाि अंिभरही णविार मी केलेला नव्हता. भाऊरावाचं्या मोठेपिािं वलय माहीत असून, काही वळेा 
अनुभवलं असून त्यािंी सून झाल्यावर कस वार्ाव ंलारे्ल. काय बोलाव ंलारे्ल वर्रेै डोक्यात आलेि नाही. 
वरे्वान खळाळत्या प्रवाहात आपि स्वतःला ढकलून णदलं आहे ही लग्नानंतर झालेली माझी पणहली जािीव. 
पणहले काही णदवस अत्यंत घाबरलेल्या, बाविळलेल्या मनच्स्थतीत मी होते. माहेर आणि सासरच्या जीवन 
पद्धतीमिे दोन धु्रवा इतकं अंतर आहे यािं ज्ञान मला आलं, मर् रोज माझ्या वास्तव ज्ञानामध्ये भरि पडत 
रे्ली. स्वतःच्या पसंतीन लग्न केलेलं असल्यानं आपल्याला तक्रारी करण्यािा ककवा अडििी सारं्ण्यािा 
अणिकार नाही, असा ंमाझा ंणनिार असल्यानं मदत मार्ण्यािीही िक्यता मी ठेवली नव्हती. प्रसंर् येईल तिी 
तोंड देऊ लार्ले. सकाळपासून तो रात्रीपयंत णनरणनराळी काम करण्यात वळे इतका झपाट्याने जायिा अन् 
अिी काही झोप यायिी की णविार करायला सवडि णमळत नसे. कुठलं जर्ावरे्ळं घर आपि पत्करल अस 
वाटत असताना, “ घराच्या सुखदुःखात सहभार्ी व्हायला पाणहजे, स्वतःत बदल घडवला पाणहजे, काम करून 
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र्ोड झालं पाणहजे, पे्रमानं एकजीव झालं पाणहजे”, अिी आईिी वाक्य आठवायिी. हळूहळू मी घरातील 
होण्यािा प्रयत्न करत होते. सौ. िातंाबाई असत्या तर त्याचं्या मायेमुळे हे अणिक सहजपेिे घडलं असत अस 
फार वाटायिं. 

 
भाऊरावानंी साणंर्तलेली काम मी वळेच्या वळेी णबनिूक करत होते. त्यािंी नाराजी होऊ नये यािी 

काळजी घेऊन वावरत होते. मनावंर खूप दडपि असायिं. भीती वाटायिी. माझी निंद मीना मला समजून 
घेत होती, सखी होऊन मला साभंाळत होती. लहान वय असूनही पे्रमानं अन जबाबदारीनं ती आपल्या 
वणडलािं करत होती. णदवरं्त आईिा वारसा िालवत होती. णतनं मला बोलतं केलं. जिी मी मोकळी होऊन 
बोलंू लार्ले, वार्ू ंलार्ले तिी मला घरािी िाटिी कळत रे्ली. मािसाचं्या बाह्य रुपाआड दडलेले स्वभाव 
समजत रे्ले, मनािे पदर अलर्द उलर्डू लार्ले. घरािा झालेला णवध्वसं आणि िातंाबाईंिा मतृ्यू णनयती 
म्महिून स्वीकारुन वयाच्या पन्नािी नंतर पुन्हा घर उभ ं करण्यािी णजद्द ठेविारे, वयस्क सासूसासरे आणि 
पोरवयािी मुलं साभंाळत हे एकाकी कुटंुबप्रमुख उज्ज्वल भणवतव्यािी वाट िाळताहेत हे कळू लार्लं. 
ओढग्रस्त पणरच्स्थतीतही णवनातक्रार ताठ जर्ण्यािा या कुटंुबािा बािा अनुभवाला आला. त्यांच्या मोठेपिाि ं
वलय माझ्यालेखी महत्त्वाि ं राणहलं नाही. फारस करारी, पे्रमळ, स्वतःबद्दल प्रिडं णवश्वास बाळर्िारे अन् 
कुटंुणबयानंा णवश्वास उत्पन्न करिारे वडील हे एकमेव नातं माझ्या मनावर कोरलं रे्लं आणि नाजूक तंतूि,ं घट्ट 
णविीिं एक अतूट नातं केव्हा होऊन रे्लं ते आम्महाला कळलंि नाही. 

 
एकमेकानंा सावरत, अडी अडििींवर मात करत, एकमेकावंर पे्रम करत, वाद करत पि मजेत आमिे 

णदवस जात होते. पैसा नसूनि आम्मही सपंन्न होतो. पैिािी उिीव तर पदोपदी जािवायिी पि पैिाणिवायही 
आयुष्ट्य सुखातं जाऊं िकत हे अनुभवत होतो. अिाति आमच्या कुटंुबाला हादरवनू टाकिारी आपत्ती 
आमच्यावर आली. माझा णतसरा मुलर्ा श्याम वीस णदवसािंा असताना माझा थोरला मुलर्ा राजीव हा पोणलओ 
मनेॅजॉयटीसिा णिकार झाला. या रोर्ािे सवग दुष्ट्पणरिाम मला िारं्लेि माहीत असल्याने मी तर साफ 
कोसळून रे्ले. बाळंतपिात माझी प्रकृती खालावलेली असल्यामुळे राजीविी िुश्रुषा करण्यास डॉक्टरनी मनाई 
केली होती. िदं्रिखेर त्यावळेी मंुबईत होते. त्यानंा सुटी णमळू िकली नाही. भाऊरावानंी राजीवच्या उपिारािंी 
उत्तम सोय केली होती. ते स्वतः हडबडून रे्ले असले तरी उसने अवसान आिून णदवसातून ३, ४ वळेा माझ्या 
माहेरी भेटायला येऊन मला णदलासा देत होते. मीना, िंद्रिखेर फडिीस, सुनील, राजीविी काळजी घेत 
होते. माझी र्ैरहजेरी त्याला जािव ू नये, त्यानं आनंदात रहावं म्महिून या सवांनी काय नाही केलं? ऐन 
पंिणविीतल्या मला मात्र णनरािनेे ग्रासून टाकलं होतं. माझ्या मुलाला संपूिग आयुष्ट्य अपंर्ावस्थेत काढाव ं
लारे्ल या आिकेंने भयाने मी कोरपून रे्ले. भाऊरावानंा माझी मन:च्स्थती समजत होती. ते माझ्यािी खूप 
बोलायिे. मला बोलते करायिे पि माझ्यावर फारसा पणरिाम होत नव्हता. िवेटी एका णदविी ते मला 
म्महिाले, “हे बघ सुिा, तुलाि आता खंबीर व्हाव ंलारे्ल. हे आपल्या सर्ळ्यावंरि संकट असलं तरी सामना 
मात्र तुला करावा लारे्ल. राजीवला बरं करण्यािी जबाबदारी तुलािं घ्यावी लारे्ल. या रोर्ावर दीघगकाळ 
उपिार कराव ेलार्तीलं तू अिी झुरत रे्लीस तर तो कायमिा अपरं् होऊन जाईल. णनराि न होता त्याला तूि 
पायावर उभ ंकरिील यािी मला खात्री आहे. पि त्याकरता नुसता सोिणकपिा उपयोर्ािा नाही. खंबीरपिा 
आणि दुदगम्मय आिावादी वृत्तीही आवश्यक आहे.” मला माझ्या जबाबदारीिी जािीव झाली. पि मला स्वतः 
बद्दलि णवश्वास वाटेना. देवािी कृपा अन् मातृत्व िक्ती यावर भरवसा ठेऊन मी बळ आिलं. त्याला पायावर 
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उभा करण्यािा एक कलमी कायगक्रम ठरवनू टाकून उभी झाले. काही णदवसानंी ते मला हळव्या स्वरात 
म्महिाले, “अर् तू जीवािी बाजी लावनू नक्कीि त्याला पायावर उभा करिील र् पि पैसा आणि वळे खािाऱया 
या उपिारापायी तूि मोडिील की काय यािीि जास्त काळजी वाटते, दुदेवानं तस ंझालं तर मीि काय पि 
आपलं माडखोलकर कुटंुबि मोडून जाईल. तंू आम्महाला पोरकं करिार नाहीस असं विन मला दे.” तो 
काळजीनं ग्रासलेला िेहरा, हळवा स्वर, कापरे िब्द या सवांिा माझ्या मनावर खोल पणरिाम झाला. या घरात 
खिून जाऊन मला िालिार नाही, यािी मला जािीव झाली. जन्मभरि या िब्दाचं्या आिारानं येिाऱया 
प्रसंर्ानंा मी तोंड देत रे्ले. माझ्या दुबळ्या िणक्तणनिी सामना करत रे्ले. काही प्रसंर्ी खिले. पुन्हा उभी 
राणहले. स्वतःि स्वतःला िीर णदला पि मोडले नाही. 

 
भाऊराव पाककलेिे श्रेष्ठ उपभोक्ता होते. मासान्न वर्ळता णनरणनराळया पदाथांिा आस्वाद घ्यायला 

त्यानंा आवडायिं. पदाथािी दाद अन्नपूिेला देताना त्याचं्या िेहऱयावर आनंद णदसायिा. माझ्या सुर्रि आईिे 
मार्गदिगन अन् भाऊरावाचं्या प्रोत्साहनामुळे मला पुष्ट्कळ काही करता यायला लार्लं. कोिाकडे काही नव ं
खाल्लं की त्या सुर्रिीला दाद तर ते देति पि कृतीही णविारुन येत. मर् तो पदाथग करून घाले पयंत त्यािंा 
तर्ादा असायिा. रोज सकाळी जेवायला काय करिार म्महिून णविारायिे अन् जेवि झाल्यावर मिल्यावळेी 
काय करिार! हा प्रश्न असे. रोज पंिपक्वान्न केली असती तरी त्यानंी आनंदान खाल्ली असती. एकादिीच्या 
उपासाला दहा-बारा फराळािे पदाथग केले तरी नेमक्या न केलेल्या पदाथाकरता हळहळत रहायिे “भाऊराव 
खूप उपास खातात म्महिून त्यािंं पोट फुग्यासारखं झालं आहे,” अस श्री म्महिायिा तर हसायिे. भाऊरावाचं्या 
आणि जयवतं दळवींच्या अन्नब्रम्महावर ज्या समरसतेने र्प्पपा व्हायच्या त्या ऐकताना फार मजा यायिी. लोकानंा 
खाऊ घालण्यािीही त्यानंा फार आवड होती. आमंत्रि देण्यािी ते संिीि िोित असायिे. माझा जन्म 
नार्पुरिाि आणि माझ्या माहेरीही सर्ळा सढळ कारभार असल्यानं मलाही आवडायिं. कष्टािं िीज होईल 
असं कौतुक ते करायिे. पि एका र्ोष्टीत माझी पंिाईत व्हायिी. णकती लोकानंा बोलवायिे यािा त्यानंा 
अंदाज येत नसे. साहणजकि माझ्यावर ताि यायिा. मुलाचं्या मंुजी घरच्या घरी करायच्या ठरवल्या. मर् 
िोटासा स्वार्त समारंभ ठरवला. असं करता करता आठि ेलोक समारंभाला आले. त्यामुळे त्यानंी आकडा 
णदला की दुप्पपट व्यवस्था मी करायिी अन् परमेश्वरावर हवाला ठेऊन समारंभ साजरा करायिी. 

 
भाऊराव णवद्वान होते, बहुश्रुत होते, मोठे व्यासंर्ीही होते, पि ते रुक्ष नव्हते. णनरसलेले नव्हते. 

संस्कृत आणि इचं्ग्लि अणभजात साणहत्यािे त्यािें दाडंरे् वािन होते. घरातील सवांनी उत्तमोत्तम साणहत्य खूप 
वािाव े असा त्यािंा आग्रह असे. परीके्षच्या अभ्यासापेक्षा दजेदार साणहत्य वािन मोलािं असं म्महिण्यापयंत 
त्यािंी मजल जायिी. फक्त साणहत्यि नव्हे तर संर्ीत मणैफली, दजेदार नाटकं, णवद्वतापूिग व्याख्यानं या 
सवांिी र्ोडी आम्महाला )नातवडंानंा( लार्ावी याकरता ते प्रयत्निील होते. आमच्या घरी णनरणनराळया 
के्षत्रातील नामवतं भाऊरावानंा भेटायला येत असत. त्यावळेी मुलानंी हजर राणहले पाणहजे असा त्यािंा दंडक 
असे. पाहुिे रे्ले की मर् ििेला उिाि यायिे. र्प्पपानंा णवषय सुिला नाही असे किी झालेि नाही. घररु्ती 
र्प्पपा सोडून सवग णवषय िालत असत बायकी र्प्पपाि मात्र वावडं होतं. घररु्ती र्प्पपाचं्या जंजाळातून सुटका 
व्हावी म्महिुनि बहुतेक या णपता पुत्रानंी सवग कौटंुणबक अणिकार मला देऊन टाकले अन् क्षुल्लक कटकटीतून ते 
मोकळे झाले. एक प्रकारे ते ठीकि झाले. आमिं सर्ळं घरि उत्तम वािक झालं, रणसक श्रोता झालं,  
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नाट्यददी झालं. अन् क्रीडापे्रमीही. श्री लहानपिापासून नाटक णलहायिा, काम करायिा, 
णदग्दिगनही करायिा अन् बक्षीस णमळवायिा. वकृ्तत्व स्पिेत भार् घेऊन बक्षीस णमळवनू तो आला की ते 
आकािाति णवहार करत. या अिा सर्ळ्या व्यापामुळे मुलं अभ्यास करत नाहीत, हुषारी असूनही योग्य रु्ि 
णमळवत नाहीत याि त्यानंा मुळीि वाईट वाटायिं नाही. भाषिािे मुदे्द काढून देिं. नाटक णलणहताना काही 
सुिविं वर्ैरेही त्यानंा मान्य नव्हतं. अनुकूल वातावरि णमळाल्यावर स्वतःच्या कुवतीनुसार मार्ग िोिाव ेअसं ते 
त्याचं्या जवळ राणहलेल्या णवद्यार्थ्यांना सारं्ायिे. णिकविीिा तास घेतल्या प्रमािे त्यानंी किी णिकवलं नाही. 
त्यािं मुक्त णवद्यापीठ होतं. अन जो जे वाणंिल तो ते लाहो हा खाक्या होता. 

 
भाऊरावानंा िारीणरक दुःख जराही सहन होत नसे ते णनरोर्ी तर होतेि पि णनयणमत योर्ासने करून 

त्यानंी िरीर आणि बदु्धी तंदुरुस्त ठेवली होती. पि घरात कुिी आजारी पडलं की त्यािं मनस्वास्थ णबघडायिं. 
ते स्वतः कुठली मदत करत नसत. उलट नाना प्रकारच्या िकंा कुिकंा काढून करिाऱयाला घाबरवनू सोडत. 
माझी मुलं सवग प्रकारिे खेळ खेळत. त्याचं्या अंर्ावर जखमा नाहीत असं किी व्हायिं नाही. त्यानंा सदैव 
िनुवात होण्यािी भीती वाटायिी. एवढी बाब सोडली तर ते णनभगय होते. पणरिामािंी पवा नसे त्यांना. बुद्धीला 
जे पटेल, मनाला रुिेल, तकग िुद्ध असेल तेि ते बोलत, णलहीत अन वार्त. णवदभग आंदोलनाच्यावळेी त्यानंा 
णिठ्ठ्यातून, फोनवरुन सतत िमक्या यायच्या, अर्दी खुनाच्याही. र्ािंी-विािा अनुभवाने ते घाबरले असते 
ककवा माघारले असते तर ते क्षम्मयि ठरले असतं. पि साठवषाच्या या तरुिाच्या मनात णभतीिा लवलेिही 
नसे. हे नार्पुरला नसल्याने माझी जबाबदारी वाढली. भाऊराव रोज दुपारी तीन ला भर उन्हात पायी तरुि 
भारतात जायिे आणि सहा वाजता परत यायिे. सुनील तीन वाजता त्याचं्या सोबत जायिा अन् मी सहा ला 
आिायला. आम्मही त्यािें संरक्षक या कल्पनेिी ते टर उडवायिे. तुम्महाला प्रणसद्धी हवी म्महिून, हुतात्मा व्हायि ं
आहे म्महिून हे नाटक करता वर्ैरे वर्ैरे. घराच्या संरक्षिाकरता सहा पोलीस सरकारने तैनात केले होते. ते 
व्हराडंयात ककवा अंर्िात असायिे तरी भाऊरावानंा त्यािंा त्रास वाटायिा. णदवसभरांत त्यानंा िार वळेा िहा, 
दोनदा नास्ता देिं हे मला जास्तीि काम होऊन रे्लं. त्रास मात्र भाऊरावानंा. भाऊराव सवगत्र णफरायिे. मी 
मात्र नजरकैदेत असा उलटा खाक्या होता. या काळात मी त्यानंा किीही अस्वस्थ झालेलं पाणहलं नाही. 
महत्त्वािी कार्दपते्र व मुले त्यानंी माझ्या माहेरी पाठवनू णदली. घािेरडया आवाजातल्या र्णलच्ि णिव्या अन 
िमक्या ऐकून किी माझा िीर सुटायिा तर मला म्महिायिे सुिाबाई तू या घरिी कती बाई. किता, काळजी, 
दुःख कुरवाळत बसिं आपल्या घराला परवडायिं नाही.” 

 
माडखोलकरािं कुटंुब लहान. त्यानंा फारसे नातेवाईकही नव्हते पि िातंाबाईंच्या माहेरिे आप्त 

त्यािेंि होऊन रे्ले होते. पणरवार मात्र खूपि मोठा. ते वार्ायिे पे्रमानं अर्त्यानं आणि रार्ावायिेही. 
भाऊरावानंा कुिी आवडला की त्यानंी आपल्या ित्रिायेत त्याला घेतलाि म्महिनू समजा. काही णदवस त्यािी 
खूप वरवर व्हायिी. त्यािा कुवतीिा णविार न करता त्याला ब्रम्महाडं देऊ करायिे. काही णटकायिे. 
त्याचं्यापासून काहीबाही णिकायिे. काही नुसत्या र्प्पपा मारायिे. काही कायगक्रमाला जाऊन जवळीकेिे प्रदिगन 
करायिे तर काही खाऊन णपऊन िष्टपुष्ट होऊन त्यानंी णमळवनू णदलेल्या नोकरीत रंु्तून पडायिे. पि एकूिि 
णवद्याथांच्या सहवासात ते मजेत असायिे. साहणजकि या लोकािंा मुक्त वावर घरात सवगदूर असे. त्यामुळे 
खाजर्ी हा िब्दि आमच्याकरता राणहला नाही. जे जे देिं िक्य असेल ते देिं हा घरािा स्वभाव. त्यामुळे 
अपूवाईिा पदाथग मुलाकंरता वर्ळून ठेविं वर्ैरे िक्यिं व्हायिं नाही. मी ही हळुहळू सवगसमभाव णिकले. 
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आपलं कुटंुब समाजािा एक घटक आहे. आपला काही पसैा, वळे हा लोकाचं्या उपयोर्ी पडलाि पाणहजे असा 
त्यािंा कटाक्ष होता. लोकोपयोर्ी कामे स्विमग समजून अग्रक्रमानं केलीि पाणहजेत असं ते म्महिायिे. अनोळखी 
मुलानंा र्िपतीिी वर्गिी न देता परतवनू लावलेलं त्यानंा किी आवडायिं नाही. किी किी तर या िोड्या 
िोट्या देिग्यामुळे आमिं लहानंसं अंदाजपत्रक मार खायिं. अपंर् बाल णवकास र्ृह, वणनता णवकास र्ृहात 
सभासद म्महिून माझं काम करिं त्यानंा आवडायिं. माझं सरस्वती नाईट हायस्कूलमिे मुख्याध्याणपका म्महिून 
असिं हा तर कौतुकािा णवषय होता. पैिासाठी न अडवता र्रीब लोकािंी वकीलीिी कामं िदं्रिखेर बरेिदा 
करायिे. यािा त्यानंा फार अणभमान वाटायिा. िार िादंािी सरदारकी णमळाल्याच्या खुषीत ते असायिे. 

 
भाऊरावाबंरोबर सतत असल्यामुळे त्याचं्या अनेक ििांिी मी मूक साक्षीदार होते. अिावळेी ते वरे्ळेि 

होऊन जात. त्यािंा ठाम तकग संर्त बुणद्धवाद, द्रष्टेपिािे णनिगय, समोरच्या हस्तीिं मतपणरवतगन करण्यासाठी 
केलेली बौणद्धक कसरत, क्वणित केलेले आजगव हे सर्ळं बघिं, ऐकिं हा एक वस्तुपाठि असे. राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज कॅन्सरने आजारी असताना भाऊराव )मी आलेि( त्यानंा भेटायला मोझरीला रे्ले होते. तेथे 
रे्ल्यावर भाऊरावानंा कळलं की कॅन्सर बरा व्हावा म्महिून महाराजावंर सपगदंिािा उपाय होिार आहे. तीव्र 
णवषािे काळे, णपवळे, णहरव े साप टोपल्यात बंद करून ठेवले होते. असली अघोरी उपाय योजना करु नये 
म्महिून भाऊरावानंी नाना प्रकारानंी कळकळीने णवनवले. महाराज काहीि बोलेनात, तेव्हा अखेरिा प्रयत्न 
म्महिून तळमळून म्महिाले, “महाराज तुम्मही काय सवग सामान्य आहात का? देिभक्तीिी ज्योत जनमनात 
उजळविारे तुम्मही या अिा अंिारात उडी मारुन स्वतःला सपंविार का? तुमच्या वदेना णनयती म्महिनू 
स्वीकारा. तुम्महाला मतृ्यिू येिार नं? मर् तो सपगदंिानं येण्यापेक्षा कॅन्सरनं आलेला काय वाईट!” लरे्ि आम्मही 
नार्पुरला परत आलो. परत येताना ते फार व्यणथत झालेले होते. तुकडोजी महाराजानंी तो उपिार नाकारला 
असे नंतर कळले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्यािी िमांतर प्रश्नावर पत्राने बरीि ििा भाऊरावानंी केलेली 
होती. डॉ. बाबासाहेब नार्परुला हॉटेल श्याम मिे उतंरले असतानाही दोन ििासते्र झाली. पि णतढे फारसे 
सुटत नव्हते. िवेटी ते म्महिाले, “णहन्दु िमानं दणलतावंर अन्याय केला म्महिून तुमिा कहदू िमावर रार् आहे नं? 
मी तुमिा रार् समजू िकतो पि तुमिा देि कहदुस्थानि आहे नं? मर् िमावरिा रार् स्वतःच्या मातृभमूीवर का ं
काढता? िमांतरि करायि ं तर ज्या िमािी मूळ ह्या देिातली नाहीत असा िमग कां स्वीकारायिा? िक्य 
असेल तर कहदुस्थानातला एखादा िमग स्वीकारा ककवा दुसरा िमग स्थापन करा.” काही णदवसानंी बाबासाहेब 
आणि लाखो दणलतानंी दसऱयाच्या णदविी बदु्ध िमािी दीक्षा घेतली. 

 
भाऊरावाचं्या मारे् कामािे व्याप खूपि असत. मोडीच्या वळिाच्या हस्ताक्षरात ते फक्त कादंबऱया 

णलहीत. बाकीिे सवग लेखन लेखणनक णलहून घेत असत. ढर्ळ अक्षरात िुद्ध णलणहिारा, मख्ख िेहरा ठेऊन 
मिे न बोलिारा, बराि वळे णडक्टेिन घेऊ िकिारा लेखणनक त्यानंा पसतं असे. पि तो उपलब्ि नसेल तर 
कोिीही िालायिं. फक्त णलणहिाऱयाला मंत्रपुष्ट्पाजंली ऐकून घ्यावी लार्ायिी घोडा णमळाला तर उत्तमि पि 
तो नसेल तर र्ाढवही िालेल असं ते म्महिायिे. हरकत त्यािंी नसे- र्ाढवािंीि असे, णदसेल त्याला काम 
सारं्ण्यािा एकूिि त्यािंा स्वभाव होता. एकाि वळेी अनेकानंा ते लीलया िोटी-मोठी कामं सारं्ू िकत. 
आपल्या पाि णमणनटाचं्या कामाकरता दुसऱयािी पन्नास णमणनटे वाया घालवायला त्यानंा मुळीि सकंोि 
वाटायिा नाही. क्षलु्लक कामही त्याचं्या मते महत्त्वािं असायिं. दोन णदवसानंी णलणहलं तरी िालेल अिा पत्राि ं
णडक्टेिन घेण्यािा तर्ादा माझ्या स्वयंपाकाच्या घाईतही ते लावत. माझ्या आजारपिातही ‘िोटंसि पि 



 अनुक्रमणिका 

अत्यावश्यक काम आहे’ अस ंम्महित. अिा तास णडक्टेिन द्यायिे त्यािंं काम पूिग झाल्यावर मर्ि त्यानंा माझ्या 
आजारपिािी जािीव व्हायिी. अिा वळेी मर् फटाके वाजायिे किी किी तर पािहजारी लड वाजायिी या 
र्ोष्टींिा त्यानंी आपल्यामनावर किी पणरिाम होऊ णदला नाही. कुरळया केसािंा राक्षस एकदा अंणकत झाला 
की तुमिी सर्ळी कामं पटापट करून टाकतो, असं मी र्ोष्टींच्या पुस्तकात वािलं होतं तो राक्षस कृपावतं 
होऊन आपल्याकडे आला तर णकती बरं होईल असं वाटायिं मला. त्या णदवसात देवानं तुला काय देऊ असं 
मला णविारलं असतं तर मी तो काम करिारा राक्षसि माणर्तला असता. पि देवानं किी णविारलंि नाही. 

 
आमिं हे मोठं खटलं िालवताना मला माझ्या आवडीणनवडी फारिा जपता आल्या नाहीत. िंद 

जोपासता आले नाहीत. माझं र्ािं सपंलं. कारि त्याकरता द्यायला माझ्याजवळ वळेि नव्हता. माझ्या काही 
मणैत्रिीही दुरावल्या. कारि त्याचं्यािी र्प्पपा मारायला त्याचं्याकडे जाण्यािी ककवा घरी बोलावण्यािी फारिी 
संिी णमळाली नाही त्यावळेी. माझ्या बाळंतपिाणिवाय मी किी माहेरी जाऊन राहू िकले नाही. आई-
वडीलाचं्या मृत्यु णदविीही मी आमच्या घरी परतलेली होते. माझ्या माहेरवासाच्या काळातही भाऊराव रोज 
माझ्या माहेरी यायिे. त्यामुळे पुष्ट्कळ वळेा आपलं माहेर कुठेतरी लाबं असायला पाणहजे होत अस तीव्रतेने 
वाटायिं. णनदान भेट तरी होते तेव्हा आहे हेि ठीक असहंी वाटायिं. अिा लहान सहान र्ोष्टींिा त्रास व्हायिा 
मनाला. कसा कोि जािे पि भाऊरावानंा माझ्या णविारािंा अंदाज यायिा. मर् काही णदवस तडजोडीिे 
सहकायािे जायिे. िातंपिे णविार केला की उिे )-( पेक्षा अणिकि )+( णिन्हि ठसठिीत णदसायिं. मर् हा 
माझा जन्म कुटंुबाकरता असं मी म्महिायिी. आपि स्वतःि घेतलेले हे अच्ग्नहोत्र भाऊरावाचं्या अंतापयंत 
साभंाळिार हे मीि माझ्या मनाला णदलेलं विन आठवायिं आणि मनावरिं मळभ दूर होऊन लख्ख सूयग प्रकाि 
पसरायिा. 

 
भाऊरावािंी णमत्रत्व नसलेल्या लोकािंी माझे स्नेहबंि असले तरी त्यािंी हरकत नसे. मात्र ती व्यक्ती 

सभ्य, सुसंस्कृत असावी असं त्यािं म्महिि ं असे अन् मलाही ते पटायिं. घरातील कुिाच्याही व्यणक्तर्त 
संबंिाच्या त्यानंी आदरि ठेवला. पु. भा. भावे- काका हे भाऊरावाचं्या वतुगळातले ककवा पीरवारातले नव्हते. 
पि मी काका आणि काकंूकडे जाऊन खूप र्प्पपा मारुन ताजी तवानी होवनू यायिी. त्यािें नार्पूरिे वास्तव्य 
काही मणहन्यािं असल्यामुळे तर त्या दोघाणंवषयी मला खूप असोिी होती. भाऊरावांना हे माहीत असल्यामुळे 
वळे काढून मला जायला सारं्त. पुण्यािे रा. ज. देिमुख त्यािें णकत्येक वषांिे प्रकािक. देिमुख पतीपत्नीिे 
त्यानंा कौतुकही होते. त्याचं्या घरी आम्मही जाऊन रहातही होतो. पि काही कारिानं पुढे संबिं दुरावले 
भाऊरावािें. मी आणि हे मुलंही त्याचं्याकडे जाति राणहलो. देिमुख पतीपत्नीनीही व्यवहारातील कटुता 
आमच्या संबिंात येऊ णदली नाही. भाऊरावाबंरोबर मी पुण्याला रे्ले की त्यािें फोन यायिे, काम नसलेल्या 
वळेात र्ाडी पाठवनू ते मला घेवनू जायिे परत आिनू सोडायिे. असा मनािा उमदेपिा अनुभवाला येि ं
दुर्ममळ. 

 
मला मािसं ओळखता येत नसत. णकत्येक फटके खाव ेलार्ूनही आजही ते िहािपि मला आलेलं 

नाही. पस्तीिी ओलाडंली तरी एखाद मािूस इतकं र्ाढव ं कसं राहू िकत असा त्यानंा प्रश्न पडायिा. 
साविपिे हातिं राखून बोलि,ं प्रसंर्ािा फायदा घेऊन स्वतःिा मोठेपिा वाढविं या वर्ैरे र्ोष्टीत माझ्या 
कमजोरपिािा त्यानंा रार् यायिा. वलयाणंकत मािसाच्या घरातील सर्ळीि मािस ं थोडी काही मोठी 
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असतात. ती असतात आपापल्या जार्ी असं माझं म्महिि असायिं. ‘जन्मतः कोकिस्थ असूनही माझं 
व्यवहारज्ञान इतकं कच्च कसं,’ असं ते म्महिायिे “र्ोरे, घारेपि, कंजूषपि जस माझ्यात नाही तसिं हे अस” 
मी म्महटलं की ते हसायिे. पि किी किी त्यानंा माझ्या भणवतव्यािी काळजी वाटायिी. त्यांिा मूड पाहून मीही 
णविारायिी त्यानंा की, “मी जर महत्वाकाकं्षी असते. आत्मकें णद्रत असते. व्यवहारितुर असते तर आजिं हे 
वातावरि राणहल असतं का”ं? मर् एकदम ते णवषय पालटून टाकत. “आम्मही माडखोलकर उत्तम 
अॅडणमणनस्रेटर आहोत. तू कारकून आहेस” असं नेहमीि म्महिायिे. यािा अथग त्यानंा माझं कौतुक नव्हत असा 
नाही. नसलेले रु्ि मला णिकटवनू टाकत. मी माझा बेडकािा बैल होऊ किीि णदला नाही ही र्ोष्ट वरे्ळी. 

 
भाऊरावािं र्ोत्र बहुिा नारदमुनी हे असाव. त्यांना लहर आली आणि मोकळा वळे णमळाला की ते कळ 

लावत. मीनाला काही सारं्तील, मर् मीना म्महिाली म्महिून मला, मर् माझ्या नावावर ह्याचं्याकडे दुसरिं काही 
खपवतील. बाबासाहेब तर असं म्महित होते. असं सुनीलला सारं्तील. अनेक र्ैरसमज व्हायिे. मर् नंतर किी 
त्यािंी नारदीय कळा लक्षात आली तेव्हा आम्मही ठरवलं की आपली आपसातं भाडंि व्हायिी असली तर ती 
होऊ दे. आपि कडाकडा भाडूं पि भाडंिािं कारि आपि असायला हव.ं भाऊरावानंी लावलेली काडी नको. 
आम्महाला म्महिायिे की, “तुम्मही सर्ळे एकत्र होता आणि मला म्महाताऱयाला एकटं पाडता.” ६४ च्या सुमारास 
आम्मही जेमिा मोठा फ्रीज घेतला. त्याकाळी घरोघर फ्रीज नव्हते. फ्रीजिा मोठा आकार पाहून लोक कौतुक 
करायिे ते ऐकून घेतल्यावर स्वतःहून खालच्या आवाजात सारं्त, ‘अहो मी आणि बाबा र्रम डोक्यािे आहोत 
न सुिाला त्रास होतो. णतनं हा भला मोठा फ्रीज अिासाठी घेतला की जो रार्वले त्याला फ्रीजमिे बसवनू िातं 
थंड करता येईल.’ लोक मोठ्यानं हसून त्यानंा दाद द्यायिे अन माझ्याकडे बघायिे. आमंत्रिानंा नकार द्यायिा 
असला तर सारं्ायिे की, ‘मी सुिाबाईला णविारुन सारं्तो.’ किी म्महिायिे, ‘मला नाही वाटत सुिा परवानर्ी 
देईल,’ लोकानंा वाटायिं एवढ्या थोर मािसाला सुनेिा केवढा जाि. आमंत्रि स्वीकारायिं असलं तर मर् 
त्यािंी र्ैरसोय होत नसे, त्यानंा कसलाही त्रास होत नसे. सूज्ञ लोकानंा बहुतेक हा प्रकार माहीत झाला 
असावा. कारि मला कुिी बोल लावला नाही. 

 
भाऊराव समजिं ही सोपी र्ोष्ट नव्हती. ते रार्ीट होते, लहरी होते पि सािे सरळ होते, पे्रमळ होते. ते 

मनस्वी होते पि आपल्या लोकाचं्या बिंनातही होते स्वतःच्या मनाप्रमािे सवग करून घेत पि त्याचं्याकरता जीव 
पाखडत. त्यानंा र्ृहीत िरता येत नसे. कामािा रेटा असल्यावर त्यािं वार्िं वरे्ळं असायिं आणि कामािा भर 
उतरल्यावर णििलेले असले तरी प्रसन्न असायिे. लहान सहान बाबींमिे किी सल्ला णविारायिे तर किी, 
‘मला कळतं तुमच्या सल्यािी र्रज नाही’ म्महिायिे. आम्मही सवांवर खूप पे्रम असूनही अणलप्त बनायिे तर किी 
कुटंुब कणबल्यात रहात असूनही एकाकी असायिे. ते णनभगय होते आणि णभते्रही. किी ज्या मािसावंर खूप पे्रम 
करायिे त्याचं्यािी कठोरपिानं वार्त. त्यामुळे त्यािंी र्ाडी सांिा बदलून दुसऱया रुळावर केव्हा जाईल हे 
कळायि नाही. त्याचं्यासोबत सतत मी असल्यामुळे मलाि तीव्र िटके बसायिे. कुिाहीसमोर काहीही 
बोलायिे. क्षलु्लक कारिावरुन असह्य व्हाव ं एवढं रार्वायिे. हा सर्ळा वाढत्या वयािा पणरिाम होता हे 
आम्महालाही कळत होतं पि अनोळखी लोकासंमोर अकारि होिारा अपमानही पिवायला जड जात होता. मी 
फारि नाराज झाले ककवा उदास झाले की मला म्महिायिे, “मी एक संतापी पि तंू का नाही िातंपिानं सहन 
करत.” किी म्महिायिे, “तू माझा खुळेपिा खपवनू घेतेस त्यामुळे लोक तुझी तारीफ करतात.” एकदा 
म्महिाले, “आता मी तुझा सासरा नाही. तंू मला आजपासून आपला िौथा मुलर्ा करून टाक म्महिजे सर्ळेि 
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प्रश्न सुटतील.” माझी मुलं “हा तुझा िाकटा मुलर्ा सवात वरिढ त्रास देतो” अस र्मंतीनं म्महिायिी. मुद्दा 
णिघळायिा नाही. वाद संपायिा आणि सर्ळ्यािंाि समजूतदारपिा वाढायिा एवढं मात्र खरं. 

 
७४ साली उन्हाळ्यात घरच्या र्ाडीनं आम्मही सवग बद्रीनारायि, बद्रीकेदार, अलाहाबाद, बनारस असा 

मोठा प्रवास दीड मणहन्यात करून आलो. त्यानंा आपल्याला हा प्रवास घडल्यािे मोठेि समािान होते. संपूिग 
प्रवासात संस्कृत काव्य व नाटकाणंवषयी आमच्यािी बोलत होते. णवदेिात जाऊन आले तरी णहमालय बघता 
आला नसल्यािी रुखरुख आता राणहली नाही असं म्महित होते. र्ंरे्च्या णहमालयाच्या दिगनानं ते भाराऊन रे्ले 
होते. त्यानंा थकवा यायिा. पि प्रवासातं उत्साही होते पि आमच्या र्ाडीला अपघात घडला तर काय होईल. 
अिी दुष्ट िकंा मनात येऊन ते घाबरुन जायिे. त्यािंा थरकाप व्हायिा. मर् ते बोलू िकायिे नाहीत 
आजूबाजूला बघू िकायिे नाहीत. डोळे णमटून घेत. मुक्कामावर पोिल्यावर ते थोडे िातं व्हायिे. त्याचं्यातला 
हा बदल अणनष्ट होता पि नार्पुरला आल्यावर ते पूवगवत झाले, “माझ्या मुलानं पोटातलं पािी न हालवता, 
सवग सुख सोयी उपलब्ि करून, श्रीमंती थाटातं प्रवास घडवनू माझी इच्िा पूिग केली” असं ते सारं्त! प्रत्यक्ष 
भेटीत ककवा पत्रभेटीत नंतरही पुण्या, मंुबईला दोनदा जाऊन आलो. त्यानंी कामं पुष्ट्कळ कमी केली असली 
तरी पत्रव्यवहार िालू होता. तरुि भारतात आठवड्यातून दोन वळेा अग्रलेख णलहीत होते. आर्मथक समस्या 
नव्हत्या. नातवडें मार्ी लार्तील यािी खात्री वाटावी अिी णिन्हे णदसत होती. त्यािें णवद्याथीही णिकून 
नोकरीला लार्ले होते. आणिबािीमुळे तरुिभारतािी काळजी त्यानंा वाटत होती. पि तोही योग्य व्यणक्तच्या 
हाती सुरणक्षत होता. जन्मभरािी दर्दर् संपली होती. णनघोर िातं आयुष्ट्य जर्ण्यािे णदवस आलेले होते. पि 
एकाएकी त्याचं्या जर्ण्यातला आनंद णनघून रे्ला आहे. असं आम्महाला जािवायला लार्लं. णविार करुनही 
आम्महाला या िक्कादायक बदलािं कारि कळलं नाही. िालता येत असून ते हंतरुिावरुन उठायिे नाहीत. 
त्यानंा अन्न पिेनासे झाले. रोज डॉक्टर त्याचं्या तपासण्यासाठी घरी येत. औषि देत. त्यािंी िुश्रुषा मी स्वतः 
करत होते. पि ते कुिाति रमेनात. त्यािंा जीवनरस आटून रे्ला. “भाऊराव वािून दाखव ू का तुम्महाळा? 
नाट्यपद ऐकता का?ं अंर्िातं िान ऊन पडलं आहे. आपि बसायिं का?ं” अिा नाना प्रश्नानंा नको एवढं 
एकि उत्तर देत. मात्र सारख खायला मार्ायिे. त्यानंा अन्न पिायिं नाही. अणतसारािी बािा झालेली होती. 
त्यामुळे जास्त खायला णदले तर त्यानंा त्रास व्हायिा आणि आम्महालाही. आणि नाही णदलं तर मला 
रार्ावायिेि. िातंाबाई रे्ल्यावर केवळ मीना, बाबाकरता मी जर्लो असं म्महििारे वडील आपल्या मुलािंी 
िार वाक्यही बोलायला उत्सुक नसत. नातवडंािं उठसूठ कौतुक करिारे आजोबा त्यािंी णविारपूस करीनात. 
ती त्याच्या खोलीत जाऊन बसली तर थोड्याि वळेात त्यानंा घालवनू देत. तरुि भारतातले सहकारी 
भेटायला आले तर एक दोन वाक्य बोलून डोळे णमटून घेत. त्यािें णवद्याथी आले, णमत्र आले तरी थोड्या फार 
फरकाने हाि प्रकार व्हायिा. त्यानंा िारीणरक वेदना फारिा नव्हत्या तरी सारखे ओरडायिे. त्यािें िरीर 
दुबगल झालं होतं त्यापेक्षाही त्यािंी बदु्धी क्षीि झाली होती. त्यािं ंहे रुप पाहून मला रडायला यायिं. त्यानंा बरं 
वाटाव ं म्महिून काहीही करण्यािी आमिी तयारी होती. पि करून घेण्यािी त्यािंी तयारी नव्हती. आमच्या 
लक्षात आलं की त्यानंी जर्ायिं नाकारलं आहे. त्यािं फक्त िरीर आपल्यात आहे. त्यािंी मन बुद्धी उरलीि 
नाही. णदवस भर झोपल्यानं रात्री झोप यायिी नाही. सारखे हाका मारायिे मला. ह्यानंा, सुनीलला, मला 
णवषािी र्ोळी मार्ायिे सारखे. मी सारखीि त्याचं्या जवळ असल्यामुळे मला अर्दी असह्य व्हायिं. िवेटी मी 
एकदा म्महटलं. “मी आिून देते णवषािी र्ोळी तुम्महाला. तुमिी सुटका करते अन् मर् खून 
केल्याच्याआरोपावरुन फािी जाते.” त्यानंतर ती मार्िी संपली. ‘खायला दे’ आणि ‘लवकर सोडव’ अिी दोन 
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वाक्यि ते िभंरवळेा म्महिायिे “माझ्याजवळ बस मला खायला घाल, थोपट,” “असं म्महिायला लार्ले. ते 
णवकलारं् झाले होते. णनव्वळ हाड उरली होती त्यािंी ते इतके केणवलवािे दयनीय झाले होते की आम्महाला ते 
बघिं कठीि झालं होत. जन्मभर ताठपिे जर्लेल्या मािसािेि हे रुप बघिं दुःखाि झालं होतं. आकािीच्या 
कुऱहाडी, खुिाल पडो माझ्या माथी, परी ते सोसण्यािे सामर्थ्यग द्याव.े एवढेि परमेश्वराला जन्मभर मार्िारे 
भाऊराव आर्णतक होऊन लािार होऊन, ‘मला मुक्त कर’ असं णवनवत होते. लवकर ने म्महिून प्राथगना करत 
करत होते. त्याचं्या इतकि सर्ळ्यानंा हे असह्य झालं होत. देवानं त्यानंा लवकर बोलावनू घ्याव ं अस ं
आम्महालाही वाटायला लार्लं. अखेर िणनवारी २७ नोव्हेंबर ७६ ला त्यानंा बोलवण्यािी परमेश्वराला इच्िा 
झाली. त्याचं्या मृत्यूसमयी हे व मी आम्मही दोघेही त्यांच्याजवळ होतो. आमच्याकडे पहात असताना िातंपिे 
त्यािंा मृत्यू झाला. आम्मही दोघं, आमिी मुलं जवळपास पंिरा णमणनट णनःिब्द बघत बसलो होतो त्याचं्यापािी, 
मर् अतीव दुःखानं पि िातंपिे पुढच्या तयारीला लार्लो. 

 
सहा पायाचं्या आमच्या संसार िकटािे दोन पाय णनखळून पडले होते. राणहलेल्या िार पायानंा र्ाडा 

पुढे ओढायिाि होता. एखादा वारकरी वैकंुठाला णनघून रे्ला म्महिून कदडी अिी मिेि नाही थाबंत, 
बाकीच्यािंी वाटिाल सुरुि राहते. 

 
❇ ❇ ❇ 
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|नागपूर आशण ग. त्र्य.ं माडखोिकर|  
------------------------------------------------------------------- प्रभाकर त्र्यं. िाफेकर 
 

 र्जानन त्र्यंबक अुपारख्य भाऊसाहेब माडखोलकर अेक श्रेष्ठ कादंबरीकार, अणतिय मार्ममक अग्रलेख 
णलणहण्यानं र्ाजलेले तरुि भारत या नार्पूरच्या दैणनकािे संपादक, अेक िोखंदळ समीक्षक तसेि अेक अतु्तम 
वक्ता, रणसक, कला-पे्रमी आणद अनेक रु्िामुंळे संपूिग महाराष्ट्राति नव्हे तर जर्भर परसरलेल्या णनदान 
मार्च्या णपढीच्या मराठी वािकानंा ज्ञात आहेत. 
 

नार्पूरला स्थाणनक होऊन नार्पूरच्या साणहत्य के्षत्रात समाजकारिात, स्वतःच्या कतगबर्ारीने, 
याजर्ािा णनरोप घेईपयंतच्या अनेक वषांच्या काळात ते सतत र्ाजत राणहले. मराठी सारस्वताच्या 
इणतहासातलं अेक सानेरी पान भाऊसाहेबाचं्या साणहत्य- के्षत्रातील योर्दानाकरता वरे्ळंठेवाविं लरे्ल. 

 
नार्पूरच्या इणतहासातही भाऊसाहेब माडखोलकराचं्या कामणर्रीिा र्ौरवानं उल्लखे होइल. मला 

त्यािंा सहवास थोडा लाभला. माझ्या स्वतःच्या आणि त्याचं्या अर्दी णनकटच्या पणरवारातील श्री. िंद्रिखेर 
आणि सौ. मीनाक्षी फडिीस तसे श्री. केिवराव पोतदार आणि श्री. मुकंुदराव नाणनवडेकर याचं्या स्मतृी 
भाऊसाहेबाबंद्दलि कृतज्ञतेन सादर केल्या आहे. यासवग स्मतृीवरुन आपल्याला भाऊसाहेबांिे णवणवि के्षत्रािंी 
कसे संबिं होते. त्यानंी णकती तरी बाबतीत अनेकानंा नुसतं मार्गदिगनि केलं नाही तर सहाय्यही कसे केलं, ते 
अेक उत्तम पुरुष कसे होते यािी कल्पना येते. ते णवख्यात कादंबरीकार व कथाकार होते त्यानंी काही कणवताही 
णलणहल्या. पुण्याला स्थापन झालेल्या साणहच्त्यकाचं्या “रणव-णकरि मंडळा” तले तेही अेक प्रमुख घटक होते. 
श्रीपाद कृष्ट्ि उफग  तात्यासाहेब कोल्हटकरानंा भाऊराव आपल्या रु्रुस्थानी मानीत आणि तात्या साहेबािंा या 
आपल्या णप्रय णिष्ट्यावर फार लोभ होता हे सारं मी एैकून होतो. मणॅरकिी परीक्षा उत्तीिग होइस्तोवर “भरं्लेले 
देऊळ” आणि “मुक्तात्मा” या भाऊरावाचं्या र्ाजलेल्या कादंबऱया मी वािल्या होत्या. त्यािें णकतीतरी अग्रलेख 
वािले होते. सयुंक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेबाबातिा ठराव बेळर्ावला भरलेल्या साणहत्य सम्ममेलनाच्या 
अध्यक्षपदावरुन आठवि करताना प्रथम भाऊरावानंीि माडंला होता व संयुक्त महाराष्ट्रािी संकल्पना प्रथम 
जाहीररीत्या णविद करिारे भाऊरावि होते हे सारे मला ज्ञात होते. 

 
काही योर्ायोर्ाने मला भाऊरावंाच्या मार्गदिगनानुसार त्यानंी सुिवलेल्या “तरुि भारत” मिील 

सहकाऱयाचं्या हाताखाली रोज दोन-तीन तास का होईना काम करण्यािी सिंी णमळाली. भाऊरावानंी तोंडी 
साणंर्तलेला मजकूर णलहून घेिारे अणतिय तत्पर आणि हुिार असो काही लेखणनकही होते. फार क्वणिति पि 
िोटा मजकूर त्यानंी तोंडी सांणर्तल्यावर समोरि बसून णलहून घेण्यािी सिंी मला लाभली. भाऊरावािें णवणवि 
उत्तम रु्िही त्या लहानिा काळाति मला अनुभवता आले. 

 
 बहुतेक सर्ळेि त्यािें पणरणित र्. त्र्य.ं माडखोलकरानंा भाऊसाहेब म्महिूनि संबोित असत. मी 

त्यानंा भाऊराव म्महित आलो, याला एकि कारि १९४४ पासून त्यािंा मुलर्ा िंद्रिखेर यािा वर्ग णमत्र म्महिून 
माझा त्याच्यािी णनकटिा पणरिय होतो. आमिे घर िंद्रिखेरच्या घरापासून फार लाबं नव्हते. त्यामुळे 
जवळजवळ रोजि त्याचं्या घरी माझं जाि ं येिं माझ्या णवद्याथी दिते होतं. बिूंतुल्य िदं्रिखेर आणि 
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भणर्नीप्रमािेि असलेली त्यािंी कन्या मीना वणडलानंा ंज्या नावानं हाक मारीत त्याि नावानं हाक मारण्यािी 
मला सवय पडली! तेि नाव मी तेव्हापासून बहुिा वापरत आलो आहे. “तरुि-भारत मध्ये मलाही उमेदवारी 
करता येईल का?” हे णविारायला रे्लो तेव्हा पणहल्या णदविीि सायंकाळी त्यानंी मला स्पष्टपिे कल्पना णदली 
की, दोन-तीन तास मला सारं्ण्यात येईल ते काम करावं लारे्ल. हे प्रणिक्षि समजाव.ं मात्र कामाबद्दल पर्ार 
ककवा भत्ता ककवा कोितेही मानिन णमळिार नाही.” मर् ते म्महिाले. “डोळे णमटून नरकसह कितामि केळकरािंं 
संपूिग साणहत्य णमळेल तसिं वािून काढ.” मी जरा आियानिं पाणहलं त्याचं्याकडे, तेव्हा ते म्महिाले “यािा 
अथग फक्त नाटकंि त्यानंी णलणहलेली वािायिी नाहीत. त्यानंी णलणहलेली सर्ळी पुस्तकं; समजली नाहीत 
काही त्यातली, तरी वािायिी. हे वािन तुला इथल्या म्महिजे वृत्तपत्राच्या कामाकरता उपयोर्ीि पडेल.” 
नंतर “तरुि-भारत” मिल्या मला ज्या णवभार्ात काम करावं लार्िार होतं त्यातले उपसंपादक, वाताहर, 
अन्य मोठी मािसं याचं्याबद्दल त्यानंी अनेकानंा साध्या वाटतील पि फार मोलाच्या र्ोष्टी मला साणंर्तल्या ते 
म्महिाले “मी तुला र्ोकवदराव र्ोखल्याचं्या स्वािीन करिार आहे. ते सारं्तील ते काम करायिं. काही 
णदवसानंी तुला एखाद्या सभेला ककवा बैठकीला बातमी घेण्याकरीता, णरपोटग णलहायला ते पाठवतील. स्वतः 
तोंडी ते सारं्तील तो मजकूर न कंटाळता णलहून घ्यायिा. सािेि कपडे )पि स्वच्ि( घालिारे दुसऱयाचं्या 
नेहमी उपयोर्ी पडिारे ए. श्री. पटविगन आहेत. रात्रपाळीतही न कंटाळता व्यवच्स्थतपिे काम करिारे पां. णि. 
करकरे आहेत. एखाद्या सभेिा, मुलाखतीिा णरपोटग णतथल्या णतथे स्वच्ि आणि सुंदर हस्ताक्षरात पुन्हा 
त्याच्यात कसलाही बदल करावा लार्त नाही अिा पद्धतीनं यिवतंराव िास्त्री णलणहतात. या सर्ळयाकंडूनि 
तुला खूप णिकायला णमळेल.” 
 

भाऊरावानंी साणंर्तलेल्या त्या र्ोष्टींच्या सत्यतेिा प्रत्यय मला फार लवकर आला. लहान बठैकींना 
कायगक्रमाला मला वृत्त र्ोळा करण्याकरताही हळुहळु जायला णमळाल एकदा एका व्याख्यानािं वृत्त घ्यायला 
र्ोकवदरावानंी मला जायला साणंर्तलं. त्या वक्त्यािी भाषि मी आिी ऐकली होती. फार सामान्य दजािी ती 
असत. सर्ळे )ऐकिारे( बोअर होत! मी र्ोकवदरावानंा म्महटलं, “मला नाही यािंं भाषि आवडत मला नका 
पाठव.ू” भाऊरावानंी माझ ंहे बोलिं ऐकलं. मला त्याचं्या टेबलाजवळ बोलावनू मला ते म्महिाले. “वाताहराला 
एखादा कायगक्रम आवडत नसला, भाषि आवडत नसलं तरी त्याच्या आवडीणनवडीिा प्रश्नि नसतो. त्याला 
पाठवलं त्या णठकािी जाऊन त्यानं णरपोटग आिलाि पाणहजे. तुला रे्लंि पाणहजे,” एक मोलािा िडा मला 
णिकता आला. दोन वषग मी “तरुि भारत” मध्ये णिकाव ू उमेदवार म्महिून काम केलं. सायं. पाि ते रात्री 
दहापयंत मी असे. दुसऱया वषी सीटी कॉलेजमध्ये प्रथम वषात प्रविे घेतला त्याला कारिही भाऊरावि होते. 
पणहल्या वषी )मणॅरकनंतरच्या( मी कुठेि प्रविे घेतला नव्हता. तू बी. ए. तरी व्हायलाि पाहीजेस “असं ते 
म्महिाले” आता या ंदुसऱया वषी मला कॉलेजमध्ये णिकायिं आहे हे वणडलानंा सारं्ण्यािी आणि फी मार्ायिी 
कहमत होत नाहीं” हे भाऊरावानंा मी साणंर्तलं. भाऊराव म्महिाले “खिािी तू काळजी करु नकोस. मी भैय्याजी 
पाढंणरपाडंयानंा तुझ्या प्रविेाकरता पत्र देईन. तुझ्या फीमध्ये सवलतीबद्दलही णलहीन पि तू कॉलेजमध्ये 
जाि.” मी कॉलेजमध्ये जाऊ लार्लो. काही मणहन्यानंतर माझ्या वणडलानंीि मला आपिहून फी देिं सुरु केलं 
पि या णिक्षिाकरीता प्रारंभीिं प्रविे िुल्क व फी देखील भाऊरावानंीि भरली. महाणवद्यालयात एरवी मी प्रविे 
घेतलाही नसता. ते िक्य झालं भाऊरावानंी णदलेल्या प्रोत्साहानामुळेि. 
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एक प्रसंर् आठवतो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ककग  रोर्ाच्या िवेटच्या अवस्थेत मोझरीला 
होते. त्याचं्याकरता केलेले सवग उपाय णनष्ट्फळ ठरत आहेत दुदैवानं आपल्याला अिुभ बातमी एैकावी लार्िार 
यािी कल्पना होती. बडीवरील व्हेरायटी टॉकीज समोरिा एक णरक्षावाला दुसऱयाला सारं्त होता.... मी ते 
बोलिं ऐकलं व वरे्ानं “तरुि भारत” कायालयात पोहिलो आणि भाऊरावानंा ऐकलेलं वृत्त साणंर्तलं. ते 
म्महिाले “अिा ऐकण्यावर णवश्वास ठेव ू नये. वृत्तपत्रानंा बातम्मया लवकर णमळताति. जोपयंत पूिगपिे 
खात्रीलायक अिी कुिाच्याही णनिनािी बातमी आपिाला कळत नाही, तोंवर आपल्याकडून आपि कुिालाही 
ती अिुभ बातमी सारं् ूनये.” सुदैवाने त्या णदविीिी ती बातमी खोटीि ठरली पि त्या णनणमत्तानं भाऊरावाकडून 
एक िारं्ला पाठ णमळाला. 

 
मला एकदा ते मजकूर णलहायला सांर्त होते. एक पत्र घेऊन मला कुिाकडे तरी जायिं होतं. माझा 

पणरिय त्या पत्रात प्रथम त्यानंी करुन णदला व “आपि कृपया हे पत्र घेऊन येिारे - त्याचं्या बरोबर िक्यतर 
पाठवावा” अिा आियािा िवेटी मजकूर होता - मला माझं नाव पूिगपिे णलणहण्यािी त्या काळात तरी सवय 
होती. समोर बसलेल्या भाऊरावािं. लेखनाकडे पूिग लक्ष होतं. मला ते म्महिाले “कत्रबक िब्द काय 
णलणहतोस?” त्र्यंबक णलही. मी म्महटलं “माझे वडीलही तसाि हा िब्द णलणहतात.” ते मला म्महिाले, “तेही मर् 
िूक णलणहतात. पुष्ट्कळ जि असाि तो णलणहतात. त्र्यंबक िब्द हवा. णत्र आणि अंबक म्महिजे त्र्यंबक तीन 
डोळ्यािंा म्महिजे िकंर. वणडलािंी िब्द णलणहण्यातली िूक तू त्यानंा दाखव ूनकोस. तू स्वतः मात्र िब्द िुद्ध 
णलहीत जा.” 

 
भाऊरावानंा भेटायला “तरुि - भारत” मध्ये खूप मोठी मािस ं येत त्याचं्याबरोबरही भाऊरावाचं्या 

काव्य-िास्त्र णवनोदाच्या झालेल्या र्प्पपा ऐकता आल्या. श्री. बकुळ बढे, श्री पाश्वगनाथ अळतंकर आलेले 
आठवतात. इतवारी णवभार्ात राहिारे बबनराव नवघरे एकदा भेटायला आले होते. ते राम र्िेि र्डकऱयािें 
भक्त. हौिी कलावतंानंी सादर केलेल्या “पे्रमसंन्यास” नाटकाच्या प्रयोर्ात “कमलाकर” िी भणूमका त्यानंी 
अप्रतीम केली होती. भाऊरावाचं्या सारं्ण्यावरुन “पे्रमसंन्यास” मिील उठा.... कैलासनाथ -उठा अिा 
िब्दािंं स्वर्त खिखिीत आवाजात सणभनय, बबनरावानंी सादर करुन सवग उपच्स्थतािंी वाहवा णमळवली. 
भाऊराव म्महिाले बबनिं नाव मी कमलाकरि ठेवलं आहे” 

 
श्री. र्ोकवदराव टेंबेंना श्रीमतं बाबूराव देिमुखाकंडे भेटायला भाऊराव एकदा रे्ले होते तेव्हा मला ही 

त्याचं्याबरोबर जाता आलं. भाऊरावाचं्या िवेटच्या आजारात त्याचं्या प्रकृतीिी मुद्दाम णविारपूस करायला श्री. 
नरहर कुरंुदकर, श्री. पु. भा. भाव ेरे्ले होते तेव्हा त्याचं्याबरोबर मलाही उपच्स्थत राहता आलं. मला आठवतं 
न्या. मूती िदं्रिखेर िमाणिकारींच्या मोटारीति नरहर कुरंुदकर भाऊरावानंा भेटायला आले होते. वाटेत 
बोलतानंा ते म्महिाले, “रस्त्यावर समोरुन येतानंा भाऊसाहेब माडखोलकर णदसले तरी मी त्याचं्या पायाला 
हात लावनूकेव्हाही श्रदे्धने वदंन करेन कारिः भाऊसाहेबानंी हैद्राबाद ससं्थाच्या राजवटीत आमच्या 
प्रर्तीकरता जे काही केलं आहे, णतथल्या णवद्यार्थ्यांना नार्पूर णवद्यापीठाच्या परीक्षानं बसण्याच्या दृष्टीनं त्यानंी 
जे प्रयत्न केले ते आम्मही कायमिे कृतज्ञतापूवगक स्मरि केले पाणहजेत” फार णवनम्रतेनं नरहर कुरंुदकरानंी 
भाऊरावाचं्या प्रकृतीिी िौकिी केली आणि िीर णदला. मला आठवतं णकती तरी जिानंा भाऊरावानंी मदत 
केली. तरुि भारतमध्ये िपरािािं काम करिाऱया राजाराम नावाच्या तरुिाला त्यानंी परीक्षानंा बसण्याकरता 
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प्रोत्साहन देऊन िपरािािी नोकरी सोडून णरझवग बँकमध्ये नोकरी स्वीकारायला लावल्यािी र्ोष्ट श्री. िदं्रिखेर 
फडिवीसानंी साणंर्तली होती. 

 
पुरुषोत्तम भास्कर भाव ेआणि र्जानन त्र्यंबक माडखोलकर पूिगपिे णवरोिी मतप्रवाहािें पि मतामुंळे 

मनोभेद णनमाि झाले नाहीत. पु. भा. भावेंनी भाऊरावाचं्या अंत्यदिगनालाही उपच्स्थत राहून त्यानंा श्रद्धाजंली 
वाणहली कारि भाऊरावािंं कतृगत्व कुिीही णवसरिं अिक्य होतं. 

 
भाऊसाहेबानंी “तरुि-भारत” मिल्या सहकाऱयानंा मोलािं मार्गदिगन केलंि पि काही तरुिामंिला 

णलणहण्यािा िक्तीिा स्फुकल्लर् बरोबर ओळखून त्याना णलणहतं केलं. त्यानंा साणहत्याबरोबरि साणहत्य समीके्षिी 
दृष्टीही णदली. न्यायमतूी भास्करराव मासोदकर, केिवराव पोतदार, प्रा. सुरेि डोळके, प्रा. म. ना. लोह, 
प्रािायग राम किदे आदी अनेकानंा लेखनािं प्रोत्साहन णदलं श्री. िंद्रिखेर फडिीस यानंी जेव्हा जेव्हा 
भाऊसाहेबानंी बोलावलं तेव्हा ं तेव्हा ं आनंदानं त्याचं्या लेखणनकािं काम केलं होतं. केवळ आपलं मराठी 
सुिाराव म्महिून “तरुि भारत” च्या संपादकीय णवभार्ात पडतील ती काम फडणिसानंी केली. 
भाऊसाहेबाबंरोबर बडीवरच्या श्याम हॉटेलमध्ये नार्पूर मुक्कामात उतरलेल्या डी. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या 
भेटीकरीता आपल्याला जाण्यािी संिी णमळाली यािाही िदं्रिखेर फडिवीस आवजूगन अणभमानानं उल्लेख 
करतात. 

 
णनर्ममती ककवा सजृनिक्ती ज्याला म्महितात त्या रु्िामुळे भाऊसाहेब कथा -कादंबऱया कणवता ककवा 

समीक्षालेखि नव्हेत तर साणहत्यािी संबंणित अनेक सुंदर लेख तसेि णविषेतः त्यािें र्ाजलेले अनेक अग्रलेख 
णलहु िकले असा िंद्रिखेर फडणिसािंा णवश्वास आहे. तरुि भारतामध्ये सािारितः दर आठवडयात 
भाऊसाहेब तीन अग्रलेख णलहीत. सोमवारिा त्यािंा अग्रलेख अध्याच्त्मक वा िार्ममक असे महान व्यक्तींच्या 
रु्िपूजनाकरता त्यानंी णलणहलेले र्ौरवपर अग्रलेख तसेि मोठया व्यक्तींच्या णनिनानंतर भाऊसाहेबानंी 
णलणहलेले मतृ्यलेूख संपूिग महाराष्ट्रात र्ाजले. भाऊसाहेबाचं्या स्मतृींना उजाळा देतानंा श्री. िंद्रिखेर 
फडिीस म्महिाले. 

 
स्वतः केलेल्या लेखनािी पु्रफं भाऊसाहेब स्वतः तपासत. कथा-कादंबऱया मात्र त्यानंी स्वतः च्या 

हस्ताक्षरात घरीि णलणहल्या. ते अग्रलेख मात्र तोंडी सारं्त व लेखणनक णलहून घेत असे. त्यानंी वृत्तपत्राकरता 
केलेलं साणहत्यणवषयक लेखन असंि असे. वृत्तपत्राच्या णवणवि णवभार्ाकंरता अनेकामंिील अिूक रु्ि 
ओळखून त्यानंी सुिवलेल्या व नेमलेल्या व्यक्तींच्या कामात ते किीही ढवळाढवळ करीत नसत. एकदा एखादं 
काम णदलं की पा.ं णि. करकरे ककवा र्ोकवदराव र्ोखले ते व्यवच्स्थत करिारि, यिवतंराव िास्त्री ठळक पि 
सुरेख हस्ताक्षरात सभाबठैकींि वृत्त पुन्हा बघण्यािी व दुरस्त्या करण्यािी र्रजि भासिार नाही इतकी नीटस 
प्रत त्वणरत पे्रसमध्ये देिारि यािी त्यानंा खात्री होती. यिवतं बाळाजी िास्त्री म्महिजे य. बा. िास्त्री नावानं 
ओळखल्या जािाऱया आपल्या तरुि सहकाऱयावर त्यािंा फार लोभ होता. रात्रीिे अकरा - बारा वाजेपयंत 
यिवतंराव भाऊसाहेबानंा सहाय्य करायला “तरुि -भारत” कायालयात थाबंत असत. एकनाथराव )अे. श्री.( 
पटविगन हे भाऊसाहेबािें खास अंतरंर्ातले णमत्र होते. भाऊसाहेब आणि ए. श्री. पटविगन जिु एकाि 
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नाण्याच्या दोन बाजू होत्या. आदरानं भाऊसाहेबानंा भेटायला खूप मोठी मािसं येत. एखाद्या अडलेल्या मोठ्या 
कामाकरता भाऊसाहेबाकंडे त्यािंी मदत घ्यायला येत. 

 
एक उदाहरि फडणिसानंी साणंर्तलं – 
 
भाऊसाहेब संयुक्त महाराष्ट्रवादी तर त्या णदवसात )वारे िरे - आर्या िरे - म्महिून र्ाजलेले( 

जाबंुवतंराव िोटे णवदभग िंणडकेच्या मतूी समोर आमरि उपोषि )णवदभग णनर्ममतीिी िासकीय पातळीवर घोषिा 
होईस्तोवर( करायला बसलेले होते. जाबंुवतंरावािंी प्रकृती उपवासामुळे णबघडत िाललेली, त्वणरत त्यानंी ते 
थाबंवलं नाही तर णवलक्षि िणक्तपातानं दुदेवी र्ोष्ट होण्यािी भीती जाबंुवतंराव कुिािंही एकेनात. अर्दी 
णवरोिी मताच्या जाबंुवतंरावािें प्राि वािले पाणहजेत म्महिून काही पुढारी भाऊसाहेबांकडे आले व त्यानंा 
तुम्महीि काही या घटकेला मार्ग काढून जाबंुवतंरावािें प्राि वािवा असं म्महिाले मत -णभन्नतेिा णविार न करता 
र्दीनं ओसडिाऱया इतवारीतल्या उपोषिाच्यामंडपात भाऊसाहेब रे्ले. प्रथम काही बोलले नाहीत मर् 
जाबंुवतंरावािें लक्ष रे्ल्यावर प्रथम त्यानंी त्याचं्या अंर्ावर वात्सल्यानं हात ठेवला. थोडया वळेानं डोक्यावर 
पे्रमाने थोपटून भाऊसाहेब म्महिाले, “जाबंवुतंराव तुम्मही माझ्या मुलासारखे आहात. मुलर्ा असा नाही जाऊ 
द्यायिा हाि णविार णपत्याच्या मनात येिार.” बस - भावनावरे्ाने र्दर्दल्यान जाबंवुतंरावाचं्या तोंडून हंुदका 
बाहेर पडला. जाबंुवतंरावानंा पे्रमाच्या आग्रहापुढे आपला णविार सोडावा लार्ला. जांबुवतंरावािें प्राि वािले 
ते भाऊसाहेबाच्या वात्सल्याच्या वार्िुकीमुळे असं आम्महाला वाटतं.” 
 

मतै्रीच्या भाडंवलावर भाऊसाहेबानंा त्यािें काही णनकटिे णमत्र, “आपल्या कायगक्रमािं वृत्त तरुि - 
भारत मध्ये आलं पाणहजे त्याकरता उत्तम वृत्तपत्रप्रणतणनिी पाठवा.” अिी र्ळ घालीत. एकदा नार्पुरातल्या 
एका कहदुत्ववादी वयोवृद्ध पि कतगबर्ार पुढाऱयानं आपलं आज णिटिीस पाकग मध्ये भाषि होिार आहे. िारं्ला 
णरपोटगर पाठवा.” असा आग्रह केला त्यानंा भाऊसाहेब म्महिाले. “तुमच्या मतािा सावरकरवादी तरुि आहे 
आमच्याजवळ. त्यालाि पाठवने.” णत कामणर्री भाऊसाहेबानंी नेमकी फडणिसावंरि टाकली. पि त्या 
भाषिािं वृत्त कसं द्यायिं हा प्रश्न त्यानंा पडला. कारि त्या भाषिात मुख्यतः पंणडत नेहरंुिी कनदा नालस्तीि 
होती असाि प्रसंर् फडणिसावंर पुन्हा एकदा ओढवला श्री. ल. र्. उपाख्य कतारकसर् मते यानंी एकदा 
भाऊसाहेबानंा “माझी मुलाखत घ्यायला कुिाला तरी पाठवा आणि लेख तरुि - भारत मध्ये प्रणसद्ध करा” हा 
आग्रह भाऊसाहेबानंा केला. फडणिसानंी तीन णदवस त्यािंी मुलाखत घेतली पि ती वृत्तपत्रात आलीि नाही! 
कतारकसर् कमालीिे संतापले व हातातील काठीसह येऊन फडणिसानंा जाब णविारु लार्ले. वस्तुतः हे 
दोन्हीही लेख फडणिसानंी भाऊसाहेबानंा णदले होते. त्यानंी ते वािलेही होते पि अकारि कनदानालस्तीच्या 
मजकुरािे ते लेख िापून समाजािा रोष ओढवण्याऐवजी “फडणिसानंी मला लेख णदलेि नाहीत.” अस ं
भाऊसाहेबानंी म्महटलं. भाऊसाहे माडंखोलकराचं्या कन्या सौ. मीनाक्षी फडिीसानंाही आपल्या वणडलाचं्या 
काही आठविी साणंर्तल्या. 

 
भाऊसाहेबानंा संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत रामदास आदी िारकरी आणि वारकरी 

संप्रदायातंील संताचं्या साणहत्यािा आणि त्याचं्या महान कतृगत्वािा जसा साथग अणभमान आणि श्रद्धाभावही होता 
तसाि स्वतः च्या काळातील संताबंद्दल, अवणलया म्महिून णवख्यात असलेल्यािंीही ओढ होती. राष्ट्रसतं 
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तुकडोजी महाराजािंा त्यािंा णनकटिा पणरिय होता. कॅन्सरनं आजारी असलेल्या महाराजाचं्या िवेटच्या 
णदवसात त्यािंा आजार णवकोपाला रे्ला असताना मोझरीला, आपले सहकारी णदर्ंबरराव घुमरे आणि आपली 
कन्या सौ. मीना यानंा बरोबर घेऊन भाऊसाहेब महाराजािंी भेट घ्यायला रे्ले. महाराजाचं्या मृत्यनंूतर रु्रुदेव 
सेवा मंडळाला मठीिे आणि बुवाबाजीिे स्वरुप येऊ नये व पैिािा अपहार होव ूनये या हेतूने माडखोलकरानंी 
एक योजना तयार केली आणि ती त्यानंी तुकडोजी महाराजानंा सारं्नू त्यािंी या योजनेला संमती घेतली व या 
योजनेच्या कार्दावर महाराजािंी स्वाक्षरी घेतली.  
 

ती योजना म्महिजेि सतं तुकडोजी महाराज कॅन्सरणरलीफ सोसायटी. आज याि सासायटीतफे 
नार्पुरात कॅन्सरग्रस्त रुग्िाकंरता अद्यावत कॅन्सर हॉच्स्पटल उभे झाले आहे आणि काम करते आहे. 

 
त्या काळात विा मार्ावर नंतर स्थापन झालेल्या णवकास आश्रमािे िालक लाबंे महाराज याचं्या 

भणक्तर्ायनाने आणि उपदेिाने प्रभाणवत झालेला अनेक उच्चस्थानांवरील मोठी मािसेही होती. सौ. मीनाला 
िन्तोलीवरच्या भाऊसाहेबाचं्या “प्रसाद” बंर्ल्यात, रा. मु. सर्देव न्यायमतूी अण्िासाहेब मंर्ळमूती, पु. य. 
देिपाडेंही भाऊसाहेबाकंडे लाबं े महाराज जेव्हा येत तेव्हा आवजूगन अनेकदा आल्यािी आणि या साऱयाचं्या 
अध्याच्त्मक णवषयावंर ििा झाल्यािी आठवि आहे. लाबंे महाराजािें दैनंणदन व्यवहारातले काही नेम होते ते 
भाऊसाहेब व्यवच्स्थतपिे लक्षात ठेवनू व्यवस्था करत. 

 
बडया साणहच्त्यकािंी भाऊसाहेबाकंडे वदगळ असिं यात काही आियग नव्हतं. पि त्या काळात 

र्ाजलेल्या नाटकातील कलावतं आणि बोलपटातील कलावतंही आवजूगन भाऊसाहेबाचं्या णनवासस्थानी येऊन 
त्यािंी भेट घेत. र्ायनाच्या के्षत्रात र्ाजलेले कलावतंही येत. १९४८ ते १९५५ या काळात रारं्िेकरािंी कंपनी 
“कुलविू,” “आिीवाद,” “माझे घर,” “रंभा,” “ एक होता म्महातारा” नाटकाच्या प्रयोर्ाकरता येऊन जात 
असे. त्याआिी कितामिराव कोल्हटकरािंी बलवतं संर्ीत नाटक मंडळी, लोंढ्यािंी कंपनी, र्ंिवग 
नाटकमंडळी, दामुअण्िा मालविकरािंी नाटक कंपनी, इं. अनेक नाटक मंडळी येऊन या मोठया नाटक 
मंडळयातील सर्ळे बडे कलावतं भाऊसाहेबानंा भेटायला येऊन त्याचं्या सवग कुटंुणबयानंा आणि णनकटच्या 
णमत्रानंा आपल्या नाटयप्रयोर्ानंा बोलावनू समोरच्या रारं्ातल्या जार्ा त्याचं्यासाठी राखून ठेवत. जयराम 
णिलेदार आणि जयमालाबाई, पंणडतराव नर्रकर, पाश्वगनाथ अळतेकर, बाळ कोल्हटकर आणद कलावतंही 
येऊन जातं. कितामिराव कोल्हटकरानंी तर त्यावळेी लहान वयाच्या असलेल्या िदं्रिखेरकडून “पुण्यप्रभाव” 
नाटकातली एक भणूमका बसवनू घेतली होती! त्या णदवसात पु. ल. देिपाडें रारं्िेकरांच्या नाटयप्रयोर्ात काम 
करीत. आपल्या घरी पु. लं. नी केलेलं पेटीवादन. रारं्िेकरािंी रोजिी भेट, राजा बढे तसेि त्यािें बिूं बकुळ 
बढे, बबनराव बढे यािंं भाऊसाहेबानंा भेटायला येिं, बकुळ बढेंच्या णववाहप्रसंर्ी आपल्या आईवणडलानंी त्यानंा 
णदलेलं प्रोत्साहन व मदत, बकुळ बढयाचं्या झालेल्या अकाली णनिनाआिीच्या त्याचं्या र्ंभीर आजारामुळे 
व्यणथत झालेले भाऊसाहेब मीना ताईनंा आठवतात. भाऊसाहेब बोलके सुिारक नव्हते तर कते सुिाकर होते. 
जात-पात इ. अणनष्ट र्ोष्टींिा त्याचं्या जीवनात स्थानि नव्हतं. अनेक र्रजू मुलािंी िाळा-कॉलेजातली फी 
त्यानंी भरली. अनेकानंा नोकऱया णमळवनू णदल्या. ऐवढंि नव्हे तर आपल्या घरात कुटंुबातल्या घटकाप्रमािेि 
त्यानंा वार्िूक णदली. दर वषी अपंर् मुलाचं्या संस्थानंा. णदवाळीच्या णदवसात भेट देऊन ते फराळािं साणहत्य 
नेऊन देण्याकरता, सौ. िातंाबाईंनाही बरोबर नेत. नार्नदीवरच्या मॉडेलणमल्स जवळच्याि पलुानणजक 



 अनुक्रमणिका 

उंटखाना वस्तीत रोमन कॅथणलक ििगने िालवलेली )र्रीब अपंर्ाकंरता( एक संस्था कायग करत असते. या 
संस्थेकरता जी मोलािी मदत भाऊसाहेबानंी केली त्याबद्दल अणतिय आदरानं णसस्टर झेणवयर आणि णसस्टर 
कॅणलस्टा अनेकदा भाऊसाहेबानंा आणि सौ. िातंाबाईनंा भेटायला येत. र्ािंीजींच्या विानंतर खवळलेल्या 
समाजािा रोष उफाळला होता. भाऊसाहेबाचं्या घरावरही त्यािंी वक्र दृष्टी णफरली होती. जाळपोळ दर्डािंा 
मारा होण्यािी िक्यता होती. तसा णवध्वंसकािंा बेतही होता पि आपल्या वणडलानंी संरक्षिाकरता किीही 
पोणलसािंी मदत माणर्तली नाही या त्याचं्या िैयािा आपल्याला अणभमान वाटतो असे मीनाताई म्महिाल्या. 
त्याचं्यामुळेि णव. स. खाडेंक, रा. ज. देिमुख, बाबरुाव पेंटर, मािवराव बार्ल, णहराबाई बडोदेकर, 
र्ोकवदराव टेंब,े आदी महान कलावंत भाऊसाहेबामुंळेि जवळून बघायला णमळाले, रणविकंरजी िुक्ला, पं. 
द्वारकाप्रसाद णमश्रा, भर्वतंराव मंडलोई, डॉ. बाणलंरे्, डॉ. खरे आदी त्या काळच्या मंत्रीमंडळातल्या बडया 
मंत्र्यािंी भाऊसाहेबािंी णकती जवळीक होती, आिायग दादा िमाणिकारी, डॉ. हेडरे्वार, रु्रुजी र्ोळवलकर, 
रामभाऊ रुईकर इ. णभन्न णविारिारािंी मािसं त्यानंा णकती मानत होती यािी कल्पना आली. तसेि न्यायमूती 
िंद्रिखेर िमाणिकारी, श्री. वसंतराव साठे, श्री. नाणिकराव णतरपुडे आणद राजकीय पुढारी भाऊसाहेबाबंद्दल 
णकती आदरभावानं वार्त यािीही कल्पना आली, श्रीपाद अमृत डारें्सारखे महान साम्मयवादी पुढारी आपल्या 
वणडलािें णकती जवळिे णमत्र होते हेही कळलं इत्यादी माणहती सौ. मीनाताईनंी साणंर्तली. 
 

भाऊरावाचं्या साणन्नध्यात बराि काळ राणहलेले एक पत्रकार होते केिवराव पोतदार. १९ ४५ साली 
जानेवारी मणहन्यातल्या एका सोमवारी िोतर नेसलेला, िटग कोट आणि डोक्यावर टोपी घातलेला 
मराठवाडयातला एक तरुि मेलनं नार्पूरला आला आणि हातात एक णपिवी घेऊन सरळ “तरुि-भारत” 
दैणनकाच्या, इमारतीपािीि येऊन पोहिला!  फार मोठे संपादक म्महिनू भाऊरावानंा या ं तरुिानं आिी पत्र 
पाठवनू “तरुि -भारत” मध्ये पत्रकाणरता णिकण्यािी उमेदवारी देण्यािी णवनंती केली होती. “तरुि-भारत” 
िे संघटक होते, श्री अे. श्री. पटविगन. त्यानंा भाऊरावानंी याबाबतिा णनिगय घेण्याकरता त्या तरुिािं पत्र 
णदलं. “णबनावतेन काम करण्यािी तयारी असेल तर या आणि भाऊसाहेब माडखोलकरानंा भेटा” असं उत्तर 
श्री. ए. श्री. पटविगनानंी या तरुिाला पाठवलं आणि तडक या तरुिानं नार्पूर र्ाठलं! त्या णदवसात महाल 
णवभार्ातल्या िुक्रवार तळयाच्या पाळीजवळि “तरुि-भारत” ि मुद्रिालय आणि कायालय होतं. 
 

पत्ता काढत आल्यावर तळमजल्यावरच्या फाटकापािी णदसलेल्या व इमारतीत णिरत असलेल्या 
र्ोकवदराव र्ोखलेंना या तरुिानं, “भाऊसाहेब कुठे भेटतील” हे णविारलं. त्यानंी म्महटलं. “णतसऱया 
मजल्यावर “तरुि-भारत” च्या कायालयात. मी णतथेि काम करतो. िला माझ्याबरोबर.” 

 
भाऊसाहेबािंी भेट झाली. भाऊसाहेबानंी आिीि स्पष्टपिे कल्पना णदली कामािी आणि म्महटलं “काही 

तास रात्री काम करु िकाल पि या उमेदवारासाठी महाणवद्यालयातही णिकिे आवश्यक आहे.” या तरुिानं 
नम्रपिे होकार णदला. भाऊसाहेब त्याला “िातंा -णनवास” या आपल्या णनवासस्थानी घेऊन रे्ले. सौ. 
िातंाबाईनीही अर्त्यानं स्वार्त केलं. िहा णदला. “स्नान करुन जेवायला या. माडखोलकरानंा सोमवारिा 
उपवास असतो ते मात्र आता जेविार नाहीत. तुम्मही णनःसकंोिपिे तुमिी सोय होइस्तोवर इथे रहायला हरकत 
नाही.” असं त्या म्महिाल्या. हा तरुि म्महिजे केिवराव पोतदार, केिवराव त्याकाळच्या आठविी सारं्ताना 
म्महिाले. “उस्मानाबाद णजल्हयातल्या भमू र्ाविा माझा णमत्र णव. द. तेरकर नार्पुरात राहत असे. त्यानं माझी 
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स्वतःकडे राहण्यािी व्यवस्था केली होतीि. दोन णदवस भाऊसाहेबानंी मला स्वतःच्या घरीि ठेवनू घेतलं. 
नंतर मी त्या णमत्राकडे रे्लो. त्या वषीि दोन मणहने हा णमत्र र्ावाकडे उन्हाळयात सुटयामंध्ये रे्ला. त्या दोन 
मणहन्यातही भाऊसाहेबानंी आपल्या घरीि रहायला बोलावलं. मी “तरुि भारत” मध्ये उमेदवार म्महिून 
आवश्यक तेव्हा भाऊसाहेबािंा लेखणनक म्महिून काम करत असे. लवकरि “टाईम कीपर” िी जार्ा णरकामी 
झाली. त्याजारे्वर मला भाऊसाहेबानंी नेमून अथाजगनािाही प्रश्न सोडवला! प्रािायग भयै्याजी पाढंरीपाडंेंना 
सारं्नू मला महाणवद्यालयातही प्रविे णमळवनू णदला. मी “तरुि-भारत” च्या संपादकीय णवभार्ात बी. ए. 
झाल्यावर काम करु लार्लो. १९५८ मध्ये आिायग प्र. के. अते्र यानंी नार्पूरला सुरु केलेल्या “मराठा” 
आवृत्तीच्या कायगकारी सपंादक पदावर माझी णनयुक्ती केली. त्याकरता भाऊसाहेबानंी आनंदानं मला परवानर्ी 
णदली होती एवढंि नव्हे तर “तरुि भारत” सोडतानंा माझ्यावर त्यानंी स्वतः अग्रलेख णलणहला. “महाराष्ट्र” 
वृत्तपत्र सोडून भाऊसाहेब “तरुि-भारत” िे सपंादक म्महिून आले तेव्हा र्ोपाळराव )दादासाहेब( ओर्ले 
यानंीही भाऊसाहेबानंा पे्रमानं णनरोप णदला होता. त्यावळेी ओर्ले यानंी वापरलेला श्लोक “यथा काषं्ठि 
काषं्ठि” माडखोलकरानंी माझ्यावरील अग्रलेखात वापरला. या अग्रलेखातून माझा माडखोलकरांनी केलेला 
र्ौरव ही माझ्या लेखी अणभमानािी र्ोष्ट होती. पत्रकाणरतेतले. आपले ते मार्ग दिगकि नव्हते तर भाऊसाहेब 
आपले पालकही होते ही र्ोष्ट अणभमानाने आणि कृतज्ञतेनं केिवराव पोतदार सारं्तात. 

 
भाऊसाहेबानंी साणहत्यसम्राट नरकसह णितामंि केळकर याचं्या जन्मिताब्दीच्या वळेी त्यािंा िलैीकार 

साणहच्त्यक व पत्रकार म्महिनू र्ौरव केला होता. तेि िब्द सयुंक्त महाराष्ट्रािे प्रिेते असलेले भाऊसाहेब 
यानंाही लार्ू पडतात. असं केिवराव पोतदारािं मत आहे. 

 
वीस वष े “महाराष्ट्र” िे उपसंपादक म्महिनू काम केल्यावर भाऊसाहेब २ जाने १९४४ ला “तरुि 

भारत” िे मुख्य संपादक झाले. महाराष्ट्रिे उपसंपादक म्महिून काम करताना त्यानंा अणनबिं मतस्वातंत्र्य होते. 
वतगमानपत्र िालवण्यािी लोकिाही पद्धत आपि दादासाहेब ओर्लें  पासून घेतली आणि “णरपोटग 
णलणहण्यापासून अग्रलेख णलणहण्यापयंत र्रज पडली तर संपूिग अंक एकटयानं णलणहण्यािी मुख्य संपादकािी 
तयारी असली पाणहजे” ही दादासाहेब ओर्ल्यािंी णिकवि आपि किीही णवसरलो नाही. असं भाऊसाहेब 
म्महित. बहुश्रुतपिा, णवषयािी अग्रलेखाकरता तयार करण्यािी पद्धत, माडंिीिी िलैी, काटेंकोर वार्िूक व 
अखंड उद्योर्िीलता हे संस्कार मुख्यतः तात्यासाहेब केळकरा ं पासून आपि णिकल्यािे कृतज्ञतेने 
प्रामाणिकपिाने आणि प्राजंळपिे भाऊसाहेब म्महंित. आपले रु्रु श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर यानंा १९२१ साली 
णलणहलेल्या पत्रात जर्ाच्या राजकारिािे स्वरुपि मुळी णदवसें-णदवस बदलत िालल्यानं वृत्तपत्रात लेखन 
करताना सामाणजक बाबीला सवात जास्त महत्व देण्यािा आपला णविार असल्यािं त्यानंी णलणहलं होतं. ही 
र्ोष्टही केिवराव पोतदाराकंडून कळली. 
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श्री. भाऊराव नातवंडा्ह - राजु, शप्रयदिटन, िाम 
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“विगव्यवस्थेला संपूिगपिं णतलाजंली णदल्याणिवाय कहदू िमाला यापुढे तरुिोपाय नाही” असं ते 
मानत. िमािे पारंपाणरक अडसर त्यानंी किीही मानले नाहीत. आंतरजातीय णववाहािंा भाऊसाहेबानंी नेहमीि 
पुरस्कार केला. त्याचं्या घरी णवणवि जातीिमािे लोक घरच्याप्रमािे राहत असत हे केिवरावानंी स्वतः 
पाणहलेलं आहे. 

 
वासुदेव बळवतं फडक्यािंा क्राणंतवाद, न्यायमतूी रानडेंिे ध्येयदर्मित्व, णटळकािें प्रणतयोर्ी राजकारि 

व युयुत्सता तर आर्रकरािंा बणुद्धवाद इतकेि काय कवे आणि देविरािें स्त्रीयाचं्या उन्नतीिे कायग, महात्मा 
फुले यानंी बहुजन समाजाच्या उद्धारािी केलेली ऊठाविी, किदे, र्ायकवाड, िदंावरकर यानंीही केलेले 
अस्पृश्यता णनवारिािे कायग, रानडे, भाडंारकर, राजवाडेंिे इणतहास संिोिनािे कायग, श्रीिर व्यंकटेि 
केतकरािें ज्ञानकोिािें कायग, स्वातंत्र्यवीर सावरकरािंा णविाल कहदुत्ववाद आणि डॉ. बाबासाहेब 
आबंेडकरानंी केलेलं लढाऊ दणलतसंघटन या साऱया र्ोष्टींबद्दल भाऊसाहेबानंा फार आदर होता अस ं
केिवरावानंी साणंर्तलं. या साऱया र्ोष्टीतून बणुद्धयोर्ािं दिगन होते असं भाऊसाहेब म्महितं! पुढे केिवराव 
म्महिाले, “स्वतः च्या” मतािें प्रणतपादन करताना आणि न पटिाऱया र्ोष्टींवर कडाडून टीका करताना 
भाऊसाहेबानंी सणहष्ट्िू वृत्तीि ठेवली. आजवर र्ाजंलेल्या, दडपलेल्या, मार्ासलेल्या बहुजन समाजाच्या 
नुकसान भरपाईिा णविार करायलाि हवा अिी त्यािंी िारिा होती. दणलतािें प्रश्न-मर् ते दणलत कोित्याही 
जातीिे असोत ते सोडवण्यािे प्रयत्न त्यानंी केले. सुमारे पाऊिि े वषापूवी मार्ासलेल्या दणलतािंी सवग 
के्षत्रातली नुकसान भरपाई करिं हे आपलं कतगव्यि आहे. उद्यािे राजकारि त्या समाजािे आहे हा णविार 
भाऊसाहेबानंी माडंला होता. भाऊसाहेबानंा विगणवहीन, वर्गणवहीन एक णजनसी समाज णनमाि झालेला 
बघायिा होता. या र्ोष्टीकरताि त्यानंी आपली लेखिी वापरली. त्यामुळेि दणलत समाजातही भाऊ साहेबािें 
अनेक णमत्र होते.” 

 
केिवराव पोतदार मूळिे मराठवाडयातले, त्यामुळे मराठवाडा साणहत्य संमेलनािे अध्यक्षपद 

स्वीकारुन त्या काळी असलेल्या णनजाम राजवटीत अटक होण्यािी िक्यता असतानाही णनभगयपिे आपल्या 
भाषिातून रु्लामणर्रीच्या बडेया तोडण्यािे खिखिीतपिे सारं्िाऱया व मराठवाडयात दौरा करुन अनेक 
णठकािी मराठवाडा साणहत्य पणरषदेच्या िाखा स्थापन करिाऱया मराठवाडयातून नार्पूरला आलेल्या र्रजू 
लोकानंा िक्य ती सारी मदत करिाऱया भाऊसाहेब माडखोलकरािंं ऋि केिवराव पोतदार मानतात. 

 
स्वतः च्या अग्रलेखात ज्या प्रमुख व्यक्तींिा उल्लेख ते करीत त्या सवांना ते, कटाक्षानं ते अग्रलेख 

पाठवत. “तरुि-भारत” कायालयाला भाऊसाहेबानंी जिु वृत्तपत्र-णवद्यापीठि बनवले. प्रत्यक्ष अनुभवाचं्या 
आिारे वृत्तपत्रणवद्या भाऊसाहेबाचं्या मार्गदिगनाखाली णिकून इतर मोठया वृत्तपत्रात नाव कमाविाऱया 
पत्रकारापंैकी केिवराव पोतदारही एक होते. 

 
केिवराव पोतदार स्वतः समाजवादी मतािे पि त्यािें स्नेहसंबिं णवणवि पक्षातल्या मोठयािंी 

जुळलेले, एक प्रखर कहदुत्ववादी श्रेष्ठ साणहच्त्यक पु. भा. भाव ेयािेंही केिवराव पोतदार एक णनकटिे स्नेही 
भाव ेआणि माडखोलकर याचं्यात तीव्र मतभेद होते पि या दोघाबंद्दल बोलतानंा केिवराव पोतदार म्महिाले, 
“नार्पूरच्या िवेटच्या दीघग मुक्कामात भाव्यानंी माडखोलकराचं्या सुनबाईकंडून माडखोलकराचं्या अनेक 
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कादंबऱया णमळवनू प्रथमि वािल्या.” एक णदवस मला म्महिाले. “सौ. सुिाताईंमुळे माडखोलकरािंी काही 
पुस्तक वािता आली. रिना, भाषा, कल्पनाणवलास यानंी नटलेल्या कादंबऱया वािून माझ्या लक्षात आलं 
माडखोलकर मोठे लेखक णनणिति आहेत.” 

 
मला कुिीतरी साणंर्तलं होतं की संयुक्त महाराष्ट्राबाबतिा ठराव भाऊसाहेब माडखोलकरानंीि 

बेळर्ावला साणहत्य सम्ममेलनात प्रथम माडंला पि त्याआिीि नार्पूरला राजाराम वािनालयाच्या प्रारं्िात 
एका भाषिािं आयोजन करुन याबाबतिं भाऊ साहेबानंी सूतोवाि केलं होतं. र्ोपाळराव उफग  आबासाहेब 
खेडकर, रामराव देिमुख, आणि पी. के. देिमुख याचं्यासारख्या काँगे्रस पक्षातील नेत्यानंा संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या योजनेला अनुकूल करुन घेऊन संयुक्त महाराष्ट्राच्या नार्पूर करारावर त्याचं्या संमतीदिगक 
स्वाक्षऱयाही णमळवल्या होत्या. नुसते ते मोठे साणहच्त्यक ककवा पत्रकारि नव्हते तर कोित्याही राजकीय पक्षात 
नसले तरी मुत्सद्दी राजकारिीही होते. मध्यप्रातं ककवा वऱहाडात याबाबतिा णविार माडंण्याकरता त्यानंी 
कुठलेही राजकीय स्थान न णनवडता राजाराम वािनालयाच्या मंिािीि णनवड केली आणि इंग्रजी भाषेत 
वकृ्तत्व करिाऱया माननीय पट्  टाणभ सीतारामयै्या यानंाि भाषि देण्यािी णवनंती केली! नार्पूरला राज्यपाल 
असतानाही डॉ. पट्टाणभ सीतारामयै्या आले आणि आपल्या मुदे्दसुद भाषिात समोरच्या सुणिणक्षत आणि 
णविारवतं नार्णरकापंढेु केलेल्या अस्खलीत वािीने इंग्रजीतून केलेल्या भाषिात सयुंक्त महाराष्ट्रात राणहल्याने 
णवदभािा कसा णवकास होईल यािं त्यानंी णवविेन केलं. या भाषिािा सुंदर व सुबोि मराठीत, भाऊसाहेब 
माडखोलकरानंी णतथल्या णतथेि अनुवाद करुन वाहवा णमळवली ही माणहती मुकंुदराव नर्ने वडेकरांकडून 
णमळाली. 

 
सीताबडीवरील राजाराम सीताराम दीणक्षत यांच्या स्मरिाथग उभारलेल्या व राजाराम वािनालय या 

नावाने ख्याती पावलेल्या प्रणसद्ध वािनालयािे णवद्यमान कायगवाह श्री. मुकंुदराव णभ. नाणनवडेकर यािंा या 
वािनालयािी रे्ल्या िाळीस वषांपासूनिा संबिं. आिी वािक म्महिून मर् सदस्य आणि पदाणिकारी म्महिनू 
आणि काही वष े अनेक णनवडिुकात सरकायगवाह म्महिून णनवडून येऊन तनमनिनानं या वािनालयाच्या 
प्रर्तीकरता अथक प्रयत्न करण्यािा त्यािंा लौणकक आहे. मुकंुदरावानंी णववाह केला नाही. पि दुपारी 
प्रामाणिकपिे णरझवग बँकेच्या नार्पूर िाखेत नोकरी करतानाि सकाळी व संध्याकाळी काम केलं राजाराम 
वािनालयािंि! भाऊसाहेब माडखोलकरािंा या वािनालयािी फार णनकटिा सबंिं होता, त्याचं्या बऱयाि 
आठविी मुकंुदराव नाणनवडेकराचं्या मनात आजही ताज्या आहेत. वरच्या घटनेबाबतिी सत्यता त्यानंीि 
अनुभवली आहे. 

 
मुकंुदराव नाणनवडेकराचं्या मते संयुक्त महाराष्ट्राच्या णनर्ममतीत आिायग प्र. के. अते्र यािंा कसहािा वाटा 

असला तरी सयुंक्त महाराष्ट्र स्थापनेिा भाऊसाहेब माडखोलकरानंी पाठ पुरावा केला नसता तर महाराष्ट्र 
राज्यािी पूवेकडिी सीमा जळर्ाव णजल्ह्यािीि ठरली असती. 

 
“भाऊसाहेब माडखोलकर राजाराम वािनालयात त्यानंा हव्या त्या संदभग गं्रथाकंरता पुष्ट्कळदा येत. 

त्या वळेी असलेले कतगव्यदक्ष गं्रथपाल श्री. णभसे, भाऊसाहेबानंी साणंर्तलेली पुस्तकं पटापट काढून देत. श्री. 
णभसे यािंी आर्मथक च्स्थती ििििीिी होती. थोडा वळेतरी भाऊसाहेब, श्री णभसे याचं्यािी बोलून जात. त्याचं्या 
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आर्मथक पणरच्स्थतीिी माडखोलकरानंा जाि होती. िक्य ती आर्मथक मदत तर त्यानंा भाऊसाहेबानंी केलीि 
पि या कतगव्यदक्ष, र्रीब पि प्रामाणिक गं्रथपालािा आपल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत उल्लखे करुन र्ौरवही 
केला. 

 
“भाऊसाहेब माडखोलकरानंी राजाराम वािनालयाच्या कायािी माणहती श्री. जयवतं दळवी आदी 

मंुबईतल्या साणहच्त्यकानंा णदली. श्री. जयवतं दळवी, श्री. कर्मिक आदी साणहच्त्यकानंा या वािनालयाला भेट 
देण्यािी णवनंतीही त्यानंी केली. व त्याचं्या मध्यस्थीने युणससला सारं्ून एनसायक्लोपीणडयािे पंिवीस भार् या 
वािनालयाला देिर्ी म्महिनू णमळवनू णदले. तसेि अनेक उत्कृष्ट इंग्रजी गं्रथािा, या वािनालयाला साखळी 
पद्धतीने पुरवठा भाऊसाहेबाचं्या णवनंतीनुसारि झाला.” 
 

श्री. मुकंुदराव नाणनवडेकर सारं्त होते “लणलत”  माणसकाच्या रौप्पयमहोत्सव प्रसरं्ी त्याच्याि एक 
समारंभासाठी श्री. केिवराव कोठावळे यानंी नार्पूरला राजाराम वािनालयािीि णनवड केली. सभा 
संमेलनाना उपच्स्थत न राहण्यािी, कुठेही भाषि न करण्यािी श्री. जयवतं दळवीबाबत कल्पना अनेकानंी 
आम्महाला णदली असतानाही श्री. जयवतं दळवी कायगक्रमाला उपच्स्थत राणहले. त्यानंी मुलाखतीला संमती 
देऊन णविारलेल्या प्रश्नािंी मंिावरुन उतरे देऊन लोकानंा खुि केले आणि कायगक्रमानंतर आपल्यािी 
बोलतानंा म्महिाले “भाऊसाहेब माडखोलकरािंं आमच्यावर मोठं ऋि आहे. या वािनालयाला केव्हातरी भेट 
देण्याि ं आम्मही त्यानंा विन णदलं होतं. आज या वािनालयाति कायगक्रम देऊन ते ऋि अंितः फेडण्यािा 
प्रयत्न आम्मही केला आहे.” 

 
“गं्रथालयानंी गं्रथ प्रणसद्धी करावते व त्याचं्या णवक्रीतून पसैा णमळवावा असं भाऊसाहेब माडखोलकरािं ं

मत होतं. राजाराम वािनालयाच्या एका वार्मषक सम्ममेलनात “साणहत्यातील जीवनदिगन” “साणहत्यातील नव े
प्रवाह” आणि “साणहत्य समीके्षिी नवी णदिा” याणवषयावंरिी तकग तीथग लक्ष्मििास्त्री जोिींिी व्याख्यानमाला 
भाऊसाहेब माडखोलकरामुंळेि आम्महाला णमळाली. त्या व्याख्यानमालेिा अध्यक्षीय समारोप करताना या 
तीनही व्याख्यानािंा एक प्रबिं तयार करुन तो राजाराम वािनालयाला द्यावा आणि या वािनालयातफे, पणहलं 
प्रकािन म्महिून पुस्तक रुपानं प्रणसद्ध करायला अनुमती द्यावी अिी भाऊसाहेब माडखोलकर यानंी तकग तीथांना 
णवनंती केली आणि फूल ना फुलािी पाकळी म्महिून राजाराम वािनालय िक्यतो स्नेहिन देईल हे आश्वासन 
णदलं. तकग तीथग लक्ष्मििास्त्री जोिींनी ती णवनंती तत्काळ मान्य करुन भाऊसाहेबाचं्या िब्दाला केवढी ककमत 
होती यािा प्रत्यय आम्महाला आिून णदला. 

 
नार्पुरातील योर्ािायग जनादगन स्वामींिी भाऊसाहेबािंी योर्णवदे्यवर ििा अनेकदा होत असे. 

स्वामीजींना भाऊसाहेब रु्डघे टेकुन नमस्कार करीत. भाऊसाहेब स्वतः प्रािायाम आसन करत असत. एका 
संध्याकाळी अंिार पडत असतानंा िासणकय तंत्र णनकेतनच्या वऱहाडंयात काही मािसे आसनं करत होती तरं 
स्वाणमजी फाटक्या सतरंज्या णिवत होते! भाऊसाहेब स्वाणमजींना भेटायला रे्ले होते. णतथली पणरच्स्थती त्यानंी 
पाणहली. आठ णदवसात नवीन सतरंज्या काही साणहत्य व णवदु्यत दीपही लार्ले. भाऊसाहेबाचं्या प्रयत्नामुळे 
परदेिातली आमंत्रिे असतानाही योर्ािायग त्या णवनंतीिा स्वतः च्या देिवासीयाचं्या स्वार्थ्याकरता त्यार् करुन 
भारताति राहीले ही आठविही श्री मुकंुदराव नाणनवडेकरा ंकडूनि कळली. 
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अिा प्रकारे भाऊसाहेब माडखोलकरािें व्यणक्तमत्व होते आणि त्यािें नार्पूरिी स्नेहबिं होते. 

 
❇ ❇ ❇ 
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| ्पंादक अ्तो क्ा ?| 
--------------------------------------------------------------------------णद. भा. घुमरे  

 
संपादक हे णबरुद िारि करिारी व्यक्ती नेमकी काय असते. कोिकोिती कामे ती करते, आपल्या 

सहकाऱयाकडून णतच्या काय अपेक्षा असतात वर्ैरे ज्ञान अणजबात नसिारा मी, उमेदवारींच्या काळात 
भाऊसाहेबाचं्या हालिालीिे या सवग णजज्ञासेपोटी णनरीक्षि करीत असे. भाऊसाहेब दुपारी तीन-साडेतीनच्या 
सुमारास कायालयात येत. डाव्या हाती, िातीिी िरलेली दोन-तीन पुडकी असायिी. न्यजू रुममिून ते 
आपल्या िेंबरमध्ये प्रविे करताना उपच्स्थतावंर एक िावती नजर टाकायिे. किीमिी आत जाता जाता िरेे, 
तािरेे. समज. सूिना असे प्रसंर्परत्व ेिालायिे. तेवढयाने त्या णदवसािा त्यािंा मूड लक्षात येऊन न्यूजरुमिी 
त्या दोन-तीन तासापुरती “स्रॅटेजी” आपोआप णसद्ध होऊन जाई. होय दोन-तीन तासि! दुपारी साडेतीनच्या 
सुमारास सायकलणरक्षाने आलेले भाऊसाहेब सायकंाळी ६-६ ।। पयंत थाबंायिे. परतताना ते पायी जात आणि 
त्यावळेी त्यानंा घरापयंत कुिी तरी सोबतीला लार्त असे पि तो कुिीही नसे. हे माझ्या पुढे लवकरि ध्यानात 
आले. सोबतीिा मािसू रोज वरे्ळा असे. किी-किी तर एखादा कम्मपोणझटर ककवा िपरािीही त्यानंा घरापयंत 
सोबत करी. 
 

अिीि पाळी एक णदवस माझ्यावर आली. माझे िाबे दिािले. पि िार-सहा पावले त्याचं्यासोबत 
िालताि त्यानंी एकदम कामािे बोलिे सुरु केले आणि माझी भीड िेपली. काम होते स्वातंत्र्यसमरिताब्दी 
णविषेाकंािे १० मे १९५७ ला तो अंक प्रणसद्ध व्हावयािा होता. त्यािी योजना त्यानंी केली होती आणि या 
अंकात, तोपयंत मराठीत अप्रणसद्ध असा एक मजकूर. त्या अंकािे आकषगि म्महिनू ते प्रणसद्ध करिार होते. 
त्याणवषयी ते रस्ताभर बोलले आणि घरी पोहोिताि एक जूनी झालेली पचु्स्तका त्यानंी माझ्या हाती णदली. िहा 
आला. िहा णपता णपता ते म्महिाले, “आद्य क्राणंतकारक वासुदेव बळवंत फडके याचं्यावर िाललेल्या खटल्यािा 
वृत्तातं आणि त्यािी डायरी. अिी ही पचु्स्तका आहे. या इगं्रजी पचु्स्तकेिे पूिग भाषातंर करुन ते मला पुच्स्तकेसह 
इथे घरी आिनू द्यायिे. यािी कुिाजवळही वाच्यता करायिी नाही. मजकुरावर तुमिे नाव राहील. मजकुरािी 
जबाबदारीही तुमिीि, पुच्स्तका कुठून णमळाली. ती कुठे आहे. असे कुिी णविारले. अर्दी पोणलसानंी सुद्धा तर 
ती तुमिी जबाबदारी. आिखी एक. हे सवग काम तुम्मही घरी करायिे. वासुदेव बळवतं फडके कोि, हे जर 
माहीत नसेल तर क्राणंतकारकाचं्या इणतहासातून आिी वािून काढा आणि मर्ि कामाला लार्ा. आता उठा 
तुम्मही आणि सरळ घरी जा.” भाऊसाहेबानंी एक मोठे काम सोपणवले यािा आनंद तर झालाि. पि त्या 
पुच्स्तकेच्या त्यानंी णनमाि केलेल्या रहस्यामुळे मनात िडकीही भरली. घरी येईपयंत मनात एक णविार तयार 
झाला. पढेु-मारे् कुिी णविारलेि तर, रद्दी-भरं्ार बाजारातून णवकत घेतले म्महिनू सारं्ायिे. दुसऱया णदविी 
भाऊसाहेबानंा भीतभीति माझ्या मनातला हा णविार साणंर्तला तसं ते ताडकन म्महिाले, “इतक सोपं नाही ते 
तुम्मही आिी कामाला लार्ा.” मी कामाला लार्लो. 

 
यािबरोबर त्यानंी आिखी एक काम साणंर्तले आणि ते म्महिजे प्रणसद्ध क्राणंतकारक, र्दर पाटीिे नेते 

आणि कृणषतज्ज्ञ डॉ. श्री पाडुंरंर् सदाणिव खानखोजे यािंी मी प्रदीघग मुलाखत घ्यायिी. डॉ. खानखोजे 
परदेिातून नुकतेि परतले होते. नार्पूर णवद्यापीठाने लॉ-कॉलेज मार्ील एका कौलारु जुन्या घरात त्यािंी 
सोय केली होती. आठवडाभर रोज सकाळी त्यांच्याकडे जाऊन माणहती घेई. त्या आिाराने त्यािंी मुलाखत 
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तयार करुन डॉ खानखोजे यानंा दाखणवली. मुलाखत म्महिून नव्हेतर तो माझा लेख म्महिून माझ्या नावाने 
िापावा अिी त्यािंी इच्िा असल्याने तसेि केले. 

 
दरम्मयान भाऊसाहेब मािग एणप्रल व मे या काळात अमेणरकेच्या प्रवासाला रे्ले. त्यामुळे वासुदेव बळवतं 

फडके यािंा मजकूर पुढे स्वातंत्र्यणदन अकंासाठी द्यायिे ठरले. आणि १५-८-१९५७ च्या पुरविीत जवळजवळ 
३७ कॉलम भरेल एवढा भक्कम मजकूर प्रणसद्ध झाला. पचु्स्तका त्यािंी त्याना परत केली. 

 
चचतन, ्ंकल्पन, शनवड 
 

या णनणमत्ताने, कुठलाही अकं काढावयािा तर त्यािी योजना कसलाही र्ाजावाजा न करता ते णकती 
आिीपासून करीत. यािा अनुभव आला. कायालयात केवळ अडीि-तीन तासि असत. पि घरी आणि सभा 
बैठकीत त्यािे दैनंणदन अंक, णविषेाकं आणि पुरवण्या यासबंंिी सतत कितन आणि संपकग  सुरु असे. संपादक 
मंडळातील सवग सहकायािी बैठक घेिे, ििा करिे, णवषय णनवडिे, लेखक ठरणविे वर्ैरे सोपस्कार त्याच्या 
कायगिलैीत नव्हते. त्यावर त्यािा णवश्वासही नसावा. असेि एकंदरीने आढळून येई, णवषय आणि आराखडा 
त्याचं्या कितनातून तयार होई. संपादक मंडळातील सहकाऱयाणवषयी त्यािें काही आकलन असे. त्यानुसार ते 
कामे नेमून देत. समाजािा ‘फीडबॅक’ बसल्या णठकािी प्राप्त करुन घेण्यासाठी त्याचं्या णवश्वासातली मािसे 
सतत बदलत असत. काहींिे भाव बरेि णदवस णटकून असले की, ते फुिारायिे. पि फुिारण्यािे त्यािें ते 
समािान त्यानंा फार काळ लाभत नसे. अिा प्रसरं्ी फाजील िफेारिाऱयास कायगकारी संपादक श्री. 
तात्यासाहेब करकरे इिारा द्यायिे, “साभंाळा भाऊसाहेब म्महिजे पारा आहे. मुठीतून केव्हा घरंर्ळून रे्ला ते 
कळायिे सुद्धा नाही.” वृत्त संपादक श्री र्ोकवदराव र्ोखले तर भाऊसाहेबानंा उपयुक्ततावादी ि म्महिायिे 
‘तरुि भारत’ िे एक संस्थापक रस्टी आणि सहायक सपंादक श्री ए. श्री. पटविगन मात्र असे काही बोलताना 
किी आढळले नाहीत. त्यािें आणि भाऊसाहेबािें खूप काहीतरी सारखे सुरु असायिे पि ते कायालयात नव्हे, 
तर भाऊसाहेबाचं्या घरी ककवा अन्यत्र ते दोघे णमळून कुठे कुठे जात त्यावळेी. आणि यािाही इतरानंा फारसा 
पता लार्त नसे. एखाद्या प्रसंर्ाच्या ककवा व्यक्तीच्या सदंभात णलणहताना भाऊसाहेब जेव्हा त्यािंी साक्ष आपल्या 
णलखािात नोंदवीत, तेव्हाि काय ते कळे! तो प्रसंर्ही महत्त्वािा असे आणि ती व्यक्तीही महत्त्वािी असे. अिा 
वळेी णनष्ट्कषग हाती येत असे तो हाि की; हे दोघे णमळून ‘तरुि-भारता’ िे िोरि आणि णदिा ठरवीत. कायगकारी 
संपादक श्री. तात्यासाहेब करकरे यािंा सल्ला घेतला जाई ककवा त्यानंा अवर्त केले जाई, तेवढेि! पि 
णदसायला कसे णदसे की श्री. पटविगन हे म्महिजे संपादक मंडळातील एक न -अच्स्तत्व- नॉन एन्टीटी! प्रत्यक्षात 
मात्र वस्तुच्स्थती वरे्ळीि होती. 

 
स्वातंत्र्य समर िताब्दी अकं १० मे १९५७ ला प्रणसद्ध झाला, तेव्हा भाऊसाहेब अमेणरकेत होते. 

परतल्यावर स्वातंत्र्यणदनािी )१ ५-८-१९५७( पुरविी ही ‘स्वातंत्र्यणदन आणि स्वातंत्र्य समर िताब्दी,’ अिी 
जोड पुरविी काढून १० मे ५७ च्या अंकािा त्याचं्या मनात राहून रे्लेला अग्रलेख िारं्ला सहा-सात कॉलमिा 
त्यानी प्रणसद्ध केला. 
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काँगे्र् अशिवेिनाकं 
 

त्या काळात भाऊसाहेबानंा पत्रकारापेक्षा लेखक कादंबरीकार आणि साणहच्त्यक म्महिूनि जास्त 
ओळखले जाई आणि म्महिूनि की काय. प्रसंर् येताि ते आपल्या पत्रकाणरतेिे असे वैभव प्रकट करीत की ‘श्रेष्ठ 
पत्रकार’ म्महिून नावाजलेले डाव ेठरत. यािा अनुभव त्याचं्या णवणवि राजकीय, प्रिासकीय आणि सामाणजक 
प्रश्नावंरील अग्रलेखातून तर यावयािाि परंतु प्रसंर्ानुरुप जे णविषेाकं णनघत त्यातून अणिक यावयािा. १९५९ 
मध्ये काँगे्रसिे अणिविेन नार्पुरात भरले. त्याणनणमत्ताने ‘तरुि-भारत’ िा जो ‘काँगे्रस अणिविेन णविषेाकं 
१९५९’ णनघाला यािी सवगदूर खूप प्रिसंा झाली. राष्ट्रीय आणि प्राणंतक अिा दोन्ही के्षत्रातील राजकारि आणि 
स्वातंत्र्य संग्रामातील महत्त्वाच्या टप्पप्पयावंर घडलेला इणतहास यािे त्या अंकाने जे दिगन घडणवले होते. त्यामुळे 
तो अंक केवळ वािनीयि नव्हे, तर संदभासाठी संग्राहय अंक ठरला. त्या अंकात त्यािंा अग्रलेख पूिग अंकािी 
साडेतीन पृषे्ठ म्महिजे अठ्ठावीस कॉलम इतका समग्र आणि णवस्तृत होता. अत्यतं अभ्यासपूिग असा हा मजकूर 
ते स्वतः च्या नावाने देऊ िकले असते. परंतु ते त्यानी केले नाही. अग्रलेख हा आपल्या अंकािा प्राि आणि 
प्रणतष्ठा होय, असे ते मानीत. 

 
या अकंासाठी त्यानंी श्री एकनाथपतं पटविगन यािें प्रमुख साहाय्य घेतले. एकनाथपंत काँगे्रसिे ज्येष्ठ 

पुढारी, स्वातंत्र्यसंग्राम सैणनक आणि पदाणिकारी राणहलेले फार मोठे जािकार होते. त्यािें स्वतः िे दप्तर आणि 
रुमालही होते. त्यातून एकेक रत्नजेव्हा बाहेर णनघे, भाऊसाहेबाचं्या हाती पडे तेव्हा त्यािे पणरष्ट्करि आणि 
संस्करि होऊन स्वातंत्र्यसरं्रािे एकेक इणतहासपृष्ठ त्याचं्या सवग कलासह झळाळून उठे! या अंकाने स्व. 
भाऊसाहेबाचं्या णठकािी असलेल्या संपादकीय दृष्टीच्या आणि कतृगत्व -कौिल्याच्या णवणवि अंर्ािा पणरिय 
घडणवला. ९ जानेवारी १९५९ िा हा काँगे्रस अणिविेनाकं काँगे्रसच्या स्थापनेपासून तो १९५९ पयंत घडलेल्या 
महत्वाच्या घडामोडीिा संपकृ्त असा बोिक इणतहास आहे. दैणनक वृत्तपत्राच्या आकारातील सपूंिग अिा ३६ 
पृष्ठाच्या या णविषेाकंातील मजकुरािे जुळविी कायग. कसलाही र्ाजावाजा आणि कुठलेही प्रदिगन न करता 
दैणनकाच्या आणि रणववार आवृत्तीच्या घबडग्याति पढेु सरकत होते. तेव्हा णविषे असे पणरश्रम-पवग आणि 
कामाठी सुरु आहे. असे किी कुिाला वाटलेही नाही. लेखकानंा पते्र पूवीि रवाना झाली होती. काहीना तर 
नुसती फोनवरुनि णवनंती करण्यात आली होती आणि पटविगनही कसली वाच्यता न करता एकेका मजकुरािी 
दरणदविी भर घालीत होते. 
 

या अंकातील मजकुरावरुन सहज नजर णफरणवली तरी संदभग म्महिून आजही तो णकती मोलािा आहे, 
हे लक्षात येईल. 

 
१९०८ मिील राष्ट्रीय संघषावर णवख्यात संिोिक पं प्रयार्दत्त िुक्ल यािंा कहदीतून णलणहलेला 

णवस्तृत लेख. १९०७ साली अ. भा. काँगे्रसिे नार्पूरला भरिार असलेले अणिविेन नेमस्तानी, जहालाचं्या 
भयाने सुरतेस नेले ती कथा आणि नंतर नेमस्तािंी सुरतेस झालेली बेसुरत यािा अच्युत बळवतं कोल्हटकर 
याचं्या ‘देिसेवक’ पत्रातील वृत्तातं. १८९१ साली नार्पूरला भरलेल्या काँगे्रसवर प्रकािझोत. १८९७ साली 
अमरावतीस भरलेले तेराव ेअणिविेन. १९२० साली नार्पूरला भरलेले अणिविेन या व अन्य मौणलक संदभग 
साणहत्याबरोबरि डॉ. ना. भा. खरे, णब्रजलाल णबयािी, रा. कृ. पाटील, र्ावडें, डॉ. श्री. भा. विेकर, डॉ. 
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सुरेि डोळके, म. र्ं. दातार, सौ. अनसूयाबाई काळे प्रभतृी जािकारािें लेख, असा अंकािा सारा साज 
भाऊसाहेबानंी सजणवला. 

 
उशिष्टप्रिान शविेषाकं 
 

दीपावली णविषेाकं हे स्वतंत्र वरे्ळे प्रकरि असे. त्यात एखाददुसरे वैणिष्टय वर्ळता ठराणवक सािा 
असे आणि पाहुण्या लेखकाचं्या सहभार्ाने त्यािे स्वरुपही दरवषी वरे्ळे ठरे. दैणनकांच्या संपादकाने लोकणहत 
समाजणहत व राष्ट्रणहत लक्षात घेऊन प्रसरं्णविषेी काढावयाच्या णविषेाकािंी प्रकृती, िमग आणि पोत हे सारे 
णनराळे आणि प्रासंणर्क उणद्दष्टप्रिान असावयािे. अिा याणविषेाकंाति सपंादकािी प्रणतभा, त्यािी दृष्टी, त्यािे 
आकलन आणि त्यािी अणभरुिी यािंी कसोटी लार्त असते. Everything and anything under the sky. 
आकािाखाली जे जे म्महिून दृश्यमान आणि णवद्यमान आहे, ते ते सारे दैणनक वृत्तपत्राच्या कके्षत येते, असे 
म्महितात त्यामुळेि दैणनकाचं्या णविषेाकंात णवणवि णवषयािा आवाका, आकलन आणि णविदीकरि हे आवश्यक 
असून तेि त्यािें ममगही असते. हे ममग जािलेल्या भाऊसाहेबानंी ‘महाराष्ट्र राज्य’ स्थापनेच्या वळेी णद. २७ 
एणप्रल १९६० ला ‘तरुि भारत’ पुिे याचं्या सहकायाने एक संयुक्त अंक काढला. यापूवीिे णविषेाकं त्याचं्या 
एकट्याच्या संकल्पनेनुसार णनघालेले होते. तर हा अंक आणि यापूवीिे काही णदवाळी अंक ‘तरुि-भारत’ पुिे 
याचं्याबरोबर संयुक्तपिे त्यानंी काढले. ‘महाराष्ट्र राज्या’ पासून असलेल्या जनतेच्या अपेक्षा व्यक्त करिारे 
अथगकारि, कृषी सहकार, उद्योर्, णिक्षि, समाजकारि अिा णवणवि णवषयावंर अणिकारी व्यक्तीिे लेख आणि 
त्यािबरोबर संयुक्त महाराष्ट्र पणरषद आणि नंतरिी संयुक्त महाराष्ट्र सणमती याचं्या कायािी संदभगमूल्य 
असलेली नोंद या अंकात केलेली आहे. 
 

लो. णटळक जन्मिताब्दी, टार्ोर जन्मिताब्दी. म. र्ािंी जन्मिताब्दी, श्रीपाद कोल्हटकर 
जन्मिताब्दी अिा महनीयाचं्या जन्मिताब्दी वषात किी णविषेाकं, तर किी रणववार आवृत्तीत प्रािान्यक्रम 
ठेवनू मौणलक आणि एकमेव )Exclusive( अिा मजकुरािा उपाहार ते वािकापंुढे ठेवीत. 

 
समाजात खदखदत असलेल्या णवषयािें आणि समस्यािें विे घेऊन वाता, मुलाखती, लेख, अग्रलेख 

आणि वािकािंी पते्र असे पिंकमग तर त्यािें अन्य इतर संपादकापं्रमािे णनत्य सुरुि असे. पि ‘जो न देखे रवी 
वह देखे कवी’ या म्महिीिा, ते मिूनि कुठल्या तरी अ-िर्मित णवषयाला ककवा जो अजून पुरता णिजलाही 
नाही, जो किी काळी समाजात खदखदून वर येईल, असे कुठे संकेतही नसतात, असे णवषय ते सवांच्या आिी 
समाजापढेु आिून, प्रत्यय देत. बेळर्ावच्या साणहत्य संमेलनातील आपल्या भाषिातून संयुक्त महाराष्ट्रािा जो 
णवषय सवगप्रथम त्यानंी समोर आिला तो तर त्यांच्या या प्रणतभेिाउतंु्तर् अणवष्ट्कार होय. तो अिषे मराठी 
मािसािंा णवषय होता. परंतु नार्पुरातील णविकराचं्या समस्या, उद्योर्णवस्तार, नार्पुर सुिार प्रन्यास अिा 
णवषयानंा हात घालून पुरवण्या काढिे, त्या णवषयािा मर् पाठपुरावा करिे हे त्यािें संपादकीय कायगकतृगत्व 
अजोड होते. यात पुष्ट्कळिा बाबतीत त्यािंा सहभार् णवषय सुिणवण्यापुरताि असावयािा. त्या णवषयािे 
उद्  घाटन आणि त्यािा पाठपुरावा हे णनरणनराळया सहकाऱयािें कतृगत्व असे. 
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२ जानेवारी १९६९ रोजी ‘तरुि भारता’ ने आपल्या रौप्पय महोत्सवाणनणमत्त जो णविषेाकं काढला होता. 
त्यात वािकानंी, पुढाऱयानंी आणि ससं्थािालकानंी आपल्या पत्रातून आणि लेखातून णवणवि समस्याचं्या 
णनराकरिात, तसेि णनरणनराळया लोकणहतकारी ससं्था िळवळी याचं्या उभारिीत आणि संिालनात तरुि 
भारताने जो अणभक्रम दाखणवला, त्यािी पावती णदली आहे. 
 
्मकािीनाचें अगत्य 
 

बातम्मया, सभावृत्त, व्याख्यानमाला वृत्त वर्ैरे कामात त्यािे दैनंणदन कायात कसलेही णनदेि - णनयंत्रि 
नसावयािे ते सारे काम कायगकारी संपादक श्री. करकरे, वृत्तसंपादक श्री. र्ोकवदराव र्ोखले बघावयािे. पि 
काही प्रसंर्ी ते स्वतः लक्ष घालावयािे, णविषेतः पणिम महाराष्ट्रातून त्यािें समकालीन साणहच्त्यक आणि 
पुढारी मंडळी आली की, त्यािंी आपल्या वृत्तपत्रात पुरेपूर दखल घेतली जावी, यावर त्यािंा कटाक्ष असे. श्री 
णव. स. खाडेंकर, प्रो. ना. सी. फडके, मामा वरेरकर. म. म. दत्ता वामन पोतदार प्रभतृी मंडळीिे कायगक्रम. 
त्यािंी भाषिे हा सारा मर् त्या णदविी फस्टग लीडिा-पणहल्याठळक वृत्तािा णवषय ठरे. भाऊसाहेब खाडेंकरािंी 
णव. सा. संघात झालेली भाषिे आठ-दहा कॉलम मजकूर भरेल इतकी णवस्तृतपिे रोज प्रणसद्ध होत. ते 
णरपोणटंर् श्री. महेि जोिी यानंी केले होते आणि भाऊसाहेबानंी ते त्याचं्या नावाने प्रणसद्ध केले होते. मर् 
अिावळेी त्या णदविीिे महत्वािे सारे वृत्त मारे् पडे. म. म. पोतदार आले की सकाळपासून रात्रीपयंत त्यािें 
सारे कायगक्रम सणवस्तर णदले जात. पाहुण्याला पणहल्या णदविी भलेमोठे पार्ोटे घातले की आपि मोकळे, असे 
ते म्महित. 
 

हे जसे बडया लोकाचं्या बाबतीत तसेि ते िोटया लोकाचं्या बाबतीत अर्दी दुसरे टोक म्महिून घडे. 
एखादा सवगसामान्य वािक णिटाई करुन स्वतः च्या घरच्या लग्नकायािे णनमंत्रि त्यानंा देई. भाऊसाहेब ‘िुभ-
णववाह’ म्महिून ते णनमंत्रि प्रणसद्धीस देत. यामुळे िुभणववाहािा एक स्तंभ णकत्येक वष े लर्नसराईत सुरु 
राहायिा. तो वाढत वाढत िवेटिे सारे पान आक्रमून टाकू लार्ला आणि त्यात जेव्हा मर् उपसपंादकाच्या 
डुलक्या-उसंडू-वाढू लार्ल्या तेव्हा सुरुवातीस पाि रुपये नाममात्र िुल्क आणि पुढे मर् जाणहरातीिा दर 
आकारण्यात येऊ लार्ल्यावर हे ‘िुभणववाह’ प्रकरि आटोक्यात आले. ज्येष्ट मंडळी जे सभा बठैकीिे वृत्त 
द्यायिी ते ऐसपसै आिुणनक पत्रकाणरतेच्या णवकणसत झालेल्या तंत्रािा कुठेही स्पिग न झालेले बखरकारी लेखन 
असावयािे. नणवन णपढीतील मंडळी इतरािें पाहून स्वतः णिकली. णनिनवृत्ताच्या बाबतीतही तसेि. फोनवरुन 
कुिी साणंर्तले तरी ते िापायिे. पुढे मर् न मेलेले बातमीत मरु लार्ले. तेव्हा तेथे ही णिस्त आिली रे्ली. 

 
काही बोिकी उदाहरणे 

 
हे झाले सवगसािारि बातम्मयाचं्या संदभात. पि अिी अनास्था प्रयत्नपूवगक णमळणवलेल्या खास अिा 

राजकीय वृत्ताचं्या बाबतीत नसावयािी. ते वृत्त स्वतः भाऊसाहेब तपासायिे. त्यािे संपादन करावयािे, मथळे 
द्यायिे, इतकेि नव्हे, तर त्यािे पू्रफही ते स्वतः बघायिे. एखादी फारि महत्वािी बातमी णनसटली तर मात्र 
अकाडंताडंव करीत. रणियाने स्पटुणनक सोडून अवकाि संिोिनात आघाडी मारली ती बातमी ‘तरुि भारता’ 
तून सुटली. केवढा प्रमाद! पेपरिी केवढी नामुष्ट्की! भाऊसाहेब भयंकर संतापले. कायालयात येऊन त्यानंी 
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स्वतः त्या युर्प्रवतगन करिाऱया घटनेच्या आलेल्या सवग वाता स्वतः तयार केल्या. अग्रलेख णलणहला. तेव्हा 
त्यािंा रार् िातं झाला. णजतके रार्वायिे होते णततके आिी रार्ावनू झाले होते. नंतर कुिाला मेमो नाही. 
जाबजबाब नाही की, काही वाच्यता नाही. 

 
बातम्मयाच्या के्षत्रात फारसे लक्ष न देिाऱया भाऊसाहेबांनी काँगे्रस अणिविेनाच्या सासं्कृणतक कायगक्रमात 

झालेल्या र्ोंिळािी मी णलणहलेली बातमी णतच्या राइटपसह बदलून प्रणसद्ध केली. आणि दुसऱया णदविी ‘िन्य 
नेहरुअिन्य सणमती’ या िीषगकािा अग्रलेख णलहून सणमती, पोणलस, अणिकारी या सवांना िारेवर िरले. यामुळे 
मर् काही णदवस ‘तरुि भारत’ च्या सरकारी जाणहरातीवर पणरिाम झाला. पि त्यािी त्यानंी मुळीसुद्धा पवा 
कें ली नाही. 

 
ही उदाहरिे पुरेिी बोलकी आहेत. 

 
‘बातम्मयाच्या संबिंात ते उदार होते. त्या बाबतीत ते एकदा डॉ. श्री. भा. विेकराजंवळ असे म्महिाले 

होते की, “बातम्मयानंा प्रणसद्धी देण्याबाबत वृत्तपत्रािें िोरि राजाश्रयासारखे उदार असाव,े असे लो. णटळक 
म्महित असत. मी तेि िोरि श्रेयस्कर समजतो.” 

 
सामान्यतः संपादक म्महटला की, त्यािे बातम्मयाचं्या संबिंात काहीएक णनदेि आणि णनयंत्रि हे अटळि 

असते. भाऊसाहेब त्याला अपवाद होते, ते त्याचं्या वर उल्लेणखत िोरिामुळे! त्यामुळे मर् ‘तरुि भारत’ कडे 
काहीही पाठवा, ते िापून येते. अिी मिल्या काळात कुत्साही केली जाई. 

 
अग्रलेखः कसब आणि णवणविता 

 
अग्रलेख हा ‘तरुि भारत’ च्या प्राि आणि प्रणतष्ठेिा अलंकार पि त्यानंी इतरािें अग्रलेख तपासल्यािे 

ककवा अग्रलेखासाठी णवषय णनर्मदष्ट केल्यािे एखाददुसरा अपवाद वर्ळता किी घडले नाही. आणि असे 
असूनही अग्रलेखािंा दजा, त्यातून आढळून येिारा त. भा. च्या िोरिािा अंतः प्रवाह, यात किी अंतराय पडत 
नसे. 

 
भाऊसाहेबािे अग्रलेख हा अभ्यासािा स्वतंत्र णवषय आहे. त्यातले संपादक म्महिून त्यािे जे कसब 

असे, ते अणद्वतीय होते. त्याच्या संपादकीय जीवनातील दोन प्रसंर् दोन च्स्थत्यतरे आणि दोन णविारपक्ष हे यािे 
कारि असाव.े आपले लेखनस्वातंत्र्य जपून आणि जोपासून त्यानंी यिस्वीपिे णनवाह केला, तो त्याचं्या ठायी 
असलेल्या या पणरश्रमार्मजत कसबामुळेि होय. पुण्या-मंुबईच्या वृत्तपत्रीय संस्कारभमूीतून नार्पुरात श्री. ओर्ले 
याचं्या ‘महाराष्ट्रात’ येताना त्यािंी अडिि झाली असावी. हे उघडि आहे. पि ‘महाराष्ट्र’ णटळकपक्षीय, 
प्रणतसहकारवादी म्महिून तो स्वराज्य पक्षास )काँगे्रस( प्रणसद्धी देईना म्महिून मर् जो तरुि भारत णनघाला 
त्याच्याि पुनरुज्जीणवत दैणनक आवृत्तीिे भाऊसाहेब सपंादक झाले. ते पणहले च्स्थत्यंतर आणि पुढे म. र्ािंी 
याचं्या हत्येनंतरच्या जणळतात नष्ट झालेल्या ‘तरुि भारता’ च्या श्री. नरकेसरी प्रकािन मयाणदत, या णलणमटेड 
कंपनीत झालेल्या दुसऱया पनुरुज्जीवनानंतर आिखी वरे्ळया अिा णविारर्टािी त्याना जुळवनू घ्याव ेलार्ले. 
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हे दुसरे च्स्थत्यतंर. पि या दोन्ही च्स्थत्यंतराच्या प्रारंणभक काळात त्यािंी जी काय कोंडी झाली असेल 
तेवढीि, पुढच्या काळात त्याचं्या णठकािी असलेल्या या कसबाने त्यािंी कुठे अडिि झाल्यािे, त्याचं्या प्रदीघग 
अिा सपंादकीय जीवनात आढळून येत नाही. हे जसे खरे तसेि काँगे्रसपक्षीयाबंरोबर असतानाच्या काळात 
काय ककवा नंतर णलणमटेड कंपनीच्या काळात काय त्याचं्यावर त्या त्या मंडळींनी अकुंि िरल्यािे किी त्याचं्या 
बोलण्या-णलणहण्यातून आढळले नाही. 
 

णवणवि प्रकारच्या लेखनणवषयािंी णनरंतर संपन्नता यामुळे त्याचं्या अग्रलेखातील णनत्यनूतनता, 
ताजेपिा आणि नवबोि कायम असे. एखादा णवषय ककवा प्रसंर् अडििीिा असला तरी तो णवषय ते टाळीत 
नसत. तर केवळ मोहरा आणि भर )Emphasis( बदलून तो णवषय ते असा सजवीत आणि फुलणवत नेत की 
त्यानंी, त्या णवषयाच्या लोकानंी र्ृहीत िरलेल्या भराऐवजी हा जो वरे्ळया अंर्ावरील भर पुढे आिलेला असेल 
त्या त्याचं्या वरे्ळेपिालाि वािक मुक्त दाद देत. यािे सवोत्कृष्ट उदाहरि म्महिजे, प्रतापर्डावर प.ं नेहरुच्या 
हस्ते णिवित्रपतींच्या पतुळयाच्या अनावरिप्रसरं्ी सयुंक्त महाराष्ट्र सणमतीिा णवरोि आणि उत्पन्न झालेल्या 
लोकक्षोभािा प्रसंर्. त्याणनणमत्त णलणहलेल्या अग्रलेखात त्यानंी प्रर्ल्भता आणि उपहासयािें णमश्रि करुन, “या 
परती महाराष्ट्राला अणभमानास्पद आणि आनंददायक र्ोष्ट ती कोिती!” अिा साथग उद्ध र्ारानंी भाऊसाहेबानी 
या सुयोर्ािी महती लक्षात आिून णदली. हा अग्रलेख त्याचं्या लेखनरु्िािंा आणि संपादकीय कसबािंा पुरेपूर, 
पणरिय घडणवतो, केवळ एम्मफणसस बदलला की क्षोभािी तीव्रता कमी होते. आणि णनराकरिासाठी मार्ग 
मोकळा होतो यािा सुंदर वस्तुपाठ हा अग्रलेख देतो. प्रत्यक्षात तसे घडलेही! 

 
जर्ात भारतात महाराष्ट्रात, णवदभात आणि खुद्द नार्पुरात घडिाऱया घटना, प्रसंर्, वक्तव्ये समस्या 

णवणवि िासकीय आणि सामाणजक णवषय याकडे भाऊसाहेबािें बारीक लक्ष असे. परंतु या सवांहून वरे्ळे 
लोकािें मन एकदम आकषूगन घेईल. असे णवषय णनवडण्यात त्याचं्या हातखंडा असे. एक उदाहरि. सािारि 
६०-७० च्या दिकात नार्पुरात एका णवदुषीच्या दरवषी दोन-तीन णठकािी व्याख्यानमाला िालत. प्रारंभी खूप 
र्दी होई. हळूहळू ओहोटी लार्ली. हा णवषय भाऊसाहेबानंी अग्रलेखासाठी घेतला आणि मर् त्यात ‘व्याख्यान’ 
िब्दाच्या व्युत्पत्तीपासून तो पािात्य जर्ातील व्याख्यानािंा दजा, त्यािंी त्यामार्ील दृष्टी त्या व्याख्यानािे 
अॅकॅडेणमक )ज्ञानदृष्टया( मूल्य आदी इतके नवीन आणि मौणलक मुदे्द त्यानंी माडंले आणि त्यातूनं असे सार 
काढले की, कीती आणि पसैा, लोकेषिा आणि णवते्तषिा याचं्यामारे् लार्ून दरवषी तीि ती रटाळ भाषिे या 
टोकापासून त्या टोकापयंत करीत णफरिारे अनेक िंदेवाईक आणि कणरअणरस्ट ‘व्याख्याते’ हबकूनि रे्ले! 

 
भाऊसाहेब स्वतः स अजे्ञयवादी म्महिवत. अिा अजे्ञयवादी भाऊसाहेबानंी सोमवारिे व्रत म्महिून िमग 

आणि अध्यात्म यानंा िरुन अग्रलेख णलणहिे सुरु केले. त्यात कल्पना आणि योजना यािें नावीन्य होते. पि 
त्यातील णवन्िान आणि णवन्यास पणंडत, परंपरावादी आणि भाणवक यानंा किीकिी कासावीस आणि रूष्ट करीत. 
त्यामुळे वादरि माजले. भाऊसाहेबानंी हे बंद कराव,े यासाठी दबाव-दडपिे सुरु झाली. िवेटी ते व्रत सुटले. 

 
सािा णवषय असायिा. पि ते त्याला असे वजन द्यावयािे की, तो मोठा आणि र्ंभीर णवषय होऊन 

जावयािा. जेजुरीच्या खंडोबा देवस्थानात डाका पडला. सोने, रुपे, पैसा, पुरािवस्तू असा लाखोंिा ऐवज 
डाकंूनी नेला. भाऊसाहेबानंी या घटनेवरील अग्रलेखात, परदेिात मंणदरे, िमगस्थाने याचं्या सरंक्षिािी किी 
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व्यवस्था असते, लोक आणि सरकारे किी जार्रुक असतात, अिी णठकणठकाििी उदाहरिे देऊन आपि 
सवगि बाबतीत कसे भोंर्ळ आणि सज्ञािून्य आहोत, असा परखड णवषय माडला. महाराष्ट्रातील इंग्रजी आणि 
मराठी या दोन्ही भाषातील वृत्तपत्रानंी या घटनेवर अग्रलेख, वािकािंी पते्र वर्ैरे प्रणसद्ध केली. पि अिा एक-
दोन घटना घडताि इटली. इंग्लंड आदी युरोपीय देिात सरकारानंा कसे हादरे बसले आणि त्यातून कायम 
सुरक्षा व्यवस्था किी णनमाि झाली, यािी सणवस्तर माणहती ‘तरुि भारता’ णिवाय अन्यत्र कुठे आढळली नाही. 
असे असावयािे सामान्य णवषयावंरील त्यािें असामान्य अग्रलेख! त्यािें मृत्युलेख हा अभ्यासािा स्वतंत्र णवषय 
आहे. त्यात त्यािंी एक दृष्टी होती. त्यातं दुःख, िोक, िणरत्रर्ान एवढेि केवळ नसावयािे, तर त्यात त्या 
व्यणक्तत्वािे संपन्न असे दिगन ते घडवीत. 

 
िेर्क्शपयरवरीि अग्रिेख 

 
भाऊसाहेब थोर साणहच्त्यक होते. पि वाङ्मयीन णवषयावर ते स्वतः ऊठसूट किी णलहीत नसत. पि 

एक प्रसंर् त्याचं्या मनाने खूपि घेतला. िके्सणपयरच्या िारि ेव्या जयंतीिा, त्या णनणमत्ताने रणववार आवृत्तीत 
जािकारािें व अभ्यासकािें लेख, िायाणिते्र, काही सुनीते वर्ैरे मजकूर प्राप्त करुन भार्ले असते. इतरानंी 
तेि केले. पि भाऊसाहेबानंी अग्रलेखािाि ध्यास घेतला. एकदा सायंकाळी त्यानंा घरापयंत साथ करायला 
त्याचं्यासोबत जाताना त्यानंी हा णवषय काढला आणि अजून दोन मणहने आहेत. या णवषयावर तुम्मही णलहायिे, 
तयारीला लार्ा, असे म्महिाले. “काय थट्  टा करता भाऊसाहेब, माझ्यासारख्या अडाण्यािी!” असे मी 
म्महिताि ते वाटेति क्षिभर थाबंले आणि करडेपिाने म्महिाले, “तुम्महीि णलणहिार. पुस्तकािी मदत मी 
करीन.” माझे तर िाबेि दिािले. इचं्ग्लि णलटरेिर हा णवषय नव्हाति किी. पि डॉ. मोझेस आणि डॉ. अ. 
ना. देिपाडें या रु्रंुनी र्ोडी लावली होती म्महिून थोडे-थोडे वािन झाले होते. पि िके्सणपयरवर अग्रलेख? 
िार-आठ णदवसानंी कायगकारी संपादक श्री. तात्यासाहेब करकरे याच्याजवळ र्ोष्ट काढली आणि “मला यातून 
वािवा,” अिी काकुळतीने णवनंती केली. तात्या म्महिाले, “ त्यानंी म्महटले आहे तर तुम्मही तयारी करा. कदाणित 
ती पाळी तुमच्यावर येिार नाही, पि त्यानंा नकार देऊ नका.” टारं्िीला लार्लेल्या माझ्या जीवािी काही 
पुरती सुटका होऊ िकली नाही. भाऊसाहेबानंी तो अग्रलेख स्वतः णलणहण्यािे ठरवले. 

 
अनेक णदवसानंतर त्या रात्री मी सुखाने णनणित झोपलो तरीही मी रात्री थोडा बडबडलो असे सौ. 

म्महिाली. काय बडबडलो, “तर आऊट आऊट आणि इज इट टेल,” अस काही तरी म्महिे बडबडलो, 
िके्सणपयरच्या ‘इणडयट’ ने साणंर्तलेली It is a tale tole by an idiot, full of sound and fury, but signifying 
nothing.. ही जीवनािी कहािी णनरथगक असेल, पि त्याच्या िसक्याने माझ्यासारख्या इणडयटिी ही कथा-
खरेि इट वॉज अ टेल णसच्ग्नफाईंर् मेनी कथग्ज.... 

 
भाऊसाहेबािा िके्सणपयरवरिा तो अग्रलेख पुरता बारा कॉलमािा झाला. अग्रलेखािे संपूिग पान 

आणि समोरिे अिग पान. त्या पानावरील पंिार्, राणिभणवष्ट्य, आकािवािी या दैणनक मजकुराने धु्रवस्थान 
पटकाणवलेल्या स्तंभािी ‘तरुि भारता’ च्या आयुष्ट्यात पणहल्यादंाि उिलबारं्डी झाली होती. कसा आणि 
णकती र्ाजला असेल तो लेख आणि केवढी प्रणतष्ठा त्याने णमळवनू णदली असेल, यािे काय विगन करावयािे! 
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गं्रथ्मीक्ा 
 

अग्रलेखाइंतकाि गं्रथसमीक्षिावरही त्यािंा भर असावयािा. आज आस्वादक आणि सजृनिील 
समीक्षा म्महिनू णजिा उल्लखे होतो, त्या कोटीिी ती समीक्षा असावयािी. नामवतंाबरोबरि संपादक मंडळातील 
उपसंपादक आणि उमेदवारही गं्रथसमीक्षा आणि गं्रथपणरिय ही कामे करीत. या संबिंात श्री. वसतं िातंाराम 
देसाई यािंा त. भा. च्या रौप्पय महोत्संवी अंकातील त्याचं्या लेखात आलेला अणभप्राय पुरेसा बोलका आहे. 
 

ते णलणहतात. ‘भाराभर पुस्तकावर भराभर )आणि णिमूटभर( अणभप्राय देण्यािी पद्धत ‘तरुि भारत’ ने 
किीि स्वीकारली नाही. कारि अिा अणभप्रायामुळे साणहत्याच्या उत्कषाला कोितीि मदत होिे िक्य नसते. 
एखादे नव े आणि महत्वािे पुस्तक णनवडून त्याच्या रु्िदोषािंा समतोलपिाने परामिग घ्यावा, नुसत्या 
तपिीलात न णिरता साणहत्यरु्िाचं्या दृष्टीने जे महत्वािे असेल त्यावर नेमके बोट ठेवावे, अिा प्रकारिी 
साणहच्त्यकानंा आणि समीक्षकानंाही मार्गदिगक होतील अिी परीक्षिे रणववारच्या ‘तरुि भारतात’ सतत प्रणसद्ध 
होत आली आहेत. ‘तरुि भारता’ िे म्महिता येतील, असे काही कुिल साणहत्य समीक्षक ‘तरुि भारता’ च्या 
स्तंभातून नावारुपाला आलेले आहेत.” 
 
इगं्रजी गं्रथावरुन शविेष िेख 

 
इंग्रजीत प्रणसद्ध झालेल्या आणि र्ाजत असलेल्या पुस्तकािा पणरिय किी ते स्वतः तर - किी एखाद्या 

सहकाऱयास प्रवृत्त करुन आपल्या मराठी वािकासंाठी सादर करीत. आज ‘तरुि भारतात’ डॉ. िरद 
कोलारकरािंा जो स्तंभ लोकणप्रय झाला आहे, त्यािा उर्म हा इतका जुना आहे. िीनिी णवस्तारवादी वृत्ती 
आणि त्यािी युद्धतयारी या णवषयावरील इंग्रजी पुस्तकांच्या अभ्यासातून त्यािें भािे डॉ. सुनील सुभेदार यानंी 
णलणहलेला एक अकरा-बारा कॉलमािंा णवस्तृत लेख २७ णडसेंबर १९५९ च्या अंकात प्रणसद्ध झाला होता. िीनिे 
आक्रमि पढेु ऑक्टो. १९६२ मिले! ‘कहदी-िीनी भाई भाई,’ आणि पंििील हे व्यथग असून, िीन युद्धज्वर 
वाढवीत असून, तिी तयारीही करीत आहे हेि भाऊसाहेबानंा यातून सारं्ायिे होते. संपादकानंी इंग्रजी 
गं्रथवािन करिे का आवश्यक आहे. हे ते असे लेख प्रणसद्ध करुन सपंादक मंडळातील सहकाऱयाचं्या लक्षात 
आिून द्यावयािे. त्यातून काही मंडळी पे्ररिा घेई. 

 
िेखनाव्यशतशरि आणखी बरेच.. 

 
त्याचं्या एकूि संपादकीय आणि अन्य लेखनािा परामिग घेिे येथे प्रस्तुत नाही, तर त्यातून त्याचं्या 

संपादकीय दृष्टीिे, कसबािे आणि प्रबोिनािे जे आर्ळे स्वतंत्र दिगन घडते तेवढयापुरताि संदभग येथे घेतला 
आहे. परंतु केवळ लेखन-वािनानेि संपादक तयार होतो हे त्यानं मान्य नव्हते. लोकसंपकग , लोकसंस्था, काही 
एक स्वतंत्र कायग त्या णनणमत्ताने लोकात णमसळून लोकािें प्रश्न, र्रजा आणि आकाकं्षा समजून घेिे, मंत्री, 
अणिकारी आणि प्रत्येक के्षत्रातील ज्येष्ठ-श्रेष्ठ व्यक्ती याचं्यािी णनत्य संपकग  आणि सवगप्रकारिे वािन, संर्ीत, 
नाटक आणद अणभजात कलाणंवषयीिी आवड हे सारे यिस्वी संपादकासाठी आवश्यक असते, असे ते सारं्त. 
त्यानंी स्वतः हे सवग केले. खेरीज णवणवि लोकोपयोर्ी संस्था उभारण्यास सादृयकारी होिे, पुढाकार घेिे, 
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पाठपुरावा करिे व त्याद्वारे आपल्या अंकािा प्रसार णवणवि के्षत्रात होईल. अिी सारी मिार्त प्रिारकीपिा न 
आिता करिे हे भाऊसाहेबािें कतृगत्व अजोड होते. १९४४ च्या २ जानेवारीस प्रारंभ झालेल्या पनुरुज्जीणवत 
‘तरुि भारता’ िे ते जे संपादक झाले तेि मुळी एका महत्वाच्या कायािे कंकि बािूंन. ते कायग होते णिमूर-
आष्टी फािी णनवारक सणमतीिे. १९४४ च्या त. भा. पुनरुज्जीवन कायातील एक ज्येष्ठ काँगे्रस कायगकते आाणि 
भाऊसाहेबािें त. भा. मिील ज्येष्ठ सहकारी श्री - ए. श्री. पटविगन त. भा. च्या रौप्पय महोत्सवी अंकातील 
त्याचं्या लेखात सारं्तात, ‘तरुि भारत’ प्रथम जन्मास आला तो णिमूर - आष्टी प्रकरिात झालेल्या अमानुष 
अन्यायािी तड लावण्याच्या ईष्ट्येने! 

 
अिी होती या सपंादकािी राष्ट्रीय बाणंिलकी! 
 

❇ ❇ ❇ 
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|पत्रव्यव्ायातीि माझे जेष्ठ मागटदिटक| 
 ----------------------------------------------------------------------- िं. प. णभिीकर   
 

ख्यातनाम मराठी साणहच्त्यक कै. र्. त्र्यं. माडखोलकर याचं्याबरोबर सहसंपादक या नात्याने मी 
नार्पूरच्या ‘तरुि-भारतात’ सुमारे नऊ वषे काम केले. पि तरीही त्यािंा उल्लखे माझे ‘ज्येष्ठ सहकारी’ असा 
करण्यास मन िजावत नाही. कारि सवगि सहकाऱयानंा ते णमत्रत्वाच्या नात्याने वार्वीत असले तरी या 
व्यवसायात मी अर्दी नवखा होतो. वयाने लहान होतो आणि ज्येष्ठ व णजव्हाळयािा मार्गदिगक हीि त्याचं्याकडे 
पाहाण्यािी माझी भावना राहात रे्ली. या भावनेत अखेपरपयंत अतर किी पडले नाही. १९५७ साली 
भाऊसाहेबानंी )हे त्यािें घररु्ती नाव. याि नावाने आम्मही त्यानंा सबंोणित असू( ‘तरुि-भारत’ च्या पिेु 
आवृत्तीिी जबाबदारी सोपवनू मला पुण्याला पाठणवले आणि पुढे मी मुख्य संपादक ही झालो. पि मार्गदिगक या 
नात्याने भाऊसाहेबािें स्थान कायमि राणहले. 

 
यािे आिखी एक कारि हे होते की भाऊसाहेब ‘तरुि-भारत’ सारख्या णवदभातील अग्रर्ण्य आणि 

लोकणप्रय दैणनकािे संपादक असले, तरी तेवढयापुरताि त्यािंा लौणकक मयादेत नव्हता. ते कवी होते, 
कादंबरीकार होते, साणहत्यसमीक्षक होते, अभ्यासपूिग प्रबंि त्यानंी णलणहले होते, साणहत्यािी व्यासपीठे त्यानंी 
र्ाजणवली होती आणि अनेक वाड  मयीन वादानंा णनणमत्त ते झाले होते. णिवाय, थोर थोर मंडळींिी त्याचं्या 
नुसत्या ओळखीि नव्हत्या तर अनौपिाणरक स्नेहसबंंिही होते. १९२४ साली नार्पूरला ओर्ल्याचं्या ‘महाराष्ट्र’ 
या णटळकपक्षीय साप्ताणहकात ते प्रणवष्ट होण्यापूवी पणु्या-मंुबईला साणहच्त्यकातं त्यािी ऊठबस होतीि. कै. 
तात्यासाहेब केळकरािें पे्रमही त्यानंी संपादन केले होते. नार्पूरला रे्ल्यानंतर हळू हळू सवग राजकीय आणि 
सामाणजक कायगकते, संस्था आणि िळवळी यािंािीही त्यािंी ओळख झाली. णभन्न णभन्न के्षत्रातील खूप मािसे 
त्यानंी जोडली. णजज्ञासू तरुि णवद्यार्थ्यांिे त्याचं्याकडे जािे येिे वाढले. १९४४ साली ‘महाराष्ट्र’ सोडून दै. 
तरुि भारत त्यानंी सुरु केला तो या प्रदीघग तपियेच्या पाश्वगभमूीवर त्यािें नुसते नावि या नव्या दैणनकासंबिंी 
भरपूर अपेक्षा णनमाि करण्यास पुरेसे हाते. 

 
हा उल्लेख अिासाठी केला की ‘तरुि-भारत’ च्या सपंादक मंडळात प्रणश्वष्ट होताना माझ्या मनात 

भाऊसाहेबािंी एक प्रणतमा ठसून रे्ली होती. णिवाय माझे सर्ळे णिक्षि नार्पूरलाि झाले होते. एम्. ए. ला 
मराठी हाि णवषय असल्यामुळे त्यांच्या गं्रथािी ओळंख होतीि. पि त्यािंा प्रत्यक्ष पणरिय होण्यािा योर् मात्र 
आला नव्हता. ‘तरुि-भारत’ िे अग्रलेख मी आवडीने वाित असे, पि त्यापलीकडे माझे पाऊल पडले नव्हते. 
कारि एका सवगस्वी वरे्ळया कायगके्षत्रात मी होतो. हे के्षत्र होते डॉ. हेडरे्वार यानंी स्थापन केलेल्या आणि 
जोपासलेल्या राष्ट्रीय स्वयसेंवक संघािे, १९४८ साली र्ािंीजींिी हत्या झाल्यानंतरच्या लोकक्षोभाच्या तीव्र 
झळा व्यणक्तिः माडखोलकरानंा पोिल्या आणि ‘तरुि-भारत’ िीही त्यातं होरपळ झाली. माडखोलकरानंी 
णलणहलेल्या ‘णनवाणसताच्या’ कहािी मध्ये या णवध्वसंािे सणवस्तर विगन त्याचं्या खास िलैीत आलेलेि आहे. रा. 
स्व. संघाला तर हल्ल्यािे लक्ष्य बनणवण्यात आले होते. सतारुढ काँगे्रस पक्षाने संघावर बंदी घातली होती आणि 
र्ािंी हत्येिी दूरान्वयानेही संबंि नसलेले हजारो कायगकते तुरंुर्ात डाबंले रे्ले होते. मी काही मणहने भणूमर्त 
राहून ‘राष्ट्रिक्ती’ नामक साप्ताणहकातून संघावरील अन्यायाला वािा फोडिारे लेखन केले. वृत्तपत्रीय 
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लेखनािा येवढाि काय तो अनुभव माझ्या र्ाठीिी होता. या णलखािावर सरकारिा रोष झाला आणि माझी 
रवानर्ी नार्पूरच्या मध्यवती कारार्ृहात झाली. 
 

लोकक्षोभाच्या उदे्रकाने जो णवध्वसं झाला त्यामुळे भाऊसाहेबािंी कहमत मात्र खिली नाही. तरीही श्री. 
नरकेसरी रस्टला ‘तरुि-भारत’ पुनि उभा करण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्मथक बळ एकवटिे अवघड 
वाटले, भाऊसाहेबािंी सणवस्तर ििा होऊन श्री ‘नरकेसरी प्रकािन णल.’ कडे ‘तरुि-भारत’ िे संिालन 
सोपवाव ेअसे ठरले. संपादक भाऊसाहेबि राहािार होते व त्यािें जुने सहकारीही पूवीप्रमािेि काम करिार 
होते, नव्या संिालक मंडळािे नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघािे एक अग्रर्ण्य युवा नेते श्री. बाळासाहेब देवरस 
याचं्याकडे होते. 

 
मी माडखोलकराचं्या सपंादकीय ‘टीम’ मध्ये सामील व्हाव े अिी कल्पना पढेु आली ती याि 

सणंिकाळात. अथाति प्रथम रीतसर अजग करावा लार्ला. नंतर माडखोलकराचं्या सहीिे मुलाखतीिे बोलाविे 
आले. माझी िाती िडिडू लार्ली. कारि या के्षत्रात मी अर्दीि अननुभवी. त्यावळेी आजच्याप्रमािे 
णवद्यापीठात पत्रकाणरतेच्या णिक्षिािी सोयही नव्हती. माडखोलकरानंी सुमारे एक तासपयंत माझी मुलाखत 
घेतली आणि अनेक प्रकारिी िौकिी केली. त्यािा मुख्य रोख मी काय काय वािले आहे यािी िािपिी 
करण्याकडे होता. त्यानंी राजकारि, अथगकारि, समाजकारि, िमगकारि अिा अनेक णवषयािंी सबंंणित 
गं्रथािी नाव े भराभर घेतली. त्यापैकी अनेक नाव े मी ऐकलीही नव्हती. मर् वािन तर दूरि राणहले! माझी 
अवस्था पाहून सहानूभतुीने ते म्महिाले, “या व्यवसायात यिस्वी व्हायिे तर िौफेर खूप वािन कराव ंलारे्ल 
तुम्महाला.” मर् काही गं्रथ आिी वािण्यासाठी त्यानंी सुिणवले. त्यािंी नाव ेमी णटपून घेतली. 
 

मुलाखतीिा सर्ळाि तपिील इथे देण्यािे कारि नाही. पि आपले सहकारी णनवडताना ते णकती 
सावि असत हे ध्यानात याव े म्महिून एका प्रश्नािा उल्लेख करिे मला आवश्यक वाटते. मुलाखत संपणवता 
संपणवताि ते म्महिाले, ‘िवेटी एक महत्वािा मुद्दा. मला असं कळलं आहे की तुम्मही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघािे 
सक्रीय कायगकते आहात. पि दैणनक वृत्तपत्र िालणवताना एक समाविेक आणि वृत्त देण्याच्या बाबतीतील 
मोकळी भणूमका ठेवावी लार्ते. कुठल्याही णवणिष्ट अणभणनविेाने सतत णलहून वा वाता देऊन िालिार नाही. 
अिी लवणिक, समाविेक आणि पूवगग्रहरणहत मूल्यमापनािी भणूमका तुम्महाला मानवले का’ 
माडखोलकराबंरोबर काम करावयािे आणि ‘तरुि -भारत’ िा वािकवर्ग णवस्तारावयािा तर मला किा प्रकारे 
काम कराव ेलारे्ल, यािा तो सूिक इिाराि होता. पि नंतर सुमारे ३० वषांच्या माझ्या व्यावसाणयक जीवनात 
हे सत्र मला फारि मार्गदिगक ठरले. या सूत्रामुळेि सवगपक्षीय आणि सवग थरातील वािक वर्ग ‘तरुि-भारत’ ला 
णमळू िकला. सिंालक मंडळािे अध्यक्ष श्री. बाळासाहेब देवरस हे कट्टर संघवाले. पि माडखोलकरानंा 
त्यानंी अणतिय आदराने वार्णवले व माडखोलकराचं्या कामात किी ढवळाढवळ केली नाही. 
 

एकि उदाहरि पुरेसे होईल. संयुक्त महाराष्ट्र हे भाऊसाहेबानंी जोपासलेले एक स्वप्पन होते. संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या मार्िीिा उद्ध घोष त्यानंी प्रथम १९४६ मध्ये बेळर्ाव येथील साणहत्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरुन 
केला होता आणि नंतर ‘तरुि-भारता’  तूनही भाषावार प्रातंरिनेिा आक्रमक पुरस्कार सातत्याने िालू ठेवला 
होता. यावादात पुढे प्रातंाप्रातंात कटुता आली व आरोप प्रत्यारोप पुष्ट्कळ झाले. भाषेवरुन प्रातंाप्रातंात कटुता  
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येिे संघाला अणनष्ट वाटत होते. सारे एकाि राष्ट्रािे घटक असल्यामुळे एकाि भाषेच्या लोकािें राज्य 
ककवा दै्वभाणषक यासारखे प्रश्न संघाला र्ौि वाटत होते. पि आपले मत श्री. बाळासाहेब देवरस यांनी 
माडखोलकरावंर लादले नाही. माडखोलकरानंीही संघाच्या भावना दुखावल्या नाहीत. हे सामंजस्य राखण्यात 
भाऊसाहेबािें व्यवहार कौिल्य उत्तम प्रकारे प्रकट झालेले आम्महा त्यांच्या सहकाऱयानंा अर्दी जवळून 
पहावयास णमळाले. पढेु फाझल अली कणमिनने वरे्ळया णवदभािी णिफारस केली, तेव्हाही भाऊसाहेबानंी 
णवदभासह संयुक्त महाराष्ट्रािीि मार्िी लावनू िरली. त्याचं्याि णिकाटीच्या प्रयत्नानंी नार्पूर करार घडून 
आला व संयुक्त महाराष्ट्राच्या णनर्ममतीच्या मार्ग मोकळा झाला. वरे्ळया णवदभग राज्यािे कट्टर पुरस्कते श्री. 
बाळासाहेब णतरपुडे हे देखील भाऊसाहेबानंा णनकटिा णमत्र मानीत असत, हे त्याचं्या यिािेि र्मक मानले 
पाणहजे. 

 
मला भाऊसाहेबािें एक वैणिष्ट्ट्य हे जािवले की केवळ वृत्तपत्रीय णलखाि करण्यात त्यानंी समािान 

किीि मानले नाही. णवदभािे साणहच्त्यक, सासं्कृणतक, सामाणजक आणि ससं्थात्मक जीवन समदृ्ध व्हाव,े नवी 
मािसे उत्साहाने आपआपल्या आवडीच्या के्षत्रात कामाला लार्ली आणि तरुिात अभ्यास वृत्ती जार्ृत व्हावी, 
यासाठी ते सतत काहीना काही उपक्रम िालू ठेवत. णवदभग साणहत्य संघ ही नार्पुरातील सुप्रणतणष्ठत ससं्था. 
पि भाऊसाहेबािंी लेखिी व त्यािें प्रिार कौिल्य, योग्य मािसे देऊन त्यानंा कामात ओढण्यािे कौिल्य 
आणि सरकारदरबारी असलेले वजन खिी घालून जारे्पासून तो पैिापयंतिे प्रश्न सोडणवण्यािा सफल प्रयास 
यामुळेि णव. सा. संघ भरभराटला. साणहत्य व लणलत कला यािें सक्षम व्यासपीठ बनू िकला. णवदभग संिोिन 
मंडळािे कायाध्यक्ष डॉ. वा. णव. णमरािी यानंी भाऊसाहेबाचं्या मृत्यनंूतर िोकसंदेिात भाऊसाहेबािें ऋि मान्य 
करताना म्महटले आहे, ‘आमच्या णवदभग संिोिन मंडळाच्या जन्मि त्याचं्या पे्ररिेमुळे झाला.... त्यानंी स्वतः 
होऊन खटपट केली नसती तर माझ्यासारख्या प्रणसद्धीणवन्मुख कायगकत्याच्या कामािी कल्पना जनतेला आली 
नसती. णवदभातील असंख्य युवकानंा त्यानंी आपल्या उते्तजनािे ऋिी करुन ठेवले आहे. हाडािा कायगकता, 
समाजसेवक, अभ्यासक, आिारासाठी िडपडिारा युवक यानंा प्रकािात आिण्यािे तसेि आिार देण्यािे 
फार मोठे काम भाऊसाहेबानंी तरुि-भारत द्वारे केले. यात त्यािंी रु्िग्राहकता आणि इतरािंा णवश्वास संपादन 
करण्यािी क्षमता यािंा प्रत्यय णनत्य येत असे. ही मािसे व या संस्था तरुि- भारतच्या पणरवारात सहजपिे 
समाणवष्ट होऊन जात. संपादक या नात्याने पार पाडावयाच्या जबाबदारीिाि ते हा एक महत्वािा भार् 
समजत. 
 

भाऊसाहेबाबंरोबर काम करताना मला नेहमी नवल वाटे ते त्याचं्या अणतिय व्यापक आणि 
णवणवितापूिग जनसंपकािे. ते स्वतः कोित्याही राजकीय पक्षात नव्हते. लेखक या नात्यानेि त्यािंी प्रणसद्धी 
होती, पि त्याचं्या पणरियािे आणि प्रभावािे के्षत्र साणहत्यापुरते किीि मयाणदत नव्हते. राजकारिािी व 
राजकारिी मंडळीिी संपादकािा सबंंि येिे अपणरहायगि असते. जुन्या मध्यप्रदेिात पं. रणविकंर िुक्ल आणि 
पं. द्वारकाप्रसाद णमश्र यािें प्रस्थ मोठे होते. माडखोलकर काही त्यािें समथगक नव्हेत. पि या उभयतािा 
माडखोकरावंर फार णवश्वास. णवणिष्ट िोरिािंी ििा अनेकदा आिी ते माडखोलकरािंी करीत, त्यािंा सल्ला 
णविारीत. िोरिे योग्य आहेत असे माडखोलकरानंा वाटले तर ते आिीि सूिक वातापते्र णलहून त्या िोरिानंा 
अनुकूल मानणसकता तयार करीत. अिा ििेला एकदा त्याचं्यासोबत त्यानंी मला नेले होते, त्यामुळे या 
णविायक सहकायािी कल्पना मला येऊन रे्ली. इतर कोित्याही र्ोष्टींपेक्षा लोकािें भले होिे भाऊ साहेबानंा 
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महत्वािे वाटत असे, ते कोिाच्या ‘णखिात’ मात्र किी रे्ले नाहीत. त्यािंा संपकग  नव्हता कुिािी? आणि 
कोित्या के्षत्रात? असाि प्रश्न माझ्यासारख्याला पडत असे.रा. स्व. संघािे डॉ. हेडरे्वार आणि श्रीरु्रुजी, 
सासं्कृणतक आणि आध्याच्त्मक खेत्रातंील श्री अप्रबुद्ध, बाळिास्त्री हरदास, श्री जनादगन स्वामी, अनाथ णवद्याथी 
र्ृहािे काकासाहेब िोळकर, श्रदानंद अनाथालयािे णनष्ठावतं सेवक श्री कृपािकंर णनयोर्ी, कामर्ार नेते 
कॉमरेड रुईकर, रणसकाग्रिी श्रीमतं बाबरूावजी देिमुख, णकतीतरी र्ायक, कलावतं, अणभनेते आदींिी त्यािंी 
जवळीक आणि त्या त्या के्षत्रािे त्यांना असलेले ज्ञान पाणहले की मी च्स्तणमत होऊन जाई. या व्यापक संपकामुळे 
‘तरुि-भारत’ ला लोकािंा णवलक्षि णजव्हाळा लाभला, हे मी अनुभवले आहे. 
 

भाऊसाहेबािंी लेखनिलैी, त्यािंा लोकसपंती, लोककल्यािािी त्यािंी तळमळ आणि त्यािंी 
वृत्तपत्रनीती यामुळे त्याचं्या अग्रलेखानंा णवलक्षि प्रभाव लाभला होता. ‘तरुि-भारत’ िे ते अनन्य बलस्थान 
बनले होते. आपल्या अग्रलेखािें उस्तुकतेने वािन करिारा मोठा वािकवर्ग णनमाि झाला आहे, यािी जािीव 
भाऊसाहेबानंा होती आणि एक प्रकारिा णवश्वासही त्याचं्या मनात णनमाि झाला होता. एकदा श्रीमंत बाबूराव 
देिमुख त्यानंा सहज म्महिाले, ‘भाऊसाहेब, तुमिे अग्रलेख फार िान असतात. पि णपवळा कार्द व खराब 
िपाई यामुळे िडपिे ते वािताि येत नाहीत.’ यावर भाऊसाहेबानंी उत्तर णदले होते, “माझे अग्रलेख अर्दी 
र्ोिपाटावर िापले तरी लोक ते आवडीने वाितील! ’ 

 
माडखोलकरािें अग्रलेख, त्यािें णवषय, त्यािंी िलैी, त्यािंी रसवत्ता, त्यात भरलेला अिूक संदभगयुक्त 

माणहतीिा खणजना, वािकाचं्या णविारानंा णदिा देण्यािे त्यािें सामर्थ्यग, प्रसंर्ानुसार त्यातील आक्रमकता, 
आविे, अनुनय, युणक्तवाद, उपरोि व उपहास, भावकल्लोळ इत्याणद अंर्ानंी स्वतंत्र अभ्यास करावा, अिा 
तोलामोलािे आहेत. अग्रलेखािंा णवस्तार तर िार, सहा, आठ आणि क्वणित बारा कॉलमापयंत असे. इतर 
वृत्तपत्रािंी दोन कालमातंील दोन वा तीन संपादकीये व माडखोलकरािें णवस्तुत अग्रलेख यातंील अंतर ‘तरुि 
भारत’ ला उपकारकि ठरत रे्ल्याच्या अनुभव त्याचं्या सहकाऱयानंी सातत्याने घेतला आहे. पंतप्रिान पं. नेहरु 
ह्यानंी णद्वभाणषक राज्य लादले तेव्हा भाऊसाहेब मोठे प्रक्षुब्ि झाले होते व हा क्षोभ त्याचं्या त्या वळेच्या 
अग्रलेखातूनि जिु स्फोट व्हावा तसा प्रकट झाला होता. ‘या णनिगयािे स्वार्त करा’ या मथळ्याखालील 
त्यािंा अग्रलेख मला स्मरतो. जळजळीत, उपहासाने ओतप्रोत आणि काँगे्रस श्रेष्टीवर आसूड ओढिारा हा 
अग्रलेख म्महिजे भाऊसाहेबाचं्या िलैीिा अणवस्मरिीय मासलाि वाटला मला. ‘हे मराठी राज्य की मराठा 
राज्य?’ हा खळबळजनक सवाल एका अग्रलेखातून त्यानंी यिवतंरावानंा केला होता, तो प्रणतणनणिक 
स्वरुपािाि म्महिावा लारे्ल. या प्रश्नािे प्रकट उत्तर सारं्लीच्या भाषिात यिवतंरावानंी णदले होते. सुमारे तीन 
तपातील राजकीय, सामाणजक आणि सासं्कृणतक घटनािें प्रणतकबब माडखोलकराचं्या अग्रलेखात उमटलेले 
आहे. असे म्महटल्यास ती अणतियोणक्त ठरावयािी नाही. अथात् काही प्रसंर्ी सरकारिा रोष त्यानंा सहन 
करावा लार्ला. १९४२ च्या लढयावर णलणहलेल्या त्याचं्या नऊ अग्रलेखावंर सरकार फार णिडले होते. पि 
कारवाई मात्र झाली नाही. पि ‘तरुि -भारत’ ने णिमूर - आष्टी णविषेाकं काढण्यािे ठरणवले तेव्हा 
प्रणसद्धीपूवीि सरकारने कारवाई केली व अंक काढू णदला नाही. ‘तरुि-भारत’ िा राष्ट्रीय बािा भाऊसाहेबानंी 
िारं्लाि जोपासला होता. 
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अग्रलेखाचं्याि संदभात आिखी दोन र्ोष्टीिा उल्लखे करिे आवश्यक आहे. पणहली र्ोष्ट म्महिजे 
भाऊसाहेबानंी णलणहलेले उत्कृष्ट मतृ्युलेख आणि काही ना काही णनणमत्ताने णलणहलेले व्यणक्तणित्रिात्मक लेख. 
णवदभातील एक थोर णविारवतं आणि र्ािंीवादी अग्रिी कै. दादा िमाणिकारी यानंी भाऊसाहेबाचं्या मृत्यूनंतर 
त्याचं्या णिरंजीवानंा पाठणवलेल्या िोकसंदेिात णलणहले होते, ‘भाऊराव णसद्धहस्त लेखक होते. मृत्युलेख 
णलणहण्याच्या बाबतीत त्यािंा हातखंडा होता. मी त्याचं्यापेक्षा सहा मणहन्यानंी वडील आहे. त्यानंी माझा 
मृत्युलेख णलहावा आणि या स्वरुपातं णमत्र या नात्याने माझी उत्तरणक्रया करावी, अिी माझी णमत्रसुलभ 
महत्वाकाकं्षा होती. पि त्यानंी माझी ही इच्िा पुरी केली नाही. त्या आिीि ते णनघनू रे्ले. त्याचं्या मतै्रीला हे 
िोभले नाही! “भाऊसाहेबानंी ज्याचं्यावर मृत्युलेख णलणहले अिा महाभार्ािी नामावली खरोखरि मोठी 
होईल. पि प्रत्येकाच्या व्यणक्तमत्वािा आणि त्याच्या जीवनातील आियपूिग घटनांिा सूक्ष्म अभ्यास त्यात 
णदसतो. साऱया तारखा आणि संदभग यात कुठेही िूक आढळायिी नाही. स्वतः च्या अनुभवािंा वापर तर ते 
िपखलपिे करायिे. त्यािें मूल्यकितनही लेखनात डोकवायिे. 
 

दुसरा आवश्यक उल्लखे आहे त्याचं्या बरेि णदवस िाललेल्या ‘सोमवार व्रता’ िा. म्महिजे दर 
सोमवारच्या अंकात ते िार्ममक-आध्याच्त्मक णवषयावर अग्रलेख णनयमाने णलहीत. भाऊसाहेब स्वतः ला 
अजे्ञयवादी म्महिवीत. रुढायाने ते अभद्र आणि कमगकाडंी तर नव्हतेि. उलट ‘वाङ् मयािी जीवनमूल्ये’ या 
णवषयावर एका साणहच्त्यक व्यासपीठावरुन बोलताना ते म्महिाले होते, ‘मोक्षमूल्ये आणि सत्तामूल्ये याचं्या 
किाट्यातून बाहेर पडून णनखालस ऐणहक, भौणतक आणि राष्ट्रीय मूल्यािंा जोवर आपि अवलंब करीत नाही, 
तोवर भारताला एकसंघ सावगभौम व्याणक्तत्व आणि राष्ट्रत्व प्राप्त होिे अिक्य आहे.’ याि भाषिात, “जुनाट 
पारमार्मथक आणि पारलौणकक जीवन - मूल्यािंी कोंडी’ फोडून बाहेर पडण्यािी र्रज त्यानंी प्रणतपादन केली 
होती. म्महिून संतवाङ् मय, िार्ममक परंपरा आणि समजुती, िमग आणि समाजिारिा इत्याणद णवषयािंी जी ििा 
त्यानंी सोमवारच्या णविषे अग्रलेखातून केली, ती मोठी वादळी ठरली. अनेकानंी नाराजी व्यक्त केली. अखेर 
भाऊसाहेबानंी या व्रतािी सारं्ता केली. 
 

मी अर्दी जवळून पाणहलेला भाऊसाहेब माडखोलकर याचं्या संपादकीय कतृगत्वािा हा अल्पसा 
आलेख आहे. १९६७ साली भाऊसाहेब संपादकपदावरुन णनवृत्त झाले, तरी १९७५ मध्ये आिीबािीतील 
उपमदगकारक ‘सेन्सॉरणिप’ लार्ू होतपयंत ते प्रणतसप्ताह एक अग्रलेख अवश्य णलहावयािे. त्यानंतर एक 
वषाति त्यानंी देह ठेवला. 
 

िवेटी आम्महा संपादकािंा भाऊसाहेबािंी जो दैनंणदन संबंि येत असे, त्याणवषयी दोन िब्द णलणहिे 
आवश्यक आहे. पणहली ठळक र्ोष्ट म्महिजे त्यािंा डामडौल कोिताही नव्हता आणि राहािीही अर्दी सािीि 
होती. सािा पाढंरा अध्या बाहाचं्या सदरा व िुभ्र िोतर हाि त्यािंा सामान्यतः विे असे. सायकल णरक्षातून 
दुपारी दोन-अडीिच्या सुमाराला ते येत. परस्पर आपल्या खोलीत न जाता वृत्तणवभार्ाच्या दालनातूनजात. 
सर्ळ्यावंर एक नजर टाकीत, सर्ळ्यानंा ते णमत्रासारखे बरोबरीच्या नात्याने वार्वीत, पि थट्  टाणवनोद 
करण्यािा त्यािंा स्वभाव होता. काही काही लोकािंी अस्सल नार्पुरी बोलीत हेल काढून बोलण्यातही त्यानंा 
रं्मत वाटे, वृत्तणवभार्ाच्या कामात फारिी दखल ते देत नसत. सर्ळे संपादकीय टपाल रोज डोळ्याखालून 
घालण्यािी त्यािंी पणरपाटी होती. महत्वािी अनेक पते्र ते कायालयाति कोिाला तरी णडक्टेट करीत. त्यािें 



 अनुक्रमणिका 

स्वतः िे हस्ताक्षर णविषे िारं्ले नव्हते. त्यािंी अनेक पते्र आणि इतर मजकूर णलणहण्यािी पाळी माझ्यावर 
वारंवार यायिी पि यातूनही पुष्ट्कळ णिकावयास णमळत असल्याने या कामािा किी कंटाळा मला आला नाही. 
णिवाय, लेखन जरा थाबंवनू काही मजेदार प्रसंर् खुमासदारपिे णनवदेन करण्यािीही त्यानंा किी किी लटक 
येई. हास्यािी कारंजी उसळत. भाऊसाहेबाचं्या सहवासात वळे कंटाळवािा असा किी जायिाि नाही. त्यािंी 
मािसािंी पारख िारं्ली होती आणि कल्पकता व योजकताही त्याचं्या ठायी भरपूर होती. 

 
त्यािंा कणनष्ठ सहकारी या नात्याने त्याचं्या बरोबर काम करताना नऊ वष े आनंदात रे्ली व मुख्य 

म्महिजे पुष्ट्कळ काही णिकावयास णमळाले, त्यािंा णवश्वास संपादन करता आला. ‘तरुि भारत’ च्या पुिे 
आवृत्तीिी जबाबदारी त्यानंीि माझ्यावर सोपणवली व बरीि वष ेमार्गदिगनही केले. पत्रकाणरतेच्या के्षत्रात ककवा 
एकूिि लेखनाच्या के्षत्रात जे काही अल्पस्वरुप यि मला पढेु णमळू िकले त्यािे श्रेय भाऊसाहेबानंाि अपगि 
करुन मोकळे होिे मी उणित समजतो. 
 

❇ ❇ ❇ 
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| जन्पंकट शनष्ठ पत्रकार |  
-------------------------------------------------------------------------ल. त्र्यं. जोिी 
 

भाऊसाहेब साणहच्त्यक आणि पत्रकार होते. र्तवषी र्ोव्यात रे्ल्यानंतर मला स्व. भाऊसाहेबाचं्या 
माडखोल या र्ावािे दिगन घेण्यािी सिंी णमळाली हे मी माझे परमभाग्य समजतो. वास्तणवक भाऊसाहेबािंा 
जन्म माडखोलला झालेला नाही. तेथील लोकाचं्या कथनानुसार ते किीही त्या र्ावात रे्ले नाहीत. पि एवढे 
मात्र खरे की, एवढ्या महान साणहच्त्यकाच्या व पत्रकाराच्या नावािी आपल्या र्ावािी ओळख जोडली रे्ली 
आहे यािा त्यानंा णवलक्षि अणभमान आहे. मी तेथे रे्लो असता भाऊसाहेबासंोबत काम केलेला एक पत्रकार 
म्महिून तर त्यानंी माझे उत्स्फूतग स्वार्त केलेि पि त्याबरोबर भाऊसाहेबाचं्या पूवगजािें वास्तव्य असलेल्या 
जारे्िे दिगनही घडणवले. णविषे म्महिजे आजही ती जार्ा माडखोलकरािंी जार्ा म्महिूनि ओळखली जाते. तेथे 
एक िोटेसे देऊळ देखील आहे व जे कुटंुब त्या जारे्त राहते त्याला आपिा माडखोलकराचं्या जारे्त राहतो 
यािा अणभमानही आहे. कृतज्ञतेिी भावनाही त्याचं्या अंतःकरिात आहे. 

 
भाऊसाहेब ज्यावषी तरुि भारतिे मुख्य संपादक म्महिून णनवृत्त झाले )१९६७( त्यावषी मी तरुि 

भारतमध्ये प्रविे केला. पि णनवृत्तीनंतरही ज्येष्ठ संपादक या नात्याने तरुि भारतला भाऊसाहेबािें मार्गदिगन 
णमळत रे्ल्याने त्यािा लाभ माझ्याही वाट्याला आला हे मी माझे भाग्य समजतो. माझ्या भाग्यािा आिखी एक 
णवषय म्महिजे जेव्हा मी अकोला येथील णिक्षकािी नोकरी सोडून तरुि भारतमध्ये रुजू होण्यासाठी नार्पूरला 
आलो तेव्हा माझे अकोल्यािे णमत्र ‘आता काय! र्त्र्यंनंतर लत्र्यंि’ असे र्ंमतीने म्महित होते. माझे भाग्य असे 
की, नंतर १९८७ मध्ये माझ्या त्या णमत्रािें णवनोदाने उच्चारलेले िब्द खरे ठरले. यात माझ्या कतृगत्वापेक्षा 
णनयतीिा संकेत अणिक प्रभावी ठरला असे मी मानतो. 

 
आिखी एका प्रसंर्ाच्या णनणमत्ताने भाऊसाहेबाचं्या सामर्थ्यािा मला आलेला अनुभव सारं्ण्यािा मोह 

मी आवरु िकत नाही. माझ्या णनवृत्तीनंतर जेव्हा मी माझे ज्येष्ठ सहकारी श्री. वामनराव तेलंर् याचं्याकडे तरुि 
भारतिी सूते्र सोपणवली तेव्हा किीही भावव्याकुळ न होिाऱया वामनरावानंा भाऊसाहेबािें स्मरि झाले आणि 
त्याचं्या डोळ्यातून अश्रिुारा वाहू लार्ल्या. हा एक प्रसरं् वर्ळला तर मी वामनरावानंा किीही र्णहवरलेले 
पाणहलेले नाही. भाऊसाहेबाचं्या व्यणक्तत्वािी ही णकमया मी अपूवग मानतो व णतला णवनम्र अणभवादन करतो. 

 
भाऊसाहेबाचं्या व्यणक्तमत्वाला आणि कतृगत्वाला अक्षरिः अनेक पलूै होते. त्यातील प्रत्येक पैलू हा 

सारखाि णवलोभनीय आणि हवाहवासा वाटिारा होता, या प्रत्येक पलूैिे णनमाते स्वतः भाऊसाहेब होते. अत्यंत 
पणरश्रमपूवगक, सखोल अध्ययन आणि कितन करुन, व्यासंर् सतत कायम ठेवनू, प्रत्येक र्ोष्टीिे सूक्ष्म णनरीक्षि 
करुन त्यानंी या पलंूैना आकार होता. एकेका पलूैवर एकेक पुस्तक तयार व्हाव,े एवढा तो व्यापकही होता. 
भाऊसाहेब काय नव्हते असा नकाराथी प्रश्न जर कोिी णविारायिा प्रयत्न कोिी केला तर अनेक होकाराथी 
उत्तरे देता येतील, असे ते व्यणक्तमत्व होते. भाऊसाहेब साणहच्त्यक आणि पत्रकार होते. हे वरे्ळे सारं्ण्यािी 
र्रजि नाही. पि त्याचं्यातील साणहच्त्यकाला णनबंिकार, कादंबरीकार, कवी, समीक्षक, संिोिक, भाषाणवद् 
संस्कृत पंणडत असे अनेक आयाम प्राप्त झाले होते. पत्रकार या नात्याने त्यािें व्यणक्तमत्व आणि कतृगत्व यािें 
मूल्यमापन करायिे झाल्यास एक पणरपूिग पत्रकार व संपादक कसा असावा यािे मूर्मतमतं प्रतीक म्महिजे 
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भाऊसाहेब माडखोलकर असेि कुिालाही म्महिाव ेलारे्ल. त्याचं्या एकंदर जीवनिणरत्रावरुन तर असे वाटते 
की, ते बहुिा दैणनक वृत्तपत्रािे संपादक होण्यासाठीि जन्मले असावते. मराठीतील पणहले वृत्तपत्र म्महिून ज्या 
‘दपगि’ िा उल्लेख केला जातो त्यािे संपादक बाळिास्त्री जाभेंकरांिे घरािे म्महिजे भाऊसाहेबािें आजोळ. 
त्यािंा जन्मही त्याचं्या आजोळीि म्महिजे हल्लीच्या कसिुदुर्ग णजल्ह्यातील देवर्ड तालुक्यातील णवजयदुर्ग 
खडीच्या काठी असलेल्या पोंबफुा या र्ाव झाला. भाऊसाहेबािंी आई म्महिजे पोंबरु्फ्याच्या नारायििास्त्री 
जाभेंकर यािंी मुलर्ी. बाळिास्त्री जाभेंकर हे णतिे िुलत आजोबा होते. लेखनािे व पत्रकाणरतेिे ससं्कार 
भाऊसाहेबानंा त्याचं्या मातेपासून प्राप्त झाले होते असे म्महटले तर ती अणतियोक्ती ठरु नये. कारि त्या 
माऊलीिे वािन आणि पाठातंर अणतिय दाडंरे् होते. णविषे म्महिजे ससंारािा रामरर्ाडा साभंाळून णतने हा िंद 
जोपासला होता. ‘जाभेंकरािंा नातू आहेस, हे णवसरु नकोस,’ असे ती भाऊसाहेबानंा वारंवार बजावीत असे. 
यावरुन भाऊसाहेबाचं्या पत्रकाणरतेिी मुहुतगमेढ कुिी घातली होती हे कळायला वळे लार्त नाही. 
भाऊसाहेबानंाही आपल्या मातेिा णवलक्षि अणभमान होता. णतच्या देखिेपिाबद्दल भाऊसाहेब म्महितात, ‘रे्ल्या 
अनेक वषांत मी अनेक सुंदर णस्त्रया पाणहल्या पि माझ्या कितनात आणि स्वप्पनात जर कोिती सौंदयगमतूी 
पुनःपुन्हा प्रकट होत असेल तर ती माझ्या मातेिीि होय!’ भाऊसाहेबािें देखिेपिा ही देखील या मातेिीि 
देिर्ी असावी. 

 
१९६६ ते १९७६ अिा जेमतेम दहा वषांच्या कालाविीत मी भाऊसाहेबाचं्या सहवासात होतो पि 

त्याचं्यात व माझ्यात एिढे अंतर होते की, मी त्याचं्या णनकटच्या संपकात होतो असे म्महिण्यािे िाणरष्ट्ट्यही मी 
करिार नाही. ‘तरुि भारत’ िे ते मुख्य आणि जेष्ठ संपादक होते आणि मी एक नवणिका उप सपंादक होतो. 
पि त्याचं्या अल्प सहवासािे जें क्षि माझ्या जीवनात आले ते आपला प्रभाव सोडून रे्ल्याणिवाय राणहले 
नाहीत. त्यानंा सवगप्रथम मी पाणहले ते अकोला नर्रपाणलकेने केलेल्या त्याचं्या सत्कार समारंभात. त्यावळेी 
माझा तरुि भारतमध्ये प्रविे व्हायिा होता. सत्काराच्या णनणमत्ताने ते अकोल्यात आले असताना श्री. महाजनी 
याचं्याकडील मुक्कामात अकोल्यािे तरुि भारतिे प्रणतणनिी श्री. िातंाराम सरदेिपाडें, मातृभमूीिे श्री. 
िातंाराम जैन व अन्य उपच्स्थत याचं्यािी त्यानंी ज्या र्प्पपा केल्या त्या ऐकून माणहतीिा खणजना म्महितात तो 
हाि असा माझा समज झाला व त्या समजाला नंतर किीही िक्का लार्ला नाही. उलट तो दृढि होत रे्ला. या 
सत्कार समारंभात नर्रपाणलकेच्या मानपत्रािा स्वीकार केल्यानंतर भाऊसाहेबानंी केलेल्या भाषिािा तपिील 
जरी आज आठवत नसला तरी नर्रणनयोजन कसे असाव ेयािा वस्तुपाठि त्यानंी त्या भाषिातून णदला होता. 
पुढे अकोल्यािे नर्राध्यक्ष श्री. णवनयकुमार पारािर यानंी ज्या पद्धतीने त्या िहरािे सौंदयीकरि केले त्यािी 
पे्ररिा भाऊसाहेब होते असे म्महटले तर ते यथाथग ठराव.े अकोल्यातील या पणहल्या दिगनापासून तर २७ नोव्हेंबर 
१९७६ या णदविीच्या त्याचं्या अंत्यदिगनापयंत भाऊसाहेबािंी माझा जो जो अल्पसंबिं आला, तो एक संपादक 
म्महिूनि. त्याचं्या णनकटवतीयात सहभार्ी होण्यािे भाग्य मला लाभले नाही आणि त्या पणरच्स्थतीत ते िक्यही 
नव्हते. कारि भाऊसाहेब जीवनाच्या कतृगत्वाच्या फार पढुच्या टप्पप्पयावर जाऊन पोहोिले होते. मी फारि मारे् 
होतो. पि त्याचं्या पाऊलखुिा देखील माझ्यासारख्या नवणिक्यानंा प्रसादकिासंारख्या होत्या. 

 
भाऊसाहेबाचं्या लेखिीबद्दल सवगि बोलतात. तरीही णतिे महत्व हनुमानाच्या िपेटीप्रमािे थोडे 

उरतेि व किीही संपत नाही. णतिे मूल्यमापन करिे माझ्यासाठी केवळ अिक्य आहे. माझी ती प्रज्ञाि नाही. 
पि संपादक या नात्याने भाऊसाहेबाचं्या व्यणक्तमत्वािे जे पैलू पाहता आले, थोडेफार अनुभवता आले त्यािी 
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णवलोभनीयता अनन्यसािारि आहे, असे म्महिाव ेलारे्ल. आपल्या सहकाऱयािंी संपकग  ठेविे, त्याचं्या कतृगत्वािे 
मूल्यमापन करीत राहिे, त्याचं्या िुका दाखवत दाखवति त्यानंा प्रोत्साहन देिे व पत्रकार म्महिून त्यानंा 
घडणविे हे भाऊसाहेबाचं्या या पलूैिे वैणिष्ट्ठ्य होते, पि आपि कोिाला घडणवत आहोत असा आवही त्यानंी 
किी आिला नाही. सासंदीय लोकिाहीत पंतप्रिानािे विगन ‘फस्ट अमंर् इक्वल’ असे केले जाते. भाऊसाहेब 
आपल्या सहकाऱयािंी याि पद्धतीने वार्त असत. 

 
मी पाणहलेल्या भाऊसाहेबाचं्या सहकाऱयािें दोन प्रकार आहेत. एक त्यािें समवयस्क असलेले ए. श्री. 

पटविगन, तात्यासाहेब करकरे, दादासाहेब वािासुंदर याचं्या सारख्यािा तर दुसरा मामासाहेब घुमरे, य. बा. 
िास्त्री, ना. बा. ठेंर्डी, िंद्रिखेर फडिीस, प्र. ि.ं देिमुख याचं्यासारखा भाऊसाहेबानंंतरच्या दुसऱया फळीिा. 
आम्महा नवणिक्यािंी फळी त्यानंतरिी. त्यापैकी पणहल्या फळीिी भाऊसाहेबािंा व्यवहार समकके्षिा आहे. 
ककबहुना तो तसा असावा आणि वाटावा यािी ते पूरेपूर काळजी घेत. या फळीतील महानुभावांिी भाऊसाहेबािंी 
तुलना करण्यािे कारि नाही. त्यानंा ते आवडिारही नाही. पि त्याचं्यात व भाऊसाहेबातं अंतर होते हे कुिीही 
मान्य करील. स्वतः तेही मान्य करीत पि भाऊसाहेबानंी ते किीही कुिाला जािवू णदले नाही. त्याचं्याबद्दल 
भाऊसाहेब खाजर्ीत याचं्या स्वभावानुसार णमश्कीलपिे बोलत असतीलही पि सावगजणनकरीत्या बोलताना, 
वार्ताना ते त्याचं्याणवषयी णनरणतिय आदरि प्रकट करीत. इतका की त्याचं्यात व भाऊसाहेबातं काही अंतर 
आहे असे कुिालाही वाटू नये. आपि स्वतः महान असताना आपले सहकारी तेवढे महान नाहीत हे ठाऊक 
असतानाही स्वतः िे महानत्व थोडे झाकून व सहकाऱयािे महानत्व प्रकषाने पुढे आिून आम्मही सर्ळे एकाि 
दजािे आहोत असे णित्र प्रस्तुत करिे हे अणतिय कठीि काम आहे. अिा च्स्थतीत सामान्यतः मािसाला 
स्वतःिा मोठेपिा प्रस्तुत करण्यािा मोह अपणरहायगपिे होतो. भाऊसाहेबानंी तो कटाक्षाने टाळला. यातून 
डोकाविारे भाऊसाहेबािें मोठेपिा णवलोभनीय नाही काय? 

 
दुसऱया फळीतील सहकाऱयाबंद्दलही वरे्ळी च्स्थती नाही. भाऊसाहेब या सहकाऱयाचं्या िुका 

दाखणवण्यास किीही िुकत नसत. किीकिी अणतिय कठोर होऊन ते या सहकाऱयािें दोष णदग्दिगन करीत 
असत. त्यािें णलखाि, बारकाईने वािून त्यानंा मार्गदिगन करीत असत. वळेप्रसंर्ी त्यानंा टोिनू बोलतही 
असत. पि त्यामारे् दृष्टी होती त्यानंा घडणवण्यािी. त्यानंी या सहकाऱयानंा एकेक के्षत्र जिू वाटूनि णदले होते व 
त्यात प्रर्ती करण्याच्या सिंीिी त्याचं्यावर उिळिि केली होती. संपादकीय नेतृत्व करण्यासाठी त्यानंी 
भाऊसाहेब घुमरे यािंी णनवड केली होती. संपादकीय लेखनासाठी िंद्रिखेर फडिीस यानंा पसंत केले होते. 
आतंरराष्टीय घडामोडींिा अभ्यास करण्यािी अपेक्षा त्यानंी ना. बा. ठेंर्डींकडून व्यक्त केली होती, तर सवग 
के्षत्रात णवहार करण्यािी संिी त्यानंी य. बा. िास्त्रींना उपलब्ि करुन णदली होती. गं्रथसमीक्षिािा वसा प्र. ि.ं 
देिमुखाचं्या झोळीत टाकला होता. या सहकाऱयानंी देखील आपल्या परीने भाऊसाहेबाचं्या त्या अपेक्षा पूिग 
करण्यािा पुरेपूर प्रयत्न केला. मामासाहेब घुमरे यानंी पुढे ‘तरुि भारत’ िे संपादकीय नेतृत्व करुन, िंद्रिखेर 
फडिीस यानंी िखे अब्दुल्लावंर आठ कॉलमिा मृत्युलेख णलहून, य. बा. िास्त्रींनी राजकारि व कलाके्षत्र यात 
णवहार करुन आणि प्र. ि.ं देिमुख यानंी ‘रात्र काळी घार्र काळी’ िे दीड पान रसाळ समीक्षि करुन 
भाऊसाहेबािंी णनवड यथाथग ठरणवली होती, हे कदाणित नव्या णपढीला ठाऊक नसेल. पि तत्पूवीिी णपढी हे 
णवसरु िकत नाही. या प्रत्येकाच्या कतृगत्वािे त्या त्या वळेी समाजाने एवढे कौतुक केले की त्यामुळे भाऊसाहेब 
सुखावले असतील तर ते आियग नाही. 
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भाऊसाहेब आपल्या सामान्य सहकाऱयािंाही मान समाजात राखत असत यािा एक बहारदार णकस्सा 
श्री. प्र. ि.देिमुख सारं्त असतात व सारं्ण्याच्या प्रत्येक वळेी त्यािंा उत्साह पणहल्या सारं्ण्याच्या वळेी जसा 
होता असाि असतो. तमािाच्या एका कायगक्रमात भाऊसाहेब प्रमुख पाहुिे म्महिनू रे्ले होते. माझ्यासोबत माझे 
सहकारी अण्िासाहेब देिमुख येतील हे त्यानंी संयोजकानंा सारं्ून ठेवले होते. णनयोणजत वळेी भाऊसाहेब 
समारंभस्थळी पोिले. पि अण्िासाहेब कसे पोहोििार? ते रात्रपाळीिे काम करीत होते. अण्िासाहेब नाहीत 
हे पाहून भाऊसाहेब थाबंले ते येईपयंत कायगक्रम सुरु होिार नाही हे त्यानंी संयोजकानंा बजावले. त्यामुळे 
संयोजकािंी अण्िासाहेब कुठे आहेत म्महिनू िावपळ सुरु झाली. त्यानंा वाटले होते की अण्िासाहेब म्महिजे 
कुिीतरी प्रौढ, भारदस्त व्यक्ती असेल. णबिारे अण्िासाहेब दुसऱया णदविीिा अंक काढण्याच्या णफकीरीत होते. 
पि कायगक्रम खोळंबत होता. संयोजक त्यानंा नेण्यासाठी आले होते. िवेटी अण्िासाहेब एकदािे 
समारंभस्थळी पोहोिले. भाऊसाहेबानंी, ‘या अण्िासाहेब’असं म्महिनू त्यानंा िजेारी बसणवले. तेव्हा कुठे 
कायगक्रम सुरु झाला. एखाद्या पोरसवदा अण्िासाहेबासंाठी भाऊसाहेबानंी एवढा आग्रह का िरावा अस ं
कदाणित सयंोजकानंा वाटले असेलही, पि सहकाऱयािा मान वाढणवण्याच्या भाऊसाहेबाचं्या वृत्तीिा 
अण्िासाहेबाचं्या णपढीवर झालेला संस्कार पुसला जाऊ िकत नाही. व्यणक्तर्त णविार केला तर हा प्रसंर् 
अण्िासाहेबाचं्या जीवनातील अमोल ठेवा ठरतो. तो हृदयाच्या आतल्या कप्पप्पयात िवेटच्या क्षिापयंत साभंाळून 
ठेवल्याणिवाय राहिार नाहीत. 

 
या दोन णपढयात मी मा. र्ो. वैद्य यािंा समाविे केला नसल्यािे आपल्याला आियग वाटले असेल. पि 

त्या अथाने श्री. वैद्य, ए. श्री. पटविगन प्रभतृीच्या णपढीत बसत नव्हते आणि दुसऱया फळीतही त्यािंा समाविे 
करता येत नाही. कारि भाऊसाहेबािें सहकारी होण्यािी संिी त्यानंा उणिरा प्राप्त झाली. एक प्रकारे मा. र्ो. 
वैद्यािें तरुि भारतिे सपंादक पद हे स्वयंभू होते. कारि संपादक होण्यासाठीि त्यािंा ‘तरुि भारत’ मध्ये 
प्रविे झाला होता. त्यािें मोठेपि यात आहे की आपि सपंादक होण्यासाठीि तरुि भारतमध्ये आलो आहोत हे 
त्यानंी किीही, कुिालाही जािव ूणदले नाही. रात्रपाळीपासून ते मुणद्रतिोिन करण्यापयंतिी सवग कामे त्यानंी 
एखाद्या णवद्यार्थ्यांप्रमािे केली. आणि भाऊसाहेबािें मोठेपि यात आहे की, मा. र्ो. वैद्य संपादक होण्यासाठीि 
‘तरुि भारत’ मध्ये आले आहेत, ककबहुना त्यानंीि त्यानंा आिले आहे, हे सहकाऱयाचं्या मनावर बेमालुमपिे 
कबबवण्यािी सिंी भाऊसाहेबानंी किीही सोडली नाही. पढेु आणिबािीच्या काळात व नंतर कायगकारी संपादक 
आणि संपादक झाल्यानंतर मामासाहेब घुमरे यानंी मार्ोंना णनष्ठापूवगक णदलेले सहकायग लक्षात घेतले तर 
त्यातून मामासाहेबािंा मोठेपिा तर प्रकट होतोि पि त्याबरोबर भाऊसाहेबािंी णनवड णकती यथाथग होती यािा 
प्रत्यय येतो. 

 
संपादकािा जनसंपकग  कसा असावा यािे मूर्मतमतं उदाहरि म्महिजे भाऊसाहेबािंा जनसंपकग  अथाति 

पुढाऱयािंा जनसंपकग  व संपादकािंा जनसपंकग  यात रु्िात्मक फरक आहे. पुढाऱयािंा जनसंपकग  सरळ 
लोकािंीि असतो. पि संपादकािंा जनसपंकग  लोकाचं्या प्रणतणनिींिी असतो, असावा लार्तो. हे प्रणतणनिी 
लोकानंी णनवडलेले असावते. आमदार, खासदार मंत्रीि असले पाणहजेत असे नाही. समाजजीवनाच्या णवणवि 
के्षत्रातंील णवणवि र्टािें ते अघोणषत प्रणतणनिी असले पाणहजेत. मर् ते राजकारिातील असोत, साणहत्यातील 
असोत, समाजकारिातील असोत की सासं्कृणतक व िकै्षणिक के्षत्रातील असोत या सवांिी संपकग  ठेवण्यािा 
संपादकाला त्याच्या कामाच्या दृष्टीने लाभ असतो. कारि त्याला त्या त्या के्षत्रातील फस्टग हँड माणहती त्याचं्या 
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माध्यमातून णमळत असते आणि या मंडळींसाठी तर संपादकािंी असलेला संपकग  हा अणभमानािा णवषय असतो. 
या र्ोतावळ्यात यिवतंराव िव्हाि, बापूजी अिे याचं्यापासून तर दादासाहेब कन्नमवार, बाळासाहेब णतरपुडे, 
बॅ. वानखेडे, नरेंद्र णतडके याचं्यापयंतिे राजकारिी जसे होते तसेि पु. ब. काळ्यापंासून तर बाबूराव िनवटें 
पयंतिे उद्योर्पतीही होते. सुमतीदेवी िनवटें पासून तर पुरुषोत्तम दारव्हेकरापयंतिी सासं्कृणतक के्षत्रातील 
मंडळींही भाऊसाहेबािंी असलेल्या संपकािा अणभमान जपण्यात िन्यता मानीत होती. ‘गे्रस’ या नावाने प्रणसद्ध 
असलेले णवख्यात साणहच्त्यक प्रा. माणिक र्ोडघाटे ककवा डॉ. सुनील सुभेदार काय, राज्यिास्त्रािे संिोिक डॉ. 
एन. आर. देिपाडें वा डॉ. र्ो. मा. कुलकिी काय, अथगतज्ज्ञ म्महिून ख्याती पावलेले डॉ. म. अ. िान्सरकर वा 
डॉ. श्री. आ. देिपाडें काय ककवा बाबूराव देिमुख काय, ही सवग भाऊसाहेबािंीि मािसे. या मािसािंी नुसती 
यादी करतो म्महटले तरी अजून एक स्वतंत्र लेख तयार होईल व तरीही अनेकानंा आपले नाव का सुटले यािा 
णवषाद वाटेल. 

 
भाऊसाहेबािंा जनसपंकग  एवढा दाडंर्ा, एवढा असला तरी त्यािा त्यानंी व्यणक्तर्त लाभासाठी किीही 

उपयोर् करुन घेतला नाही. कारि त्यानंी पत्रकाणरतेिे व्रत सतीिे वाि समजून स्वीकारले होते. त्याबद्दलिी 
त्यािंी दृष्टी सूयगप्रकािाएवढी स्वच्ि होती. साप्ताणहक वा अन्य लाभाच्या दृष्टीने त्यानंी पत्रकाणरता वा लेखनाकडे 
किीि पाणहले नाही. वास्तणवक भाऊसाहेबािें कतृगत्व लक्षात घेता पदम्म भषूि ककवा पद्ध मणवभषूि यासारख्या 
पदव्या देऊन त्यािंा र्ौरव व्हायला हवा होता. परंतु तरुि भारतिे संपादकत्व त्या आड आले असाव.े 
भाऊसाहेबानंी मात्र त्यावर किीही णवषाद व्यक्त केला नाही. कारि पत्रकाणरतेकडे पाहण्यािी त्यािंी दृष्टी 
वरे्ळी होती. त्यासंदभात ते म्महित असत, ‘पैिाच्या दृष्टीने वाङ् मय व्यवसायािा रे्ल्या आठदहा वषांिा माझा 
अनुभव असा आहे की, लेखक होण्यापेक्षा न्हाव्यािा, िोब्यािा, खानावळवाल्यािा ककवा इतर कोिताही िंदा 
मािसाने करावा, पि स्वतः च्या महत्वाणवषयी भलत्याि कल्पना डोक्यात उत्पन्न करिारा हा प्रणतष्ठीत वाझंोटा 
िंदा मात्र मुळीि करु नये’. 

 
खरे तर हा भाऊसाहेबािंा णवनय आहे. कारि त्यानंी संपादक म्महिून त्यानंा णमळत असलेल्या 

वतेनावरि आणि लेखक म्महिून णमळिाऱया मानिनावरि आपल्या संसारािा र्ाडा िालणवला. १९२३ मध्ये ४० 
रुपये माणसक वतेनापासून त्यािंा पत्रकाणरतेत प्रविे झाला. महाराष्ट्रात उपसंपादक असताना त्यानंा ६० रुपये 
व कायगकारी संपादक असताना ९५ रुपये णमळत. ‘तरुि भारत’ मध्ये १९४४ साली सपंादक झाले तेव्हा त्यािंा 
पर्ार १०० रुपये होता व णनवृत्तीच्या वळेी तो एक हजारापेक्षा अणिक नसावा. पि भाऊसाहेबानंा या सपूंिग 
पणरच्स्थतीिी जािीव असूनही त्यानंी पत्रकाणरता हेि आपले जीणवत कायग मानले. याबद्दल ते म्महितात, 
‘लेखनािा िंदा णभकार असला तरी त्या िंद्यात पडल्याने पराक्रम र्ाजणवण्यािी, स्वतः च्या बुद्धीिी िमक 
दाखवनू वािकाचं्या मनावर पणरिाम करण्यािी, स्वतःला णप्रय असलेल्या कल्पना आपल्या घिाघाती लेखन-
िलैीने लोकाचं्या बदु्धीवर सतत ठसणवण्यािी संिी णमळते” 

 
भाऊसाहेबाचं्या पत्रकाणरतेिा णविार करताना सामान्यतः तरुि भारतच्या संदभाति तो केला जातो. 

तसे ते स्वाभाणवकही आहे. १९४४ ते १९७६ या बत्तीस वषांच्या काळात तरुि भारतिे मुख्य सपंादक आणिा 
ज्येष्ठ संपादक या नात्याने त्यानंी िुरा साभंाळल्याने त्याचं्या णिवाय तरुि भारतिा व तरुि भारतणिवाय त्यािंा 
णविार होऊि िकत नाही. पि भाऊसाहेबािंी पत्रकाणरता तरुि भारतपुरती सीणमतही ठेवता येिार नाही 
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ककवा मानता येिार नाही. कारि णतिा विे घेण्यासाठी आपल्याला १९२१ पयंत मारे् जाव ेलारे्ल. हा कदाणित 
एक योर्ायोर् असेल पि भाऊसाहेबाचं्या पत्रकाणरतेिा िुभारंभ लोकमान्य णटळकाचं्या केसरीपासून झाला. 
अथात त्यावळेी लोकमान्य हयात नव्हते. तात्यासाहेब केळकर केसरीिे संपादक होते. आयलंड मिील 
णसनफेन िळवळीिा त्यावळेी बोलबाला होता. भारतातही स्वातंत्र्यलढा सुरुि होता. अिावळेी 
भाऊसाहेबासंारख्या पत्रकार होण्यासाठी उत्सुक असलेल्या तरुिाला त्या िळवळीवर णलहावसेे वाटले असेल 
तर ते स्वाभाणवकि मानाव ेलारे्ल. त्यानंी ३-४ जानेवारी १९२१ रोजी रात्रभर जार्नू णसनफेन िळवळीवर एक 
लेख णलणहला व ५ तारखेला केसरी कडे पाठणवला. णसनफेन िळवळीवर सातत्याने णलखाि करिारे 
तात्यासाहेब केळकर आपल्या लेखाला कसा न्याय देतात हे पाहण्यािी उत्सुकता असतानाि त्या लेखािी पोि 
देखील न आल्याने भाऊसाहेब काहीसे णनराि झाले होते. पि त्याचं्या लेखािे व त्याणनणमत्ताने त्याचं्या 
पत्रकाणरतेिेही भाग्य १८ जानेवारी १९२१ रोजी उजळले. कारि त्या णदविीच्या केसरीमध्ये त्यािंा तो लेख 
प्रणसद्ध झाला होता. पुढे २५ जानेवारी व १ फेबु्रवारीच्या अंकात त्या लेखमालेिे उवगणरत दोन भार् प्रणसद्ध झाले. 
या पणहल्यावणहल्या प्रणसद्धीने भाऊसाहेबानंा एवढा हुरुप आला की, त्यानंतर मारे् पाहण्यािी वळेि त्याचं्यावर 
आली नाही. 
 

१९२२ मध्ये भाऊसाहेब पुिे येथे सव्हगन्टस ऑफ इंणडया सोसायटीज मध्ये दाखल झाले. तेव्हापासून 
त्याचं्या पत्रकाणरतेिा रीतसर प्रारंभ झाला. हाही एक आर्ळावरे्ळा योर्ायोर् आहे कीं, मराठी पत्रसृष्टीला 
ललामभतू ठरलेल्या भाऊसाहेबानंा ‘सव्हंट ऑफ इंणडया’ या इंग्रजी साप्ताणहकात सवगप्रथम पत्रकार म्महिनू काम 
कराव ेलार्ले. श्री. र्. वझे हे भाऊसाहेबािें पणहले सपंादक. त्यानंतर मािग १९२३ ते जुलै १९२४ या काळात ते 
पुिे येथील प्रणतष्ठीत अिा ज्ञानप्रकाि पत्रात काव्यिास्त्रणवनोद व परराष्ट्रीय िोरि या दोन णवषयािें संपादन 
करीत असत. ज्ञानप्रकाििे सहसंपादक बापूसाहेब आंबेकर यानंी भाऊसाहेबाकंडे या दोन णवषयावंरील 
पुरवण्या काढण्यािी जबाबदारी सोपणवली होती व त्यानंी ती इतक्या समथगपिे पार पाडली कीं, ते 
महाराष्ट्रातील दैणनकाचं्या साणहत्य पुरवण्यािें आद्य प्रवतगक ठरले. या पुरवण्याचं्या यिस्वी संपादनानंतर 
भाऊसाहेबािंी ‘ज्ञानप्रकाि’ च्या संपादक मंडळावर णनयुक्ती होिार होती. पि जिू काय णनयतीला हे मान्य 
नव्हते. इकडे णवदभातील ‘महाराष्ट्र’ त्यािंी वाट पहात होता. १९२४ साली भाऊसाहेब नार्पूर येथून प्रणसद्ध 
होिाऱया ‘महाराष्ट्रा’ च्या माध्यमातून णवदभाच्या पत्रकाणरतेत प्रणवष्ट झाले आणि तेव्हापासून त्यािें केवळ 
णवदभातील पत्रकाणरतेिीि नव्हे तर येथील लोकजीवनािी जे नाते जुळले ते त्याचं्या अखेरच्या श्वासापयंत 
कायम राणहले. त्याचं्या स्मतृींिा तर णवदभगवाणसयानंा केव्हाही णवसर पडिे िक्य नाही. 

 
भाऊसाहेबाचं्या णवदभातील पत्रकाणरतेिे दोनि खंड पडतात. एक ‘महाराष्ट्र’ खंड व दुसरा ‘तरुि 

भारत’ खंड. तरुि भारतने भाऊसाहेबाचं्या पत्रकाणरतेत यिािे माप भरभरुन टाकले असेल तर ‘महाराष्ट्र’ ने 
त्याचं्या णवदभातील पत्रकाणरतेिी भक्कम पायाभरिी केली. दादासाहेब ओर्ले याचं्यासारख्या ध्येयवादी व 
अणतिय णनःस्पृह संपादकाच्या नेतृत्वाखाली त्यानंी आपल्या कायाला सुरुवात केली. प्रथम महाराष्ट्रािे 
सहसंपादक म्महिून दादासाहेबानंी त्याचं्यावर जबाबदारी सोपणवली. यावळेीही ते साणहत्य णवषयक सदर 
िालणवत. १९३० पासून ते महाराष्ट्रािे कायगकारी संपादक )ओर्ल्याचं्या िब्दात एणडटर इनिाजग( झाले व १५ 
णडसेंबर १९४३ रोजी राजीनामा देईपयंत ते त्या पदावर कायगरत होते. 
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भाऊसाहेबाचं्या महाराष्ट्रातील कारकीदीबाबत सुप्रणसद्ध पत्रकार श्री. रा. के. लेले म्महितात 
‘महाराष्ट्रातील वीस वषांच्या कारकीदीत माडखोलकरांनी साणहत्यािे सदर िालवनू महाराष्ट्रातील सवग 
साणहच्त्यक णवद्वानािें लक्ष महाराष्ट्र पत्राकडे विूेन घेतले होते. महाराष्ट्र केवळ णवदभातीलि नव्हे तर 
महाराष्ट्रातील साणहच्त्यकाचं्या व णवद्वानाचं्या कुतुहलािा णवषय झाला. त्यामुळे पुण्या-मंुबईकडेही महाराष्ट्रािा 
प्रसार होण्यास सहाय्य झाले. वृत्तपत्र म्महिजे सामान्यत: राजकारिािी ििा व मतप्रिार अिी त्यावळेिी 
च्स्थती होती. पि वृत्तपत्राचं्या या ठराणवक िौकटीत बदल करण्यािी उपक्रमिीलता ओर्ले यानंी दाखणवली. 
साणहत्यििेला स्वतंत्रपिे जार्ा देऊन त्या सदराला पद्धतिीर स्वरुप देण्यािी योजकता त्यानंी प्रकट केली. 
अथांत त्यात माडखोलकराचं्या कतृगत्वािा व साणहच्त्यक कीतीिा तसाि लेखिीिा रु्ि णविषे उपयुक्त ठरला.’ 
अथांत भाऊसाहेब व दादासाहेब यािें सवग बाबतीत मतैक्य होते अिी च्स्थती नव्हती. दादासाहेबािंी वृत्ती 
सवांना साभंाळून घेण्यािी होती तर परखडपिा हा भाऊसाहेबाचं्या मनािा स्थायीभाव होता. 
णवद्  वत्  रत्नभाऊजी दप्तरी याचं्या िमग रहस्य’ या गं्रथावर भाऊसाहेबानंी केलेली टीका सहानुभतूीपूिग नव्हती 
असे दादासाहेबािें मत होते. महाराष्ट्रात र्ाजलेल्या खानमाणलनी णववाहावर भाऊसाहेबानंी दुसऱया एका पत्रात 
लेख णलणहिेही दादासाहेबानंा आवडले नव्हते. त्या प्रश्नावर भाऊसाहेबानंा काढून टाकण्यािा सल्लाही 
दादासाहेबानंा देण्यात आला होता. पि त्यानंी तो मानला नाही. 

 
महाराष्ट्रात असताना भाऊसाहेब त्या वृत्तपत्राच्या वाढीबाबत अणतिय सतकग  होते. त्यासाठी ते 

दादासाहेब ओर्ल्यासंारख्यािंीही णववाद करीत असत. महाराष्ट्रात णसनेमािे पान सुरु करण्यािी सूिना 
भाऊसाहेबानंी दादासाहेबाकंडे केली. दादासाहेबानंा ती मान्य होिे िक्य नव्हते. म्महिून त्यानंी ‘तुम्मही णसनेमािे 
पान सुरु करिार असाल तर मर् महाराष्ट्रात भणवष्ट्य का ं देऊ नये’ असा प्रणतप्रश्न भाऊसाहेबानंा णविारला. 
त्यावरुन बहुिा महाराष्ट्राच्या मयादा भाऊसाहेबाचं्या लक्षात आल्या असतील व त्यानंी तो सोडण्यािा णनिगय 
घेतला असेल असा अंदाज करायला हरकत नसावी. अथात भाऊसाहेबानंी महाराष्ट्र त्या कारिासाठी सोडला 
नाही. महाराष्ट्रािे दैणनकात रुपातंर कराव े अिी भाऊसाहेबािंी इच्िा होती. त्यासाठी कष्ट करण्यािी व 
आर्मथक तरतूद करण्यािीही भाऊसाहेबािंी तयारी होती. पि दादासाहेबानंी ती मान्य केली नाही. दैणनकािा 
संपादक होिे हे तर भाऊसाहेबािें स्वप्पनि होते. तरुि भारतच्या रुपाने त्यानंा ती णमळत होती. तरुि 
भारतलाही भाऊसाहेबासंारख्या णसद्धहस्त संपादकािी र्रज होतीि. त्यामुळे एक िारं्ला योर् जुळून आला 
आणि णवदभाच्या पत्रकाणरतेत आणि भाऊसाहेबाचं्या जीवनात एका नवीन पवािा उदय झाला. ते पवग णकती 
उज्वल ठरले हे नंतरच्या काळात भाऊसाहेबानंी णसद्ध करुन दाखणवले. 

 
तरुि भारतिी भाऊसाहेबािंा संबिं सतत ३२ वष ेपयंत राणहल्याने त्या दोघानंा परस्परापंासून वरे्ळे 

करिे कळीकाळालाही िक्य नाही. तरुि भारतिे सिंालन प्रारंभी नरकेसरी  स्मारक मंडळाने वा नंतर 
श्रीनरकेसरी स्मारक मंडळाने वा नंतर श्रीनरकेसरी प्रकािन संस्था या पच्ब्लक णलणमटेड कंपनीने केले असले 
तरी त्यािे प्रणतपालक मात्र भाऊसाहेबि राणहले आहेत.  तरुि भारतला त्यानंी अक्षरिः आपल्या मुलासारखे 
वाढणवले. त्याचं्याकडे तरुि भारतिी जबाबदारी अिा वळेी आली जेव्हा वैदभीय वािकानंा दैणनक वािण्यािी 
सवय नव्हती व त्यानंा दैणनक वृत्तपत्र वािायला णमळाव े अिी व्यवस्थाही नव्हती. वािकापंयंत लवकरात 
लवकर अंक पोिणविारी दळिवळिािी सािने नव्हती. िपाईच्या सािनािंाही अभावि होता. 
वतगमानपत्रापंयंत ताज्या बातम्मया पोिणविाऱया वृत्तससं्थाही नव्हत्या. णिवाय लोकजीवनही संथ होते. 
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त्यावळेेपयंत भाऊसाहेबाजंवळ दैणनक वृत्तपत्र िालणवण्यािा अनुभवही नव्हता. त्यािें एकमेव भाडंवल म्महिजे 
त्यािंी लेखिी व णजद्द. त्या बळावर त्यानंी तरुि भारत जर्वला, वाढणवला आणि त्याला लोकणप्रयतेच्या 
णिखरावर नेऊन बसणवले. वतगमानपत्र हे नावाप्रमािेि बातम्मयाचं्या बळावर िालत असते. पि सपंादकाच्या 
नावावर आणि त्याच्या अग्रलेखाच्या बळावरही ते िालू िकते नव्हे यिस्वी होऊ िकते हे णसद्ध करुन 
भाऊसाहेबानंी वृत्तपत्रसषृ्टीत एक णवक्रम प्रस्थाणपत केला आहे, असे म्महटले तर ती अणतियोक्ती ठरु नये. 

 
भाऊसाहेबाचं्या अग्रलेखाबंाबत दोन दोन टोकांिी मते लक्षात घेतली तर त्याचं्या अग्रलेखािें सामर्थ्यग 

स्पष्ट झाल्याणिवाय राहात नाही. तरुि भारतिे पणहले व्यवस्थापक श्री. मािवराव दातार त्यानंा म्महिाले होते 
की, ‘भाऊसाहेब, आता ती तुमिी णनबिंातील आणि कादंबरीतील भाषा काही दैणनकात िालायिी नाही हं. 
तुम्मही अर्दी सोप्पया भाषेत, िोटे अग्रलेख णलहीत जा आणि त्यात णवनोदही येऊ देत अिुनमिून. नाही तर 
आपला तरुि भारत लोकणप्रय होिे कठीि बरं!’ भाऊसाहेबानंी त्यावर काय प्रणतणक्रया व्यक्त केली ते 
काळालाि ठाऊक, पि त्यानंी जे अग्रलेख णलणहले त्यात रसाळ, संस्कृतप्रिुर भाषाही होती आणि सािी 
भाषाही होती. त्यािंी लाबंी अध्या कॉलमािी होती आणि सहा कॉलमािंीही होती. पि भाऊसाहेबािें अग्रलेख 
वािकानंा वािावसेे वाटत नाहीत असे किीही घडले नाही. उलट त्याचं्या अग्रलेखावंर वािकाचं्या उड्या पडत 
असत. असेही म्महटले जाई की, मृत्युलेख णलहावते तर ते भाऊसाहेबानंी. सुप्रणसद्ध साणहच्त्यक ना. सी. फडके 
तर म्महित असत की, भाऊसाहेबानंी त्याचं्यावर मृत्युलेख णलहावा म्महिनू त्यानंा स्वतः ला भाऊसाहेबापूंवी मृत्य ू
यावा. णनयतीने त्यािंी ती इच्िा पूिग केली नाही. त्याचं्यापूवीि भाऊसाहेब परलोकवासी झाले हा भार् वरे्ळा. 

 
दैणनक तरुि भारतिी जबाबदारी आपि का स्वीकारली याबाबत खुलासा करताना भाऊसाहेब 

म्महितात, ‘वृत्त व्यवसायात वीस वष े घालणवल्यानंतर स्वतः च्या णविारािा अणनबंि प्रसार करण्यािी 
अनायासाने िालून आलेली संिी वाया दवडिे मला अणनष्ट वाटले. म्महिून स्वतःच्या प्रकृतीवर ककवा 
पणरच्स्थतीवर दैणनकाच्या िबडग्यािा पणरिाम काय होईल यािी पवा न करता तरुि भारतच्या सपंादनािी 
जबाबदारी मी आनंदाने णिरावर घेतली.’ 

 
भाऊसाहेबाचं्या कारकीदीतील तरुि भारतिा इणतहास येथे पुन्हा उदिृत करण्यािे कारि नाही. पि 

तरुि भारतिी असलेल्या त्याचं्या संबिंातील वैणिष्ट्ट्याकंडे लक्ष विेिे मात्र क्रमप्राप्त आहे. भाऊसाहेब तसे 
कोित्याही राजकीय पक्षािी संबंणित नसले व सवगि राजकीय पक्षाचं्या नेत्यािंी त्यािें णमत्रत्वािे संबिं असले 
तरी स्वातंत्र्यपूवग काळात ते स्वातंत्र्यािे पुरस्कते होते हे वरे्ळे सारं्ण्यािी र्रजि नाही. भाषावार प्रातंरिनेिे ते 
समथगक होते हे संयुक्त महाराष्ट्रासाठी त्यानंी केलेल्या प्रदीघग प्रयत्नावंरुन स्पष्ट होते. आर्मथक बाबतीत ते 
काहीसे डाव्या णविारसरिीिे होते हे त्यानंी किी लपवनू ठेवले नसले तरी ते पोथीणनष्ठ डावहेी नव्हते. त्या 
अथाने ते कडव े कहदुत्वणनष्ठ नव्हते पि राष्ट्रवादी णनणिति होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर व मानवेंद्रनाथ रॉय 
याचं्या बणुद्धवादािे बेमालूम णमश्रि त्याचं्या व्यणक्तत्वात होते. सामाणजकद्दष्टया ते स्वतः उच्चविीय असले तरी 
त्या विातील कमगठतेिा स्पिगही त्यानंी स्वतः ला होऊ णदला नाही. उलट दणलत समाजािे कैवारी म्महिूनि ते 
प्रणसद्ध होते. णकतीतरी दणलत तरुिावंर त्यानंी पुत्रवत पे्रम केले होते. दत्तािके्र, भास्कर नंदनवार 
याचं्यासारख्या अनेक तरुिानंा तर त्या काळात त्यािें मानसपुत्र मानले जाई. त्याचं्या णिक्षिािी व्यवस्था तर 



 अनुक्रमणिका 

त्यानंी केलीि णिवाय त्यानंा िारं्ल्या नोकऱया णमळतील, अनुरुप मुलींिी त्यािें णववाह होतील यािी काळजीही 
ते घेत असत. 

 
भाऊसाहेब प्रर्तीिील णविारािे असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघािे सवोच्च अणिकारी अध्यक्षपदी 

असलेल्या संस्थेच्या वृत्तपत्रािे संपादक म्महिून ते कसे काय काम करु िकले असा प्रश्न अनेकानंा पडत असे. 
काही मंडळी तर या संबिंाना णवसंर्तीही मानत असत. पि या मंडळींना खरे भाऊसाहेब समजलेि नाहीत असे 
म्महिाव े लारे्ल. वस्तुतः सवाथांनी ते सचे्च लोकिाहीणनष्ठ होते. ‘वुई अॅग्री टू णडफर’ हे जर खऱया 
लोकिाहीवाद्यािे लक्षि मानते तर भाऊसाहेब तर लोकिाहीवादी ठरताति पि रा. स्व. संघािे ते नेतेही )स्व. 
भयैाजी दािी, स्व. बाळासाहेब देवरस( लोकिाहीवादी ठरतात. संघािे संस्थापक स्व.डॉ. हेडरे्वार, णद्वतीय 
सरसंघिालक स्व. श्रीरु्रुजी याचं्यािीही भाऊसाहेबािें केवळ णजव्हाळयािेि नव्हे तर आदरािे सबंंि होते. 
दोन्ही बाजंूनी िवेटपयंत पर्थ्य एवढेि पाळले की, परस्पराचं्या अपणरहायगता समजून घेऊन वार्ायिे. काही 
लोक म्महितात कीं, संघाच्या नेत्यानंी भाऊसाहेबाकंडून तरुि भारतात संघाणवरुद्ध न णलणहण्यािे विन घेतले 
असेल. पि असे मानिे म्महिजे त्या थोर पुरुषानंा न समजिेि होय. एकप्रकारे तो त्यािंा अवमानही ठरु 
िकतो. संघाच्या नेत्यानंी भाऊसाहेबासंारख्या ंकडून विन घेिेि िक्य नाही. आणि कुिाच्या बिंनात राहून 
काम करिे भाऊसाहेबाचं्या स्वभावाति नव्हते. त्यानंी तसे कोितेही विन णदलेि नसते. 

 
भाऊसाहेबाचं्या पत्रकाणरतेत सुखदुःखािे अनेक प्रसंर् आले पि त्यानंा त्यानंी अणतिय च्स्थतप्रज्ञतेने 

तोंड णदले. सुखाच्या क्षिी हुरळून न जाता आणि दुःखामुळे डर्मर्नू न जाता त्यानंी आपला बािा कायम 
ठेवला. वस्तुतः भाऊसाहेब म्महिजे संयुक्त महाराष्ट्रािे आद्यणिल्पकार. त्यािें विगन माझे ज्येष्ट पत्रकारणमत्र श्री. 
केिवराव पोतदार यानंी यथाथगपिे केले आहे. एका अथाने संयुक्त महाराष्ट्राच्या मंर्लकलिािे िनी 
भाऊसाहेबानंाि म्महिता येईल. पि संयुक्त महाराष्ट्रािी स्थापना होताि, ‘हे मराठी राज्य की मराठा राज्य?’ 
असा मुद्दा उपच्स्थत करुन त्यानंी एक मोठा णववाद णनमाि केला. त्याबाबत त्यावळेिे मुख्यमंत्री यिवतंराव 
िव्हाि यानंा जाहीरपिे खुलासा करावा लार्ला. हाही एक णवणित्र योर्ि म्महिावा लारे्ल की, कोकिात 
जन्मलेल्या, मंुबई - पुण्यात वाढलेल्या भाऊसाहेबािंी कमगभमूी णवदभग होती. पि ते णवदभगवादी बनले नाहीत. 
उलट णवदभात राहून काही मंडळींिा रोष पत्करुन त्यानंी संयुक्त महाराष्ट्रािाि पुरस्कार केला व तो 
णमळणवलाही. यािा अथग असा होत नाही की, णवदभाबद्दल त्यानंा आस्था नव्हती. उलट महाराष्ट्रात णवदभाच्या 
णहतािे रक्षि करण्यािी ग्वाही मार्िारा ‘अकोला करार’, नार्पूर करार’ या ऐणतहाणसक दस्तावजेािें ते 
णिल्पकार होते. अकोला करारावर तर त्यािंी स्वतःिी देखील स्वाक्षरी होती. पढेु संयुक्त महाराष्ट्रात श्री. 
वसंतराव नाईक याचं्यासारखे वैदभीय मुख्यमंत्री असताना जेव्हा राज्यातील पणहले कृषी णवद्यापीठ नर्र 
णजल्ह्यात राहुरी येथे स्थापन करण्यािा णनिगय झाला तेव्हा ते णवद्यापीठ णवदभात स्थापन व्हाव े यासाठी 
भाऊसाहेबानंी तरुि भारतिी सारी िक्ती कृषी णवद्यापीठाच्या आंदोलनाच्या मारे् उभी केली णवदभग णवकासािा 
मुद्दा जेव्हा जेव्हा उपच्स्थत झाला तेव्हा तेव्हा ते णवदभाच्याि बाजूने उभे राणहले. त्या अथाने ते संयुक्त नव्हे तर 
संपूिग महाराष्ट्रातील णवदभग णवकासवादी होते असे म्महटले तर ते यथाथग ठराव.े 
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माडखोिकर - खाडेंकर व अनंत काणेकर 
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र्ािंीहत्येनंतर झालेल्या तरुि भारतच्या वाताहतीला त्यानंी ज्या िैयाने तोंड णदले ते तर केवळ अपूवग 
आहे. त्यािंा वा तरुि भारतिा कोिताही दोष नसताना त्यानंा लोकक्षोभािे लक्ष्य बनाव ेलार्ले. संसारािी 
राखरारं्ोळी उघडया डोळयानंी पाहावी लार्ली. तरुि भारत पुन्हा सुरु होिे तर केवळ अिक्य वाटत होते. 
पि जेमतेम दोन णदवसात जुळवाजुळव करुन त्यानंी तो पुन्हा सुरु केला आणि झाल्या प्रकाराबद्दल कुठेही 
क्षोभ, कटुता न ठेवता’ न मे भक्तः प्रिश्यणत’ या भावनेने लोकसेवसे णसध्द झाले. उदात्तता, उदात्तता जी 
म्महटली जाते ती यापेक्षा वरे्ळे असू िके्त काय? 
 

भाऊसाहेबानंी आपल्या पत्रकाणरतेतील अनेक सुखदुःखे लीलया पिणवली. पि त्याचं्या अखेरच्या 
णदवसातकेवळ त्याचं्याि नव्हे तर भारतीय पत्रकाणरतेवर आलेले र्ंडातंर त्याचं्यासाठी अणतिय क्लेषदायक 
ठरले. वास्तणवक सरकारी रोष सहन करिे त्याचं्या पत्रकाणरतेसाठी नवीन नव्हते. पि १९७५ मध्ये 
आणिबािीच्या काळात स्वकीय सरकारने जेव्हा पत्रकाणरतेिा अक्षरिः र्ळा घोटला तेव्हा त्या प्रकाराने ते 
अणतिय व्यणथत झाले. भाऊसाहेबासंारख्या श्रेष्ठ दजाच्या पत्रकाराने केलेले लेखन जेव्हा पत्रकाणरतेतील 
अबकडही न समजिाऱया पोणलसी सेन्सॉर अणिकाऱयाकडे पाठणवण्यािा प्रसंर् आला तेव्हा त्याचं्या अतंः 
करिाला झालेल्या वदेना िब्दात व्यक्त करिे केवळ अिक्य आहे. त्याचं्या पत्रकाणरतेिा एवढा अपमान किीही 
झाला नसेल. त्यामुळेि तो पिणविे त्यांच्यासारख्या च्स्थतप्रज्ञालाही कठीि रे्ले. भाऊसाहेबाचं्या 
पत्रकाणरतेतील ही िोकाणंतका मन णवषण्ि करिारी आहे. तसा प्रसंर् पत्रकाणरतेवर केव्हाही येउ नये अिी 
प्राथगना ते स्वर्ातून मनोमन करीत असतील. स्वर्गस्थ देवता ती किी पूिग करतात हे कळिे अिक्य आहे. पि 
भाऊसाहेबािंी ती प्राथगना त्यािंी अपेक्षा समजून पूिग करिे हीि त्यानंा खरी श्रद्धाजंली ठरेल असे मला नम्रपिे 
वाटते. भाऊसाहेबाचं्या पणवत्र स्मृतीला त्याचं्या जन्मिताब्दीणनणमत्त पुनि अणभवादन. 
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| चोखंदळ ्पंादक कै. भाऊ्ाहेब | 
 -------------------------------------------------------------------------- वैकंुठ इंर्ळे 
 

नार्पूरला- नार्पूर महाणवद्यालयात आणि णविी महाणवद्यालयात णिकत असताना माझे दै. “तरुि 
भारतात” - १९५० ते १९५५ च्या दरम्मयान कै. श्री. भाऊसाहेब माडखोलकर याचं्या प्रोत्साहनाने अनेक लेख 
प्रणसद्ध झाले. कारि भाऊसाहेब हे स्वतंत्र णविारािें, सहृदय व णविारवतं संपादक होते. १९४८ साली स्वतंत्र 
झालेल्या िीनच्या नवणनमाि कायगणवषयक अनुवाणदत एक माझा लेखसुद्धा त्यानंी प्रकाणित करण्यािे िाडस 
दाखणवले. त. भा. मध्ये भाई डारें् याचं्या एका णविारपूिग णटपिीवरुन मी एक णवस्तृत “भणूमदान यज्ञ” च्या 
खंडनपर लेख णलणहला. त्यातंील काही मुलर्ामी णविारानंा महत्व देऊन “भणूमदान यज्ञ,” काही णविाराहग 
िकंा” असे संपादकीय ससं्करि करुन त्यानंी णनभगयपिे तो प्रकाणित केला. त्यावरुन त्यािें मन खुले 
असल्यािे माझ्या प्रत्ययास आले. माझ्या णववाहोत्तर, सेवाग्रामला आम्मही पणत पत्नी कै. मनोहरजी णदवाि यािें 
भेटीकरीता आणि मार्गदिगनाकणरता रे्लो होतो. त्यािंी एक मुलाखत मी प्रणसद्ध केली होती. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीणवषयी कै. आदरिीय सुभाषबाबू बोस आणि १९४६ साली मंुबईच्या नाणवकानंी केलेला उठाव - 
याचं्या योर्दानाणवषयी मी ठसठिीतपिे सादर उल्लखे केला असता आदरिीय श्री. मनोहरजी णदवाि यानंी या 
मुद्यासबंंिी मुत्सद्दी मौन स्वीकारिे पसतं केले होते. या बाबीिा त. भा. तील मुलाखतीतून मनोहरजी णदवाि 
याचं्यासबंंिीिा आदर कायम ठेवनू - मी जो णवविेनात्मक उल्लेख केला तो भाऊसाहेबानंा खूप आवडलेला 
होता. तत्संबिंी त्यानंी मला पत्र पाठवनू माझा मुद्दा उिलून िरला. त्यावरुनणह त्यािें मन णकती खुले होते हे 
भक्कमपिे स्पष्ट होते. सखोल तपिीलासणहतिा अंबर िरख्याच्या अनुपयुक्ततेसंबिंीच्या माझ्या लेखाला त्यानंी 
प्रणसद्धी णदली होती. िारं्ले णविार जर्ाच्या कोठल्याणह कोपऱयातून येऊ द्यात - त्यािें स्वार्त असो. या 
सूत्राला त्यानंी “तरुि भारताच्या” मयादेत समपगकपिे कायगच्न्वत केले होते. त्यावळेेला खरोखर तरुि भारत 
हा बॅ. अभ्यकंरािंा आहे अिी प्रिीणत येत होती. ‘न मे कमगफले स्पृहा’ या तरुि भारताच्या ब्रीदाला साजेसी कै. 
श्री. भाऊसाहेबािंी णनःस्पृह व णनर्मभड लोकोत्तर भणूमका होती. या व्यणतणरक्त अनेक लेखानंा स्थान देऊन - 
१९५६ ला त्यानंी काटोल- नरखेड तालुक्याकणरता माझी संमणत घेऊन मला अखेरीला तरुि भारत कणरता 
अणिकृत वाताहर नेमले. असे होते िोखंदळ, णववकेी आणि रु्िग्राहक सपंादक कै. श्री. भाऊसाहेब 
माडखोलकर. त्याचं्या जन्मिताच्ब्दणनणमत्त प्रथम मी त्याचं्या स्मृतीला णवनम्रपिे अणभवादन करतो. 
 
शजल्हा गं्रथािय पशरषदेच्या शनशमत्ताने कार्ोििा – 
 

भाऊसाहेबानंा नार्पूर णजल्हा गं्रथालय पणरषदेच्या णनणमत्ताने डॉ. रंर्नाथन याचं्या जोडीने एक 
व्याख्याता म्महिून मी काटोलला नेले. त्या पणरषदेत त्यानंी केलेले भाषि दुर्ममळ माणहतीने पणरपूिग व अत्यतं 
मोलािे होते. सद्  रु्रुच्या बरोबरीने गं्रथाला त्यानंी एकमेवाणद्वतीय स्थान बहाल केले होते. संस्कृताच्या 
बरोबरि इंग्रजी लेखकािें त्याचं्या मनाला णकती वडे होते, हे त्यानंी या भाषिावरुन णनर्मववादपिे णसद्ध केले. 
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व्यवहार शिष्टाचारपूणट - मागटदिटक मार्ममक – 
 

माझ्या घरी देखील ते आनंदाने आले; या आठविीने माझे मन भरुन येते. बाळंतपिानंतर णवश्रातंीिा 
कालखंड संपल्यानंतर देवीिे दिगन घेतल्याणिवाय घरकामाला लार्ू नये, असा बहुमोली सल्ला त्यानंी माझ्या 
पत्नीला णदला. आम्मही णकसान कुटंुबातील असून सुद्धा णनरोप घेतेवळेी माझ्या वृद्ध मातोश्रीला त्यानंी सादर 
नमस्कार केला.ं एका ‘णविषेनामानंतर वर्ैरे’ असा उल्लखे करु नये असे त्यानंी मला समजावनू साणंर्तले. देवेंद्र 
वर्ैरे असे नाही. तर देवेंद्र, वीरेंद्र वर्ैरे. णविषेनाम जसेच्या तसे पूिगतः उच्चाराव.े त्यािे िोटे रुप करुन किीणह 
हाक मारु नये असे त्यानंी स्पष्ट केले. देव!ू िीरु! हे बरोबर नव्हे, असे त्यािें स्पष्ट मत होते. असे होते हे भाषा 
प्रभ ूमाडखोलकर. 

 
त्यावळेेस मी त्यानंा णरक्षाने घरी घेऊन रे्लो. णरक्षानेि परत रेस्ट हाऊसला पोिवनू णदले. यावरिे 

त्यािें काय भाष्ट्य होते ते बघा. ते म्महिाले, “वैकंुठ! तू एकदम सरळ, अंतबाह्य प्रामाणिक वाताहर आहेस. 
अहंभाव, डावपेि, कौणटल्य यापासून तू दूर आहेस. तुझ्या जार्ी माझा..... हा वाताहर असता तर त्याले उलट 
सुलट दबावात्मक णलखाि एस. डी. ओ. णवरुद्ध करुन त्यािंी र्ाडी माझ्याकणरता आिण्यासाठी त्यानंा बाध्य 
केले असते.” आजणह त्यानंी माझ्या संबिंी काढलेल्या उद्  र्ारािंी आठवि झाली म्महिजे माझे मन पे्रमाणतियाने 
भरुन येते. “वैकंुठ इंर्ळे - हा माझा असा वाताहर आहे की त्याने पाठणवलेले वृत्त कानामात्रा वलेाटंीिीणह 
फरक न करता बेलािकपिे िापाव.े” असे ते म्महित. सर्ळ्याि वाताहराचं्या बाबतीत असे म्महिता येत नाही, 
असे ते म्महिाले. िारुं्लपिािे कौतुक ते णनःिकंपिाने करीत. वार्िूकीतील कमी-अणिकपिा त्यानंा मुळीणह 
आवडत नसे. ग्रामीि वाताहरािे माणसक वतेन रु. पािं आणि रु. १०, ककवा पिंरा होते. त्या काळातील या 
आठविी आहेत. आम्महास लेखन करावयािे असे त्यानंा कौतुक करुन प्रकाणित करावयािे असे, असा तो काळ 
होता. 
 
वाताहरानंा भक्कम ्ंरक्णाचा तो काळ होता –  
 

काटोलला त्याकाळात प्रथम नर्रपणरषदेच्या पणहल्या नळ योजनेिे उद्घाटन काटोलच्या एका स्त्री 
कायगक्तीने केले. पि तत्कालीन नर्राध्यक्षानंी त्यावळेेच्या मुख्यमतं्र्याचं्या हस्त नळयोजनेिे पनुरुद्घाटन 
ठरणवले. कारि नळयोजनेतील अणनयणमत व्यवहारािंी, णनयम भरं्ािी व सावगजणनक फंडाच्या अफरांतफरीिी 
िौकिी एका सवगपक्षीय नार्णरक सणमतीने माणर्तली होती. त्यावळेेच्या कलेक्टरानंी दखल घेऊन प्राथणमक 
स्वरुपािी िौकिी केली. पणरिाम स्वरुप काटोल नर्रपणरषदेिे लॉर्बुक जप्त केले होते. कलेक्टराचं्या 
िौकिीला प्रभाणवत व णनच्ष्ट्क्रय करण्याकणरता कदोणित मुख्यमंत्र्यानंा नळयोजनेिे हे पुनरुद्ध घाटन 
किाकणरता? हे काळजीपूवगक व संयमाने णलणहलेले आणि भ्रष्टािाराच्या काही स्पष्ट तपिीलािा उल्लेख करिारे 
बातमीपत्र उद्  घाटनाच्या एक णदवस अर्ोदर मी तरुि भारतांतून प्रणसद्ध केले. उद्  घाटनाच्या कायगक्रमािे 
णनमंत्रि मलाणह होते. मी काँगे्रसिा कायगकता देखील होतो. पि णविाराने मी डावा व सद्धसणद्ध ववकेबुध्दीला 
प्रमाि मानून कायग करिारा सावगजणनक कायगकता होतो. स्वार्त समारंभात मी माननीय मुख्यमंत्र्यानंा हार 
घालून म्महिालो की, माझी माननीय मुख्यमंत्र्यानंा अिी हार्मदक व कळकळीिी णवनंती आहे की त्यानंी 
काटोलच्या नार्णरकाचं्या तक्रारीनुसार नळयोजनेिी िौकिी करुन सावगजणनक फंडािे रक्षि करण्यास 
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सहाय्यभतू व्हाव.े टॉकीजमध्ये उपच्स्थत व बाहेरील नार्णरकानंी टाळ्या वाजवनू माझ्या णवनंतीिे स्वार्त केले. 
या र्ोष्टीकडे खेळाडूपिाने मुख्यमंत्री बघतील व िौकिीिे आश्वासन देतील, अिी अपेक्षा लोकानंी व मी देखील 
केली. दुदैवाने तसे झाले नाही. उलट माला काँगे्रस सोडण्यािे सूिणवले रे्ले. 

 
कायगक्रमानंतर नर्राध्यक्षाचं्या घरी जाऊन त्याचं्याकडून माझ्या णवरुद्ध लेखी तक्रारही करण्यात 

आली. तीन वषपेयंत तक्रारही करण्यात आली. िौकिी अणिकाऱयाकडून मानणसक िल करण्यात आला. पि 
मी डर्मर्लो नाही. माक्सग, र्ािंी, लोणहया याचं्या िुद्ध संस्कारानंी माझे मन घडलेले होते. माझ्या िौकिीच्या 
कट कारस्थाना णवरुद्ध काटोलला जाहीर सभेत एका सभेत श्री. बच्िाराजजी व्यास यानंी आवाज उठवला. 
माझ्या बिावािी भाषिे काटोलच्या णरपच्ब्लकन पक्षाने केली. िासकीय पत्र कै. श्री. भाऊसाहेब 
माडखोलकरानंा केले रे्ले. आपला इंर्ळे या आडनावािा कोिी वाताहर आहे काय? अिी लेखी पृच्िा 
भाऊसाहेब माडखोलकर यानंा केली रे्ली. 

 
त्यावळेेस माडखोलकरानंी मला संरक्षि णदले. श्रीमान भाऊसाहेब माडखोलकरानंी तरुि भारताच्या 

सवग सहसंपादाकाच्या नावाने एक पत्र प्रस्तृत केले. श्री. वैकंुठ इंर्ळे नावािे त. भा. िे या नावािे कोिीणह 
वाताहर नाहीत. असे त्यानंा सूिवनू ठेवले व तसेि कळणवले. मी  णदलेल्या माणहतीवरुन कै. अते्र यानंी 
णविानसभेत आणि कै. श्री.रामजीवनजी िौिरी यानंी णविानपणरषदेत प्रश्न णविारुन सरकारला नमणवलेि 
आिायग आपल्या वाताहराचं्या सद्धसद्  णववकेबदु्धीवर आिाणरत णनर्मभड व लोकणहताथग लेखनाला संरक्षि 
देण्यािी व आपल्या वाताहराचं्या बिावािी अिी ही माडखोलकरािंी अणद्वतीय, णनभगय व न्यायणप्रय कसहझेप 
होती. एक ना दोन अिा णकती आठविी कै. भाऊसाहेबाचं्या सारं्ावयाच्या? बहुजन समाजातील लेखकानंा 
प्रोत्साहन देण्यािे ब्रीदि भाऊसाहेब माडखोलकरानंी स्वीकारले होते. जे सत्य असेल, ते बोलिार व न्याय्य 
णदसेल ते करिार. या आर्रकरी बाण्यािे कै. श्री. भाऊसाहेब माडखोलकर हे मूर्मतमंत प्रतीक होते.  
 
वाताहर िेखकानंा बरोबरीच्या नात्याची वागणूक - 
 

मी मिून मिून सपंादकीय कायालयाति णवणवि णनणमत्तानंी त्यानंा भेटावयािे. ते म्महिायिे ये बैस. काय 
सारं्ावयािे ते पटकन सारं्नू टाका. बघ माझी णदनिया णकती व्यग्र असते ती!” 

 
“किी म्महिायिे वैकंुठ! तू िहा घेिील? मी म्महिावयािो, “नाही भाऊसाहेब. 
 
“का ंबरं?” 
 
“आपि ज्या पद्धतीने णविारले त्या पद्धतीला नकार हेि उत्तर. ही सकारात्मक वैदभीय पद्धत आहे 

भाऊसाहेब” मी म्महिायिी. “असं होय? बर मर् घे िहा.” अिा खेळाडूपिाने भाऊसाहेब वार्ावयािे. 
सावगजणनक णनरीक्षिाने म्महिा अथवा साम्मयवादी पणरसाच्या स्पिाने म्महिा - त्याचं्या णठकािी व्यणक्तर्त अहंभाव 
मुळीणह राणहलेला नव्हता. बहुजन समाजातील लोकाबंरोबर अणिकाणिक णमसळिे हा त्यािंा जीवनिमग होऊन 
बसलेला असावयािा. 
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त. भा. अडचणी माडंण्याचे िक्वेिक व्या्पीठ – 
 

त्यावळेेला वतगमानपत्रात जार्ा भरपूर असायिी. सध्या सारखे व्यापारीकरि, जाणहरातीकरि झालेले 
नसे. किी किी वाताहरािंी बातमीपते्र अग्रलेखाच्या लाबंीपेक्षाणह मोठाली असतात. अवषगि असो, अणतवषगि 
असो, ितेकऱयाचं्या अडििी मोठाच्या बातमीपत्रातून ठळकपिे माडंल्या जायच्या. र्ावातल्या णवस्ताराच्या 
अडििीसंबिंी माझी आणि अनेकािंी उत्पाणदत णकसान मालाला अणिक भाव माळिारा खोिदार व माणहतीपूिग 
बातमीपते्र आवजूगन प्रणसद्ध होत असत. त्यािंी सरकारी दरबारी प्रभावी दखल घेतली जावयािी. श्री. 
भाऊसाहेबानंी, लेखकाचं्या, वाताहराचं्या भाषेिी जडिघडि करावयाला फार मोठा हातभारलाजला. त्याचं्या 
अग्रलेखीय असामान्य िलैीिा तरुि भारतातील सर्ळ्याि णलखािावर संस्कार घडलेला णदसून यावयािा. 
श्री. भाऊसाहेब माडखोलकर, श्री. बाळासाहेब ढवळे, श्री. वामनराव र्ावडें, श्रीवामनराव उफग  दादासाहेब 
घोरपडे याचं्या पत्रपाणंडत्यािा तो णविषे स्वरुपािा कालखंड होता. श्रीवैकंुठ इंर्ळे - काटोल मंडळ काँगे्रस 
कणमटीिे अध्यक्ष असो की, श्री. पुंडलीकराव मेघे, विा णजल्हा काँगे्रस कणमटीिे अध्यक्ष असो की श्री 
नामदेवराव णदवटे, सावनेर नर्र काँगे्रस कणमटीिे अध्यक्ष असो की सावगजणनक प्रश्नािंी बािंीलकी असलेला 
भारतीय कम्मयुणनस्ट पक्षािा सभासद असो, कोिालाणह वाताहर नेमण्याकणरता त्यानंी वज्यग मानले नाही. 
मराठीमध्ये पीएि.डी. प्राप्त केलेले वरुड िे डॉ. श्याम सोनारे हे देखील त्याचं्याि कालखंडात तरुि भारतािे 
वाताहर राणहलेले आहेत. असा होता भाऊसाहेबािंा सवगसमाविेक कामासंबिंीिा िबडर्ा हव्यास. 
 

१९५५ साली माझा णववाह विेला झाला. आमच्या जातीत िापस्वरुप असलेला हंुडा व प्रवासखिग न 
घेता. मी णववाह केलेला होता. माझ्या णववाहप्रसंर्ी मार्गदिगन करुन आिीवाद द्यावयाला त्यावळेिे दुसरे एक 
पत्रपंणडत कै. श्री. वामनरावजी घोरपडे संपादक दै. राष्ट्रदूत व श्रीरामपूर येथील माजी प्रािायग श्री. वुईल्यम् 
च्स्टवटग स्वतः उपच्स्थत होते. कै. डॉ. भाऊसाहेब कोलते व पत्रपणंडत कै. भाऊसाहेब माडखोलकर काही 
कारिवि येऊ िकले नव्हते. पि श्री. भाऊसाहेब माडखोलकरानंी पत्र पाठवनू क्षणतपूर्मत केली होती. सोबतिे 
त्यािें तत्वज्ञ, सुिारकी मार्गदिगन बघा. 

नार्पूर २४-४-१९५५ 
 
श्री. वैकुठराव इंर्ळे यास, 
 

स. न. आपल्या णववाहासबंिंीिे आपले पत्र वािून मला अणतिय आनंद झाला. या णववाहात जी 
ध्येयदृष्टी आिरिात आिण्यािा प्रयत्न आपि केलेला आहे. णतच्यामुळे या मंर्ल णविीस अणिक मंर्ल स्वरुप 
आलेले असून इतरानंा तो आदिग ठरिार आहे. 

 
आपि आणि आपली विू या उभयतानंा उत्कृष्ट ससंार सौख्य प्राप्त होवो. आणि सवग िुभ पे्ररिानंी आपले 

प्रियजीवन सुफणलत होवो, असे मी मनःपूवगक इच्च्ितो. 
 

आपला 
र्. त्र्यं.माडखोलकर 
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कै. भाऊसाहेब माडखोलकर यानंा राज्यसभेत नेमले असते तर त्यावळेच्या नेत्यािंी प्रणतष्ठा ितपटीने वाढली 
असते. असो. ते व्हावयािेि नव्हते हे खरे. भाऊंना आदराजंली पूवगक प्रिाम. 
 

❇ ❇ ❇ 
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| शिवतत्वाची पत्रकाशरता | 
-----------------------------------------------------------------------डॉ. कुमार िास्त्री  

 
कै. र्जानन त्र्यबंक उपाख्य भाऊसाहेब माडखोलकर जन्मिताब्दी वषाच्या णनणमत्ताने “तरुि भारत” 

साणहत्य पुरविीिा अणतथी संपादक या नात्याने र्तवषगभर भाऊसाहेबािें समग्र साणहत्य वािायला णमळाले. २८ 
णडसेबंर १९९८ रोजी, कै. भाऊसाहेबानंा अपगि केलेला ‘तरुि भारत’ िा ‘अणभवादन णविषेाकं’ तसेि वषगभर 
बावन्न आठवडे भाऊसाहेबािें ‘आसमतं’ पुरविीतून प्रणसद्ध केलेले णवणविारं्ी लेख, अग्रलेख, यातून 
भाऊसाहेबािें व्यणक्तदिगन, साणहत्यदिगन आणि पत्रकाणरता यािें मनोज्ञ पैलू कळत रे्ले अन् खूप काही 
णिकायला णमळाले यािे समािान मनाला आनंद देऊन रे्ले. 

 
खरोखरीि भाऊसाहेबािें अष्टपलूै व्यच्क्मतत्व अतुलनीय आहे. एक सव्यसािी पत्रपंणडत, व्युत्पन 

साणहच्त्यक, वाङ्मयणवमषगक, टीकाकार आणि कुिल संपादक या एकेका पलूैतून उत्क्रातं होत रे्लेला 
भाऊसाहेबािंा जीवनालेख एक साहसवाद णिकवनू जातो. तरुि भारतासाठी तर भाऊसाहेब अच्ग्नणदव्यातील 
बावन्नकिी सोनं ठरलं. राखेतून ‘राष्ट्रीय वृत्तपत्र’ उभ ंकराव ंतस,ं प्रणतकूलतेतून ‘तरुि भारत’ भाऊसाहेबानंी 
घडवलं अन् इथेि आमिे कंरद्वय भाऊसाहेबानंा कृतानेक साष्टारं् नमस्कार करुन जातात. 

 
भाऊसाहेबाचं्या णवणविारं्ी व्युत्पन्न लेखन प्रकारात सातत्याने डोकावते ती त्यािंी ‘पत्रकाणरता’! 

भाऊसाहेब केवळ पत्रकाणरता जर्ले नाहीत, तर ‘पत्रकाणरता’ जार्वते झालेत. प्रभाकर पाध्येंनी याि अथाने 
त्याचं्या पत्रकाणरतेला ‘परिुरामािी पत्रकाणरता’ अिी उपमा देली, तर नरहर कुरंुदकरानंी त्याचं्या 
पत्रकाणरतेिे र्ोत्र ‘णिवतत्त्वािी’ जोडले आहे. एक मात्र खरे की, भाऊसाहेबािंी पत्रकाणरता ही आमच्या तरुि 
णपढीला, पथदिगक आहे. 

 
भाऊसाहेबािंी पत्रकाणरता पथदिगक यासाठी वाटते. कारि आज नवितकाच्या उंबरठ्यावर प्रसार 

माध्यमे अव्याहत प्रर्ती करताहेत. नव े तंत्र, नव े णवषय, नवा दृणष्टकोन यात झपाट्याने बदल होताहेत. 
‘माणहतीिा णवस्कोट’ हा नवा आिय म्महिजे पत्रकाणरता, अिी नवी पणरभाषाही रुढ झालेली आहे. पि केवळ 
माध्यमे, सािने अमयाद वाढून माणहतीिा प्रस्फोट घडणविे एवढेि पत्रकाणरतेिे उणद्दष्ट मानायिे काय? 
सािनाचं्या अमयाद झपाट्यात आम्मही पत्रकाणरतेिी ‘साध्ये’ तर हरवनू बसत नाही ना! पत्रकाणरतेिी सािने 
अमयाद वाढली अन् सािनाचं्याि मृर्जळामध्ये पत्रकाणरतेिी ‘मूल-तृष्ट्िा’ आम्मही िोितोय्, अिी 
कस्तुरीमृर्ािी अवस्था, आज काहीिा भ्रातं पत्रकाणरतेला प्राप्त झालीय् असे णदसून येते. सत्ताकें द्री अन् 
पैसाकें द्री एवढीि मूल्ये जर्िारी पत्रकाणरता आज केवळ पत्रकारानंा ‘रे्ट कीपर’ बनवतेय् अिा या भ्रातं 
अवस्थेत, भाऊसाहेबानंी जे पत्रकाणरतेिे िडे णर्रणवले ते आजच्या पत्रकाणरतेला केवळ पथदिगक वा 
मार्गदिगकि नव्हे, तर एक णिरंतन तत्त्वज्ञान णिकवनू जातात. 
 

पुष्ट्कळदा वाटतं, भाऊसाहेब हे अत्युच्च कोटीतले साणहच्त्यक वा वाङ् मय णवमषगक, वा कादंबरीकार 
म्महिून स्वान्तसुखाय जर्ले नाहीत, हे एकप्रकारे आमच्या समाजासाठी उपकारकि ठरले. हे सवग पयाय जर्त 
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असताना, पत्रकाणरतेिा जो ‘मूलकपड’ त्यानंी जोपासला, प्रयत्नपूवगक संवर्मित केला. त्यातून एकात्म, एकसिं 
समाजणनर्ममतीसाठी लेखिी आणि वािी त्यानंी णझजवली हेि भाऊसाहेबािें कायग अनन्यसािारि ठरले. 

 
भाऊसाहेबािंी पत्रकाणरता किी णवकणसत झाली, हे बघिो याणठकािी महत्त्वािे ठरते. कारि, त्यािंा 

मूळ स्वभाव, कपड हा तर ‘काव्यात्मकते’ िा होता, प्रणतभा अन् कल्पकता हे स्थायीभाव होते; लणलत 
वाङ्मयातील - ‘लोकोत्तर िमत्कार प्राि’ हा प्रकार त्यािेंसाठी आकषगि होता. िोकात्मकता अन् 
िोकात्मपयावसायी लेखन ही त्यािंी उद्ध भतु िलैी होती, म्महिूनि त्यानंी णलणहलेली ‘णवलाणपका’ अन् मतृ्य ू
उपरातं ‘अग्रलेख’ र्ाजलेत. अर्दी अॅणरस्टॉटल, िके्सणपयर, र्टे, कामु, सात्रग या अच्स्तत्ववाद्यापंासून ते 
‘रैमण्ड’ पयंतच्या आिुणनक अच्स्तत्ववादी साणहच्त्यकापंयंतच्या पािात्य साणहत्यािा या नॉन- मणॅरक मािसािा 
दाडंर्ा अभ्यास होता, तर णतकडे पौवात्य साणहत्यातील भरत ते जर्न्नाथ, आपटे ते कोल्हटकर आणि 
मढेकरापंयंत रमिीयता अन् सुखपयावसायी साणहत्यािाही त्यानंी व्यापक परामिग घेतलेला आढळतो. एक 
णविक्षि वाङ्मय णवमषगक म्महिूनही त्यािंी लेखिी र्ाजली आहे. भाऊसाहेबाचं्या लेखिीतला कादंबरीकार 
वािकाचं्या मनावर िाळीस वषग अणिराज्य करतो. तेही फडके आणि खाडेंकर याचं्या समकालीन युर्ात! हे सवग 
नमूद करण्यािा उदे्दि एवढाि की भाऊसाहेब एक असािारि साणहच्त्यक बनून, ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त 
व्यणक्तमत्व होऊ िकले असते, पि ते त्यानंी पद्धतिीरपिे टाळले, असे णदसून येते. अथात स्वान्तसुखाय जर्िे 
हा त्यािंा स्वभाव नव्हता हे एकमेव कारि यासाठी देता येिार नाही 

 
भाऊसाहेब पद्धतिीरपिे ‘पत्रकाणरते’ कडे का वळलेत अन् त्यात ते सफल कसे झालेत, हे अभ्याणसले 

तसेि ते जािनू घेतले, तरि भाऊसाहेबाचं्या जीवनातील खरे ‘उणद्दष्ट’ कळू िकते. नव्हे ‘खरे’ भाऊसाहेब कळू 
िकतात, असे लक्षात येते. 

 
णवख्यात व्यवस्थापनतज्ज्ञ पीटर ड्रकर म्महितो की, कोितेही व्यणक्तमत्व मुळातून समजून घ्यायिे 

असेल, तर त्या व्यणक्तमत्त्वािे अंतःप्रवाह िोिून त्यातील बीजसूते्र जािली पाणहजेत, तरि त्या व्यणक्तमत्त्वाच्या 
पाऊलखुिािंा णवकास आम्महाला कळतो. यादृष्टीने अभ्याणसले तर  भाऊसाहेबाचं्या व्यणक्तमत्त्वात दोन बीजसूते्र 
र्वसतात. एक ‘काव्यात्मकता’ अन् दुसरा ‘राष्ट्रीयता’. हीि बीजसूते्र पढेु ‘साणहच्त्यक’ अन् ‘पत्रकाणरता’ या 
समातंर णदिनेे समातंर रेषेत णवकणसत झालेली णदसतात. तसेि भाऊसाहेबानंी दोन जीवनणनष्ठा पत्रकाणरतेत 
जोपासल्या. 

 
१( ज्ञानणनष्ठा २( कमगणनष्ठा. र्ीतेत साणंर्तल्याप्रमािे ‘लोकेच्स्मन णद्वणविाणनष्ठा’ त्यानंी जार्णवल्यात. 

 
भाऊसाहेबाचं्या पत्रकाणरतेतील णवकासक्रमात स्वातंत्र्यपूवग काळ अन् स्वातंत्र्योत्तर काळ असे स्पष्ट दोन 

कालखंड आणि कालानुसार झालेले बदल णदसून येतात. 
 
स्वातंत्र्यपूवगकाळात अर्दी कोवळ्या वयात भाऊसाहेब काव्यात्कमतेत णिरलेले असले तरी राष्ट्रीयता, 

देिभक्ती या भावनेने ते अणिक भारलेले आढळतात. लोकमान्य णटळक अन् न. कि. केळकर याचं्या लेखिीने ते 
भारलेले आढळतात. आयलंडच्या स्वातंत्र्यािी िळवळ त्यानंा उद्दीणपत करीत होती अन् ‘णसनेफेन’ वरील 
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त्यािंा पणहला लेख केसरीतून झळकला. न. कि. केळकराचं्या मार्गदिगनाने ते पत्रकाणरतेकडे वळले. ज्ञानात 
भर घालिारी, णविारानंा िालना देिारी आणि देिाणभमान उद्दीणपत करिारी अिी एकही िळवळ नसेल की 
त्यात भाऊसाहेबानंी भार् घेतला नसेल. ज्ञानात भर घालिारी, णविारानंा िालना देिारी, राष्ट्रीयता 
जार्णविारीही णविषेिेि भाऊसाहेबानंा पत्रकाणरतेकडे वळणवती झाली, असे णदसते. णविषे असे की, 
तत्कालीन च्स्थतीत पैसा आणि प्रणतष्ठा णमळवनू देिारे अनेक पयाय भाऊसाहेबाचं्या समोर असून सुध्दा, त्यानंी 
ध्येयवादी पत्रकाणरता स्वीकारलेली णदसते. 

 
पत्रकाणरता हा ध्येयवाद स्वीकारल्यानंतर भाऊसाहेबािंा पुढील प्रवास हा साहसवादािा णदसून येतो. 

रत्नाणर्रीतील हा तरुि मंुबई, पुिे करुन ‘ज्ञानप्रकाि’ कडून तो नार्पूर येथे ओर्लें च्या ‘महाराष्ट्र’ वृत्तपत्रात 
येतो. ‘महाराष्ट्र’ या णटळक प्रिान णविारसरिीिी जाज्वल्य देिाणभमानािी, जहाल लेखिी माडखोलकरानंा 
प्रारंभी भावते. खुमासदार िलैीत, उपरोणिक णलणहिे ही त्यािंी प्रारंभापासून िलैी. सुरुवातीला ते जहाल 
टीका करीत, पि पुढे त्यानंी त्याला कलाटिी णदली. त्यािें रु्रु कोल्हटकर यानंी त्यानंा ‘नवयुर्’ च्या 
अंकातील लेलेिास्त्र्याचं्या लेखावरील अत्यतं कडक टीकेवरुन मार्गदिगन केले होते. कोल्हटकरानंी त्यानंा 
उपरोणिक णविारले होते, “र्जाननराव, आपि आपली लेखिी वस्तऱयासारखी वापरिा, िस्त्रवैद्याच्या 
सुरीसारखी वापरिार की पराक्रमी पुरुषाच्या तलवारीसारखी वापरिार?” हा प्रश्न आपल्या सवग आयुष्ट्यािा 
आहे. 

 
कोल्हटकरािें हे उद्  बोिनपर वाक्य भाऊसाहेबाचं्या लेखिीसाठी, पत्रकाणरतेसाठी वळि कबदू ठरले 

असाव.े कारि इथून भाऊसाहेबाचं्या णलखािात साविानता, सृजनता, सणहष्ट्ितुा वाढ़ति रे्ल्यािे णदसून येते. 
 
भाऊसाहेब नार्पुरात असताना ‘महाराष्ट्र’ या ओर्लें च्या वृत्तपत्रातून तरुि भारतात आले. अन् पुढिा 

सर्ळा इणतहास नार्पुरकरानंा ठाऊक आहे. प्रणतकूलतेतून त्यानंी णफणनक्स पक्ष्याप्रमािे राखेतून हे राष्ट्रीय 
वृत्तपत्र उभे केले! अथाति त्यामारे् रा. स्व.संघािे तृतीय सरसंघिालक कै. बाळासाहेब देवरस यािें 
योर्दानही फार मोठे होते. या काळात र्ािंीवाद, माक्सगवाद, सुभाषवाद यािंा नेमका परामिग भाऊसाहेबानंी 
सातत्याने घेतला. म. र्ािंींिे तत्त्वज्ञान हे अत्युच्च अन् उत्तम असले तरी त्यातील अव्यवहायगता 
स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी योग्य नव्हती. अिी टीका करताना किीही भाऊसाहेबानंी असणहष्ट्िू टीका केलेली णदसून 
येत नाही, हे णविषे. ‘ऑर्स्टवाद’ कसा णनष्ट्प्रभ झाला हे सारं्नू ‘सुभाषवादा’ वर भाऊसाहेबानंी णलणहलेली 
सात लेखािंी प्रदीघग लेखमाला ‘आयलंड’ च्या इणतहासािी भाऊसाहेबाचं्या मनावर ठसलेली प्रणतकबब े उभी 
करतात! 
 

भाऊसाहेबाचं्या तत्कालीन लेखात ‘कालसन्मुखता’ णविषेाथाने होती, म्महिूनि त्याचं्या लेखात 
णनत्यनूतनता णजवतं णदसायिी. कालाप्रमािे नवीन णवषयावर णलणहताना तो णवषय वािकासंाठी रमिीय, 
खुमासदार कसा करता येईल, या दृष्टीने भाषािलैीत भाऊसाहेब ‘कलासन्मुखता’ जोपासायिे, तर संपूिग 
लेखन हे लोकप्रबोिनसाठी ‘लोकसंमुखता’ जोपासिारे होते. लोकानंा जे अणभपे्रत आहे, ती लोकािंी बाजू 
माडंिारे हे णलखाि होते. अिाप्रकारे भाऊसाहेबानंी पत्रकाणरतेत कालसन्मुखता, आणि लोकसन्मुखतेिी 
नेमकी णत्रविेी जोपासली, हे णविषे. 
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पत्रकाणरतेिी ही त्रयी जोपासताना भाऊसाहेबानंी जोपासलेला साहसवाद तेवढाि प्रिोदक आहे. 

१९४२ च्या लढ्यािेवळेी भाऊसाहेबानंी जे नऊ लेख णलणहले त्यामुळे सरकारिे णपत्त खवळले. तरुि भारताला 
टाळे लावण्यािे आदेि होते, पि भाऊसाहेब डर्मर्ले नाहीत. पुढेर्ािंी- विाने त्याचं्या कुटंुबीयावंर अन् तरुि 
भारतावर झालेला कुठाराघात तर भाऊसाहेबाचं्या साहसवादािी परीक्षि होती! हाि साहसवाद णिमूर- आष्टी 
प्रकरिात भाऊसाहेबानंी दाखणवला. 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळात हाि साहसवाद भाऊसाहेबानंी िीरोदात्तपिाने दाखणवलेला आढळतो. संयुक्त 

महाराष्ट्राच्या वळवळीत मराठी भाषेिा णत्रभरं्लेला महाराष्ट्र एकसिं करण्यासाठी भाऊसाहेबानंी लेखिी 
आणि वािी णझजणवली, हे सवांना ठाऊक आहे. बेळर्ावच्या अ. भा. मराठी संमेलनातूनही संयुक्त महाराष्ट्रािा 
उद्  घोष त्यानंी केला, पि त्याहून महत्त्वािे होते ते तत्कालीन मुख्यमंत्री यिवतंराव िव्हािानंा परखड पृच्िा 
करिारा त्यािंा अग्रलेख ‘हे राज्य मराठ्यािें की मराठीिे!’ महाराष्ट्र हा बहुजनािंा आहे, तळार्ाळातल्या 
मराठी मनािंा आहे. केवळ ब्राह्मि आणि क्षणत्रयािंा नाही. ही भाऊसाहेबािंी कितणनका त्याचं्या ‘महाराष्ट्रािे 
णविार िन’ या पुस्तकातून प्रकट झालेली आहे. 

 
लोकिाही व्यवस्थेत, बहुजनािें णहत हे मूल्य त्यांनी लेखिीतून जोपासले. डॉ. आबंेडकरािंी हाक, हा 

देहमानवतेसाठी राबला इ. अग्रलेख आणि डॉ. आंबेडकरासंोबतिा भाऊसाहेबािंा संवाद, तुकडोजींवरील 
त्यािंा अग्रलेख वािल्यानंतर वाटतं की जि ूभाऊसाहेबानंीि दणलत साणहत्यािे उषासूक्त णलणहले! 
 

भारतीय साणहत्यिास्त्रात साणहत्यािे प्रयोजन दोन प्रकारे साणंर्तले अहे एक लोकोपदेि अन् दुसरे 
मनोणवनोदन्. भाऊसाहेबानंी आपल्या लेखिीतून  हे दोन्ही प्रयोजन सािले. हेि प्रयोजन प्रायोणर्कतेतून, 
कुिलसपंादकत्व करुन त्यानंी तरुि भारतातून णदले. वािकािें मनोर्त, राजाबाई टॉवरवरुन, आतंरराष्ट्रीय 
घडामोडी, सोमवारिा आध्याच्त्मक अग्रलेख, कामर्ार जर्त, पुस्तक परीक्षि यासारखे नव ेस्तंभ साकारुन, 
तरुि भारत उद्ध बोिक अन् त्याहून अणिक रोिक बनणवले. वृत्तपत्र हे एखाद्या सुदंर वृक्षवेलींनी णवणविारं्ी 
नटलेले, फुलानंी बहरलेले उद्यानाप्रमािे असाव,े ते वाििाऱयािें मन कहदोळ्यावर हलाव,े वैिाणरक आनंदाने 
उन्मुक्त व्हाव,े असा हा उपहार हवा - अिी भाऊसाहेबािंी मनोिारिा होती. यासाठी वठलेल्या, झडलेल्या 
डहाळ्या िाटायला हव्यात, ही त्यािंी किखर भणूमका होती. 

 
भाऊसाहेबानंी आपल्या पत्रकाणरतेतून राष्ट्रािे राष्ट्रीयत्व अन् समाजािे एकत्व सदैव जोपासले. त्यािें 

खालील णविार विेे बघा. त्यातील दूरदर्मित्व खूप काही सारं्नू जाते. वाङ्मयािी जीवनमूल्ये सारं्ताना 
भाऊसाहेब म्महितात – 

 
णवसाव े ितक उजाडेपयंत आमिे डोळे काही उघडले नाहीत. ककबहुना, दोन जार्णतक महायुध्दे 

होऊन रे्ली आणि भौणतकिक्तीच्या जोरावर भलूोकाप्रमािे अंतराळावरही पािात्यानंी आक्रमि केले, तरी सुद्धा 
आम्मही सावि झालेलो नाही. सत्य आणि अकहसा, िरखा आणि खादी, रामराज्य आणि सवोदय याचं्या 
िाकोरीति आम्मही आजही रखडतो आहोत. आजही जातपात िणि िमगपंथ यानंी सर्ळे राजकारि आणि 
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राज्यकारभार नासून टाकलेला आहे. अजूनही भारताला सावगभौम राज्य आणि राष्ट्र म्महिून स्वतःिे व्यणक्तत्व 
आणि अच्स्मता यािंा साक्षात्कार झालेला आहे, असे वाटत नाही. मोक्षमूल्ये आणि सत्तामूल्ये याचं्या 
किाट्यातून बाहेर पडून णनखालस ऐणहक, भौणतक आणि राष्ट्रीय मूल्यािंा जोपयंत आपि अवलंब करीत 
नाही, तोपयंत भारताला एकसंि सावगभौम व्यणक्तत्व आणि राष्ट्रत्व प्राप्त होिे अिक्य आहे. जी च्स्थती भारतािी, 
तीि महाराष्ट्रािीही! 

 
णमत्रहो, ही नवी मूल्ये जनतेपुढे ठेवण्यािी जबाबदारी समाजातल्या णविाराग्रिींवर आहे. म्महिनूि, 

पारमार्मथक आणि पारलौणकक जीवनमूल्यामंूळे, या देिात रे्ल्या हजार वषात झालेल्या अवनतीिा आढावा 
घेण्यात मी इतका वळे खिग केला. साणहच्त्यक म्महिजे समाजािी प्रज्ञा आणि प्रणतभा! श्रीसमथांनी म्महटलेि आहे 
की, ‘कतृगत्वि णजतुके झाले! िारदारु्िे ।।’ आपल्या सवाच्या हृदयात असलेली ती िारदा जोपयंत 
कालसन्मुख आणि लोकसन्मुख होत नाही, वैषम्मय आणि नैष्ट्कम्मयग उत्पन्न करिाऱया जुनाट पारलौणकक आणि 
पारमार्मथक जीवनमूल्यािंी कोंडी फोडून बाहेर पडत नाही व सावगभौम राष्ट्रत्व आणि राज्यत्व यािंी उत्कट 
जािीव लोकात णनमाि करीत नाही, तोपयंत या देिाला आपल्या व्यणक्तत्वािा आणि अच्स्मतेिा साक्षात्कार 
होिो अिक्य आहे. तो साक्षात्कार होण्यासाठी अवश्य असलेले वाङ्मय तप करण्यािी स्फूती हे िारदेिे 
व्यासपीठ देिातील सवग णविाराग्रिींना देवो, एवढीि िवेटी प्राथगना!” 

 
कोित्याही देिाला व्यणक्तत्व, अच्स्मता आणि राष्ट्रत्व प्राप्त होण्यासाठी ज्या एकतेिी आणि सहंतीिी 

िाड त्या देिातील सवग थरातंल्या लोकात उत्कटतेने असावी लार्ते, ती िाड काही महाराष्ट्रातील लोकात 
तेराव्या ितकापयंत उणदत झालेली नव्हती. या दुःच्स्थतीला कहदू समाजरिनाि मुख्यतः कारि आहे, असे 
प्राजंळपिाने मान्य केल्याणिवाय र्त्यंतर नाही. इणतहासािी साक्ष अिी आहे की, कोित्याही देिातील 
लोकसमाज हा मलूतः किी एकसंि नसतोि. कारि, त्या देिािी वसाहत िालू असताना, णनरणनराळ्या 
विंाचं्या आणि संस्कृतींच्या लोकािंी आयातसारखी होत राहते व मूळच्या आणदवासी लोकानंा आणि िक्य तर 
आपल्या पूवी आलेल्या आर्ंतुकानंाही मारे् रेटून ककवा जरुर तर त्यािंा णनःपात करुन सुद्धा ते स्थाणयक 
होतात. पि, वसाहत करण्यािी ही णक्रया एकदा संपल्यावर, हे सर्ळे प्रणतस्पिी आक्रमक लोक, जेव्हा तो देि 
आपला समजून, त्याला नावारुपाला आिण्याच्या उद्योर्ाला लार्तात, तेव्हा स्वतःच्या अभ्युदयासाठी त्यानंा 
संघणटत व्हाव े लार्ते. या संघटनेच्या प्रयत्नातूनि नंतर त्या देिात एकात्म समाज, एकात्म राज्य आणि 
एकात्म राष्ट्र यािंा हळूहळू उदय होतो. अिा रीतीने त्या देिाला अखेर स्वतःिे णवणिष्ट व्यणक्तत्व, अच्स्मता 
आणि राष्ट्रत्व प्राप्त होते. 

 
वरील आियािे भाऊसाहेबािें एकसिं समाजािे सामाणजक भान, दूरदर्मित्व, त्यािंी णविारिलाका 

ठरते नव्हे त्याचं्या पत्रकाणरतेिे वैिाणरक देिे ठरते. 
 
या सवाहून महत्त्वािा पलूै म्महिजे भाऊसाहेबािें पत्रकाणरता जर्िे. भाऊसाहेब तत्कालीन 

मध्यप्रातंाचं्या सरकारच्या जवळिे होते. सते्तिे राजकारि त्यानंी जवळून बणघतले होते. त्यानंा सते्ततून प्रलोभने 
दाखणवली रे्ली नसतील, असे कसे होईल. पि प्रलोभनानंा जवळ न करता, पद, प्रणतष्ठा, पैसा यामारे् न 
लार्ता लोकदेवतेसाठी त्यांनी लेखिी खिग केली. अर्दी साम्मयवाद, समाजवाद, र्ािंीवाद, कहदुत्व सवग 
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णविारिारा अन् त्याचं्या नेतेमंडळी समवते जर्ून ते स्वयंप्रजे्ञने स्वतंत्र राणहले. साणहत्यिास्त्रातील सवग रसािंा 
रसानुभव लुटून अखेर िातंरसाकडे ते वळले. कारि िातंतेतूनि सजृनत्व णनमाि होते. णिव तत्त्व णनमाि 
होते. णिव ही वैराग्यािी, मृत्युिे तत्त्वज्ञान सारं्िारी स्मिान देवता आहे. तसेि ती ज्ञान, कला अन् बहुजनािंी 
लोकदेवता आहे. भाऊसाहेबािंी पत्रकाणरता ज्ञान, कला अन् बहुजनासंाठीि जर्लेली पत्रकाणरता नव्हती 
काय? नरहर कुरंुदकरानंी या पत्रकाणरतेिा िार्ा याि अथाने णिवतत्त्वािी जोडला. सोप्पया िब्दातं भाऊसाहेब 
हे णिवतत्त्वािी पत्रकाणरता जर्लेत, असेि म्महिाव ेलारे्ल! 
 

 
❈ ❈ ❈ 
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| तरुण भारतातीि िार्ममक अग्रिेख |  
-----------------------------------------------------------------श्रीमती सणवता र.व्यवहारे 

 
मराठी वृत्तपत्र सषृ्टीत अग्रलेख लेखनािी उज्वल परंपरा आहे. सामान्यतः लोकमान्य णटळक, 

आर्रकर याचं्यापासून सुरु झालेला हा अग्रलेख लेखानािा प्रवाह अव्याहतपिे, अर्दी आजच्या 
महाराष्ट्रातील प्रमुख संपादकापंयंत तेवढयाि प्रखरतेने, आपले तेजस्वीपि कायम राखून आहे. 

 
वृत्तपत्र म्महिजे समाजािे प्रणतकबब. त्यातील अग्रलेख हा त्या वृत्तपत्राच्या मतािा ठसा समाजामध्ये 

घडण्याऱया िालू घडामोडींवर णलणहलेला णनबंि म्महिजे ‘अग्रलेख’. म्महिूनि या समाजाच्या णविारािंा, 
समाजाच्या मतप्रवाहािा णविार णनर्मभडपिे त्यातून माडंल्या जातो. 

 
अग्रलेख हा तसा एक वाङ्मय प्रकारि! त्यातील भाषासौष्ठव, प्रणतभािक्ती व सम्मयक्दृष्टी यामुळे तो 

अक्षरलेिे ठरतो. अिा प्रकारिे णसद्धहस्त लेखकािे हातून उतरलेले अक्षरलेिे साणहत्यप्रकाराच्या या दालनात 
संस्मरिीय स्थान णटकवनू आहे. अग्रलेखािे वाङ् मयीन मूल्य या दृष्टीने महत्वािे आहे. अग्रलेख हा तत्काणलक 
लेखन प्रकार असला तरी त्यातील भाषािलैी व अलंकाणरकता ककवा लेखकाचं्या िलैी रु्िामुंळे त्यास 
वाङ्  मयीन मूल्य लाभते. उत्तम अग्रलेख- लेखक आपल्या लेखनातील सामर्थ्यामुळे त्यास णटकाऊपि देतो. 

 
र्. त्र्यं. माडखोलकरािें अग्रलेख ििेिा णवषय होते. कारि वृत्तपत्रातील अग्रलेख लेखन हे तसे 

जोखमीिे काम त्यात प्रणतष्ठा आहे. णविार वैभवािा णदमाख आहे, पि तकग िुद्ध णबनतोड युणक्तवादािे 
महाकठीि आव्हानही आहे. अग्रलेख हा खरा तर णनबंिापेक्षाही आर्ळा णनठसठिीत व णजवतं वाङ्मयप्रकार 
त्यात काळानुसार जीवनतत्व आहे. वैिाणरक णनबिं व समीक्षात्मक लेखन हयाचं्या सीमारेषेवर उभे राहून 
दोन्हीिे दोष टाळून त्याचं्या रु्िािंी उपासना करण्यािे सामर्थ्यग अग्रलेखात असते. 

 
पूवीच्या काळिे संपादक किी वृत्तपत्रिास्त्राच्या अभ्यासक्रमात रे्ल्यािे णदसत नाही. परंतु पणरश्रम 

व्यासंर् आणि णिकाटीच्या जोरावर र्तीमान यत्नातून कमणवलेले बदु्धीवैभव हीि त्यािंी खरी ज्ञानसणमिा होय. 
बुणद्धमते्तमुळेि त्यािंा समाजमनावरील प्रभाव णततकाि तेजस्वी असतो. अग्रलेख ही णविारप्रवतगक सामुग्री 
असते. त्यात समकालीन प्रश्नािें अिूक िरसिंान सािण्यािे सामर्थ्यग असते. सपंादकािी स्वतंत्रवृत्ती ही प्रज्ञा, 
प्रणतभा आणि प्रर्मनिीलतेिी जोपासना करिारी असते. 

 
अग्रलेख णलणहण्यास सामाणजक िळवळीिे डोळस अध्ययन असाव े लार्ते, अग्रलेखातून वृत्तपत्रािी 

“सामाणजक बणंिलकी” दृग्र्ोिर होते आणि सामाणजक बाणंिलकीि अग्रलेखास णवश्वासाहग जबाबदार व 
उत्तरदायी बनणवते. वािन, मनन व कितनातून नव े तेजस्वी णविार जोपासिे हाि कुिल संपादकापुढील 
णनत्यािा जीवनिमग असतो. हा जीवनिमग णटळक - आर्रकर- पराजंपे- कोल्हटकर- अते्र - माडखोकर हयानंी 
साभंाळल्यािे णदसून येते. स्वतःिे णविार प्रभावीपिे माडंिे त्या णविारांना खोटेपिािा, फसवणेर्रीिा आळ येव ू
न देता आपि एक “व्रतस्थ सत्यिोिक” आहे. ही जािीव ठेवनू णलखाि करिे व लेखनातील पाणवत्र्य जपिे 
ही उत्तम संपादकािी लक्षिे होत. ही सवग लक्षिे भाऊसाहेब माडखोलकराचं्या णठकािी होती. तरुि भारतािी 
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स्थापना दोन जानेवारी १९४४ साली झाली. दोन जानेवारी ४४ पूवी ‘महाराष्ट्र दैणनकात माडखोलकरानंी 
संपादक म्महिून कायग केले. १९४४ पासून तो त्याचं्या मृत्युपयंत तरुि भारतात ते सातत्याने णलणहति राणहले. 
जार्णतक पातळीवरिे सवग णवषय त्यानंी हाताळलेले णदसतात. प्रस्तुत लेखात त्याचं्या केवळ िार्ममक 
अग्रलेखािंा णविार करावयािा आहे. ते स्वतःला िवै म्महिवनू घेत. णिवकितन म्महिजे णवश्वातील सर्ळया 
मारं्ल्यािे, भव्यतेिे आणि रुद्रतेिे कितन लहानपिापासून वािीिी िुद्धता व संस्कृत साणहत्यािे संस्कार 
अणवरत घडत रे्ल्याने त्यानंा लहानपिीि ‘र्जाननपणंडत’ ही पदवी देखील प्राप्त झाली. ते साणहच्त्यक 
असल्यामुळेि त्याचं्या वृत्तपत्रातील लेखाला सौंदयग प्राप्त झाल्यािे णदसते. त्यािें अंतमगन आध्याच्त्मक होते. 
जवळजवळ सवगि िार्ममक गं्रथािा त्यािंा अभ्यास दाडंर्ा होता. महाभारत तर अनेक वळेा वािल्यािे 
णिवकथाकार णवजयराव देिमुखाजंवळ त्यांनी म्महटले आहे. 

 
अग्रलेख णलहायला माडखोलकरानंा एकातंवासािी र्रज लार्त नसे. कोित्याही वळेी व कोित्याही 

स्थळी ते णलहू िकत असत! तसेि एखाद्याला ‘णडक्टेिन’ देत असताना मध्येि जर कोिी भेटायला आले तर 
‘हं! मघा आपि काय णलणहत होतो ककवा कोठवर आलो आहोत!” असा प्रश्न न करता थाबंलेल्या वाक्याला 
संयुणक्तक अिा अथािे नवीन वाक्य णलहावयास सारं्त असत. एवढी त्यािंी बुद्धी कुिाग्र व स्मरििक्ती दाडंर्ी 
होती. या जोरावरि त्यानंी वतगमानपत्रात आपला एक वरे्ळा ठसा कायम ठेवला. 

 
तरूि भारतातून माडखोलकर सोमवारी िार्ममक अग्रलेख णलणहत. जर त्या णलणहण्यात खंड पडला 

तर लोकािंी ‘िार्ममक अग्रलेख सुरू करावा’ अिी पते्र येत. अिाि एका पत्राला उत्तर देताना माडखोलकर 
णलणहतात 

 
“िमगििेसाठी सोमवार ऐवजी इतर णदवस घेता येिार नाहीत. कारि ‘सोमवार’ हा णदवस महाराष्ट्रात 

पणवत्र मानला जातो. णलणहिारा जरी ‘अजे्ञयवादी’ असला तरी अत्यंत िमगिील आहे व त्यामुळे णिवािा हा वार 
िार्ममक लेख णलणहण्यास योग्य वाटतो” संवादकीयात हे स्पष्टीकरि सोमवारि का!’ असे िीषगक देवनू त्यानंी 
केले आहे. पुढं त्याचं्या अिा काही अग्रलेखािा पणरिय परामषग केला आहे. 

 
फि ्ािक 
१८-४-१९५५ 

 
सोमवारिा िार्ममक अग्रलेख वािनू वािकाना संपादकािी भणूमका किी संपादक नाच्स्तक, किी 

अजे्ञयवादी,केव्हा संतकृपेसाठी तळमळिारा सािक केव्हाजीवनािे कोडे उलर्डून घेण्यासाठी िडपडिारा 
णजज्ञासू, तर केव्हा देवाच्या साक्षात्कारािी ओढ लार्लेला भाणवक असावा, असा भास होत असे, केव्हा असे 
वाटे या सपंादकाला अध्यात्माणवषयीिी र्ोडी असून त्यािे ज्ञानही त्याने संपादन केलेले आहे. त्यािे स्पष्टीकरि 
देताना ते णलणहतात “प्रस्तुत लेखक हा अजे्ञयवादी आहे. कोित्याही णवणिष्ट िमगप्रवतगकावर ककवा िमगगं्रथावर 
त्यािी एकाणंतक श्रद्धा नाही तरी भारतीय िमग आणि संस्कृती याचं्याणवषयी त्याला णनतातं आदर व 
अणभमानआहे. एकमेकािें अनुभव एकमेकानंा मोकळ्या मनाने सारं्ून एकमेकाचं्या सहणविाराने वाट काढिे; 
हीि सहकायािी णदिा अध्यात्म आणि तत्त्व णजज्ञासा ह्या बाबतीत ग्राह्य आणि णहतकारक होय. 
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आततायीपिािा आग्रह न िरता जे ब्रह्मज्ञानी आहेत. जीवनमुक्त आहेत त्यािंी सेवा पणरप्रश्नानंी करावी आणि 
िक्य तर याि देही याि डोळा ज्ञानलाभ करून घ्यावा असा मात्र प्रयत्न सतत िालू आहे. या अथाने मी फक्त 
सािक आहे. िणंकत आणि णजज्ञासू!’ 
 

बुद्धी आशण श्रद्धा 
१८-४-१९५५ 

 
िवै असो, वैष्ट्िव असो, िाक्त असो, र्ािपत्य असो, वारकरी असो, की िारकरी असो, त्या सवांना 

िवेटी त्याचं्या त्याचं्या मार्ाने ‘एक सतू’ िा साक्षात्कार होतो, अिी कहदू िमािी श्रद्धा आहे. ह्या िमात बदु्धी 
स्वातंत्र्य, मत स्वातंत्र्य आणि उपासना स्वातंत्र्य आहे. भर्वद्  र्ीतेतील परमेश्वर हा ज्ञानणवज्ञानमय आहे. 
श्रद्धामय नाही असे या अग्रलेखात सारं्नू िवेटी ते णलणहतात, “श्रद्धा ही बदु्धीिी अनुयायी असली पाणहजे. 
बुद्धीिे णनिगय अंमलात आिावयाला जे णनष्ठेिे बळ लार्ते ते श्रदे्धने पुरणवले पाणहजे, अिीि वदेातंािी िारिा 
आहे. पुरूष हा श्रद्धामय आहे यात िकंाि नाही. पि केव्हा? तर तो बदु्धीयोर्ी झाल्यानंतर! म्महिनूि 
म्महिावयािे की, श्रद्धा बदु्धीयुक्त नसेल, तर ती मानवी मन आणि जीवन याचं्या उन्नतीला सवगथैव अपायकारक 
ठरते.” 

 
सािे, सोपे िीषगक तर किी संस्कृत िब्दािा वापर करून त्यानंी अनेकदा अग्रलेख अलंकृत केले. 
 

वैिाखी 
९-५-१९५५ 

 
हा वैिाख मणहन्यात पौर्मिमेच्या णदवसावर णलणहलेला अग्रलेख. वैिाखािे कहदूिमातील महत्त्व सारं्ून 

पौर्मिमा हा णदवस व त्या दृष्टीने िदं्रािे मानवी मनो -जीवनावर आणि त्यातही काम पे्ररिावर असलेले विगस्व 
आिुणनक णवज्ञानाने स्पष्ट केल्यािे सांणर्तले आहे. आध्याच्त्मक आणि िार्ममक प्रवृत्तींिीही असलेला, संबिं 
णविद केला आहे. ‘वैिाखी’ खऱया अथाने णहमालयाच्या उत्तरभार्ात नेपाळच्या सीमेपासून ‘लासा’ ह्या 
राजिानीपासून ४०० मलै अंतरावर र्ौतम बुद्धाच्या साक्षात्कारी स्थळापयंत मनवल्या जाते. मनविाऱया 
णदवसािे व स्थळािे सणवस्तर विगन या अग्रलेखात केले आहे. ते करीत असतानंा णवज्ञान युर्ािी सारं्ड 
घालण्यािी त्यािंी, बुद्धी णवलक्षिि म्महटली पाणहजे. 
 

्ाक्ात्कार 
१६-५-१९५५ 

 
साक्षात्कारािे दोन प्रकार सारूं्न ‘सरु्ि साक्षात्कार’ सोपा आहे. परंतु ‘आत्मसाक्षात्कार’ मात्र णबकट 

आहे. असे प्रणतपाणदत करतानंा ते णलणहतानंा आत्मसाक्षात्कार आणि इश्वरप्रणििान यािंा खरोखरीि काही 
संबंि आहे का? णनणरश्वरवादी आणि आजे्ञयवादी व्यक्तीलाही आत्मसाक्षात्कार का होऊ नये? अिा तऱहेिा प्रश्न 
वािकानंा णविारून त्यानंा णलणहते करण्यास वा णविार करण्यास प्रवृत्त करतात. 
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दाजी पाणिीकर, श्री. आनंद ्ाििे व उमाताईं्ह भाऊराव 
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श्रीकत ष्ट्ण 
९-८-१९५५ 

 
श्रीकृष्ट्ि जन्माष्टमीच्या मुहूतावर णलणहलेल्या अग्रलेखात श्रीकृष्ट्ि कोिकोित्या बाबतीत श्रेष्ठ होता ते 

साणंर्तले आहे. तो स्त्रीयािंी समानतेने वार्त असे. यावरून त्याला माडखोलकरानंी ‘स्त्रीणमत्र’ म्महटले आहे. प्रभ ु
रामिंद्राच्या िणरत्राला वैयणक्तक प्रणतष्ठा असली, तरी सामाणजक आणि तार्मकक अणिष्ठान नाही. परंतु अजुगनाला 
तत्वोपदेि करून श्रीकृष्ट्िाने आपल्या वैणित्र्यपूवग अणतमानुष जीवनािे रहस्यि जिू जर्ाला दाखणवले. ते 
रहस्य समजावनू घेतल्याने आणि आिरिात आिल्यानेि भारतािी उन्नती होईल. णटळक, अरकवद घोष, 
रािाकृष्ट्िन् ही मंडळी याि र्ोष्टीिे द्योतक होत. अिी भणूमका या अग्रलेखात आहे कोिताही लेख णलणहताना 
त्यािंी समपगक णविारी, णवषयानुरुप लेखन करिारी दृष्टी स्पष्ट जािवते. 
 

‘श्री गणपतीची स्तोत्र’ 
२०-९-१९५५ 

 
अिा सारखे िीषगक देऊन लेख णलणहताना त्यानंी यात र्िपतीिे इणतहासकाळापासून तो आजच्या 

काळापयंत त्यािे जनसामान्यांवरील अणिराज्य व त्यािी आरािना प्राथगना करण्यासाठी स्तवनािंी णनर्ममती 
इत्यादी र्ोष्टी णलणहल्या या देवतेिी उपासना िमगजारृ्तीकरीता आणि ज्ञानप्रसाराकरीता करावी असा 
णहतोपदेि सहजर्त्या स्पष्ट केला. 
 

अवकत पारूप कत पा 
१७-२-१९५८ 

 
“परमेश्वर हा कृपारुप आहे की अवकृपारूप? या प्रश्नािें उत्तर खरोखरी काय द्याव?े सषृ्टीिा व्यवहार 

जर पाणहला तर वैषम्मय आणि नैघृगण्य हा मुळी णतिा कायदाि णदसतो. ‘सव्हायकल ऑफ णद णफटेस्ट’ हे 
पािात्य तत्त्व घ्या ककवा ‘जीवो जीवस्य जीवनं’ हे भारतीय तत्त्व घ्या स्पिा आणि संहार याचं्या पायावरि जि ू
सषृ्टी आणि संसार यािंी उभारिी झालेली असल्यािा दारूि अनुभव पावलोपावली येतो. म्महिनूि सािुसंतानंी 
संसार हा दुःखमय मानलेला असून त्यािा त्यार् करण्यािा आणि आनंदघन असा जो परमेश्वर त्यािे प्रणििान 
करण्यािा उपदेि केलेला आहे.’ 

 
अिा प्रकारिे अवतरि या अग्रलेखात देऊन श्री. माडखोलकर नंतर श्रीरामािे व पाडंवािें उदाहरि 

देतात व यावर ‘भोर् कोिा सुटले’ असे तुम्महाला उत्तर णमळाले तरी देवाला िरि रे्ल्याने दुःखािा पणरहार 
होतो. यावर कोि णवश्वास ठेवील? असे ठामपिे त्यानंी समाजाला णविारले आहे. पुढे ज्ञानेश्वर, तुकाराम 
आणदिे उदा. घेऊन त्याचं्या आयुष्ट्यात सुद्धा परमेश्वर कृपा घनत्वािी प्रतीणत कोठे येते? इ. प्रश्नािी णिणकत्सा 
केली आहे. पढेु ते म्महितात, काहींनी परमेश्वरािी कृपा ही पुष्ट्कळदा अवकृपारूप असते, म्महिजे असे की, 
महंतावर प्रािाच्न्तक संकटे आलेली णदसतात खरी पि त्या सकंटाने प्रािान्त न होता, उलट त्या णदव्यातून ते 
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अणिक आत्मप्रत्ययाने तेजःपुंज होऊन बाहेर पडलेले णदसतात. हे त्यािें बाहेर पडिे म्महिजेि ‘अवकृपारूप 
कृपा’ होय हे णनर्मववाद णसद्ध होते. असे म्महटले आहे. पढेु ते म्महितात, 

 
“हा युणक्तवाद प्रथम दिगनी णकतीही संयुणक्तक वाटला तरी तो तकाच्या आणि अनुभवाच्या कसोटीला 

णकतपत उतरिारा आहे? पाडंव लाक्षार्ृहात नष्ट झाले नाहीत. वनवासात व अज्ञातवासातही नष्ट झाले नाहीत. 
पि या संकटातून वािलेल्या पाडंवानंा अखेर काय णमळाले? श्री तुकारामानंी संसारािे आणि व्यापारािे वाटोळे 
झाल्यावर ‘बाईल मेली मुक्त झाली ।। देव ेमाया सोडणवली ।। पोरे मेली बरे झाले ।। देवे मायाणवरणहत केले ।। असे 
जे उद्  र्ार काढले आहेत त्यातून त्यािंी परमेश्वर भक्ती णदसत असली तरी त्यािंी अिी दैना व्हावी, यात देवाला 
काय भषूि आहे? आणि हीि जर वािी ‘अवकृपारूप कृपा’ असेल, तर ‘अवकृपा’ आणि ‘कृपा’ या िब्दानंा तरी 
काय अथग उरतो? आणि या उत्तराने स्पृष्टीतील वैषम्मय आणि नैघृगण्य यािंी तीव्रता तरी णकतपत कमी होण्यािा 
संभव आहे?” माडखोलकरािें हे णविार वादग्रस्त झाले. 

 
कत पा आशण अवकत पा 
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“कृपा आणि अवकृपा या िब्दानंा परमेश्वराच्याबाबतीत खरोखरी काही अथग आहे का? संकटाच्या वळेी 
त्यािी करूिा भाकिे आणि संकट णनरसनाथग त्याला नाना प्रकारिे नवस करिे, हा मािसािा स्वभाव, पि 
मािसाच्या या वतगनाला तरी णकतपत आिार आहे?” असा प्रश्न या अग्रलेखात प्रारंभीि करुन या बाबतीत 
त्यानंी ग्रीक िास्त्रज्ञ सॉक्रोणटसिे उदाहरि णदले. तो एका देवळात रे्ला असता तेथील रु्रुवािीने त्याला असे 
साणंर्तले की, हे मोठे जार्तृ दैवत असून ते नवसाला पावत असते. या देवाला ज्या नाना प्रकारच्या वस्तु 
लोकानंी णदलेल्या आहेत. त्या तो नवसाला पावल्यामुळेि होय.’ सॉक्रोणटसने णविारले. ‘पि ज्याच्या नवसाला 
तो पावला नाही. त्याचं्या णनराििेी कोिती खूि येथे आहे” सॉक्रोणटसिी ही पृच्िा अर्दी बरोबर होती असे 
माडखोलकर णलणहतात. “आपि जार्ृत देवताचं्या आणि ती दैवते नवसाला पावल्याच्या र्ोष्टी नेहमीि ऐकतो 
पि नवसाला न पावल्याच्या र्ोष्टी मात्र किीि कोिी सारं्त नाही; व अिा रीतीने अंिश्रदे्धिी ही परंपरा 
अव्याहत अखंडपिे िालू राहते.” 
 

माडखोलकर पुढे णलणहतीत, “जे देवाला णनरु्गिोपासक समजतात त्यानंी देवािी प्राथगना करिे ककवा 
करूिा भाकिे या र्ोष्टी णनरथगक आणि णनरुपयोर्ी आहेत. देव हा जसा मानवी कल्पनेिा एक खेळ, तिीि 
देवािी कृपा ककवा करूिा हाही त्या खेळातून णनष्ट्पन्न झालेला मानवी कल्पनेिा दुसरा खेळ होय; ” अज्ञात 
िक्तीला त्यानंी ‘अग्नी’ िी उपमा देऊन ती िक्ती सुजाि, णववकेी, डोळस नसल्यामुळे जर् हे वैषम्मय आणि 
नैघृगि यानंी इतके ग्रासलेले आणि घेरलेले णदसते. असे म्महटले “त्या िक्तीला परमेश्वर हे नाव देऊन णतच्यावर 
नाना प्रकारच्या सद्  रु्िािंा आरोप करिे आणि, आपल्या सुखप्राप्तीसाठी म्महिा ककवा दुःखणनवारिासाठी म्महिा, 
णतिी आरािना आणि आळविी करिे हा केवळ मािसाच्या कल्पनेिा खेळ आहे ककवा त्याच्या मनाच्या 
दुबगलतेिी ती एक कलृणप्त आहे.” असे सारं्ून ते समाजाला डोळसतेिा सल्ला देताना म्महितात. ‘या णवसंर्त 
िार्ममक कल्पनात काहीही अथग  नाही व त्या कल्पना प्रमाि मानून, जीवन काढण्यापेक्षा मािसाने आत्मप्रत्ययाने 
आणि िैयांने, स्वतःच्या बुद्धीच्या प्रकािाच्या जोरावर आपल्या उन्नतीिा मार्ग काढिेि अणिक समंजस आणि 
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श्रेयस्कर नाही काय?’ स्पष्ट आणि सुसंर्त णविार व ती माडंण्यािी त्यािंी हातोटी व अंिश्रद्धा दूर सारण्यासाठी 
केलेली समाजजार्ृती, वरील अग्रलेखातून लक्षात येते. 

 
आत्मे दोन आहेत काय 

२४-३-१९५८ 
 

पाँडेिरी येथील ‘संजीवन’ तै्रमाणसकािा श्रीमाताजींच्या ऐंिीव्या जन्मणदनाणनणमत्त णविषेाकं णनघाला. 
त्यात काही उद्  बोिक प्रश्नोत्तरे आहेत त्या संबिंीिी ििा श्री. माडखोलकरानंी या अग्रलेखाद्वारे केली. श्री. 
अरकवदानी ‘वासनात्मा’ आणि ‘खराआत्मा’ असे प्रकार कच्ल्पके आहेत त्यावर सािक-बािक ििा केल्यावर 
िवेटच्या पणरच्िेदात माडखोलकर आपले णविार माडंताना जीवनातील सत्य णलहून जातात- ‘अध्यात्मासारखे 
णववाद्य, मायावी आणि मतभेदग्रस्त िास्त्र दुसरे नाही. ककबहुना, मतामतािंा र्ोंिळ आणि र्लबला जर सवात 
जास्त कोित्या िास्त्रात असेल तर तो अध्यात्माच्या! सुदैवाने मािसाच्या रोजच्या जीवनािी ‘पुरािातील वारं्ी 
पुरािात’ या न्यायाने या िास्त्रािा प्रायः मुळीि संबंि येत नसल्यामुळे, त्यातील र्ोंिळ आणि र्लबला एकंदर 
समाजाला त्रासदायक होत नाही; व अध्यात्मिास्त्र हे प्रत्येक िमातील णिमटूभर प्रज्ञावतंाचं्या केवळ 
बुद्धीणवलासािे िास्त्र होऊन बसले आहे. उदा. आपल्या वदेातंािीि र्ोष्ट घ्या. श्रीिकंरािायग हे अदै्वत 
तत्वज्ञानािे सवगश्रेष्ठ प्रवतगक, पि त्यािंा सवग व्यवहार पहावा, तर तो जातीभेद आणि स्पशृ्यास्पृश्यता याचं्या 
णवटाळ िाडंाळाने ग्रासलेला! जर् हे तर त्यानंी सवगथैव णमर्थ्य मानलेले आहे. पि श्रीिकंरािायांच्या मठािे 
आणि उत्पन्नािे तंटे हे सरकारी कोटातून वषानूवष ेिाललेले आहेत व णिष्ट्यस्वामी व रु्रू स्वामी याचं्यातील 
भाडंिामुळे जर्द्  रु्रंूिी र्ादी ही एखाद्या संस्थाणनकाचं्या र्ादी इतकीि भ्रष्टािारािे पीठ होऊन बसलेली आहे. 
सारािं, ‘ब्रह्म सत्यं जर्च्न्मर्थ्या’ हा वदेान्त राणहला गं्रथात आणि मठािी भाडंिे मात्र रे्ली कोटात, अिी या 
पुरािातल्या वागं्यािंी आज दैना होऊन बसली आहे.’ या प्रक्षोभक अग्रलेखािा समारोप, ‘परमात्मा आणि 
जीवात्मा यािें पूिग दै्वत र्ृहीत िरले काय ककवा जीवात्मा आणि वासनात्मा हे णभन्न मानले काय, मािसाच्या 
रोजच्या व्यवहारात काहीही फरक पडत नाही. उलट, या मायामय जर्ात आपल्याला जास्तीतजास्त पैसा 
कमवायिा आहे आणि संसार यिस्वी करून दाखवायिा आहे. या जािीवनेे मनुष्ट्य वदेातं रंु्डाळून ठेऊन सर्ळे 
व्यवहार करीत असतो. अिा च्स्थतीत, आत्मा असला काय आणि नसला काय, आत्मा एक असला काय ककवा 
दोन असले काय, सर्ळे सारखेि! मािसाच्या रोजच्या व्यवहाराच्या आणि आत्मानात्म णविारािा काहीही 
संबंि नाही. ब्रह्म, माया, अदै्वत, दै्वत इत्यादी कल्पना ह्या केवळ प्रज्ञावतंांिा एक बुद्धीणवलास आहे. त्यात 
सामील होऊ न णबिाऱया पोटाथी मािसानंी आपला बदु्धीभं्रि का करुन घ्यावा?’ अिा िरिरीत उपहासाने 
केला. 

 
बीज भाजूनी केिी िाही, आम्हा जन्म मरण नाही 
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वरील अग्रलेखात पनुजगन्माणवषयी णलणहले आहे. आमच्या संतानंी जन्ममरिातून मुक्त होिे हाि मोक्ष 
मानला आहे. ही मोक्षा संबिंीिी कल्पनाि श्रीतुकारामाचं्या वरील ओवीतून दृग्र्ोिर होताना णदसते. श्री. 
माडखोलकर णलणहतात. “आपि सवगप्रथम एक र्ोष्ट लक्षात घेतली पाणहजे की, इतर िमात पुनजगन्मािी, 
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म्महिजेि िौऱयािंीलक्ष योनीतून णबिाऱया जीवात्म्मयाला पणरभ्रमि कराव े लार्त असल्यािी कल्पना अणजबात 
नाही, पुनजगन्म नाही म्महिजे अथाति प्रारब्िही नाही, कारि पुनजगन्माणिवाय प्रारब्िाला मुळी अच्स्तत्व आणि 
अथगि नाही आणि त्यामुळे इतर िमीय भयावह अिा संकटातून मुक्त आहेत; त्यामुळे त्यािमािे मोक्षिास्त्र 
सुटसुटीत व सोपे झाले आहे. परंतु आपल्या कहदु िमात मोक्षाच्या कल्पनेतून प्रत्यक्ष परमेश्वर सुद्धा सुटला नाही. 
अथात जन्ममरिािा जो फेरा आमच्या सतंकवींनी इतका कनद्य मानलेला आहे, तो फेरा योग्य रीतीने  र्ण्याति 
मानवी जीवनािे साथगक आणि साफल्य आहे. 

 
मोक् देवापािी नाही 

१४-४-१९५८ 
 

या लेखात ते णलणहतात. “वरील उद्  र्ार तुकाराम महाराजािें आहेत! कोित्याही आिुणनक 
अजे्ञयवाद्यािें ककवा णिणकत्सकािे नाहीत, “मोक्ष देवापािी नाही,” मोक्ष  परमेश्वरापािी नाही आणि 
परलोकातही नाही, भर्वद्  र्ीतेतील च्स्थतप्रज्ञ, योर्वाणसष्ठातील  जीवन्मुक्त व भार्वतातील भार्वतोत्तम ककवा 
उत्तमश्लोक परायि यािंी विगने जर आपि पाणहली तर आपल्याला हे णनणित कळून येते की, मोक्ष ही या 
इहलोकी आणि या नरदेहीि या मायेच्या पसाऱयात आणि या संसाराति, राहून प्राप्त करुन घेण्यािी एक 
उच्चतम अवस्था आहे. परलोकािंी ककबहुना परमेश्वरािीही या अवस्थेिा काहीही संबंि नाही. जे लोक या 
अवस्थेला, म्महिजे ब्राह्मी च्स्थतीला, जाऊन पोितात व नंतर केवळ लोकसंग्रहाथग आणि लोककल्यािाथग 
आपली णनयत कमे करीत राहतात, त्यानंा कोिताही मायापाि ककवा कमगबंि हा जखडू िकत नाही. अथात 
मोक्ष म्महिजे प्रपंिातून उठिे ककवा जन्मतरिाच्या फेऱयातून सुटिे नव्हे; तर मोक्ष म्महिजे प्रपंि जािीवनेे करुन 
आपल्या सवग बदु्धी िक्तीिा विे समाजाच्या उन्नतीसाठी णनष्ट्काम भावनेने लाविे होय. च्स्थतप्रज्ञ, जीवन्मुक्त 
आणि भार्वतोत्तम हे स्वतःसाठी जर्त नाहीत; तर “तुका म्महिे आता । उरलो उपकारापुरता ।” या 
महाराजाचं्या उद्  र्ारानुसार परोपकारासाठी जर्तात. जीवन कंठण्यािी पात्रता आणि अणिकार अंर्ी येिे, 
म्महिजे असे जीवन जो कंणठतो, तोि जीवन्मुक्त । मोक्षािी ही जी कल्पना र्ीता, योर्वाणसष्ठ आणि भार्वत या 
गं्रथात विगन केली आहे णतच्यापेक्षा अणिक उदान्त कोिते जीवनध्येय असू िकेल?” वािकानंािा णविारप्रवृत्त 
करावयाला लावण्यािी हातोटी त्यानंा िारं्लीि सािली होती. व त्यामुळेि सोमवारिे अग्रलेख वािनीय व 
कितनीय झालेले णदसतात. 
 

अध्यात्मचचेचा अशिकार 
२१ -४- १९५८ 

 
सोमवारच्या अग्रलेखाबाबत एका वािकािे पत्र आले असता- त्या पत्राला णदलेले उत्तर म्महिून हा 

अग्रलेख असल्यािे जािवते. उत्तरात ते म्महितात- 
 
“आत्मप्रौढीिा आरोप येण्यािी भीती पत्करुनही असे नम्रतेने पि णनियाने सारं्िे प्राप्त आहे की, 

प्रस्तुत लेखकाने कै. नारायि महाराज कोडर्ावकरापंासून तो श्री. अप्रबदु्धापंयगत, महात्मा र्ािंीपासून तो डॉ. 
प्र. ि. पारनेरकर याचं्यापयंत अनेक अणिकारी समजल्या रे्लेल्या सत्पुरुषाचं्या सहवासािा, साणन्नध्यािा आणि 
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सदुपदेिािा लाभ त्याने ‘णिष्ट्य स्तेऽहं िाणघ मा ं त्वा ं प्रपन्नम’ या णवणनत भावनेने घेतलेला आहे.” ते पढेु 
णलणहतात, “आत्मिास्त्रनीतीबद्धल काय म्महिाव?े संस्कृतातील आध्याच्त्मक गं्रथ जरी सोडून णदले ककवा 
र्ीवािवािीिा आनुवाणंिक अनुग्रह जरी ध्यानात न घेतला, तरी तुकाराम- रामदासािें बहुतेक वाङ्मय 
मुखोद्ध र्त असून, संत वाङ्मयािा रे्ल्या तीन तपािंा व्यासंर् हा आज अर्दी थेट श्री. दासर्िूमहाराजांपयंत 
येऊन णभडलेला आहे अथात रु्रु मात्र मी केला नाही,” ह्यापुढे ते णलणहतात की, “आठ वषापूवी दुःखिोकाने 
होरपळलेल्या अत्यंत आतग मनः च्स्थतीत जीज्ञासू आणि सािक या णवनम्र भावनेने सुरु केलेली ही अध्यात्मििा 
सवडीनुसार अखंड सुरु राहील. मर् कोिाला ती रुिो वा न रुिो! केवळ वादंर् म्महिून, करमिुकीखातर ककवा 
िमािी कुिाळी करण्यासाठी जर हे अध्यात्मािे सदर सुरु करण्यात आले असते तर र्ोष्ट णनराळी! श्री. 
समथानी णिष्ट्यािी लक्षिे सारं्तानंा; “बहु दुःख भोणर्ले जेिे । तयासीि परमाथग बािे ।” असा णनवाळा देऊन, 
“जो संसार दुःखे दुखवला । जो णत्रणवितापे पोळला । तोिी अणिकारी जाला । परमाथासी ।।” असा स्पष्ट 
अणभप्राय णदला आहे, आणि हा समथगप्रणित माझा ‘अणिकार’ कोिी नाकारिार नाहीत. तेव्हा हे सोमवारिे व्रत, 
आयुष्ट्यातील णवलक्षि दुःखाच्या प्रसरं्ी ज्या णवनम्र वृत्तीत सणमत्पािी होऊन लेखकाने आरंणभलेले आहे. त्या 
व्रतात णजज्ञासू वािकही सहभार्ी होतील अिी अपेक्षा लेखकाने का िरु नये?” असा प्रश्न वािकानंा णविारुन 
अणतिय र्हन असा णवषय लोकाचं्या र्ळी उतरणवण्यािा मार्ग र्. त्र्यं. नी उिलल्यािे णदसते. 

 
िमट म्हणजे काय? 
२१ - ७- १९५८ 

 
या लेखात िमाच्या णनरणनराळया व्याख्या देवनू ‘ज्याने सवग प्रजेिे िारि होते’ ही सुटसुटीत व सोपी 

व्याख्या साणंर्तली. िमग या िब्दाच्या अथात आणि व्याख्येत ईश्वर ककवा ईंश्वरोपासना यािंी कल्पना प्रिान नाही 
तर परमाथापेक्षा प्रपंिावर व परलोकापेक्षा इहलोकावर भर जास्त आहे. डॉ. िकंर. दा. पेंडसेनी “इहलोकी 
णवद्यमान असता या जन्मी आणि पुनजगन्मी सुख देिारी जी कमे ती िमग होत. िमािी कल्पना नीणत व 
व्यवहारावर अणिणष्ठत आहे.” घेतलेल्या या सुिारिवादी णविारािें त्यानंी वरील अग्रलेखात समथगन केले. 

 
अथातो िमटशजज्ञा्ा 

११. ८. १९५८ 
 

या अग्रलेखात ते णलणहतात, “िमग ही मानवी जीवनातील सवात श्रेष्ठ अिी पे्ररक आणि िारक िक्ती 
आहे. आपल्या पुरुषाथाच्या कल्पनेत िमग, अथग, काम आणि मोक्ष ही जी जीवनािी िार मुख्य उणद्यष्टये 
साणंर्तलेली आहेत. त्यात िमाला अग्रपूजेिा मान णदलेला आहे. णवनयन, णनयमन आणि उन्नती होिे कठीि 
आहे.” 
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महाराष्ट्रातीि दि ्ंप्रदाय 
१३. ७. १९५९ 

 
या लेखात महानुभावािंा दत्त व इतर सापं्रदायी दाणसकािंा दत्त यािे विगन करुन एकमुखीदत्त व 

णत्रमुखी दत्त यावर प्रकाि टाकला आहे. दत्तािे ‘मलंर्वषेाने’ जनादगनस्वामी, श्री. एकनाथ महाराज, आणि श्री. 
समथग रामदास यानंा दिगन देिे खटकल्यािे त्यानंी स्पष्टि णलणहले आहे. स्पष्ट व सत्यलेखन करुन वािकाला 
अंतमुगख करण्यािे सामर्थ्यग त्याचं्या लेखिीत असल्यािे स्पष्टपिे जािवते. 

 
उपा्नेची िुशचता 

२७. ७. १९५९ 
 

िमग म्महिजे ईश्वराप्रत जाण्यािा मार्ग समाजािे िाणरत्र्य आणि नीणतमत्ता यावर या लेखात णविषे भर 
णदला. ‘सािनानाम् अनेकता’ असावी परंतु ‘सािनानाम् अिुद्धता’ असू नये. हे त्यािें मत होते. 
 

माडखोलकराचं्या मते, जर्ातील सवगिमग जर मािसाला ईश्वराकंडे स्वर्ाकडे मोक्षाकडे नेिारे आहेत. 
तर मर् िमािमािी सरसनीरसता ठरणवली जाते ककवा तुलना केली जाते ती कोित्या बाबतीत? ती तुलना 
दोन बाबतीत केली जाते. पणहली बाब ही की, त्या िमािे जे तत्वज्ञान असते, ते णकतपत उच्च आणि उदात्त 
असते? दुसरी बाब ही की, त्या िमातील उपासना पद्धती ही णकतपत िुद्ध आणि साच्त्वक असते? णिस्ती, बौद्ध 
व वैणदकिमग ह्यािंी सारं्ोपारं् ििा करुन उपासनेिी िुणिता ज्यात असते तो श्रेष्ठ िमग होय. असे वरील लेखात 
प्रणतपाणदत केले आहे 

 
चहदूचे ्ंस्कार 
२४. ८. १९५९ 

 
िमगणनिगय मंडळािे प्रमुख कायगकते तकग तीथग ‘रघुनाथिास्त्री कोकजे’ ह्याचं्या व्याख्यानात संस्कारािें 

पुनरुज्जीवन आणि पुनरगिना हा णवषय होता. या णवषयावर णविार माडंत असताना र्. त्र्यं. माडखोलकर 
म्महितात “कहदु िमातील ससं्कारािें जर पुनरुज्जीवन व्हावयािे असेल तर प्रथम त्या संस्कारािी आिुणनक 
काळाला अनुरुप अिी पनुरगिना व्हावयाला हवी; व लोकाचं्या बुणद्धला व व्यवहाराला पटतील अिा आिरिीय 
स्वरुपात ते संस्कार लोकापंुढे ठेवले पाणहजेत. यासाठी कहदुिमातील सवग संस्कारािा सोपपणत्तक इणतहास 
णलणहला रे्ला पाणहजे. व त्या इणतहासातील उत्तरािात जे संस्कार आज ग्राहय ठरतील. त्यािंी नवीन पद्धतीने 
माडंिी केली पाणहजे. हे कायग जर ‘िमाणनिगय’ मंडळाने केले तर संस्काराच्या बाबतीत जे भयानक अज्ञान 
आणि अराजक आज कहदू समाजात आहे, ते नाणहसे होऊ िकेल.” हा त्यािंा १९५९ साठी व्यक्त केलेला 
णविार. समाज सुिारिा णकती आवश्यक आहे; व समाजातील ज्या काही अणनष्ट रुढी आहेत त्यािंा णनःपात 
करिे र्रजेिे आहे ते सुिणवतात. असे णविार व्यक्त करतानंा ते णलणहतात. 

 
१( स्मणृतगं्रथानंी घातलेली अनाणिकारािी कृणत्रम दुष्ट मयादा समूळ काढून टाकली पाणहजे. 
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२( सवग संस्कार अणखल कहदू समाजाला खुले करुन णदले पाणहजेत. जे संस्कार आज बुणद्धग्राह्य 
व्यवहायग आणि आिरिीय ठरतील तेवढयाि फक्त संस्कारािंी पुनरगिना आणि पनुरुज्जीवन करण्यािा प्रयत्न 
करिे योग्य ठरेल. हया लेखात एकूि सोळा संस्कारािंी णदलेली माणहती णतिे णववरि यावरुन त्यािें वािन 
णकती दाडंरे् होते यािी जािीव आपिासं होते. 

 
दा्बोि 

२७. १०. १९५९ 
 

समाजाच्या मनोजीवनावर णिरंतन पणरिाम करुन मानवी जीवनाकडे पाहण्यािी एक णवणिष्ट दृष्टी 
सवांना णदली आहे अिा गं्रथात ‘दासबोि’ हा अग्रर्ण्य ठरेल. असे श्री. र्. त्र्यं. नी णलणहले आहे मराठी सतंाच्या 
माणलकेत श्री. ज्ञानेश्वर, श्री. तुकाराम आणि श्री. समथग रामदास यानंा महाराष्ट्र संस्कृतीच्या आणि 
िमगकारिाच्या णवकासाच्या दृष्टीने जे ऐणतहाणसक आणि आध्याच्त्मक महत्व आहे ते इतर कोित्याही, संतानंा 
नाही. ज्ञानेश्वरीला ज्याप्रमािे ‘माऊली’ म्महिून संबोणिले जाते त्याप्रमािे दासबोिाला गं्रथराज असे सबंोितात. 
या गं्रथात जी व्यवहारनीती आणि राजनीती यािंा खिखिीत उपदेि अध्यात्मािी बठैक न मोडता, पि 
त्याबरोबरि समाजािी दुरावस्था लक्षात घेऊन अत्यंत साविपिाने केलेला आहे ते णविारात घेता ‘राजगं्रथ’ हे 
नावही त्याला िोभ ूिकेल! समथांनी अध्यात्माइतकेि ऐणहक आणि सामाणजक जीवन महत्वािे मानून त्यादृष्टीने 
रोखठोक असा व्यावहाणरक उपदेि ‘दासबोिा’ तून केला आहे प्रपंि आणि परमाथग यािंी सारं्ड घालावी व 
संसार नेटका करुन परमाथािा मार्ग िोखाळावा हे श्री. एकनाथ महाराजानंी आपल्या स्वतःच्या उदाहरिाने 
महाराष्ट्राला णसध्द करुन दाखणवले. ते णतथेि थाबंले परंतु श्री. समथांनी प्रपिं व परमाथग यािंी सारं्ड घालावी 
असे सारं्ून न थाबंता प्रपंि परमाथग आणि राजकारि या णतकहिीही सारं्ड घालण्याति समाजािे कल्याि, 
उन्नती आणि सुरणक्षतताही आहे हे अर्दी सडेतोड पध्दतीने लोकाचं्या र्ळी उतरणवले. “सामथग आहे 
िळवळीिे! जो जे करील तयािें ।” ककवा “खटनटासी व्हाव े खटनट” असा उपदेि करण्यामारे् त्यािंी 
व्यवहारदृष्टी पावलोपावली णदसते असे म्महटल्यास काहीही िूक ठरिार नाही. इ. समथगसमथगन या अग्रलेखात 
आहे. 

 
‘दासबोिाने’ पारतंत्र्यातून मुक्त होण्यािी बदु्धी रानडे, भाडंारकर आदींना णदली. आर्रकर, णटळक 

यानंाही दासबोिाने स्फूती णदली. ‘ज्ञानेश्वरी’ व ‘दासबोि’ हे दोन गं्रथ समाजाला नविैतन्य देण्यास कारिीभतू 
ठरतात. श्री. समथांनी णलणहलेल्या दासबोिावंर दासनवमीच्या )णत्रितसावतं्सणरक( णनणमत्ताने णलणहलेल हे 
लेखन वास्तवतेिे वाटते. ऐणहक जीवनातील प्रत्येक बाणरक साणरक णवषयावर इतक्या सणवस्तरपिे ििा फक्त 
दासबोिाति आढळून येते हे त्यािें मतही ग्राहय व्हाव.े 
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दा्नवमी आशण दा्बोि 
८-२-१९६० 

 
माडखोलकर णलणहतात, “श्री. समथांनी दासबोिािे लेखन एकंदर िार वळेा केले, असे णदसते. 

सध्यािा दासबोि १६०३ च्या मार्गिीषात पूिग केला असावा. हा गं्रथराज पूिग केल्यावर जिू काही आपले 
वाङ्मयीन अवतारकायगही संपले अिा भावनेने, त्यानंी त्यानंतर दोनि मणहन्यानंी माघ वद्य नवमीला समािी 
घेतली.” 
 

“रामदासािंा दासबोि हा ओजोरु्िाने संपन्न असून महाराष्ट्रातील संत माणलकेत श्री. समथग आणि 
त्यािंा दासबोि या दोहोंिेही वैणिष्ट्ट्यपूिग स्थान आहे. िर्िर्ीत िमाणभमान आणि जळजळीत देिाणभमान हा 
त्यािंा अणद्वतीय णविषे असा रु्ि त्याचं्या काव्यातून लक्षात येतो. तसेि त्यािें दुसरे णविषे म्महिजे रोखठोक 
व्यवहार बदु्धी. त्यानंी ससंार आणि जनसंघटना ही दोन्ही इष्ट्येने करण्याति मानवी जीवनािे साथगक आहे असा 
उपदेि केला. “असा ते समथग र्ौरव करतात. 

 
सारं्ोपारं् णविार करुन डोळसपिे कोित्याही णवषयावर अग्रलेखातून णलणहिे त्यावर सािक- बािक 

ििा करिे त्यािी डावी उजवी बाजू वािकासंमोर स्पष्टपिे माडंिे ही र्ोष्ट माडखोलकरानंा अर्दी िारं्ली  मत 
होती असेि वरील अग्रलेखातून जािवते. 

 
दिहरा 

२३ -५- १९६० 
 

“रे्ल्या आठवड्यात वणळवाच्या पावसाच्या ज्यासरी दोन णदवस येऊन रे्ल्या. त्यामुळे थोडे उतरलेले 
उष्ट्ितामान लरे्ि कडकावयाला सुरुवात होऊन आता ११३ अंिापयंत उन्हािा कडाका िढला आहे. पि 
त्यात नवल नाही. कृणत्तका नक्षत्रात सूयग रे्ल्यावर त्यािी उष्ट्िता णद्वरु्णित होऊन च्स्थरिरािा दाह व्हावा, हे 
स्वाभाणवक नाही काय?” अिी णनसर्गसुंदर सुरवात करिाऱया या अग्रलेखात पुढे म्महटले आहे की, 

 
“अिा या कडक उन्हाच्या मणहन्यात आपल्या िमगिास्त्रानंी दिहरािे व्रत करावयाला सारं्नू जेष्ठ 

प्रणतपदेपासून दिमीपयंत रोज र्ंर्ास्नान करण्यािा आदेि णदलेला आहे. नि जमले तर र्ावातल्या र्ाव र्ंरे्िे 
तरी स्नान प्रत्येकाने प्रातःकाळी आणि सायंकाळी कराव ेअिी िमगिास्त्रािी आज्ञा आहे. 

 
जेष्ठाच्या मणहन्यात भर्वान आणदत्य हा आपले बाराही डोळे उघडून सणृष्टला अच्ग्नस्नान घालतो. जेष्ठ 

मासातील िुद्ध दिमीला भर्ीरथाच्या तपियेने र्ंर्ाबाई स्वर्ातून भतूलावर अवतरली. णतच्या या पृर्थ्वीवरील 
आर्मना णप्रत्यथग हा दिहरािा उत्सव भारत खंडात केल्या जातो.” हे पौराणिक महत्व णलणहत असताना 
माडखोलकर त्यािे ऐणतहाणसक व भौर्ोणलक महत्त्वही णलहून जातात. मािसािी पणहली र्रज पािी व दुसरी 
र्रज अन्न त्यामुळे जुन्या िार्ममक उत्सवाला नवीन राष्ट्रीय स्वरुप देऊन त्यािा उत्सव मनणविे आज आवश्यक 
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ठरते, असे णलहून ‘दिहरा’ िी समाप्ती केली आहे. उत्सव करा पि त्याला नवीन युर्ानुसार नव े रुप द्या. 
कमगकाडंात पडू नका असेि यातून त्यानंा सूणित करावयािे असाव.े 

 
शनजटिा 

६-६-१९६० 
 

“दिहराच्या सबंंिी अिी कल्पना आहे की, त्या व्रताच्या आिरिाने काणयक, वाणिक आणि मानणसक 
अिी दहा प्रकारिी पापे नाहीिी होतात. जेष्ठातील िुध्द दिमी हा र्रें्िा अवतारणदवस समजला जातो अथात 
दिहराच्या व्रतािी समाप्ती त्या णदविी केली जाते आणि दुसऱयाि णदविी जी एकादिी येते ती णनजगला! दहा 
णदवस र्ंरे्िे स्नान, ध्यान आणि पान केल्यावर अकराव्या णदविी येिाऱया या एकादिीला पािी सुध्दा प्पयावयािे 
नाही, असा दंडक आहे. म्महिून ती णनजगला! जिु काही, दहा णदवस र्ंरे्च्या उदकािा यथेच्ि उपभोर् 
घेतल्यानंतर त्यामुळे कडक उन्हाच्या या जेष्ठ मणहन्यात थंडीिी बािा होण्यािा संभव, णतला प्रणतबिं 
करण्याच्या हेतूने हे णनजगला व्रत साणंर्तले असाव ेआपल्याकडे व्रतािंी रिना मानवी स्वास्थाच्या दृष्टीने केलेली 
आहे. परंतु आता मात्र हे व्रतािरि पूवीइतके जोमाने होतानंा णदसत नाही.” असा रमिीय अणभप्राय या 
अग्रलेखात आहे. 

 
तयां् ी ्ाकडे पडो नेदी 

१८-७-१९६० 
 

‘भक्त तोिी जािा जो देही उदास । 
रे्ले आिापाि णवसरोनी ।। १ ।। 
णवषय तो त्यािा झाला नारायि । 
नावडे िन-जन माताणपता ।। २ ।। 
नीवािी र्ोकवद असे मारे् पुढे । 
तयासी साकंडे पडो नेदी ।। ३ ।। 
तुका म्महिे सत्य कमा व्हाव ेसाह्य । 
घेतलीया भय, नरका जािे ।। ४ ।।’ 
 

संतवाङ् मय भक्त श्री. स. ना. केळकर यानंी णविारलेल्या िकेंिा उलर्डा करण्यासाठी वरील 
अग्रलेख णलणहल्या रे्ला. त्यात ते म्महितात, 
 

“तरुि भारतािा संपादक या णवषयावर णलहावयाला सवगथैव अनाणिकारी व अपात्र आहे. यािी त्याला 
पूिग जािीव आहे. तो सतं वाङ् मयािा केवळ एक सामान्य णवद्याथी आणि अध्यात्ममार्ावरील एक णजज्ञासु 
वाटकरी आहे. श्री जनादगन स्वामींसारख्या अणिकारी परुुषाने श्री. केळकर याचं्या िकेंिा उलर्डा केल्यानंतर 
या णवषयावर प्रस्तुत लेखकासारख्या सामान्य मािसाने णलणहिे हे खरोखरीि एक िाडस होय. पि, श्री. 
ज्ञानेश्वर महाराजानंी म्महटल्याप्रमािे हंसासारखी सुबक िाल जरी सवांना सािली नाही, तरी त्यानंी आपले 
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िालिे सोडून द्याव,े असे थोडेि आहे? ही उक्ती ध्यानात घेऊन लेखकाने )संपादकाने( या िब्दािा उलर्डा 
आपल्या अल्पमतीनुसार केलेला आहे. त्यात आग्रह नाही. फक्त त्या उलर्ड्यािी युक्तायुक्तता पारखली जावी, 
एवढीि अपेक्षा आहे. 

 
तुकाराम महाराजाचं्या या अभरं्ात जे सांकडे’ उल्लेणखलेले आहे ते सामान्य प्रापणंिक साकंडे नसून 

अजुगन आणि णिस्त याचं्यासारख्या भक्तोत्तमानंा पडलेल्या मोहासारखे आध्याच्त्मक ककवा पारमार्मथक सांकडे 
आहे. भक्तािंी लक्षिे विगन करताना श्री. तुकाराम महाराजानंा हेि िवेटी णनक्षनू सारं्ावयािे असेल?” असा 
प्रश्नाथगक समारोप आहे. 

 
मा्ानंा मागटिीषोहम् 

६-१२-१९६० 
 

“मार्गिीषग हा िातुमास्यानंतर येिारा पणहला मणहना, भर्वतंाने आपल्या णवभतूीविगनात मणहन्यामध्ये 
“मी मार्गिीषग आह” असे म्महटले आहे. महाभारताच्या काळात वषारंभ या मणहन्यापासून होत असे. या 
मणहन्याला ‘दत्तजयंती’ व ‘णिस्तजयंती’ मुळे असामान्य महत्त्व आले आहे. हे सारं्नू िवेटी दत्त व णिस्त या 
अवतारी पुरुषािी िणरते्र सारखीि उद्  बोिक वाटतात, असे णलणहले आहे. त्यािें जीवन आणि तत्त्वज्ञान 
आपापल्या परीने कितनीय आणि  श्रेयस्करही आहे.” असा अणभप्राय व्यक्तणविारे! 

 
असे सवग णवषयावंरील माडखोलकरािें सारं्ोपारं् लेखन बणघतले की मन त्याचं्या णवद्वते्तिी प्रिसंा 

मनातल्या मनात करीत राहते. त्याचं्या कल्पनािक्तीिी, अद्धम्मय णवश्वासािी, अफाट ज्ञानािी प्रकषाने जािीव 
होते. 

 
एकनाथ, तुकाराम आशण रामदा् 

२३-१-१९६१ 
 

“ज्ञानेश्वर आणि एकनाथ हे दोघेही साक्षात िातंीब्रहम, तर तुकाराम आणि रामदास हे दोघेही 
थोड्याफार फरकाने, दुजगनाला दंणडले पाणहजे या खिखिीत मतािे!  

 
महाराष्ट्रातील प्रमुख संताच्या जीवनात एक लोकोत्तर णविषे हा आढळतो की, ते ब्रह्मिारी असोत वा 

संसारी असोत, वैष्ट्िव असोत, िवै असोत ककवा िाक्त असोत, कहदु असोत ककवा मुसलमान असोत त्याचं्या 
तत्त्वज्ञानािा आणि उपदेिािा पाया हा मात्र सदैव वदेान्ति राणहला व त्यािंी परस्पराणंवषयीिी आदरबदु्धी 
कोित्याि भेदभावामुळे किी ढळली नाही. हे वैणिष्ट्ट्य त्याचं्या जीवनक्रमावरुन जािून घेिे आवश्यक आहे. 
असा नेमका अणभप्राय या अग्रलेखात आहे. 
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शनगुटण चकवा ब्रह्म ्ाक्ात्कार 
१-१०-१९६२ 

 
या लेखात ते णलणहतात, “णनरु्गि ककवा ब्रह्म साक्षात्कार ही केवळ योर्िास्त्राति नव्हे, तर सवग 

वदेान्तिास्त्राति मुळी मानवाच्या आध्याच्त्मक उन्नतीिी अंणतम श्रेष्ठ पायरी समजली जाते; व हा साक्षात्कार 
झाल्यानंतर मनुष्ट्य जीवनमुक्त होतो. “याणि देही याणि डोळा” परब्रह्मपदाला पोितो आणि परमहंस पदवीला 
पात्र होतो, अिी आपल्या समाजािी श्रद्धा आहे. साक्षात्काराच्या प्रकारात “ब्रह्मसाक्षात्कार” हा अत्यंत दुःसाध्य 
आहे. असे खुद्द भर्वतंानीि र्ीतेच्या बाराव्या अध्यायात म्महटले आहे. 

 
कहदु िमात परमेश्वरािंी अनेक रुपे, ध्याने आणि मतूी कच्ल्पलेल्या आहेत; तर इतर िमात फक्त एकाि 

देवािे नाव घ्या तरि तुम्मही मोक्षाप्रद पोहिू िकता असा उपदेि केला आहे. कहदु िमात सरु्िोपासना आणि 
साक्षात्कार हा मोक्षदायक मानलेला आहे.” असे सारं्त ते स्वतःच्या मतानुसार र्ीतेतील पुढील ओवींिे 
स्पष्टीकरि करतात..... 

 
“अव्यकं्त व्यणक्तमापन्नं मन्यन्ते मामबुध्दय: । 
परं भावमजानंती ममाव्ययमनुत्तमम् ।। 
 
आिय - मी खरोखरी अव्यक्त असता णनबुगद्ध लोक मला देहिारी मानतात. या लोकानंा माझे सवोत्कृष्ट 

असे जे अव्यय रुप ते मुळी कळति नाही या भर्वत् विनावरुन हे स्पष्ट णदसून येईल की, सरु्िोपासना आणि 
सरु्िसाक्षात्कार हे दोन्ही खुद्द भर्वतंानेि मुळी अत्यतं र्ौि मानलेले आहेत; व णनरु्गि ब्रह्माप्रत पोिण्यािा 
केवळ एकमार्ग एवढीि त्यािंी ककमत केलेली आहे. ककबहुना परमेश्वरािे अव्यक्त आणि अव्यय रुप म्महिजेि जे 
परब्रह्म; ते आकलन करण्यािी कुवत ज्याचं्या क्षुद्र बदु्धीच्या ठायी नाही अिा सवगसामान्य मािसासंाठीि 
मूतीपूजा सरु्िोपासना व सरु्िसाक्षात्कार हे मार्ग आहेत. सारािं - सरु्ि साक्षात्कार हे परमाथाच्या मार्ातील 
केवळ एक सािन मानलेले आहे. साध्य नव्हे साध्य ब्रह्म साक्षात्कार म्महिजे णनरु्गि साक्षात्कार हेि खरोखरी 
आहे. ब्रह्म साक्षात्कार ही आिुणनक बुद्धीवादाचं्या भाषेत सारं्ावयािे म्महिजे एक परमोच्च बौणद्धक अवस्था आहे. 
‘च्स्थतप्रज्ञावस्था’ ही ब्रह्मसाक्षात्कारानंतरि प्राप्त होते म्महिून िवेटी असे म्महिावसेे वाटते की, सरु्ि साक्षात्कार 
हा भणक्तप्रिान आहे, तसा ब्रह्मसाक्षात्कार हा बदु्धीप्रिान आहे.” या अणभप्रायातील खोली वािकाचं्या सहज 
लक्षात यावी. 
 

्ाक्ात्कारावंरीि िेखाचंा ्मारोप 
८-१०-१९६२ 

 
वरील अग्रलेखात माडखोलकर सुरुवातीलाि स्वतःच्या लेखन प्रपंिाला ‘प्रणितीणवि बोलिे’ असे 

म्महितात. या णवषयावर ‘प्रस्तुत लेखकाला’ णलणहण्यािा काहीही अणिकार नाही कारि तो ‘एक सािक’ आहे 
आणि तोही अजे्ञयवादी! त्यादृष्टीने त्यािी भणूमका सािकापेक्षा खरोखरी जीज्ञासूिी आहे असा णवनय 
स्वीकारतात. पढेु ते णलणहतात, “रे्ल्या िाळीस वषात महात्मा र्ािंी, आिायग णवनोबा भाव,े श्री. अविूतस्वामी 
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इत्यादी सत्पुरुषािें थोडेबहुत साणन्नध्य आणि कृपाप्रसाद त्याने अनुभवलेला असून त्यापैकी काहींिे योर्सामर्थ्यग 
आणि णसणद्धिे िमत्कार हेही त्याने पाणहलेले आहे. त्यािप्रमािे आळंदी पठैिपासून तो सात्कोरी, खुल्दाबाद 
याचं्या पयंत कहदू आणि मुसलमान अिा दोन्ही सत्पुरुषाचं्या समािी आणि दर्े यािेंही दिगन घेतलेले आहे. 
‘संियो न णफटला’ अिी जरी त्याचं्या मनािी च्स्थती असली तरी अध्यात्मािी श्रेष्ठता आणि िक्ती या दोहोवरही 
त्यािी श्रद्धा आहे. त्या व्यक्तींिे व्यणक्तत्व आणि तत्त्वज्ञान समजावनू घेण्यािाही प्रयत्न त्याने आपल्या 
अल्पबुद्धीनुसार केलेला आहे. पि पूवगजन्मीच्या सुकृताच्या अभावामुळे म्महिा ककवा पुरेसा संतसमार्म अद्याप 
झालेला नसल्यामुळे म्महिा साणहत्याच्या के्षत्रात जिी रु्रुवयग कै. श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकरािंी कृपा त्याच्यावर 
होऊन त्या के्षत्रापुरते त्यािे जीवन थोडे बहुत तरी कारिी लार्ले. तसा सुयोर् काही आध्यात्माच्या के्षत्रात 
अद्याप झालेला नाही. साक्षात्कारावरील णवविेनािंा जर काही णनष्ट्कषग णनघत असेल, तर तो सरु्िोपासना 
आणि सरु्ि साक्षात्कार हेि सामान्य मािसाला णप्रय आणि श्रेय आहेत.” 
 

यतोिमटस्ततो जय 
१९-११-१९६२ 

 
‘िमगिास्त्रािा इणतहास’ या महामहोपाध्याय श्री. कािे यानंी णलणहलेल्या गं्रथाच्या िवेटच्या खंडािे 

प्रकािन णद. १७ ला डॉ. रािाकृष्ट्िन् यािें अध्यक्षतेखाली झाले. त्या प्रसंर्ाला िरुन वरील णवषयािा अग्रलेख 
णलणहल्या रे्ल्यािे णदसते. माडखोलकर म्महितात, “गं्रथकते व प्रकािन करिारे दोघेही महान् आहेत. महान् 
यासाठी की, आज साऱया णवश्वात िमग म्महिजे एखाद्या थोर पुरुषाने साणंर्तलेली काही तत्त्व ेव तीही आत्मा आणि 
परमात्मा याचं्या पनुमीलना पुरतीि मयाणदत असलेली, एवढाि त्या िब्दाला अथग प्राप्त झालेला आहे. परंतु 
भारतीय तत्वज्ञानानंी आणि भारतीय ऋषीमुनींनी हा सकुंणित अथग किीि मानला नाही. मानव जातीिे िारि 
करिारा तो िमग एवढी णविाल दृष्टी त्यानंी ठेवली व हजारो वषापासून णतिी या देिात जोपासना होत आली. 
अभ्युदय व णनःश्रेयस या दोन्ही दृष्टींनी मानव समाजाला परमोन्नत सवग तत्त्वज्ञानानंा सामावनू घेिारा णविाल व 
व्यापक जीवनािा आदिग जीवनसंदेि बनला. येथे प्रपंि करिाऱयाला, तपस्व्यानंा, वशे्येला, हत्या 
करिाऱयाला, एकपत्नी व्रतिारि करिाऱयाला, सहस्त्र नारी वरिाऱयालाही मुक्ती णमळू िकते. कमग हे आमच्या 
िमािे र्मक नसून कमाच्या मुळािी असलेली णविाल जीवनसृष्टी हीि आमच्या िमािे णनयतं्रि करते. “िीनने 
भारतावर १९६२ साली आक्रमि केले त्यावळेी णलणहलेला हा अग्रलेख आहे. माडखोलकर िवेटी णलणहतात’, 
जेथे िमग आहे तेथे णवजय आहेि. पि तो िमग आिी तुम्महाला समजला पाणहजे.” वरील अग्रलेखात कहदुिमग व 
त्यावरील दृढ णवश्वास णदसून येतो. मािसाने आपला िमग सोडू नये िमग हा व्यणक्तला तारिारा असतो. िमाने 
वार्ल्यास मनुष्ट्य जीवनात यिस्वी होतो,त्यािी प्रर्ती होते. असे वरील लेखातील तात्पयग! 
 

णनष्ट्कषग 
 

श्री. र्. त्र्यं. माडखोलकरानंी  २ जानेवारी १९४४ ला तरुि भारतािी स्थापना केली. अग्रलेख हा 
वतगमानपत्रात रोजि णलणहण्यािी प्रथा आहे. या प्रथेमुळे माडखोलकरानंी सुरुवातीला स्वतःि अग्रलेख 
णलणहलेत. परंतु नंतर इतराकंडूनही अग्रलेख णलहून घेतले जाऊ लार्ले. तरुि भारत कायालयात जाऊन 
िप्पपन वषापूवीच्या फाईल िोििे हे अणतिय दुरापास्त काम! परंतु “प्रयत्न वाळूिे कि रर्णडता तेलही र्ळे” 
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या उक्ती नुसार अणतिय कठीि असलेले कामही णिकाटीने व सातत्याने केले. परंतु अंकािंी इसवी सनानुसार 
िोिािोि केली असता काही अंक र्हाळ झाल्यािे काही उिईने खाऊन टाकल्यािे लक्षात आले. त्यात 
णकतीतरी वषािे अंकि णदसत नव्हते. जुन्या लोकांकडे िौकिी केली असता तरुि भारतािे कायालय दोन 
वळेा जाळण्यात आल्यािे कळले. त्यातील एक वळे र्ािंीविािी तर दुसरी १९५४ वर्ैरे सालिी. त्यामुळे १९४८ 
ते १९५४ असे एकंदर ५ ते ६ वषािा रेकॉडग तेथे नसल्यािे समजले. अिा पणरच्स्थतीत उपलब्ि सािन 
सामुग्रीच्या णिदोरीवर मी लेखािंी णनवड केली आहे. उपलब्ि लेखावंरुन त्यािंी िमगणवषयक मते, आपिास 
समजावनू घेता येतात. माडखोलकराचं्या मते, “जन्मापासून तो मृत्यपूयंत जे जे िारि केले जाते त्यालाि िमग 
असे म्महितात.” 
 

सातत्याने नऊ ते दहा वष ेत्यानंी दर सोमवारी िार्ममक अग्रलेख णलणहण्यािे िाडस केले. हे िाडसि 
त्याचं्याजवळील ‘वाङ्मयीन साठ्यािी’ साक्ष होय. त्याचं्या अग्रलेखातून तत्काणलन बणुद्धवाद्यािें मत स्पष्ट होत 
असे. अग्रलेखातील दजेदार भाषा, प्रणतभािक्ती व सम्मयक दृष्टी यामुळे त्यािें लेख वािनीय होत. यादृष्टीने 
माडखोलकर णसद्धहस्त लेखक ठरतात. त्यािंी भाषा सहज सुबोि अिी असे. त्यात संस्कृतप्रिूर िब्दािंा वापर 
असूनही भाषेला कोठेही बोजडत्व आल्यािे जािवत नाही. पणरश्रम, णिकाटी, व्यासंर्ाच्या जोरावर 
माडखोलकरानंी स्वतःिे स्थान णटकवनू ठेवले. 

 
‘फक्त सािक’ असा िब्दप्रयोर् त्यानंी स्वतःसाठी वापरल्यािे णदसते. ते स्वतःला अजे्ञयवादी म्महिवनू 

घेत. कोित्याही एका िमावर वा िमगगं्रथावर त्यािंी ऐकांणतक श्रद्धा नव्हती तर ज्यातील णविार िारं्ले आहे ते 
ते सवग त्यानंा आिरिीय, आदरिीय वाटत असे. “मी िणंकत आणि णजज्ञासू सािक आहे!” या मतासह त्याचं्या 
अग्रलेख लेखनावरुन त्यािंी लेखिी बहुप्रसवा होती असेि म्महिाव े लारे्ल! लेखन हाि त्यानंा ‘जीवनिमग’ 
बनला होता. प्रत्येकाने आपआपल्या िमानुसार वार्ाव ेअसाही त्यािंा दंडक असे. जे कोिी लोककल्यािाथग 
आपली णनयतकमे करीत राहतात, त्यानंा कोिताही मायापाि ककवा कमगबिं जखडू िकत नाही. 
लोककल्यािाथग झटिे म्महिजेि णनयतकमग करिे. असे जीवन माडखोलकर जर्ले व जीवन्मुक्त झाले असे 
त्याचं्या अभ्यासाने मला वाटू लार्ले आहे. त्याचं्या िलैीणविषेामुळेि त्यािें अग्रलेख आजही ताजे व वास्तव 
वाटतात. व त्यामुळेि त्याला णिरंतनत्व प्राप्त होऊ िकले. “वृत्तपत्रव्यवसाय हा िंदा नसून िमग आहे असे र्ं. 
त्र्यं.माडखोलकर म्महित”, समथगपिे ४२ वष ेअव्याहतपिे ‘तरुि भारतात ते णलणहते झाले त्यािे कारि जे जसे 
लणलत साणहत्यािी णनर्ममती करिारे प्रणतभावतं लेखक होते तसेि स्वतंत्र िोरिाने आपले वृत्तपत्र यिस्वी 
करिारे प्रज्ञावतं पत्रकारही होते. हेि होय! पत्रकाणरता ही त्यािंी वृत्ती होती. ते णनर्मभड, ितुरस्त्र, ध्येयणनष्ठ 
आणि िलैीदार पत्रकार होते. णलणहण्यािी णवणिष्ट िलैीि त्यानंा यिस्वी पत्रकार होण्यास कारिीभतू ठरली. 
ह्या िलैीति त्यािें श्रषे्ठत्व लपलेले आहे! 

 
 

❇ ❇ ❇ 
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गुरूवयट - श्री. कोल्हर्कर यानंा अशभवादन करताना 
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|माडखोिकर आशण मराठवाडा |  
---------------------------------------------------------------------नरेन्द्र िपळर्ावकर 

 
ख्यातनाम मराठी कादंबरीकार आणि पत्रकार र्जानन त्र्यंबक उफग  भाऊसाहेब माडखोलकर यािंी 

जन्मिताब्दी सध्या साजरी होत आहे. या णनणमत्ताने कादंबरीकार आणि पत्रकार म्महिून त्याचं्या कतृगत्वािे 
मूल्यमापन केले जात आहे. माडखोलकराचं्या कतृगत्वािा आिखी एक णविषे राज्यकारभारातील भाषेिे स्थान, 
साणहत्य संस्था आणि भाणषक राज्ये या बाबींिी संबंणित आहे. सयुंक्त महाराष्ट्रािी मार्िी साणहत्य संमेलनाच्या 
व्यासपीठावरुन बेळर्ाव येथे माडखोलकरानंी आपल्या अध्यक्षीय भाषिात केली. हे सवगज्ञात आहे. परंतु 
णनजामी राज्यात अडकलेल्या लक्षाविी मराठी भाणषकाचं्या कुिंबिीिी व्यथा लक्षात घेऊन साणहत्य 
संमेलनाच्या व्यासपीठावरुन माडंिारे आणि साणहत्य संस्थेला बळ देण्यािा प्रयत्न करिारे एक साणहत्य सेवक 
ही त्यािंी भणूमका त्या मानाने फारिी ज्ञात नाही. 
 

आज णवदभग म्महिनू ओळखल्या जािाऱया णवभार्ातील अमरावती, अकोला, बुलढािा व यवतमाळ हे 
िार णजल्हे पूवी णनजामाच्या राज्यािे भार् होते. णनजामाला कजग बाजारी करुन ते कजग फेडून घेण्याच्या 
णनणमत्ताने सुमारे १०० वषांपूवी या णजल्हयािंा कारभार णब्रणटि सरकारकडे आला तरी या भार्ावंर णनजामािी 
अणिसत्ता कार्दोपत्री णब्रटीि सरकार मान्य करीत होते. यामुळे णवदभग व मराठवाडा याचं्यातील भाणषक व 
सासं्कृणतक एकतेबरोबरि एक राजकीय नातेसुद्धा प्रस्थाणपत झाले होते. णवदभग साणहत्य संघािी स्थापना 
अणिविेन अमरावती येथे १३ व १४ जानेवारी १९२३ रोजी भरण्यािे णनणित झाल्यावर अणिविेनािे णनमंत्रक 
बळवतं र्िेि खापडे यानंी णवदभाच्या बरोबरि मराठी मध्य प्रातं, पूवग खानदेि व णनजाम राज्य याचं्यातील 
साणहत्यभक्तानंा हजर राहण्यािी पणरपत्रकाद्वारे णवनंती केली होती. असे णदसते की, प्रारंभीच्या काळात णवदभग 
साणहत्य संघाच्या कायगके्षत्रात मराठवाड्यािाही समाविे करण्यात आला होता. णवदभग साणहत्य संघािे पणहले 
अध्यक्ष म्महिून हैदराबाद उच्च न्यायालयािे न्यायमूती केिवरावजी कोरटकर या मराठवाड्यातील साणहत्यपे्रमी 
व्यणक्तिीि णनवड झाली होती. णिवाय संघाच्या पणहल्या तीन णिटिीसातं र्ोळेर्ावकर या आिखी एका 
मराठवाड्यातील कायगकत्यांिा समाविे होता. या अणिविेनाच्या णनणमत्ताने ‘णनजाम णवजय’ या हैदराबाद 
संस्थानातील एकमेव मराठी साप्ताणहकाने णलणहलेल्या अग्रलेखात व्यक्त केलेली भावना प्राणतणनणिक होती. 
णनजाम णवजयने म्महटले होते : 

 
‘आमच्यासारख्या पंर्ूंना िालणवण्यास एखाद्या पारुं्ळर्ाड्यािी आवश्यक्ता होती. त्याप्रमािे णवदभग 

साणहत्य संघाने आम्महाला हातािी िरले आहे खरे. पि जोपयंत बुडिाऱयानंा स्वतः तरण्यािी इच्िा नसेल तो 
पयंत हात देिारा तरी णबिारा काय करील?” याि अग्रलेखात णवदभग साणहत्य संघाने मराठवाड्यािा समाविे 
आपल्या कायगके्षत्रात केल्या बद्  दल णनजाम णवजयने समािान व्यक्त केले. मात्र मराठवाडयातही स्वतंत्र 
वाङमयीन हालिाल वाढण्यािी आवश्यकता प्रणतपादन केली. 
 

णवदभग साणहत्य संघािे दुसरे अणिविेन तर िक्क मराठवाड्यात औरंर्ाबाद णजल्हयातील पैठि येथे 
भरिार होते. स्वार्त मंडळािे अध्यक्ष पैठििे श्री. अंबादास दाजी भाकरे व णवदभग साणहत्य संघािे सरणिटिीस 
बळवतं र्िेि खापडे याचं्या सहीने वृत्तपत्रात एक णनवदेनही प्रणसद्ध झाले. अणिविेनाच्या तारखा १९ व २० 
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एणप्रल १९२४ अिा णनणित झाल्या. परंतु िासकीय अडथळ्यानंा ओलाडूंन अणिविेनािी व्यवस्था आपल्याला 
िक्य नसल्यािे पठैिकर मंडळींनी कळवल्यामुळे हे अणिविेन बारर्ळले आिखी तीन वषांनी १०, ११ जून 
१९२७ रोजी हैदराबादच्या णदलिाद )त्या वळेिे पे्रम( णथएटरात भारतािायग कितामि णवनायक वैद्य याचं्या 
अध्यक्षतेखाली णवदभग साणहत्य संघािे दुसरे अणिविेन भरले. न्यायमूती केिवरावजी कोरटकर अणिविेनािे 
स्वार्ताध्यक्ष होते. णवदभग हैदराबादपासून वरे्ळा झाल्यामुळे उदूगच्या दडपिाखाली मराठीिा संस्थानात जो 
कोंडमारा होत आहे. त्यातून सुदैवाने णवदभग बिावला असे आपल्या भाषिात त्यानंी उघडपिे नमूद केले. 
हैदराबाद येथे भरलेल्या या णवदभातील साणहत्य संघाच्या अणिविेनातील णवदभग साणहत्य पे्रमी मात्र फारि 
तुरळक संख्येने हजर होते. णवदभाच्या ित्राखाली मराठवाड्यातील साणहत्य भक्तािंाि हा मेळावा होता. पढेु 
१९३७ मध्ये णनजाम प्रातंीय मराठी साणहत्य संमेलन भरले व १९४३ साली नादेंडच्या दुसऱया णनजाम प्रांतीय 
साणहत्य संमेलनात मराठवाडा साणहत्य पणरषदेिी स्थापना झाली व णवदभग साणहत्य संघाच्या कके्षतून मराठवाडा 
वरे्ळा झाला. 

 
र्रजेच्या काळात णवदभग साणहत्य संघाने मराठवाड्यातील वाङ्मयीन हालिालींना आश्रय णदला. नंतर 

मराठवाड्यािी वरे्ळी संस्था णनमाि झाली. तरीही णवदभातील माडखोलकरासंारख्या जार्रुक वाङ्मय 
सेवकािे मराठवाड्याकडे आणि तेथे होिाऱया मराठीच्या र्ळिेपीकडे सतत लक्ष होतेि. नादेंडिे संमेलन 
झाल्यानंतर औरंर्ाबाद येथे संमेलन घेण्यािे ठरल्यावर भाऊसाहेब माडखोलकरािें या संमेलनािे अध्यक्ष 
म्महिून मराठवाडा साणहत्य पणरषदेने णनवड केली. भाऊसाहेबानंी अध्यक्षपद स्वीकारण्यास संमतीही णदली. 
संमेलनाच्या तारखा १८, १९ व २० णडसेंबर १९४४ अिा ठरल्या. परंतु सरकारने स्थाणनक अध्यक्ष आणि 
स्थाणनकि वके्त असले तरि संमेलनास परवानर्ी देण्यात येईल असे कळवले. ससं्थानातील रणहवािी भाषि 
करताना आपल्याला याि ससं्थानात रहावयािे हे लक्षात घेऊन अणतिय संयमाने बोलेल व सरकारवर टीका 
करिार नाही असे सरकारला वाटत असाव.े पणहल्या णनजाम प्रातंीय साणहत्य संमेलनािे अध्यक्ष म्महिनू 
बाबासाहेब खापडे यािें नाव संमत करुन घेताना बाबासाहेब हे अमरावतीिे म्महिजेि णनजामािे प्रजाजन आणि 
मुल्की असल्यािा युणक्तवाद करण्यात आला होता. दुसऱया संमेलनािे अध्यक्ष पोतदार हे हैदराबादिे तत्कालीन 
पंतप्रिान अकबर हैदर यािें णमत्र म्महिून त्याचं्या नावाला मान्यता णमळाली होती. परंतु माडखोलकराचं्या 
नावाला सरकारने प्रारंभी संमती णदली नाही. साणहत्यपणरषदेिे कायगकते मात्र माडखोलकराचं्या  नावािा 
आग्रह सोडावयास तयार झाले नाही. संमेलनािे स्वार्ताध्यक्ष हनुमंतराव वैष्ट्िव, णिटिीस ज. प. मुळे व स. 
मा. र्रे् यानंी हैदराबादला िकरा मारून श्रीिर वामन नाईक व इतराचं्या मदतीने पंतप्रिानाचं्या भेटी घेऊन 
माडखोलकराचं्या नावास समंती णमळवली व वके्त मुल्कीि असावते ही अटही वर्ळावयास लावली. 

 
अिा पणरच्स्थतीत औरंर्ाबाद येथे सरस्वती भवुन णिक्षि संस्थेच्या प्रारं्िात णतसरे मराठवाडा साणहत्य 

संमेलन २८ व २९ में १९४५ रोजी भरले. दत्तो वामन पोतदारांनी आपल्या भाषिात मराठवाड्यातील मराठीच्या 
र्ळिेपीबद्दल उल्लेखही केला नव्हता. राज्यकत्यांवर यासंदभात वाङ मयीन िळवळीिा नेता म्महिून 
संमेलनाच्या अध्यक्षाने कोरडे ओढावते ही अपेक्षा पूिग झाली नव्हती. माडखोलकरानंी मात्र अणतिय 
सडेतोडपिे मराठवाड्यातील कायगकत्यांच्या भावना त्यािंा एक जबाबदार नेता म्महिून आपल्या अध्यक्षीय 
भाषिात माडंल्या. त्या माडंत असताना आपल्या भाषेिी िार संकोिाने त्यानंी बोथटू णदली नाही. णनजाम 
राज्यातील महत्त्वाच्या मराठी लेखकािंा उल्लेख करून माडखोलकरानंी प्रश्न उपच्स्थत केला की, ‘अिा 
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राज्यातील मराठीच्या उपासकानंा स्थाणनक पणरच्स्थतीिी णविषे पणरणित नसलेल्या माझ्यासारख्या र्ैरमुल्की 
अध्यक्षासाठी णनजाम सरकारिी हुज्जत घालण्यािी काय र्रज होती?’ नार्णरक स्वातंत्र्याच्या दृणष्टने हा प्रश्न 
मौणलक हक्कािंा आणि मलूभतू तत्त्वािा होता, व म्महिून तो लोकपक्षाला अणभमानास्पद अिारीतीने सोडवनू 
घेतल्याबद्दल त्यानंी स्वार्त मंडळािे अणभनंदन केले. दणक्षि भारताच्या कोित्याही भार्ात मुल्की ककवा मादरी 
नसलेली उदुग जबान ही ज्यानंी आपल्या णवद्यापीठािी बोिभाषा केली व हैदराबाद ससं्थान हे इस्लामी 
संस्कृतीिे कें द्र करण्यािा पद्धतिीर प्रयत्न िालवला त्या णनजाम सरकारिी कडक िब्दात हजेरी घेऊन 
माडखोलकरानंी मराठवाड्यािे महाराष्ट्रािी असलेले साम्मय लक्षात घेऊन त्याच्या उन्नतीिा व भणवतंव्यािा 
णविार करिे हे सरकारिे कतगव्य असल्यािा णनवाळा णदला. राज्याबाहेरील र्ैरमुल्की असलेल्या उदुग व फारिी 
गं्रथकारानंा उदार आश्रय देिाऱया सरकारने बाहेर जन्मलेल्या मराठी लेखकानंा मात्र र्ैरमुल्की ठरवाव ेयािा 
णिक्कार करून माडखोलकरानंी मराठी आणि इतर लोकभाषाचं्या ससं्थानातील पायमल्लीकडे आपल्या भाषिात 
लक्ष विेवले. पुढे जवाहरलाल नेहरंूच्या सारखे दृष्टे नेतेही ज्या तथाकणथत दणक्षिी संस्कृतीच्या मोहाला बळी 
पडून संस्थानाच्या णवभाजनाला णवरोि करत होते. त्या दणक्षिी ससं्कृतीिी माडखोलकरानंी आपल्या भाषिात 
हजेरी घेतली आहे. दणक्षि णटरोल हा ऑच्स्रयािा प्रातं कजकून घेतल्यानंतर इटलीने त्यािे इटालीकरि 
करण्यािा कसा प्रयत्न केला यािे उदाहरि देऊन अल्पसंख्यकािंी ससं्कृती आणि भाषा मराठवाड्यावर 
लादण्यािा प्रयत्नािा माडखोलकरानंी णिक्कार केला आहे. आपल्या भाषिात त्यानंी मराठवाडा, कनाटक 
आणि तेलंर्ि यानंा स्वायत्तता णदली जावी अिी अणतिय िाडसी मार्िीही केली आहे.  

 
आपल्या अध्यक्षीय भाषिात आपले णविार माडूंन फक्त माडखोलकर थाबंले नाहीत. मराठवाड्यािी 

साणहत्य संस्था किी िालवली जावी. या संबिंीिा एक आराखडा त्यानंी णदला आहे. साणहत्य पणरषदेच्या 
तालुकाणनहाय िाखा स्थापन करा, पणरषदेतफे एक माणसक िालवा, णनदान िार गं्रथ तरी दरवषी प्रकाणित 
करा. िारं्ल्या गं्रथानंा पाणरतोणषके द्या, प्रत्येक र्ावी वािनालय उघडा. व ऐणतहाणसक संिोिनासाठी 
औरंर्ाबाद ककवा हैदराबाद येथे एक कें द्र स्थापन करा आणि मराठीच्या अभ्यासाला उते्तजन देण्यासाठी 
मराठीिी परीक्षा कें दे्र िालवा असा एक कायगक्रमि माडखोलकरानंी आपल्या अध्यक्षीय भाषिात साणंर्तला 
आहे. हे संमेलन संपल्यावर माडखोलकर णनदान दोन- तीन वळेा तरी हैदराबाद येऊ न रे्ले आणि त्यानंी 
कायगकत्यांना मार्गदिगन केले. साणहत्य संमेलनािा अध्यक्ष हा केवळ िोभेिा नसतो तर त्याने साणहत्य संस्थेला 
मार्गदिगन कराव ेलार्ते हे आपल्या उदाहरिाने त्यानंी दाखवनू णदले. माडखोलकरािंा आणि मराठवाड्यातील 
साणहत्य िळवळीिा हा ऋिानुबंि आहे. मराठवाड्यातील वाङमयीन िळवळीिा पाया घालण्यामध्ये 
माडखोलकरािंी भणूमका महत्त्वािी आहे. 
 

१९४६ साली बेळर्ावच्या साणहत्य संमेलनात माडखोलकरानंी आपल्या भाषिात महाराष्ट्रीय नेत्यानंी 
णवदभग मराठवाडयाकडे केलेल्या दुलगक्षाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. मराठवाडा हा णनजाम राज्यािा एक 
महत्वािा घटक. णिक्षि स्वातंत्र्य, भाषि स्वातंत्र्य आणि मुद्रि स्वातंत्र्य या णतहींिा अभाव असलेल्या 
महाराष्ट्राच्या या आणदभमूीतील मराठीच्या संतानंािा आज जो सवग बाजंूनी कोंडमारा िालू आहे, त्याला उपमा 
िोिायला १७ व्या ितकातील जुलमी, बेजबाबदार मोर्ल राजवटीकडेि खरोखरी वळाव ेलारे्ल असे सारं्नू 
अल्पसंख्याकंािे राजकीय प्राबल्य कायम ठेवण्यासाठी बहुसंख्यप्रजेिी पद्धतिीर पायमल्ली आणि णपळविूक 
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आज जर कुठे बेरु्मानपिे िालली असेल तर ती णनजाम राज्यातील मराठवाड्यात यािी माडखोलकरानंी 
महाराष्ट्राला आठवि करुन णदली. 

 
णनजामाने आपल्या णवद्यापीठािे माध्यम उदूग केले आहे याबद्दल राजर्ोपालािारीपासून दत्तो वामन 

पोतदारापंयंत अनेकानंी स्तुती सुमने उिळली. मात्र ही उदूग भाषा या भार्ातल्या बहुसंख्य जनतेिी भाषा नाही 
तर त्याचं्यावर लादण्यात आलेली आहे यािी जािीव ठेवनू मराठीच्या र्ळिेपीणवरुद्ध फार कमी लोकानंी 
आवाज उठवला. अिा व्यक्तींच्यामध्ये माडखोलकर होते. माडखोलकर एका एकसंघ मराठी राज्यािे स्वप्पन 
पहात होते ज्यात मराठीला राजभाषेिा दजा असेल व णतच्या णवकासािी योग्य ती काळजी घेतली जाईल. 
म्महिूनि मराठवाडयातील मराठीच्या दुदगिकेडे त्यािें लक्ष रे्ले. िीटपिे त्यानंी ती व्यासपीठावर माडंली. 
साणहत्यसंस्थेला बळ णदले आणि मराठी भाणषकाचं्या सयुंक्त महाराष्ट्रािी मार्िी करताना मराठवाडयाकडेही 
लक्ष देण्यािे आवाहन केले. णवदभाच्या या सुपुत्रािे म्महिूनि मराठवाडा आज कृतज्ञापूवगक स्मरि करतो आहे. 

 
 

❇ ❇ ❇ 
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| दशिताचें शहतचचतक |  
---------------------------------------------------------------------- र्ंर्ािर पानताविे 

 
भाऊसाहेब माडखोलकर यािें व्यणक्तत्व वादळी होते त्यात णतळमात्र िकंा नाही. वाङमयीन व्यणक्त 

असोत, वाङमयीन प्रश्न असोत, नाहीतर राजकीय प्रश्न व राजकीय व्यणत्त असोत. भाऊसाहेबािंी मते 
लोकणवलक्षि होती. कदाणित पत्रकाणरतेच्या के्षत्रात त्यािा वावर असल्यामुळेही असेल त्यानंा िौकस दृणष्ट 
लाभलेली होती आणि मर् ते जेव्हा व्यणक्तर्त स्वरूपात णलहू लार्त तेव्हा एक प्रिंड वादही णनमाि होत असे. 
खुद्द आपल्या रु्रंूनाही त्यानंी वर्ळले नव्हते. मर् इतरािंी काय कथा! म. र्ािंीच्या अस्पृश्यताणवषयक दृष्टीत व 
िोरिात प्रारंभी व नंतर कसे अंतर पडले आहे. हे त्यानंी कठोरपिे साणंर्तले आहे. राजकीय व्यकक्तमध्ये 
भाऊसाहेबािंा रुबाब होता पि कोिा एका राजकीय पक्षािी त्यािंी बाणंिलकी नव्हती. अस्पृश्याचं्या प्रश्नातं 
त्यानंा खूप रस होता. दणलतािें उत्थान व्हायला हव,े अिी त्यािंी भणूमका होती. यािंी काही कारिे संभवतात, 
असे मला वाटते. 

 
भाऊसाहेब णिणकत्सक होते आणि ही णिणकत्सकता सवगि बाबतीत प्रत्यक्षात येते. परंपरार्त 

पुरािमूल्ये अतन करिारा कहदू िमग त्यानंा ज्ञात नव्हता. समाज खरा पणवत्र असते आणि या पणवत्रतेच्या 
नावाखाली समाजात िुडघुस घालिाऱया प्रवृत्ती त्यानंी णनषेिाहग ठरणवल्या होत्या. कोितीही समाज सत्ता पणवत्र 
नसल्यामुळे ती पूज्य आणि प्रमाि मानिे त्यानंा िक्य नव्हते. जी समाजसत्ता जन्म आणि उच्चनीितेच्या 
कल्पनेवर आिाणरत असते ती त्याज्य समजायला हवी. असा त्यािंा णनवाळा होता. आणि त्यामुळेि जातीबद्धता 
आणि विगकल्पना त्यानंा स्वीकृत नव्हत्या. सािारितः वयाच्या पंिवीस वषापासूनि त्यानंी विगव्यवस्थेच्या 
कल्पनानंा नकार देऊन. जोवर हया कल्पना नष्ट होत नाहीं तोवर कहदू िमाला भणवतव्य नाही. या 
णविारसरिीमुळेि समाजाणवषयीिा एक व्यापक असा दृणष्टकोि त्याचं्या णविारातून व व्यणक्तत्वातून प्रतीत 
होताना जािवत असे. भाऊसाहेबानंा, दणलताचं्या णवषयी अपार सहानुभतूी असण्यािे कारि त्यानंी डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यािें लढे आणि णविार जािनू घेतले होते. बाबासाहेबाचं्या बणुद्धप्रभेणवषयी त्यानंा णनतातं 
आदर होता. बाबासाहेबापूंवी ज्या दणलतानंी आत्मोद्धारासाठी युद्ध उभारले होते, त्यािी जािही त्यानंा होती. हे 
युद्ध असले तरी त्याला काही मयादा होती. जार्ृती आणि मतगपणरवतगन हया त्याचं्या भणूमका तीव्र स्वरुपात व्यक्त 
होत नसत, त्यािे स्वरुप बरेिसे सौम्मय होते. भाऊसाहेब आबंेडकरपूवग दणलत नेत्यासबंंिी मत व्यक्त करतात. 
म्महितात की, “त्यात दणलतावंर हजारो वष ेहोत असलेल्या अन्यायाबदृल िीड असली तरी प्रणतकारािी भावना 
मात्र नवहती.” (कै. ठवरे िणरत्र आणि िाणरत्र्य : पाश्वगभमूी पृ. १२( अस्पशृ्यािंा लढयािंा प्रारंभकाळ 
कृतीरुपतेच्या संदभात फार आक्रमक नव्हता असे जरी म्महटले तरी णविारािंी आक्रमकता नाकारता येत नाही. 
ही िार आली ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या व णविारिारेिी स्पृश्यानंीही आपले नाते जोडायला हव ेअिी 
बाबासाहेबािंी इच्िा होती. म्महिूनि त्याचं्या लढयािंी अनेक सुविगवर्मियांनी संबिं बािंले होते. एवढेि 
नाहीतर, काही ब्राम्महि, िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ,ु भडंारी’ मराठा या वर्ातील काही कायगकते त्याचं्या लढयात 
सहभार्ी झाले होते. पि ही मािसे थोडीि होती. आणि हया थोडया दणलतेतराणंवषयी बाबासाहेबानंा णविषे पे्रम 
होते. 
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बाबासाहेबाचं्या लढयाचं्या अन्वयाथग भाऊसाहेब माडखोलकर लावतात तेव्हा ते महाडच्या िवदार 
तळयाच्या सत्याग्रहाला अग्रक्रम देतात. महाडिा सगं्राम त्यानंा िमगसंग्रामािी रिभेरी वाटली. णनलेपिे 
प्रणतपादन करतानंा माडखोलकर म्महितात की’ “िवदार तळयावर त्यािें जे आव्हानप्रद, ऊजगस्वल व्यणक्तत्व 
ता. २० मािग १९२७ रोजी प्रर्ट झाले, त्याच्या प्रभावाने पुढे सवग देि व्यापला व र्ांिीयुर्ािा केवळ प्रत्यादेिि 
असे आंबेडकर युर् त्या णदविी भारतीय राजकारिात सुरु झाले. केवळ अस्पृश्यता णनवारिाच्या 
िळवळीपुरतेि नव्हे तर भारतीय राजकारिाच्या पनुघगटनेच्या कायातही” (पूवगणनर्मदष्ट गं्रथ पृ. १६( 
बाबासाहेबाचं्या िळवळीिे इतके मूलभतू मूल्यमापन माडखोलकरानंीि कराव!े 

 
परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर याचं्या कतृगत्वाकडे आणि नेतृत्वाकडे भारतातील काही राजकीय 

पक्षानंी दुलगक्ष केले यािंी खंत माडखोलकर व्यक्त करतात आणि त्याउलट णब्रणटि सरकारने मात्र दखल 
घेतली यािा णनवाळा देतात. साऊथबुरो कमीिनपासून जी अनेक मंडळे, भारतीय जनेतिा मताणिकार आणि 
राज्याणिकार यासंबिंी णविारणवणनमय करण्यासाठी भारतात आली. त्या सवग मंडळानंी साक्षीसाठी डॉ. 
बाबासाहेब णनमणंत्रत केले. एवढेि नाही तर भारताच्या भावी राज्यघटनेणवषयी णविारणवणनमय करण्यासाठी जी 
वतुगळ पणरषा, द णवलायतेत आयोणजत केली रे्ली, तीसही अस्पृश्यानंा प्रणतणनिी म्महिून णनमणंत्रत केले रे्ले. 
यानंतरि म. र्ािंीनी यानंतरि म. र्ािंीनी डॉ. बाबासाहेबािंी दखल घेतली, असे णदसते. 

 
र्ािंी-आंबेडकर संघषग हा भारतीय राजकारिातील अटळ असा संघषग आहे. माडखोलकरानंी या 

संघषािी ििा करताना काही तर्थ्यें णविद केली आहेत. णब्रणटि पंतप्रिान रॅम्मसे मकॅ्डोनल्ड यानंी जातीय 
णनवाडयाच्या अंतर्गत, िीख, मुसलमान’ अस्पृश्य व अन्य अल्पसंख्यकानंा णवभक्त मतदार संघ णदला आणि ज्या 
अनुषंर्ाने काही राखीव जार्ा णदल्या होत्या. महात्माजी खरे अस्पृश्यािें प्रश्न णहरीरीने माडंिारे पि त्यानंी इतर 
वर्ाना णवरोि केला नाही तर तो केवळ अस्पृश्याचं्या णवभक्त मतदारसंघाला केला. वस्तुतः जातीय णनवाडयािी 
मूळ सूिना म. र्ािंी यािंीि होती. त्यामुळे माडखोलकर म्महितात की, तत्वतः या णनिगयालार्ािंीजींनी बािंील 
राहायला हव ेहोते. पि तसे घडले नाही. उलट णनिगयाच्या णवरोिात पुण्याला उपोषि आरंभ केले. त्यातूनि 
पुढे ‘पुढे करार’ उदयाला आला. र्ािंींजींच्या उपोषिामुळे, डॉ. आंबेडकरािंा अनुनय करण्यािी पाळी 
र्ािंीजींच्या भक्तावंर व आप्तावंर आली असे माडखोलकर म्महितात, ती वस्तुच्स्थती आहे. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी देिाला घटना णदली. पि त्यानंी आिलेले कहदू कोड णबल संसदेने 
नाकारले. बाबासाहेबापंुढे आिुणनक भारत होता. त्यामुळे येथील व्यवस्थेत आमुलाग्र पणरवतगनािी त्यानंा अपेक्षा 
होती. पि तसे घडले नाही. माडखोलकराचं्या मनातही या घटनेिी बोि आहे. कहदू कोडणबल स्वीकारले रे्ले 
असते तर काय घडले असते, यािा एक आलेख णितारताना माडखोलकर म्महितात की, “हे णबल जर संसदेने 
स्वीकारले असते तर केवळ कहदू समाजातील जाती जमातीि नव्हत तर बौद्ध, जैन, िीख इत्यादी सवग भारतीय 
पंथोपपंथ कायद्याच्या समान भणूमकेवर येऊन, अणखल कहदू समाजत वैिाणनक आणि सासं्कृणतक एकात्मता 
उत्पन्न झाली असती. पि ही सूविगसंिी संसदेतील णनरणनराळया प्रश्नाचं्या आणि पंथाचं्या सदस्यानंी दवडली, 
हे भारतािे केवढे दुदैव!” (पूवगणनर्मदष्ट गं्रथः पृ. २०( कहदू कोड णबल, णवध्यंसक नव्हते तर णविायक होते. परंतु 
सापं्रदाणयकानंी एका अस्पशृ्य महानेत्याने माडंलेले णबल म्महिून त्याकडे पाणहले आणि त्यातल्या 
रिनात्मकतेकडे दुलगक्ष केले असे आढळून येते. माडखोलकर वस्तुणनषे्ठतेने या सवग प्रकारािंा मार्ोवा घेऊन 
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भारतीय मानणसकतेिी िोकाणंतकाि व्यक्त करतात. आणि कहदू समाज कसा अदूरदिी आहे असा आरोप 
करतात. डॉ. आबेडकरािंा हा वैिाणनक व सासं्कृणतक एकात्मता णनमाि करण्यासखस प्रयत्न कहदू समाजाने 
हािून पाडला यािी एका परीने भाऊसाहेबानंी खंति व्यक्त केली आहे.  
 

माडखोलकर अस्पृश्याचं्या िमांतरािे/बौद्ध िमग स्वीकारािे णवरोिक नव्हते. एका परीने या घटनेिे 
त्यानंी स्वार्ति केले होते. बुद्ध िमग हा समता व स्वातंत्र्यवादी आहे, असे त्यािें मत होते. डॉ. बाबासाहेबानंी 
‘िमांतर’ केले आहे, असे म्महिण्यापेक्षा ‘िम्ममिक्र प्रवतगन’ केले असे म्महििे अणिक अन्वथगक होईल, असे 
माडखोलकर म्महितात, िमांतर म्महिजे एका िमािा त्यार् करुन दुसऱया िमािा स्वीकार करिे एवढाि भार्. 
परंतु ‘िम्ममिक्रप्रवतगन’ म्महिजे अनात्मवादी, अणनत्यतावादी आणि अनीश्वरवादी िम्ममािे प्रवतगन. या बदु्ध 
िम्ममाला िालना /र्ती देण्यािे कायग, बुद्धानंतर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी केले असा त्यािा अथग आहे. 
 
 

१९२५ नंतर भाऊसाहेब माडखोलकरािें वास्तव्य नार्पूर/णवदभात राणहल्याने ते णवदभािेि झाले होते. 
त्यामुळे णवदभातील णवणवि िळवळींिी त्यािें सबंंि होते. णवदभातील णवणवि के्षत्रातील व्यकक्तिीही त्यािें अनुबिं 
होते. दणलत िळवळीिींही त्यािें सबंंि होते. दणलत समाजाणवषयी व खळवळीणवषयी त्यानंा णवलक्षि आस्था 
होती. ज्यावळेी ते दै. तरुि भारतिे संपादक होते. त्यावळेी, तरुिभारतातून णदलताचं्या प्रश्नानंा त्यानंी वािा 
फोडली होती. दणलतानंा भाऊसाहेब हे आपले हक्कािे स्थान आहे, असे वाटे ते यािमुळे. 
 

भाऊसाहेबानंी णवदभातील दणलत िळवळींिा मार्ोवा घेताना ती पणिम महाराष्ट्रातील दणलत 
िळवळीपेक्षा वरे्ळी आहे, त्यािी कारिमीमासंा देताना त्यानंी णवदभातील दणलतामंध्ये असलेली आर्मथक 
क्षमता, अन्य भार्ापेंक्षा अणिक आहे, असा हवाला ते देतात, ितेी, णविकाम व जंर्ली व्यवसाय करण्यात 
अस्पृश्य महार पुढारलेले असल्याने त्यािंी आर्मथक क्षमता अणिक आहे, असे त्यानंा वाटे. कापड णर्रण्या, रेल्वे, 
णबडी कारखाने यातही त्यािंा मोठा सहभार् होता. पणिम महाराष्ट्राच्या तुलनेने णवदभात मोठया प्रमािात 
समाणजक व सासं्कृणतक िळवळी झाल्या हेही क्षमतेस एक कारि आहे, असे माडखोलकरानंा वाटे. 

 
भाऊसाहेबा माडखोलकरानंी दणलताचं्या णवणवि प्रकारच्या िळवळींना व कायाला आपल्या दैणनकातून 

आत्मीयतेने प्रणसद्धी णदली हे णनर्मववाद! नार्पूरातील स्त्री णिक्षि िळवळीच्या प्रिेत्या जाईबाई िौिरी हयाचं्या 
कायास त्यानंी जसे प्रोत्साहन णदले तसे ना. रा. िेंडे याचं्यासारख्या साणहच्त्यकाने, णवदभग साणहत्य संघािे 
अध्यक्षपद भषूवाव ेम्महिून प्रयत्न केले आणि त्यात त्यानंा यिही आले. जुन्या णपढीतील र्. आ. र्वई, णकसन 
फार्ू बंदसोडे पाटील, र्. म. ठवरे, हेमिंद्र खाडेंकर इ. िी त्यािें णजव्हाळयािे संबंि होते आणि त्याचं्या 
कायाला ते आपल्या पत्रातून प्रणसणद्धही देत. िकंरराव सुरडकराचं्या लेखनािे भाऊसाहेब कौतुक करीत आणि 
जबलपूरसारख्या दूरस्थ णठकािी प्रिासक असलेल्या पि वृत्तीने लेखक असलेल्या ना. बा. जािव प्रिसंा 
करीत. अणलकडील दणलत िळवळीसंबिंाने ते णविषेत्वाने बोलत. ‘अच्स्मतादिग’ णवषयी त्यानंा खूप आस्था 
होती. त्यातून त्यानंी लेखनही केले. 
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दै. तरुि भारतात माडखोलकरानंी अस्पृश्याचं्या णवणवि प्रश्नासं वािा फोडली. पुिे कौच्न्सलवर १९४५ 
साली जेव्हा अस्पशृ्यानंी आपल्या हक्कासाठी मोिा नेला होता व सत्याग्रह केला होता. त्यावळेी त्यानंी 
‘अस्पृश्यानंा’ डावलिे न्याय्य नाही’ असा अग्रलेख णलणहला. अस्पृश्यािंा कायमि!’ हा त्यािंा लेख काळजाला 
घरे पाडिारा होता. एका अस्पृश्याने आपल्या मुलाच्या पे्रतािे दहन स्पृश्याचं्या घाटावर केले म्महिनू त्याच्या 
णवरुद्ध स्पृश्यानंी खटला भरला आणि न्यायालयात अस्पशृ्यानंा णिक्षा झाली. णब्रणटि काळातील म्महिजे १९४५ 
सालिी ही घटना! या घटनेने व्यणथत झालेले भाऊसाहेबािें अंतःकरि द्रवले होते. संयुक्त महाराष्ट्रािी 
िळवळ उभी राणहली तेव्हा ‘संयुक्त महाराष्ट्रात अस्पशृ्यािें स्थान काय?’ असे णविारले ते भाऊसाहेब 
माडखोलकरानंीि! 
 

अस्पृश्याणंवषयीिी उत्कट सहानुभतूी त्याचं्या काही कादंबऱयातून प्रर्ट झाली आहे. त्या दृष्टीने 
‘िंदनवाडी’ आणि ‘अकेला’ या दोन कादंबऱयािंा आवजूगन उल्लेख करावा लारे्ल. िदंनवाडीतील अणभमन या 
सुणिणक्षत दणलत तरुिािे णित्रि स्पिी आहे. ‘अकेला’ मध्ये तर अस्पृश्यानंी बौद्ध िमग स्वीकारल्यानंतर 
त्याचं्यात होत असलेल्या मानणसक संघषािे णित्र आहे. 

 
नार्पूरला भरलेल्या अ. भा. बौद्ध साणहत्य समेंनाच्या मंिावरुन त्यानंी बौद्ध साणहत्यािी अपणरहायगता 

णविद केली होती. 
 
भाऊसाहेब माडखोलकर हे खऱया अथाने दणलतािें णहतकितक होते. वैयणक्तक जीवनात त्यानंी 

अस्पृश्यता किी पाळली नाही, उलट आपल्या घरात त्यानंी अस्पृश्य मुले वार्णवली. जातीभेद मोडिाऱया 
उपक्रमानंा त्यानंी आयुष्ट्यभर प्रोत्साहन णदले, उिलून िरले. अस्पशृ्यािंी बाजू ते णहरीरीने माडंत म्महिूनि 
दणलतानंाही त्याचं्याणवषयी ममत्व होते. 
 

❇ ❇ ❇ 
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| माडखोिकराचंी आत्मकथने |  
-------------------------------------------------------------------प्रा. काणिनाथ वाडेकर 
 

आयुष्ट्याच्या संध्याकाळी पारावर बसून जीवनातील उर्वती- मावळतीिे तपिील देिारे साग्रसंर्ीत 
आत्मिणरत्र माडखोलकरानंी णलणहलेले नाही. तथाणप आकािवािीवरच्या व्याख्यानमाला, मुलाखती, 
णनयतकाणलकातंील प्रासंणर्क लेख, कसोटीच्या प्रसंर्ी व्यक्त केलेले णविारमग्न मनोर्त अिा णकतीतरी 
प्रकारानी माडखोलकर आपल्या जीवनािा सतत आढावा घेत आलेले आहेत. ‘तपिील बहुलता’ हा त्याचं्या 
लेखनािा मोठा णविषे समीक्षकानंी  साणंर्तलेला आहे. व्यक्ती, प्रसंर् स्थळ संवाद, पणरिाम या सवग घटकािंी 
इतकी अिूक नोंद माडखोलकर सहज लेखनातूनही ठेवतात. वयाच्या १७ व्या वषापासून माडखोलकरािंी 
लेखन कारकीदग सुरु झाली. ‘आिुणनक कणवपिंक’ हे पणहले पुस्तक १९२१ मध्ये प्रकाणित झाले. त्याही आिी 
कणवता लेखनाला आरंभ झाला होता. वयाच्या सोळाव्या वषीि आपिास संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्वप्पनाने झपाटून 
टाकले होते. असे माडखोलकर स्वतः णलणहतात. १९७६ मध्ये माडखोलकरािें देहावसान झाले. सारािं, सुमारे 
साठ वषांच्या दीघग कृणतिील जाित्या जीवनकाळा णवषयी माडखोलकर सतत णलहीत बोलत आले. 
 

१९६७ मध्ये त्यानंी नार्पूरच्या दै. तरूिभारतच्या सपंादकपदापासून णनवृत्ती स्वीकारली. ‘दोन तपे’ हे 
आत्मिणरत्रवजा आत्मकथान १९४६ मध्ये प्रणसद्ध झाले. माडखोलकराचं्या मते हे घटनािें केवळ णनवदेन होते. 
णवश्लेषि नव्हते. तथाणप णनवदेन व णवश्लेषि अिा दोन्ही स्वरूपािी कथने करिारे लेखन १९६३ पासून १९७२ 
पयंत म्महिजे ‘मी आणि माझे वािक’ या पुस्तकाच्या पयंत िालू होते असे णदसते. अथात पसु्तकाच्या रूपात 
वािकापंुढे आलेले लेख त्यापूवी णवणवि णनयतकाणलकातूंन प्रणसद्ध झालेि होते. मी पाणहलेली अमेणरका, माझे 
आवडते लेखक, माझे आवडते कवी, माझे लेखन रु्रू, व्यणक्तरेखा, मी आणि माझे सणहत्य या प्रमुख गं्रथािंा 
समाविे माडखोलकराचं्या आत्मकथनांमध्ये करायला हवा. त्याखेरीज म. र्ािंींच्या खुनानंतर नार्पूरला जी 
जाळपोळ झाली तीत दै. तरूि भारतिे कायालय, िातंाणनवास हे माडखोलकरािें राहते घर, णििभवुनिा 
णनवारा यािें जे णवध्वंस झाले त्यािे िीरोदात्त व कितनाच्या पातळीवर जािारे णनवदेन ‘एका णनवाणसतािी 
कहािी’ या पसु्तक रुपाने उपलब्ि आहे. त्या काळयाकुट्ट िोवीस णदवसािें तेरा णदवसातं पुरे केलेले विगन 
माडखोलकरािें अणतिय महत्त्वािे आत्मकथन ठरलेले आहे. वरे्वरे्ळ्या नावाखंाली पुस्तकरूपाने प्रकाणित 
झालेल्या आत्मकथनामंध्ये प्रसंर्ोपात्त माणहतीिी आणि भाष्ट्यािंी भर पडलेली णदसते. मराठी साणहत्यके्षत्रातील 
णलणहण्या लेखत्या, साणहत्यकृती, णविारप्रवाह या बाबतिे माडखोलकरािें कुतूहल फडके-खाडेंकर-वरेरकर 
यानंा ओलाडूंन अणलकडच्या काळात उतरलेले फारसे णदसत नाही. राजकीय िळवळी, णविषेतः महाराष्ट्राच्या 
राज्य णनर्ममती, र्ोव्यािे महाराष्ट्रातील णवलीनीकरि वर्ैरे प्रश्नानंी माडखोलकराचं्या पत्रकारमनािा अणिक 
कब्जा उत्तरकाळात घेतलेला आढळतो. त्यामुळेि त्या काळातील साणहच्त्यक आत्मकथने कमी झालेली 
आहेत. मराठी साणहत्याबद्दलिी आपली आस्था कमी झाल्यािी कबलुी माडखोलकराचं्याि मुखातून णमळते. ती 
‘साणहच्त्यक र्प्पपामंिून’. जयवतं दळवींनी णविारलेल्या प्रश्नानंा उत्तरातून. ‘१९३६ नंतर मराठीिे वािन 
झपाट्याने कमी झाले. फक्त इंग्रजीतून तत्त्वज्ञान, राजकारि, इणतहास आणि काव्य यािें वािन करतो. यािे 
कारि? ‘वळे नाही. आयुष्ट्य संपत आले.’ ही घटना १९७० च्या मानािी )लणलत, एणप्रल १९७०( सणवकल्प 
समािीिा णसद्धातं ज्या भाषिामिून न. कि. केळकरानंी माडंला ते इणतहास प्रणसद्ध भाषि तयार करण्याच्या 
कामी माडखोलकरािें एवढे मौणलक सहाय्य त्यानंा झाले की ‘एका पोरसवदा लेखकािी मदत’ घेतल्यािा 
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केळकरावंर नंतर आरोप झाला. तत्कालीन मराठी वाङमािे णविषेतः आिुणनक मराठी काव्याच्या 
समालोिनािे काम माडखोलकराचं्या णटपिाचं्या आिारेि केळकरानंी पार पाडले होते. हेि मराठी साणहत्यािे 
साके्षपी साक्षीदार माडखोलकर नंतर मात्र मराठी साणहत्याच्या वािनापासून दूर रे्ले. आयुष्ट्य संपत आले 
म्महिून मराठी साणहत्य अणिक वरे्ाने वािायिे सोडून इंग्रजी पुस्तकािें वािन माडखोलकर वाढणवतात. ही 
आिुणनक मराठी साणहत्याबद्दलिी त्यािंी णनरािा की तत्त्वज्ञान राजकारि आणि इणतहास यां बद्दल त्यानंा 
असिारे अणिक आकषगि? 

 
पशहिी दोन तपे 

 
‘दोन तपे’ (प्रकािक व व्यवस्थापक - रा. ज. देिमुख, पुिे २( या पुस्तकामध्ये माडखोलकरानंी 

आपले बालपि, पाठारे प्रभ ू समाजाच्या पौराणहत्यामुळे वणडलानंा प्राप्त झालेली सापंणत्तक सुच्स्थती, णवणवि 
सामाणजक स्तरािंी मोकळेपिािा संबिं, आई आणि वडील यािें घडलेले दृढ ससं्कार, णमत्रमेळावा, मृत्यूिे 
घडलेले भयानक दिगन, दाणरद्र्यािा प्रविे, णिक्षिािी फरफट वर्ैरे अनेक बाबतीतली उत्कट आत्मणनवदेने 
णदलेली आहेत. माडखोलकराचं्या आईिे संस्कृत, स्तोत्र पठि आणि पंितंत्र, णहतोपदेि या संस्कृत गं्रथािें 
वािन होते. रघुविंािा दुसरा सर्ग आणि उत्तर रामिणरतातील बहुतेक श्लोक आईमुळे मुखोद्  र्त झाले. 
‘पुस्तकस्य तु या णवद्या परहस्तर्तं िनम्’ ही आई वणडलािंी सक्त िारिा. त्यामुळे पाठातंरािा आग्रह. 
माडखोलकरािंी आई तल्लख बुद्धीिी पि दुदैवी होती. वयाच्या दहाव्या वषी बत्तीस वषांच्या णबजवरािी णतिा 
णववाह झालेला. सोळाव्या वषी र्जाननािा जन्म झाला. पुढे णतला क्षयािी भावना झाली. र्जानन अकरा 
वषांिा असतानाि आई वारली. अणतिय सुंदर आणि मानी असिाऱया आई बद्दल माडखोलकरानंी हृदयस्पिी 
िब्दातं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. ‘रे्ल्या पस्तीस वषात मी पुष्ट्कळ सुंदर णस्त्रया पाणहल्या पि माझ्या 
कितनात आणि स्वप्पनात जर कोिती एक सौंदयगमूती पुनः पुन्हा प्रकट होत असेल तर ती माझ्या मातेिी होय’. 
माडखोलकराचं्या मंुजीच्या णभक्षावळीच्या णदविी रात्री बनारसी काळा िालू नेसलेली व सवग अलंकारानंी 
नटलेली आईिी सडपातळ र्ौरविग मूती माडखोलकरानंा आयुष्ट्यभर अविगनीय व अणवस्मरिीय वाटत आली 
होती. आईच्या आयुष्ट्यातील दुदैवािी, दुःखािी असत्य सलही माडखोलकरानंी सतत णलहून बोलून दाखवली. 
माडखोलकरािंी भावडें एकापाठोपाठ एक अिी मरि पावली. कुटंुबात सतत मृत्यु पाहाव ेलार्ले. णस्त्रयािंी 
दुदैव े न्याहाळावी लार्ली. यािा णवलक्षि खोलवर पणरिाम आपल्या कादंबरी लेखनावर झाल्यािे 
माडखोलकरानंी म्महटले आहे. “माझ्या आयुष्ट्यात मी दुदैवी णस्त्रयाि एकंदरीत जास्त पाणहल्या. माझी आजी, 
आई आणि बहीि या णतघीही आपापल्या परीने दुदैवीि म्महटल्या पाणहजेत.” णस्त्रयाचं्या दुदैवाबरोबरि मृत्यिेू 
णवदारक दिगन माडखोलकराचं्या मनावर खोलवर िाव घालून रे्ले होते. ‘िोवीस वषांत माझ्या जीवनावर 
सर्ळ्यात प्रबळ संस्कार झाला ंतो मृत्यूिा. पूवायुष्ट्य काळवडूंन रे्ले. मृत्यु जिू जन्मसहिरि’, पुढे १९५० मध्ये 
सौ. िातंाबाईंिा ककग रोर्ाने झालेला मृत्यू पाहावा लार्ला. स्वतः माडखोलकरानंा क्षयािी भावना झाल्यािे 
त्यानंी अनुभवले. वािकानंी अनेकदा माडखोलकरानंा तळमळून प्रश्न णविारला- ‘तुमच्या कादंबरीत मरिािेि 
प्रसंर् का ंयेतात? णविषेतः िंदनवाडी कादंबरीमध्ये िंदन आत्मघात करते. णतिी आईि घात करायला लावते. 
असे का?ं “माडखोलकरानंी णलणहलय - ‘ही िवेटिी प्रकरिे णलणहली जात असताना माझ्या डोळ्यातूंन 
णकतीदा तरी आसव ेर्ळली.’ 
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असे असताही नार्कन्या, डाकबंर्ला, िाप या व अिा कादंबऱयामंध्ये उत्तान श्रृंर्ार बहरास येतो. 
फडक्यानंी तर नार्कन्येस ‘नार्वी कन्या’ असे म्महटले. ‘तुमच्या सारख्या णवरार्ी मािसाला श्रृंर्ार सुितोि 
कसा?’ असाही प्रश्न माडखोलकरानंा णविारला रे्ला. मर् ‘ज्याच्या आयुष्ट्यािी रजेॅडी झालेली असते त्यािा 
णविषे कल कॉमेडी णलणहण्याकडे असतो.’  असे माडखोलकर म्महिनू जातात. कृताथगतेिा उत्सव साजरा 
करीत असताही एक वैफल्यािी दु:खािी िाया माडखोलकराचं्या णलणहण्यावर पसरलेली जािवत राहते. हे 
वैफल्यही झुजंार आयुष्ट्यातून आलेले असते. णनकरािा लढा देऊन दुःख पिणवण्यािा िूर प्रयत्न त्यामारे् 
णनणितपिे असतो. आई खालोखाल माडखोलकरांवर वणडलािंा प्रभाव होता. आपल्या वडलाबंद्दल ते 
म्महितात, “वणडलानंी माझी मंुज होण्याआिी रामरक्षा अथवगिीषग, मणहम्मन, र्ंर्ालहरी, णवष्ट्िुसहस्रनाम वर्ैरे 
संस्कृत स्तोते्र णिकवली. मंुज झाल्यावर पुरुषसूक्त, अमरकोि, रघुविंािे पणहले पािसर्ग, उत्तररामिणरत, 
मेघदूत, केकावली आणि आयाभारतातले युद्धपवग - हे सवग पाठ करवनू घेतले.’  माडखोलकर संस्कृतात ही 
कणवता रिना करू लार्ले.’  माझ्या आईच्या खालोखाल माझ्या मनावर माझ्या वडलाचं्या सौजन्यािा, 
िाणरत्र्यािा आणि औदायािा पणरिाम झालेला आहे., वडील णिवभक्त होते. पणरिामी ‘बाबानंी वयाच्या 
िौदाव्या वषी न कळत जी णिवदीक्षा णदली णतने माझ्या आंतरजीवनावर णिरंतन पणरिाम केला. मनुष्ट्याने िवै 
व्हायिे म्महिजे अंतबाह्य णिव-िुणि णवरक्त वृतिील राहावयािे असे ते म्महित.’ यािा पणरिाम म्महिून ‘आिाराने 
जरी मी िवै नसलो तरी णविारानंी आणि वृत्तीने मी िवै आहे. णिवकितन म्महिजे णवश्वातील सर्ळ्या मारं्ल्यािे, 
भव्यतेिे आणि रूद्रतेिे णितन असे माडखोलकरानंी आत्मणनरीक्षि नोंदवले आहे. ‘मी बदु्धीने अजे्ञयवादी असून 
िमगिील आणि सनातनी राणहलो. परदेिातही सोमवारच्या व्रतात, स्तोत्र पाठात ककवा आसनात खंड पडला 
नाही. यािे कारि वणडलािंी कडक णिस्त आणि काटेकोर णिक्षि याचं्यामुळे मी दीघायुषी व सत्प्रवृत्त राणहलो.’ 
संस्कृत भाषा आणि प्रािीन वाङमय याचं्या पठि पणरिीलनातून आपि सत्प्रवृत्त झालो आहोत यािी सतत 
जािीव माडखोलकरानंा होती. ‘माझ्या वाङमयापेक्षा मी णकतीतरी िारं्ला आहे.’  ‘मी तत्वतः माक्सगवादी 
असली तरी माझी मनोवृत्ती अध्याच्त्मक आहे. कम्मयुणनस्ट अध्यात्म मानत नाहीत- मी मानतो.’  हे माक्सगवादी 
अध्याच्त्मक प्रवृत्तीिे णमश्रि माडखोलकराचं्या ठायी उत्पन्न होण्यािे महत्त्वािे कारि वणडलािें ससं्कार आणि 
भारतीय परंपरािंी त्यािंी जुळलेली तार हेि असाव.े माडखोलकर आपला आत्मकथनातून ते सतत सूणित 
करतात. णजन्सीवाले आणि राजारामिास्त्री भार्वत याचं्या तोडीिा पंणडत प्राध्यापक मी बनाव े ही वडलािंी 
इच्िा आणि पािात्य व भारतीय साणहत्यिास्त्र वािून नवसाणहत्यिास्त्र णलहाव ं ही रु्रू कोल्हटकरािंी अपेक्षा 
आपि पुरी करू िकलो नाही. ‘माझे वडील व रु्रू या दोघािंी मी णनरािा केली’ या िब्दातं माडखोलकरानंी 
खंत व्यक्त केली आहे. ‘पूवायुष्ट्यािी परवड ध्यानात घेऊनि माझ्या साणहत्यािा णविार व्हायला हवा’ (मी आणि 
माझे वािक( असे माडखोलकरानंी आग्रहपूवगक म्महटलेले असल्याने त्यािंी पूवायुष्ट्याबद्दलिी आत्मकथने णविषे 
महत्त्वािी ठरतात. 

 
सवगश्री रा. ल. पराडकर, द. प. नवरे, णव. ह. कुळकिी, ि.ं र्. वैद्य, त्र्यं. णव. पवगते या 

बालणमत्रासंंबिंी माडखोलकरानंी तपिीलवार आणि आत्मीयतेने णलणहलेले आहे. त्यापकैी नवरे याचं्या घरी 
माडखोलकर सतत वास्तव्याला असायिे. एकेणदविी नवरे याचं्यािी भाडंि होऊन माडखोलकरानंी 
नवऱयानंाि त्याचं्या घरातून हाकलले आणि! ‘मसिात जा’ म्महिून फमावले. नवरे खरोखरीि सोनापूरच्या 
स्मिानभमूीत जाऊन मध्यरात्रीपयंत बाकड्यावर बसून राणहले. माडखोलकरानंी स्नेहभावाने हा प्रसंर् वर्मिला 
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आहे. संसार णवषवृक्षािी काव्यामृत रसास्वाद आणि सुजनसंर्ती ही दोन अमृतफले असतात. ही दोन्ही 
अमृतफले णविषेतः  सुजनसरं्ती हे फल आपिास सवात जास्त आले असे माडखोलकर मानीत. 

 
आयुष्ट्यभर माडखोलकरानंा साथ करिारे त्यािें दोन णजवलर् णमत्र म्महिजे प्रा. णव. ह. कुळकिी )ते 

त्यािें साडू ही बनले( आणि कॉमे्रड श्रीपाद अमृत डारें्. मंुबईच्या ‘मेरा सकग ल’ नावाच्या णवद्याथी ससं्थेत डारें् 
होते. या अभ्यास मंडळासारख्या संस्थेच्या णिवजयतंी उत्सवाच्या णनणमत्त्याने डागं्यािंा माडखोलकरांिी 
पणरिय झाला आणि आयुष्ट्यभरिा स्नेह जुळला. ठाकुरद्वार भार्ातील एका णतमजली इमारतीच्या वरच्या 
जमल्यावर सकग लच्या सभा भरत. या सभेति ‘केिवसुतािंा संप्रदाय’ हा माडखोलकरािंा लेख वािून 
दाखवण्यात आला. र्डकरी हे डारें् माडखोलकरािें आवडते कवी. र्डकरी व केिवसुत याचं्या उत्कृष्ट 
कणवतािें इगं्रजी अनुवाद करून पुस्तक काढायिे. मराठी कणवता जर्ापुढे यायला हवी. हा आग्रह डारें् यानंी 
माडखोलकराकंडे िरला होता. इंग्रजी वर टीकालेख णलहावते ही डागं्यािीि णिफारस. डागं्यांमुळे कम्मयुणनस्ट 
णविारसरिीिे आकषगि माडखोलकराचं्या णठकािी णनमाि झाले. संयुक्त महाराष्ट्र सणमतीमध्ये िकंरराव देव हे 
डारें् यानंा प्रविे द्यायला नाखूि होते माडखोलकरानंी जोरदार णिफारस करुन त्यािंा प्रविे घडणवला. 
माडखोलकरािें वडील कजगबाजारी झाल्याच्या िक्कयाने ते अिांर्वायिूा झटका येऊन अंथरुिाला णखळलेले. 
दारी सावकरानंी पठाि बसवलेले अिा वळेी डागं्यानंी युणक्त ने माडखोलकराचं्या वडलानंा र्ाडीत बसवनू 
पुण्याला सुखरूप पाठवनू णदले. डारें् याचं्या प्रखर बुद्धीमते्तच्या, क्रातंीच्या िर्ीच्या णकतीतरी आठविी 
माडखोलकराचं्या आत्मकथानामिून वािायला णमळतात. माडखोलकराचं्या मुक्तात्मा कादंबरीतला नायक 
िंद्रिखेर कॉमे्रड थारें् याचं्यािी जुळविारा वाटतो. आपल्या क्राणंतकायािे यथातर्थ्य विगन मुक्तात्मा मध्ये आले 
आहे. असे डारें् यानंी ही म्महटल्यािे माडखोलकर सारं्तात.  

 
रशवशकरण मंडळ - मािव ज्यशूियन आशण कवी यिवंत :- 

 
१९२१ मध्ये माडखोलकर मंुबईहून पुण्याला आले. ते  कै. न. णि.केळकर याचं्या बोलण्यावरून 

केसरीमध्ये माडखोलकरानंी आयलंडच्या णसनफेन िळवळीवर लेखमाला णलहलेली होती. णिवाय ‘आिुणनक 
कणव पंिक’ या समीक्षागं्रथाने णवष्ट्िूिास्त्री णिपळूिकराचं्या णनबिंावंरील टीका लेखनाने माडखोलकराचं्या 
लेखनसामर्थ्यां बद्दल कोल्हटकर- केळकर यानंाही कुतूहल णनमाि झालेले. पुण्यातील वास्तव्यामध्ये 
माडखोलकरािें वाङमयीन व वृत्तपत्रीय व्यणक्तमत्व घडणवण्याच्या दृष्ट्रीने दोन घटना महत्त्वाच्या ठरतात. त्या 
म्महिजे रणवणकरि मंडळातील क्रीयािील सहभार् आणि न. णि. केळकर याचं्या हाताखाली वृत्तपत्रीय लेखनािे 
त्यानंी घेतलेले िडे. न. णि. केळकर व श्री. कृ. कोल्हटकर या ‘दोन तात्या’ बद्दल अत्यंत कृतज्ञतेिे उद्  र्ार 
माडखोलकरानंी णवणवि आत्मकथनांमिून काढले आहेत. ‘दोन तात्या’ हा ‘माझे आवडते लेखक’ या 
पुस्तकातला लेख पाठ्य पसु्तकामंिून महाराष्ट्रातल्या णवद्याथी णपढ्यानंी अभ्यासला आहे. 

 
प्रा. श्री. बा. रानडे याचं्या घरी Sunday Tea Club म्महिजेि रणवणकरि मंडळ अनौपिाणरकपिे स्थापन 

झालेले. ‘श्रीिर मनोरमा’ हा मराठी कणवतेतला आणि पणु्याच्या साणहच्त्यक जीवनातला त्यावळेिा दं्वद्व समास 
होता, यिवतं, णर्णरि, मािवराव पटविगन ऊफग  ज्यूणलयन, णवठ्ठलराव घाटे, श्री. बा. रानडे, मनोरमाबाई आणि 
र्. त्र्यं. माडखोलकर हे रणवणकरिमंडळािे सदस्य, माडखोलकराचं्या ज्ञानप्रकािाने ‘काव्यिास्त्र णवनोद’ 
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पुरविीतून रणवणकरि मंडळाच्या िळवळीला लोकणप्रयता णमळवनू णदली. रणवणकरि मंडळाच्या मािव 
ज्यूणलयन आणि कवी यिवतं याचं्यािी माडखोलकरािंा णविषे घणनष्ट संबंि जुळून आला. मािव ज्यणूलयन च्या 
प्रियप्रिान कणवता ज्ञान प्रकािातून येऊ लार्ल्या खळबळ उडाली. नाव ही झाले. मािव ज्यणूलयनाचं्या ‘वरदा 
नायडू’ या णप्रय णवद्यार्मथनीच्या संदभात ज्या र्रमखमंर् ििा, घटना घडून आल्या त्या सवांना माडखोलकर 
साक्षी होते. ते मािव ज्यणूलयनानंा समजून घेिारे ठरले. पुढे मािव ज्यूणलयनाचं्या तापट, हेकेखोर स्वभावामुळे 
त्यािें माडखोलकरािंी संबिं पराकोटीिे णबघडले. मािव ज्यणूलयनाचं्या वाङ् मयीन णवकास प्रणक्रयेबद्दल 
माडखोलकरानंी आनंदाने तसेि स्वभाव वैणिष्टयाबद्दल व णवषादानेही णवस्तृत आत्मकथन केले आहे. ते 
मुळातूनि वािायला हव.े घटनािें, उद्  र्ारािें णविारािें एवढे तपिील माडखोलकरांखेरीज आिखी कुिी 
देऊ िकले असते की नाही या बद्दल िकंाि आहे. कवी यिवतंािें माडखोलकरावंर णनरणतिय पे्रम होते. ‘माझे 
आवडते लेखक’ या पुस्तकात माडखोलकरािें कवी यिवतंाबंाबतिे अपरािी मनािे णनवदेन येते. ते असे 
‘मािवज्यूणलयन याचं्या कणवतेच्या बाबतीत एक प्रकारिा प्रसार करण्यािी आवश्यकता मला वाल्यामुळे त्यानंा 
णजतका माझ्या या संबिंािा फायदा णमळाला णततका तो श्री यिवतं याचं्यावर माझे णनतातं पे्रम असून ही, त्यानंा 
णमळू िकला नाही. माझ्या हातून बणुद्ध पुरस्सर घडिारा हा पक्षपात जरी त्यानंा फार लार्त असे तरी त्यािें 
मजवरील पे्रम मात्र अढळि राणहले.’  वैद्यकीय उपिारासाठी कवी यिवतं माडखोलकरानंा येरवड्याला 
आपल्या घरी दोन मणहने घेऊन रे्ले. त्यावळेी माडखोलकर यिवतंानंा म्महिाले, “यिवतंराव, या दुखण्यात 
जर मला मरि आले तर मी पुढच्या खेपेस तुमच्या पाठिा भाऊ म्महिून जन्माला येईन.’ (माझे आवडते लेखक 
पृ. क्र. ९०( 
 

दोन तात्याबंििची शनवेदने 
 

१९२१ मध्ये केसरीच्या सपंादनकायात मदत करण्यासाठी केळकरानंी माडखोलकरानंा पुण्यास 
बोलावनू घेतले. केळकर व श्री. कृ. कोल्हटकर यानंा माडखोलकरािें रु्रु मानले जाते. केळकर 
माडखोलकरानंा णपत्याप्रमािे पूज्य वाटत तर कोल्हटकरानंी त्यानंा मातेिी ममता दाखणवली. म्महिनू 
कोल्हटकर त्यानंा रु्रुमाऊली वाटत. वृत्तपत्र व्यवसायातील कला आणि काराणर्री केळकरानंी 
माडखोलकरानंा णिकणवली. कोल्हटकरापंासून माडखोलकरानंी जीवनाकडे रणसकतेने पाहण्यािी वृत्ती 
घेतली. िोखंदळ सौंदयगदृष्टी संपादन केली. केळकर माडखोलकराकंडे भरपूर अवातंर वािन करण्यािा आग्रह 
िरीत. केवळ वृत्तपत्रातील लेखनावर पैसा व कीर्मत यािंी कमाई होिार नाही. यािी जािीव केळकरानंी करून 
णदली. बडोदा साणहत्य संमेलनातील केळकराचं्या अध्यक्षीय भाषिातील सद्यःकालीन वाङमयीन घडामोडींिा 
आढावा केळकरानंी माडखोलकराचं्या साह्याने घेतला. यािा उल्लखे पूवी येऊन रे्लाि आहे. डॉ. केतकराचं्या 
ज्ञानकोिावंर णवस्तृत व ममगग्राही परीक्षि केळकराचं्या सारं्ण्यावरून माडखोलकरानंी णलणहले. परीक्ष्य गं्रथ 
आणि गं्रथाकार यािंा थोडक्यात पणरिय, गं्रथािे रु्िदोष णदग्दिगन, गं्रथाच्या वािनाने सुिलेले णविार, 
प्रणतपाद्य णवषयािी गं्रथात न आलेली पि परीक्षकाला असलेली माणहती, सदृि गं्रथ आणि गं्रथाकार याचं्यािी 
सूिक तुलना, गं्रथातील तत्वािंी ककवा णसद्धातंािंी सािक बािक ििा इतके मुदे्द गं्रथ परीक्षिात असावते. हे 
केळकराकंडून माडखोलकरानंी समजावनू घेतले. तसा उल्लेखही माडखोलकर करतात. न. णि. केळकर हे 
माडखोलकरािें आवडते लेखक होते. ते म्महितात, ‘णिपळूिकराचं्या खालोखाल बदु्धी लेखनिलैीवर 
केळकराचं्या लेखनािा पणरिाम झाला आहे. १९२१ च्या उत्तरािात लेखनकलेिे व टीकापद्धतीिे पत्यक्षाप्रत्यक्ष 
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णिक्षिि केळकराकंडून णमळाले. त्याला मोल नाही,’ ‘कलाकुसर, रंर्ढंर्, नोकझोंक केळकराइंतकी अन्य 
कोित्याही लेखकात आढळत नाही.... माझ्या मनाच्या णक्षणतजावर णिपळूिकर आणि केळकर या दोनि 
व्यक्ती ठळकपिाने उभ्या असलेल्या दृष्टीस पडतात. )मी आणि माझे साणहत्य.( तात्यासाहेब कोल्हटकराबंद्दल 
माडखोलकरानंा णवलक्षि ममत्व आहे. भावणनक ओढ आहे. पायावर मस्तक ठेवण्या एवढी भक्ती आहे. 
नवयुर्ाच्या र्डकरी अंकामध्ये माडखोलकरानंी णलणहलेला र्डकऱयांवरील लेख वािून कोल्हटकरानंी 
माडखोलकरानंा भेटीस बोलावले. णवणवि ज्ञानणवस्तारिे संपादक रावसाहेब मोरमकर, याचं्याकडे 
कोल्हटकरािंी पणहली भेट झाली. माडखोलकराचं्या ‘आिुणनक कणवपंिक,’ णवष्ट्िुिास्त्री णिपळूिकरावंरील 
टीका णनबंि या पुस्तकािंी हस्तणलणखते णिक्षकाने णवद्यार्थ्यांच्या वह्या तपासाव्यात त्या प्रमािे कोल्हटकरानंी 
तपासली असे माडखोलकर कृतज्ञतेने म्महितात. टीका लेखनासंबिंीिे काही महत्त्वािे मार्गदिगनही 
कोल्हटकरानंी केले. ‘आपि णलणहतो त्या प्रमािे णलणहिाऱया समकालीन लेखकाचं्या गं्रथािें परीक्षि 
िक्यतोवर करावयािे नाही. णनदान प्रणतकूल तरी णलहावयािे नाही. कठोर टीका पद्धतीने णलणहण्यािी सवय 
जर का एकदा आपल्याला लार्ली तर आपले मन दुष्ट होऊन जाईल. आणि वाङमयाच्या के्षत्रात न्हाव्यािे 
आणि मारेकऱयािेंि काम आपि जन्मभर करीत राहाल’ असा णनवािीिा इिारा कोल्हटकरानंी णदल्यािे 
माडखोलकर णलणहतात. उपरोिािा वापर टीकेत करण्यािाही कोल्हटकरािंा सल्ला होता. कोल्हटकरानंा 
तरूि माडखोलकरानंी लेखनजीवनातील रु्रुपद अढळपिे अपगि केल्यावर त्याि णवनम्र भणूमकेतून, 
कोल्हटकरानंा ज्येष्ठ वद्य २, िके १८४३ या णतथीने जे सणवस्तर पत्र पाठणवले आहे ते माडखोलकरािें अत्यंत 
मोलािे आत्मकथन आहे. वयाच्या एकवीस बावीसाव्या वषी आपल्या क्षमतािंा, ध्येयािा, सामाणजक 
पणरच्स्थतीिा जो णवलक्षि अंदाज माडखोलकरानंा आलेला होता तो पाणहला की मन थक्क होते. या 
णनवदेनातील महत्त्वािे मुदे्द पुढीलप्रमािे – 

 
)१( बहुतेक सवग मराठी वाङमय मी काळजीपूवगक वािले आहे. इंग्रजीतील कणवतेवरील बहुतेक 

टीकालेख वािले आहेत. वडगसवथग, टेणनसन, िलेे, कीट्स, मूर, वायरन यािंी कणवता वािली आहे. आयलंड, 
इटली या दोन देिािंा इणतहास वािला आहे. अणलकडील राजकारिावरील जे कहदी, इंग्रजी वाङ्मय बाहेर 
पडले ते )मी( णनष्ठनेे अभ्यासले आहे. तुकाराम, रामदास, मोरोपंत व लाविी वाङ्मयाच्या अभ्यासाबरोबर 
संस्कृत नाटके व कणवता पाठ आहेत. 

 
(२( महाराष्ट्रािी वाङ्मयीन व राजकीय उन्नती व्हावी आणि उद्याच्या कहदुस्थानातील संयुक्त 

संस्थानात )United States of India( त्यािा दजा सवगतोपरी पणहला असावा. 
  
(३( वाङ्मयावर माझी णभस्त आहे. कवी, लेखक याचं्या वािीतून नमगदेपासून तंुर्भदे्रपयंत णवभरं्लेल्या 

सवग महाराष्ट्रात एकि ध्वनी उठाव हे माझे अणभलीणषत आहे. 
 

(४( लेखक स्वतः प्रणतभासंपन्न, मेहनती, व्यासंर्ी असला पाणहजे, तर तो णदिा दाखवील. 
  
)५( परमेश्वराने मला बणुद्धबळ णविषे प्रकारिे णदले आहे. णव. कृ. णिपळूिकरािें सवग दोष णनषु्ठरपिाने 

दाखणवल. बाळ र्ंर्ािर णटळक हा णनबिं णनःपक्षपातीपिाने लीणहला. 
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कन्या ्ौ. मीना व नातवा्ह भाऊराव. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

शविेष महत्वाचे प्रशतपादन :- 
 

(६( राजकारिाला णदवसेंणदवस सामाणजक स्वरूप येत आहे. णहन्दुस्थानातील बहुजन समाज हा 
अब्राह्मि आहे. व मार्ासलेला आहे. त्या समाजािा उद्धार म्महिजेि कहदुस्थानािा उद्धार. 

  
)७( माझे नवीन णविार महाराष्ट्रापढेु ठेवण्यासाठी मला वतगमानपत्र काढिे भार् आहे. िारि वषांनी मी 

तो उद्योर् करीन. महाराष्ट्रािा इणतहास, राज्यनीतीिास्त्र, आयलंडिा इणतहास, समथांिी स्फुणटक कणवता, 
अवािीन र्द्यलेखक हे गं्रथ णलणहण्यािा संकल्प माडखोलकरानंी या णविारर्भग पत्रात सोडला आहे. राजनीती 
व समाजकारि हे दोन णवषय माडखोलकरानंा साणहत्या इतकेि णप्रय होते. संयुक्त महाराष्ट्रािे स्वप्पन तर त्यांनी 
वयाच्या सोळाव्या वषापासून पाणहले होते. बहुजन समाजाच्या न्याय्य हक्काबंाबतिी जाि, समता न्याय यािंी 
बूज हे माडखोलकरी णविारािे लक्षिीय पलूै इतक्या कोवळ्या वयातील पत्रातूनही ठळकपिे णदसून येतात. 
म्महिून या आत्मकथनािे णविषे महत्व जािवते. 
 
पत्रकाशरतेबाबतचे मनोगत :- 
 

आपि पत्रकार व समीक्षक आहोत. नंतर कादंबरीकार, कथाकार आहोत. ‘मी जातीिा प्रथम अणभजात 
लेखक नव्हे’ अिी णनवदेने माडखोलकराचं्या मुलाखती व लेख यामंध्ये वारंवार येतात. ‘मी तर एक 
वतगमानपत्री लेखक. अणभजात वाङ्मय णनमाता नव्हे’ (मी आणि माझे साणहत्य(. १९२३ ते १९६९ या िहेेिाळीस 
वषांच्या दीघगकालाविीत णवभार् संपादक, सहसंपादक, कायगकारी संपादक, मुख्य संपादक आणि ज्येष्ठ 
संपादक, अिा णवणवि पदावंरून माडखोलकरानंी पत्रकाणरतेिे व्रत दृढणनियाने िालणवले. राजकीय लेखक 
आणि साणहत्य समालोिक अिा प्रामुख्याने दोन भणूमका त्यानंी अंर्ीकारल्या. संयुक्त महाराष्ट्रािा प्रिार आणि 
महात्मा र्ािंींच्या राजकीय णविारानंा परखड णवरोि या कृत्यांिे पणरिाम माडखोलकरानंा म. र्ािंींच्या 
हत्येनंतर नार्पूरमध्ये उसळलेल्या दंर्लीत र्ंभीर रीत्या भोर्ाव े लार्ले. १९४४ नंतर तर मुख्यतः राजकीय 
स्वरूपािे लेखनि ते दै. तरूि भारत मिून करीत. ज्ञानप्रकाि, महाराष्ट्र, तरूि भारत ही वृत्तपते्र, नवयुर्, 
उद्यान, इंदुप्रकाि, केसरी वरै्रे णनयतकाणलके यामंिून माडखोलकरानंी वृत्तपत्रीय लेखन केले. १९४४ ते 
१९६७ या दीघगकाळात नार्पूरच्या तरूि भारताच्या बदु्धी णवकासासाठी तर माडखोलकरानंी ममत्वाने स्वतःला 
वाहून घेतले होते. ६८ रू पर्ारावरून तरूि भारतामिील णनवृत्तीच्या वळेी केवळ ७०० रू. पर्ारापयंत त्याचं्या 
आर्मथक प्राप्तीिी मजल रे्ली होती. यासाठी माडखोलकर, सेवा ककवा त्यार् हे िब्द न वापरता ‘आत्मसमािान’ 
हा िब्द वापरतात. “िणरताथासाठी वृत्तपत्र व्यवसायात णिरिे भार् पडले” (मी आणि माझे वािक.( ‘दुसरा 
कोिताही िंदा करिे मला िक्य नव्हते म्महिून मी वतगमानपत्राच्या िंद्यात पडलो”. (मी आणि माझे साणहत्य( 
असे माडखोलकर काही वळेा कडवटपिाने म्महिाले. तसे समीक्षा लेखन, वृत्तपत्र लेखन व कादंबरीलेखन 
याचं्या संदभात कठोर टीकेिी णवषादयुक्त प्रणतणक्रया म्महिून माडखोलकर उपरोिाने स्वतःबद्दल णलणहतात. पि 
एरवी ‘मुक्त व्यवसाय’ या िब्दात त्यानंी पत्रकाणरतेिा र्ौरवि केला होता. ‘वृत्तपत्राच्या िंद्यात पडल्याने 
पराक्रम र्ाजवण्यािी स्वतःच्या बदु्धीिी िमक दाखवनू वािकाचं्या मनावर पणरिाम करण्यािी, स्वतःला णप्रय 
असलेल्या कल्पना आपल्या घिाघाती लेखन िलैीत लोकाचं्या बुद्धीवर सतत ठसणवण्यािी सिंी णमळते म्महिनू 
या िंद्यात पडलो असे आत्मर्ौरवाने ‘दोन तपे’ मध्ये माडखोलकरानंीि णलणहले आहे. ‘वृत्तपत्रव्यवसायात 
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पडल्याने जर्ाच्या सामुदाणयक मनािी मला समरस होण्यािी संिी णमळाली’ या िब्दात माडखोलकर जयवतं 
दळवींच्या प्रश्नाला णदलखुलास उत्तर देतात )साहीच्त्यक र्प्पपा पृष्ठ क्र. ५६( वतगमानपत्रािा िंदा अजून िास्त्र 
णनबदं्ध झालेल्या नाही. म्महिनू त्याला माडखोलकर ‘मुक्त व्यवसाय’ म्महितात. या व्यवसायात णिरायला पदवी, 
प्रमािपत्र लार्त नाही. लॉडग मोलेनी साणंर्तलेल्या िटुक्याच्या आिारे म्महिता येते की वृत्तपत्र व्यवसायात 
‘सरास णिव्या’ मात्र देता याव्या लार्तात. वृत्तणवद्यालयात णिकल्याने कोिी सपंादक होऊ िकत नाही. वृत्तपत्र 
व्यवसायािे िास्त्र झाल्यास त्याला सािेबंद स्वरूप येईल. हया िंद्यात हमी, िाश्वती नाही. णविार स्वातंत्र्य, 
लेखन स्वातंत्र्य आणि मुद्रिस्वातंत्र्य यािंा उपभोर् घ्यायला लोकोत्तर साहसि लार्ते’. असे वृत्तपत्र महात्म्मय 
र्ात असतानाि माडखोलकर इिारा देतात. - ‘दयावर निीब काढायला णनघालेला नाणवक जसा केव्हा 
िािेर्ार बनतो. तसेि महत्वाकाकं्षी वृत्तप्रकारािेही किी किी होते.’ तथाणप “या अिःपातातंही एक प्रकारिा 
जोम व जोष आहे व या मुक्त व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याला तरी त्यामुळे बािा येत नाही. टीकालेखकाने 
माडखोलकरानंा भलीबुरी मुबालक प्रणसध्दी णदली. तात्यासाहेब कोल्हटकर हे साणहत्य रु्रु हे णटकालेखनानेि 
माडखोलकरानंा णमळवनू णदले. कादंबरी, कणवता, नाटक वर्ैरे लेखनप्रकारा बरोबर राजकीय स्वरुपािे मला 
एकवळे णिवराळपिा पत्करेल पि खुषमस्करेपिा पत्करिार नाही. ‘राईट अप’ िा तेजीमंदीिा सट्टा खेळिारा 
वृत्तपत्रकार सबिं देिाला फसव ूिकतो. म्महिूनि वृत्तपत्रकार लोकसंमुख असावा लार्तो. समाजणनष्ठ असावा 
लार्तो. जर्ाच्या सामुदाणयक मनािी अहर्मनि तो बोलत असतो. “मी आणि माझे साणहत्य’ या गं्रथातील हे 
णनवदेन माडखोलकराचं्या वृत्तपत्रव्यवसायाच्या स्विमािे अस्सल रूप वािकासंमोर उभे करते. 
 
र्ीकािेखनाबाबतचे हृद  गत :- 
 

टीकालेखनाबाबत माडखोलकरानंी दोन प्रकारिी णनवदेने माडंली आहेत. एक म्महिजे स्वतः णवणवि 
गं्रथ, िळवळी, मतप्रवाह, घटना वर्ैरेबाबत केलेल्या समीक्षा लेखना णवषयी. दुसरे णनवदेन येते ते 
माडखोलकरानंी केलेल्या टीकेवर प्रणतणक्रया म्महिून त्याचं्या कादंबऱयांवरील अणभप्राय म्महिनू येिाऱया 
टीकालेखनावरील. टीका ही नेहमी प्रणतटीका पे्ररत जाते. टीकेिे मोहोळ उठवत जािे हे एकूि 
माडखोलकरानंा णप्रय असाव ेककवा त्याचं्या कपाळावरील लहान खड्ड्यािा तो ज्योणतषिास्त्रीय पणरिाम तरी 
असावा. माडखोलकर १९२९ मध्ये वािकापंुढे प्रथम आले ते समीक्षक ककवा टीकाकार म्महिनूि. 
माडखोलकराचं्या ‘दोन तपापैंकी पणहल्या तपाति आिुणनक कणवपंिक, णवष्ट्िु कृष्ट्ि णिपळूिकर व णवलाणपका 
हे तीन प्रबिं प्रणसद्ध झाले. णविषेतः र्डकरी आणि केिवसुत संप्रदायावरील णटकालेखनी माडखोलकरानंी 
उदंड केले. हे टीकालेखन करताना इंग्रजी समीक्षालेखनािा आपल्यावर खूप प्रभाव असल्यािे ते मान्य 
करतात. तात्या साहेब कोल्हटकराचं्या इिाऱयानंतर प्रारंभीच्या कडक टीकेला सद्  णभरु िी िे वळि लार्ले. 
जे आज वािले असता मनाला पिाताप ककवा िरम वाटावी असे एक ही व्यणक्तदे्वष दूणषत ककवा अन्यायी गं्रथ 
परीक्षि मी केलेले नाही. इतकेि नव्हे तर ज्याचं्या वािीतून ककवा लेखिीतून माझी णनरर्गल नालस्तीि नेहमी 
बाहेर पडते अिा सद्  रृ्हस्थानंी जेव्हा आपली पुस्तके माझ्याकडे अणभप्रायाथग पाठवली तेव्हा त्यािंाही परामिग 
मी रु्िग्रहिबुद्धीनेि घेतलेला आहे’ असा आत्मणवश्वास युक्त णनवाळा माडखोलकरानंी णदलेला आहे. )मी आणि 
माझे वािक( कादंबरीलेखन हा सुद्धा टीका लेखनािाि प्रकार माडखोलकर मानतात. ‘फरक एवढाि की पूवी 
मी फक्त गं्रथावर टीका करीत असे. आता जीवनावरही करतोर्. मराठी टीकेिे स्वरूप इंग्रजीतील “णरव्हय”ू 
(Review( सारखे आहे. तंत्रािे सािे आणि प्रणतणष्ठत णविारप्रिाली यानंा न जुमानिारे ते व्रात्य, दंडनीय असे 
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मानिारी ही टीका होय. णनबंिमाला, केसरी, णवणवि ज्ञान णवस्तार, सरस्वती मणंदर वर्ैरे णनयत काणलकातूंन 
ज्या टीका आलेल्या आहेत त्या सामान्यतः लेखकानंा नादान ठरणविाऱया होत्या. कारि त्या गं्रथ परीक्षिावर 
जॉन्सन, जेफे्र आणि मेकॉले याचं्या णवदारक टीका पद्धतीिी िाप होती. हे असे तरी का झाले? या प्रश्नािे 
माडखोलकर उत्तर देतात. ‘महाराष्ट्रात गं्रथपरीक्षिाच्या कामाला वृत्तपत्रातून आरंभ झाला.’ 

 
सजगनिील टीका )Creative criticism( या पद्धतीिा णवकास महाराष्ट्रात होऊ िकला नाही याबद्दल 

माडखोडलकरानंा खेद वाटतो. सेंट व्यूव्ह, टेन, पेटर, मोले ब्रणँडस, रॅले इत्यादी इंग्रजी समीक्षकानंी 
सजगनिील टीकापद्धती पूिगत्वाला नेली आहे. ‘संस्कृतातील भाष्ट्यगं्रथ बव्हंिी सजगनिील स्वरूपािे आहेत. 
ज्ञानेश्वरी आणि र्ीतारहस्य हे सजगनिील टीकेिे दोन ठळक नमुने. गं्रथ हा गं्रथकाराच्या मनोवृत्तीिा आणि 
जीणवतािा एका परीने अणवष्ट्कार असतो. एकूि मराठी टीकावाङ् मायाला िाळामास्तरच्या पेपरतपासिीिी 
णनःकृष्ट कळा यावी यात नवल काय?’ ही माडखोलकरािंी टीकेवरील टीका आहे. रहस्योद्धग्राही टीका 
णलहावयाला अव्वल दजािी कल्पनािणक्त आणि मनोर्ाहन कुिलता लार्त असते. टीकाकार समानिमा 
असावा लार्तो. टीकाणवषय व टीकाकार समरस होतात तेव्हा त्याचं्या समािीतून उत्कृष्ट कलात्मक टीकाकृती 
णनमाि होते. ‘महाराष्ट्रात वाङ्मयाला नवीन वळि लाविारा, व्यणक्त, संस्था, समाज आणि साणहत्य यािंा 
प्रभाविाली टीकाकार- णवष्ट्िुिास्त्री णिपळूिकर हा एकि झाला. ‘ही माडखोलकरािंी णिपळूिकराचं्या 
टीकाकायाबद्दलिी सतंोषािी पावती आहे. )कालपरत्व ेव प्रसंर्ानुसार माडखोलकराचं्या णनष्ट्कषांमध्ये फरकही 
पडतात.( 

 
माडखोलकर आपल्या टीकाकाराबंद्दल काय म्महितात? माडखोलकर प्रखर टीकेिा णवषय बनले. 

यािी दोन प्रमुख कारिे युक्मात्मा ही कादंबरी नार्कन्या, डाकबंर्ला, िाप वर्ैरे कादंबऱयामंिून आलेली 
तथाकणथत अश्लील व णवकृत विगने आणि मुखवटे, प्रमद्वारा वर्ैरे कादंबऱयातून र्ािंीवादावर झालेली णवदारक 
टीका, णवदभातील अनेक काँगे्रसनेती मंडळी संयुक्त महाराष्ट्र णनर्ममतीच्या प्रिाराला णवरोिी होती. मुक्तात्मा 
वािून फडके, खाडेंकर, अते्र, यानंी कादंबरीलेखनाच्या फंदात न पडण्यािा सल्ला जाहीरपिे माडखोलकरानंा 
णदला. बुजुर्ांनी टीकेिी झोड उठवली पि माडखोलकराचं्या कादंबऱयाचं्या अनेक आवृत्त्या णनघत होत्या. 
वािक मोठ्या संख्येने आपल्या आपल्या कादंबऱया वाित आहेत. हीि त्याचं्या पसतंीिी पावती, असे 
माडखोलकर मानत होते. माडखोलकर टीकेने व्यणथत असत. णकत्येकदा टीकाकाराबंद्दलिा रार् उपरोिाने ते 
व्यक्त ही करीत. ‘नसता टीकाकारािंा व्यापार/ तर कैिा असता कवीिा उद्धार? ‘हे वाङ्मय वैदू जर्ात आहेत 
म्महिून प्रणतष्ठेच्या खोट्या कल्पनानंी वारंवार बहकिारी लेखकािंी डोकी थोडीतरी णठकािावर राणहली आहेत.’ 
‘टीकाकाराणंवषयी मला आदर आहे’ अिी णटप्पपिी माडखोलकरानंी अनेक णठकािी सािली आहे. 
माडखोलकरानंी टीकेच्या हलकल्लोळात अर्दी सौ. िातंाबाईंच्या णनषेि नापसंतीलाही भीक घातली नाही. 
‘माझ्या टीकाकारािंी मते प्रमाि मानून जर मी लेखिी कायमिी खाली ठेवली असती तर भरं्लेले देऊळ, 
कातंा, िंदनवाडी यासंारख्या कादंबऱया णलणहण्यािे भाग्य लाभले नसते.’ हे माडखोलकरािें समथगन त्याचं्या 
एकूि लेखनामार्ील मनोिारिेिी सुसंर्त आहे. ‘सर्ळ्या णवफलतेतही आपल्या अतंःकरि प्रवृत्तीला प्रमाि 
मानून िालल्यािे समािान माझ्या मनाला खणित आहे.’  ‘लेखन हे आपले स्वभावज, णनयतकमग आहे यािी 
जािीव मला बुद्धी जार्तृ होता क्षिीि झाली.’  ‘दोन तपे’ या गं्रथातील वरील महत्वािी आत्मकथने 
माडखोलकराचं्या लेखनव्रतािा उलर्डा करतात. नार्कन्येिा उल्लेख प्रा. सौ. कुसुमावतीबाई देिपाडें 
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‘उपजीणवकावादी अनुकृती’ असा करतात. आपल्या कादंबऱया जीणवकावादािी अपत्ये असतील तर त्यात र्ैर 
काय? पैसा आणि कीर्मत या दोहोंसाठी आपि कादंबरी लेखन केले असे माडखोलकर आणभमानाने सारं्तात. 
कादंबरीलेखनावर पैसा णमळणवण्यािे सािन असा णिक्का मारिे हा माडखोलकराचं्या िब्दात ‘िालणिष्टपिा’ 
(Snobbery) होय. ‘मी टीकाकार आणि पत्रकार आहे म्महिूनि मी यिस्वी कादंबरीकार होऊ िकलो. असे ते 
म्महितात.’ अणभजात लेखकाच्या कपाळी समकालीन टीकाकारानंी घातलेले िोंडे परदेिातूनही माडखोलकर 
र्ोळा करुन आितात. डॉ. जॉन्सनने ‘गे्र’ च्या ‘एलेजी’ िी कुिाळी केली. ग्रीनने िके्सपीयरवर णटकेिा िमाका 
उडवला. आिखी नाट्यािायग खाणडलकरावंर ‘सरस्वतीमंणदरात’ काय कमी जहरी टीका आली। - असा 
नादान नाटककार जन्माला तरी किाला आला? णकती णदवस आमिा अन्त पाहिार? त्या मानाने आपल्यावर 
खूपि सौम्मय टीका आली हे पाहून माडखोलकर खूष होतात. 
 
कादंबरीिेखन व एकूण ्ाशहत्यिेखन शवषयक भूशमका : - 
 

‘लणलत वाङ् मय बोलून िालून मानवी जीवनािी अनुकृती, प्रणतकृती ककवा णवकृती होय. मर् अिा 
वाङ् मयािे टीकाकार होण्यापेक्षा णविाल मानवी जीवनािे टीकाकार होिे अणिक उद्  बोिक अणिक 
आल्हाददायक नाहीं काय? या भावनेने माडखोलकर कादंबरीलेखनाकडे वळले. टीकालेखनाने णवनाकारि 
रोष ओढवनू घेण्यापेक्षा खाडेंकर फडके याचं्याप्रमािे कादंबरी लेखन कराव ेअसा सौ. िाताबाईंनी सतत आग्रह 
िरला आणि माडखोलकरानंी ‘मुक्तात्मा’ ही आपली पणहली कादंबरी णलणहली. संस्कृत प्रिुर बोजड भाषेिा 
तीवर आरोप झाला. तथाणप आपि प्रत्येक कादंबरीमध्ये भाषा बदलत रे्लो. वरं् भाषेिा नाद, आणदवासी बोली 
यािंाही वापर कादंबरी लेखनामध्ये करीत रे्लो. असा माडखोलकरािंा दावा आहे. “आपि वास्तववादी 
लेखक आहोत )फडके भोर्वादी तर खाडेंकर भतूदयावादी!(’ हे त्यािें म्महििे “जे मानवी जीवनािे णवलक्षि 
वैणित्र्य पत्रकार या ना त्याने सावगजणनक िळवळीत वावरत असताना मी पाणहले त्यातूनि माझ्या बहुतेक 
कादंबऱया णनमाि झाल्या आहेत.’ सवगि बाबतीत अर्दी णभन्न स्वरुपाच्या अिा कादंबऱया माझ्या 
वृत्तपत्रव्यवसायातील आणि सावगजणनक जीवनातील अवलोकनािा आणि अनुभवािा उपयोर् करुन मी 
णलणहल्या! ‘महाराष्ट्रातील इतर कादंबरीकारानंी न दाखवलेली णविाल आणि णवणित्र, भव्य आणि भोर्लोलुप 
अिा मानवी जीवनािी णकतीतरी नाणवन्यपूिग अंर्ोपारें् मी मराठी वािकानंा दाखवली हे मात्र णनस्संिय! “मी 
कादंबरी लेखनाकडे का वळलो’ या लेखात माडखोलकरानंी वरील आत्मकथन स्पष्ट िब्दात माडंले आहे. 

 
‘मी जो कादंबरीकार झालो तो केवळ समाजजीवनािा टीकाकार म्महिून” हे माडखोलकरािें णनवदेन 

महत्वािे ठरते. हे महत्व दोन प्रकारिे. मध्यप्रातं - णवदभग भार्ातील श्रीमंत खानदानी जीवनािा होत िाललेला 
लोप आणि उच्च मध्यमवर्ातील पणरवतगने माडखोलकरानंी अनेक कादंबऱयामंिून माडंली. ‘सत्यभामा’ 
कादंबरीच्या णनवदेनात त्यानंी तसा स्पष्ट उल्लखेही केलेला आहे. रुच्क्मिी, उर्ममला, सत्यभामा ही कादंबरी 
त्रयी या णवणिष्ट समाजणित्रिािी साक्षी आहे. माडखोलकर राजकीय, भाणषक िळवळीतले एक सैणनक होते. 
अनेक क्राणंतकारक, राजकारििुरंिर व्यक्तींिी त्यािंा णजव्हाळ्यािा संबिं होता. या व्यकक्तिी णित्रिे णवणवि रुपे 
िारि करुन माडखोलकराचं्या कादंबऱयात आली आहेत. माडखोलकर राजकीय कादंबरीकार मानले 
जातात. ‘मी राजकीय कादंबरीकार नाही’ असा दावा करुनही आपल्या कादंबरीला राजकीय का म्महटले जाते 
यािे ते णवश्लेषि करतात. ते असे “माझ्या कादंबऱयामंध्ये राजकीय ििा जास्त येत असल्यामुळे वािकानंी ही 
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पदवी बहाल केली असावी.” (मी आणि माझे साणहत्य - पृष्ठ क्र. १५७( पि “केवळ राजकीय ििेमुळे कादंबरी 
राजकीय होत नाही. राजकारि हे व्यणक्तवादी नसते. राजकारि म्महिजे समुदायाच्या णविाल मनािी 
हालिाल. राजकीय कादंबरीला युरोपात समाजात्मक कादंबरी – Socio- logical fition असे म्महितात. 
‘मुखवटे’ या माझ्या कादंबरीला प्रभाकर पाध्ये यानंी वृणत्तका )Reportage( म्महटले. माझ्या राजकीय 
कादंबऱयािें विगन करायला इतका समपगक िब्द दुसरा खास सापडिार नाही’ असे म्महिून )राजकीय कादंबरी 
- मी आणि माझे साणहत्य( णविाल सामूणहक मनािी आंदोलने णिणत्रत करिाऱया आपल्या अनेक कादंबऱया 
राजकीय आहेत हे णवविेनाच्या ओघात माडखोलकरानंी मान्यही करुन टाकले. 
 

माडखोलकरावंरील िृरं्ाणरकतेच्या वा अश्लीलतेच्या आरोपाबाबत त्यानंा काय म्महिायिे आहे? 
माडखोलकर म्महितात. - ‘नार्कन्येमध्ये जो िृरं्ार येतो तो संभोर्िृरं्ार नाही. णवप्रलंभ िृरं्ार आहे.” “हीि 
कादंबरी संस्कृतमध्ये णलणहली असती तर समीक्षकाचं्या प्रिसेंला पात्र ठरली असती.” हा मामा वरेरकरािंा 
अणभप्राय माडखोलकर पुढे करतात. ‘दोन तपे’ मध्ये माडखोलकर णलणहतात- ‘संस्कृत साणहत्यािे बाराव्या 
वषापासून रु्जगरिास्त्र्यासंारख्याकंडून संस्कार झाले. कुमारसंभवाच्या आठव्या वर्ातील काम दोहदािा 
परमाथग पं. रमावती  णमश्रजींनी समजावनू णदला. ससं्कृत कवींनी िृरं्ार वारंवार आळवला आहे. उमामहेश्वर 
आणदणमथुनािे युर्ायुर्ावर पसरलेले अद्ध भतुरम्मय प्रियजीवन माडखोलकराचं्या कितनावर िाप पाडून 
असिारि. आळवला णिवाय िृरं्ारविगन केवळ माडखोलकरानंाि वज्यग का असाव?े नायकनाणयका णवप्रलंभ 
का होईना पि िृरं्ार आळवत असता त्याचं्या संवादात हैद्राबाद संस्थानातील कहदुप्रजेिा िळ, स्पेन आणि 
िीनमिील लोकयुद्धािे भीषि प्रसंर् यािंी ििापि होती. )म्महिजे माडखोलकरानंी णवनोद पि आिला.( 
माडखोलकरानंी आपल्या ‘बहुतेक कथातं विगन केलेले प्रसंर् अनुभतू आणि वास्तणवक आहेत. केवळ 
कल्पणनक अिी प्रायः एकही घटना नाही’ असे म्महटले आहे कै. रावसाहेब रामिंद्र वासुदेव फुले या राजकारि 
िुरंिर व्यक्तीबरोबर माडखोलकरानंी जीवनाच्या णवणवि अंर्ािा मुक्तपिे अनुभव घेतल्यािे त्यािेंि णनवदेन 
आहे. ‘सवग प्रकारच्या णनिािरिािी निा मनसोक्त लुटली आहे.’ (मी आणि माझे साणहत्य- पृष्ठ क्र. १७४-माझे 
कथालेखन( 
 

आपि का णलणहतो? लेखनािा हेतू काय? या प्रश्नानंा माडखोलकर नेहमीि सरळ उत्तरे देत नाहीत. 
एकदा म्महितात ‘लेखक होण्यापेक्षा न्हाव्यािा, िोब्यािा, खािावळवाल्यािा िंदा मािसाने करावा. हा प्रणतणष्ठत 
पि वाझंोटा िंदा मात्र मुळीि करु नये. उदरणनवाहािे दुसरे सािन नाही म्महिून आपि लेखनाकडे वळलो. 
असे म्महित असतानाही माडखोलकर ‘प्रकृणतस्त्वा ंणनयोक्ष्यणत ।’  ‘या र्ीताविनािा आिार घेतात. स्वतः च्या 
मनाला तळमळत ठेवनू आणि बुद्धी संवदेनानंा दाबनू टाकून केलेल्या व्यवसायात यि णमळाले तरी त्यात सुख 
नाही आत्मणवकासािा आनंद नाही. )मुक्तात्मा( आत्मणवकास हा माडखोलकराचं्या लेखनामार्ील हेतू आहे. 
त्याणिवाय प्रिारािे प्रभावी सािन म्महिून ते लेखनािा र्ौरव करतात. ‘अणहल्याच्या माध्यमातून 
क्राणंतकारकापंासून मध्यमवर्ापयंत जाऊन पोिलो. णनरणनराळया रंु्तारंु्तीच्या राजकीय आणि सामाणजक 
समस्या सामान्य वािकवर्ाच्या णनदिगनाला आिनू णदल्या.” असे ते म्महितात. )मी आणि माझे वािक( 
साणहत्यणनर्ममतीिा माडखोलकरािंा हेतू या आत्मकणनवदेनातून स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. 
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एका शनवाश्ताची कहाणी : 
 

म. र्ािंींच्या हत्येनंतर महाराष्ट्रभर णवणिष्ट जाती व वर्ग याणंवषयी सतंापािा आर्डोंब उसळला. श्री. र्. 
त्र्यं. माडखोलकर नार्पूरच्या दै. तरुि भारत िे संपादक होते. म. र्ािंीजींच्या राजकारिावर अनेकदा टीकेिे 
प्रहार तरुि भारतने केलेले. णिवाय १९४३ च्या बेळर्ाव येथील महाराष्ट्र साणहत्य संमेलनातील णवभार्ीय 
अध्यक्षपदावरुन केलेल्या भाषिापासून माडखोलकरानंी संयुक्त महाराष्ट्र णनर्ममतीिा प्रिार अत्यंत जोमाने 
िालणवलेला होता. णवदभग- मध्यप्रातंातील णवणिष्ट काँगे्रसनेते मंडळी त्यामुळे प्रक्षुब्ि झालेली होती. स्वतंत्र 
णवदभग राज्याच्या णनर्ममतीिी त्यािंी मार्िी होती. या सवांिा पणरिाम म्महिनू नार्पुरात नरकेसरी पे्रस, तरूि 
भारत कायालय व माडखोलकरािंा िातंाणनवास यािंा णवध्वसं करण्यात आला. तरूि भारत हे सतत बहुजन 
समाजािा कैवार घेिारे पत्र होते. ते णविषे ध्यानात घेण्यासारखे आहे. या ‘एका णवणिष्ट प्रक्षोभािे आलेखन’ 
माडखोलकरानंी तेरा णदवसात पुरे केले. या सत्त्वपरीके्षच्या कालखंडात माडखोलकर अत्यतं खंबीर व 
णनर्मवकार राणहले. ‘प्राप्तं प्राप्त ंउपासणत हृदयेना पराणजतः’ या उक्तीिाि त्यानंी प्रत्यय णदला. पोलीस संरक्षि 
नाकारले. णवरोिकापंढेु रु्ढरे् टेकले नाहीत की बहुजन समाजाबद्दल एवढीही कटुता मनात बाळर्ली नाही. 
उलट ते णलणहतात, “या दुिगर संकटामुळे माझ्या णवषयी आणि तरूि भारता णवषयीही अणखल महाराष्ट्रातील 
णनरणनराळ्या पक्षाचं्या आणि वृत्तींच्या लोकानंा णकती आत्मीयता ककवा अर्त्य वाटते यािी प्रिीती मला 
उत्कटतेने आली’. ‘नथू राम र्ोडसे णदल्लीला जाताना नार्पूरला उतरला. माडखोलकरानंी त्याला आपल्या 
घरी मेजवानी णदली व स्टेिनवर पोिणवले.’ अिी अफवा सवगत्र पसरली आणि जमावाच्या संतापाला पारावार 
उरला नाही. ‘मृत्यु? ही पूिाहुणत’ या र्ािंीजींवरील अग्रलेखाने “र्ािंीजींिे मरि श्रीकृष्ट्िाच्या मृत्युपेक्षाही 
अणिक उन्नत, अणिक वीरोणित आणि स्फूर्मतप्रद आहे. जिू येिू णिस्तािा मृत्य’ू असे माडखोलकरानंी 
आदरपूवगक म्महटले होते. नार्पुरिे श्रीमंत प्रतापकसह भोसले यानंी स्वतः आपल्या र्ाडीतून माडखोलकरानंा 
आपल्या वाड्यात नेले. माडखोलकरािंा जीव वािवला. बेफाम झालेला जमाव, संयुक्त महाराष्ट्रािे णवरोिक, 
तरुिभारतिे कनदक या सवांिे विगन करीत असतानाि माडखोलकरानंी ब्राह्मि बाह्मिेतर वाद, संयुक्त 
महाराष्ट्रािा प्रश्न, र्ािंीवाद वर्ैरे णवणवि णवषयासंंबिंी जे णविार मंथन केले ते अत्यतं मूलर्ामी आहे. 
िातंाणनवास उध्वस्त झाले यािे खरे दुःख त्यातील प्रिंड गं्रथसंग्रह, पत्रव्यवहाराच्या फाईल्स नष्ट झाल्यािे 
होते. या गं्रथ सगं्रहालयात कोिकोिते गं्रथ नष्ट झाले त्यािी केवळ स्मरिाच्या आिारे जी सणवस्तर यादी 
माडखोलकरानंी णदली आहे ती त्याचं्या तल्लख स्मरििक्तीिी द्योतक आहे. गं्रथपे्रमािी साक्ष आहे. मािुसकीिा 
र्णहवर अनुभवत असतानाि दोन थोर अकहसक व्यक्तींच्या कहसक वृत्तीिे क्लेिदायक अनुभवही 
माडखोलकरानंी णदलेत. आिायग दादा िमाणिकारींना माडखोलकरािें घर लुटले रे्ल्यािे दुःख झाले पि 
तरूि भारतािा णवध्वसं झाल्याबद्दल मुळीसुद्धा वाईट वाटले नाही. तसे त्यानंी बोलून दाखणवले. सतं तुकडोजी 
महाराज जमावापुढे म्महिाले- ‘आजसे बम्ममन हणरजन हो र्या और हणरजन बम्ममन हो र्या.” सतंपिाच्या 
भणूमकेला हे णविान मुळीि िोभिारे नाही’ एवढीि णटप्पपिी माडखोलकर करतात. 
 

महाराष्ट्रातील सामाणजक िलन वलनािे सूक्ष्म आणि णववकेी णवविेन या क्षोभाच्या क्षिीही 
माडखोलकरानंी केले ते अणतमोलािे आहे. ‘समाजातील संपन्न, सुच्स्थत सुसंस्कृत लोकाणंवरुद्ध जो 
णनरणनराळया प्रकारिा असतंोष समाजाच्या खालच्या उपेणक्षत, अककिन, असंस्कृत घरात आज िुमसतो आहे, 
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त्यािाि हा एक स्फोट आहे. खरोखरी Have आणि Have nots याचं्यातल्या अणनवायग लढ्यािाि हा एक भार् 
आहे.’ ( पृ. क्र. १८५( 

 
१९४३ मध्ये बेळर्ावंच्या महाराष्ट्रसाणहत्य संमेलनाच्या लणलत साणहत्य णवभार्ाच्या अध्यक्षपदावरून 

माडखोलकरानंी सयुंक्त महाराष्ट्र णनर्ममतीिा ठराव माडंला ‘मंुबई आणि मध्यप्रातं व वऱहाड या दोन प्रातंातील 
तसेि या दोनही प्रातंाचं्या स्थलसीमेत मोडिाऱया देिी संस्थानातील सवग’ सलर् प्रदेि, हैद्राबाद संस्थानातील 
मराठवाडा आणि पोतुगर्ीज सते्तखालील र्ोमतंक यािंा संयुक्त महाराष्ट्र प्रातं णनमाि करावा.’ या ठरावावर 
लालजी पेंडसे भाष्ट्य करतात. ‘काळािे औणित्य लक्षात घेऊन त्यानंी )माडखोलकरानंी( महाराष्ट्र 
एकीकरिावर भार णदला. इतका की महाराष्ट्र राज्यािी प्रस्थापना होऊन िुकली असली तरी त्या भाषिािे 
महत्त्व कमी होिार नाही. )महाराष्ट्रािे महामंथन - लालजी पेंडसे( 
 

िवेटी र्जाननराव ओंकारस्वरूप िब्द ब्रह्मािेि उपासक होते. ते म्महितात- ‘वाङमय मी सािन 
मानतो. साध्य नाही.’ णिवत्वािा प्रिार हे माडखोलकरी साणहत्यािे प्रयोजन आहे. जीवन आणि कला यात भेद 
करिेि भ्रामक आहे. जीवनाला सोडून कला नसते. कलेवािून जीवनात स्वास्र्थ्य नाही. साऱया लेखन 
भाषिामंिून माडखोलकरानंी दोन भव्य स्वप्पने पाणहली. वािकानंा श्रोत्यानंा सतत वाटली. 

 
‘संयुक्त महाराष्ट्र आणि भारतीय राष्ट्रकुटंुब याचं्या स्थापनेिी ही उज्ज्वल, भव्य स्वप्पने! या दोन 

स्वप्पनाचं्या साफल्याच्या ईष्ट्येने मी णविाल कहदुत्वािा, आतंरजातीय आणि आंतरिमीय णववाहािा ब्राह्मि-
ब्राह्मिेतर आणि अस्पृश्य याचं्या एकंकारािा व ही णवराट समाजक्रातंी घडवनू आिण्यासाठी माक्सगवादािाही 
पुरस्कार रे्ली सत्तावीस वष ेकरीत आलो आहे.’ (एका णनवाणसतािी कहािी - पृष्ठ क्र. ८७( 

 
माडखोलकरानंी णवपलु आत्मकथने केली आहेत. साऱयािंाि समाविे एका लेखात होऊ िकिार 

नाही. णकतीही पाते्र भरून घेतली तरी णविाल प्रवाह बाहेर णिल्लक राहतोि. त्या र्ंर्ोदकािा एक कलि सुद्धा 
तीथगयाते्रिे साफल्य देिारा असतो. माडखोलकराचं्या जन्मानंतर एका ितकािी पूती होत आहे. त्याचं्या 
स्वप्पनपूतीलाही साफल्यािेकाठ लाभोत ही मनोमन प्राथगना! 
 

❇ ❇ ❇ 
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| ्युंि महाराष्ट्राच्या ्कंल्पनेचे शिल्पकार |  
-------------------------------------------------------------------------राम िवेाळकर 
 

णवदभग हा पूवी आणद महाराष्ट्र मानला जात असे. आयांिे आयावतातून दणक्षिापथात पदापगि झाले, ते 
णवदभाच्या प्रदेिात. त्यामुळे वाङ्मयामध्ये णवदभािा उल्लखे आढळतो. महाराष्ट्रािा पणहला उल्लेख बाकी २००० 
वषापूवीच्या होळे णिलालेखात “णत्रक् महाराष्ट्र” म्महिून आला आहे. ज्ञानेश्वरीतही ‘महाराष्ट्र मंडळ’ असा 
उल्लेख आहे. महानुभावाचं्या िक्रिरस्वामी कृत सूत्रपाठाच्या भाष्ट्यामध्ये महाराष्ट्राच्या ितुःसीमा साणंर्तल्या 
असून त्यािे विगनही आले आहे. त्यात महाराष्ट्राला ‘महंत राष्ट्र’ म्महटले आहे. ‘महाराष्ट्रीय असाव’े असा 
िक्रिर स्वामींिा कटाक्ष होता. 
 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेिी पायाभरिी णवदभाति झाली. मध्यप्रातं आणि वऱहाडच्या 
णविानसभेमध्ये बॅ. रामराव देिमुख यानंी त्या प्रदेिात समाणवष्ट असलेल्या मराठी भाणषक लोकािंा एक स्वतंत्र 
णवदभग प्रातं णनमाि करण्यािा ठराव माडंला होता. मुख्यमंत्री पंणडत रणविकंर िुक्ल यािें या प्रस्तावाला 
अनुमोदन होते. व १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी हा ठराव एकमताने संमत झाला. मराठी भाणषक प्रदेि एकत्र 
आिण्यािा संकल्पािा हा पणहला उद्  र्ार होता. महाराष्ट्र एकीकरिाच्या प्रयत्नातील पणहला टप्पपा या दृष्टीनेि 
या घटनेकडे पाहाव ेलारे्ल. 

 
त्यानंतर १५ ऑक्टोबर १९३८ रोजी मंुबईला स्वा. सावरकराचं्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या साणहत्य 

संमेलनात णवदभासह सवग मराठी भाणषक प्रदेिाच्या सलर् महाराष्ट्रािी मार्िी करिारा ठराव संमत झाला. 
त्यानंतर १९३९ मध्ये नर्रच्या साणहत्य संमलनानेही हाि प्रस्ताव पाणरत केला. त्यािी फलश्रतुी म्महिजे २८ 
जानेवारी १९४० रोजी बॅ. रामराव देिमुख याचं्याि अध्यक्षतेखाली मंुबईला संयुक्त महाराष्ट्र सभा स्थापन 
झाली. महाणवदभग, मराठवाडा, मध्यमहाराष्ट्र, कोकि व मंुबई या पाि घटक प्रदेिाचं्या स्वतंत्र मराठी राज्यािी 
स्थापना हे उणद्दष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले. या संस्थेतफे २४ मे १९४० रोजी पणु्याला डॉ. तु. ज. केदार 
याचं्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र एकीकरि पणरषद आयोणजत करण्यात आली. म. म. द. वा. पोतदार हे णतिे 
स्वार्ताध्यक्ष होते. पि पुढे संयुक्त महाराष्ट्र सभा णनष्ट्प्रभ झाल्यामुळे यातून मार्ग काढण्याकणरता णवदभाने लो. 
अिे याचं्या नेतृत्वाखाली पुढाकार घेतला. १८ ऑर्ष्ट रोजी विा येथे वैदभीय कायगकत्यांिी पणरषद झाली. णतने 
स्वतंत्र णवदभाच्या स्थापनेसाठी आदंोलन करण्यािा संकल्प केला. त्यािवळी महाराष्ट्र एकीकरिाच्या 
िळवळीस हातभार लावण्यािीणह तयारी बोलून दाखणवली. स्वतंत्र णवदभग हे संपूिग महाराष्ट्र एकीकरिाच्या 
मार्ातले पणहले पाऊल होते. हे या संकल्पाने आता स्पष्ट झाले. 
 

मराठी साणहत्य संमेलनानंी मंुबई साणहत्य संमेलनातील ठरावािा सातत्याने पाठपुरावा केला. १९३९ 
मध्ये नर्र, १९४० मध्ये रत्नाणर्री व १९४१ मध्ये सोलापूर येथे झालेल्या संमेलनात स्वतंत्र मराठी राज्याच्या 
स्थापनेिे ठराव एकमताने समंत झाले. 

 
त्यानंतर मराठी पत्रकार पणरषदेने मे १९४३ मध्ये ज. स. करंदीकर याचं्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 

अणिविेनात पंिखंड महाराष्ट्राच्या मार्िीिा ठराव संमत केला. ३ आक्टोबर १९४३ रोजी महाणवदभग पणरषदेिे 
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दुसरे अणिविेन बॅ. जयकर याचं्या अध्यक्षतेखाली अमरावती येथे झाले. त्या पणरषदेत मध्यप्रदेिातील मराठी 
भाणषक णवभार्ािा ‘महाणवदभग’ नावािा प्रातं स्थापन करण्याच्या विा ठरावावर णिक्का मोतगब करण्यात आले. या 
नव्या णवदभात अमरावती, अकोला, नार्पूर, भडंारा व िादंा णजल्हयाच्या सरहद्दीवरील मराठी भाणषक णवभार्, 
तसेि खाडंवा, बैतुल, किदवाडा व बालाघाट या कहदी भाणषक णजल्हयामंिील मराठी भार्ािा समाविे अपेणक्षत 
होता. बॅ. जयकरानंी आपल्या अध्यक्षीय भाषिात मराठी भाणषक प्रदेिाच्या एकीकरिाच्या मार्िीिा पणहला 
हप्ता म्महिनू महाणवदभािी मार्िी पुढे रेटण्यािी व्यवहायग सूिना केली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मार्िीच्या व 
िळवळीच्या वाटिालीिा हा आढावा लक्षात घेतला, तर र्. त्र्यं. माडखोलकरािें या बाबतीतले योर्दान 
ठरणविे िक्य होते. 

 
णतभरं्लेल्या महाराष्ट्राच्या एकीकरिाच्या कल्पनेिे पणहले श्रेय श्री. नरकसह कितामि केळकराकंडे 

जाते. त्यानंी १९११ च्या सुमारास केसरीमध्ये लेख णलहून या आकांके्षिे सूतोवाि केले होते. त्यावळेी 
माडखोलकर, त्र्यं. णव. पवगते या समवयस्क णमत्रामंध्ये या णवषयावर ििाही झाल्या होत्या. त्यानंतर पिंवीस- 
तीस वषांनी माडखोलकराचं्या मनात महाराष्ट्र एकीकरिाच्या कल्पनेला कृतीरुप देण्याच्या णविाराने घर 
केले. त्यानंतर साणहत्य संमेलने, वा णठकणठकाििे वाङ् मयीन उपक्रम यािें जे जे व्यासपीठ उपलब्ि झाले, त्या 
सवांिा उपयोर् माडखोलकरानंी याि णविारािा पाठपुरावा करण्यासाठी केला. मर् ते ७ जून, १९३७ रोजी 
महेश्वर येथे झालेले मध्यभारतीय मराठी साणहत्य संमेलन असो, ६ जानेवारी १९४० रोजी उज्जणयनी येथे झालेले 
महाराष्ट्र वाङ्मय मडंळािे आठव ेअणिविेन असो, २९ मे, १९४० िे पुण्यातील िारदोपासक संमेलनािे नवव े
अणिविेन असो, कल्यािच्या मंुबई प्राणंतक साणहत्य संमेलनािे )१६ नोव्हेंबर १९४०( सातव ेअणिविेन असो, 
बडोद्याच्या वाङ्मय पणरषदेिे )१ फेबु्रवारी १९४१( सातव ेअणिविेन असो, मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या २६ 
जुलै, १९४१ रोजी झालेला बेिाळीसावा वार्मषकोत्सव असो की औरंर्ाबादला २८ मे, १९४५ रोजी झालेले 
मराठवाडा साणहत्य संमेलनािे अणिविेन असो, माडखोलकरानंी सातत्याने महाराष्ट्र एकीकरिाच्या प्रदीघग 
काळापासूनच्या अंतःकरिातील ध्यासालाि पुन्हा पुन्हा आणि जािीवपूवगक प्रकटपिे वाच्यता णदली. वाङ्   
मयीन व्यासपीठावरुन भाणषक राजकारिािा प्रिार करीत असल्यािा आळ पत्करुनही माडखोलकरानंी दहा 
वष े आपल्या सवग भाषिात या एकाि णवषयाला अग्रक्रम णदला. या आग्रहािे पयगवसान १२ मे, १९४६ रोजी 
बेळर्ाव येथे झालेल्या णतसाव्या महाराष्ट्र साणहत्य संमेलनात झाले. माडखोलकर संमेलनातील लणलत 
साणहत्य िाखेिे अध्यक्ष होते. दीघगकाळ कथा, कादंबऱयािंी णनर्ममती करिाऱया ज्येष्ठ लेखकाकडून लणलत 
साणहत्यािी णनर्ममती, णतिे स्वरुप, आस्वाद वा समीक्षा याबद्दलच्या अनुभवी मार्गदिगनािी अपेक्षा करिाऱया 
रणसकािंी णनरािा करण्यािे आपले दिवषीय व्रत त्यानंी याही संमेलनात पाळले. व पुन्हा एकदा अनौणित्यािी 
टीका अंर्ावर ओढवनू घेतली. आपल्या अध्यक्षीय भाषिात त्यानंी केवळ संयुक्त महाराष्ट्रािा पुरस्कारि केला 
नाही, तर मान्यवराचं्या स्वाक्षऱयासंह त्याबद्दलिे तीन ठरावणह खुल्या अणिविेनात पाणरत करवनू घेतले. 
 

संमेलनाच्या व्यासपीठावरुन केवळ वाङ् मयीन णवषयािीि ििा व्हावी, हा परंपरार्त सोवळेपिा 
माडखोलकराचं्या नेतृत्वामुळेि संमेलनाने बेळर्ावं येथे टाकून णदला. बेळर्ावला अिी घोषिा करण्यात एक 
णवणिष्ट उणद्दष्ट होते, तसेि साहसही होते. केसरीतील अग्रलेखात केळकरानंी ज्या णतभरं्लेल्या महाराष्ट्रािा 
उल्लेख केला होता. त्यामध्ये मध्यप्रदेि व णनजाम स्टेटप्रमािेि कनाटकामध्ये समाणवष्ट असलेला मराठी 
प्रदेिही अणभपे्रत होता. यापूवी प्रादेणिक साणहत्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरुन महेश्वर, उजै्जणयनी, बडोदा व 
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औरंर्ाबाद येथे माडखोलकरानंी हा णविार अर्ोदरि माडंलेला होता. बेळर्ावला तो णविार माडंण्यामारे् 
तुलनेने अणिक व्यापक व्यासपीठावरुन तो माडंण्यात मार्िीला णविाल अणिष्ठान लाभाव े व संपूिग मराठी 
भाणषकाचं्या एकमुखी आकाकं्षािे प्रणतणनणिक स्वरुप त्याला देता यावे, हा एकाग्र उदे्दि होता. कनाटकाच्या 
आवारात हा उद्  घोष झाल्यामुळे त्यािे अपेणक्षत अनुकूल प्रणतकूल पणरिाम होिे स्वाभाणवकि होते. तसे ते 
झालेणह. वाङ् मयैकणनष्ठ प्रकृतीपेलव साणहच्त्यकानंा आपल्या व्यासपीठावरिे राजकारिािे हे अणतक्रमि 
मानविार नव्हतेि. कारि राजकारि हा णवषय त्याचं्या दृष्टीने अस्पिग होता. )ते स्वातंत्र्यपूवग काळातील 
ध्येयवादी राजकारि असूनसुद्धा!( खरे म्महिजे, ज्या भाषेत आपि वाङमय णनर्ममती करतो, त्या भाषेच्या 
णजव्हाळयािा प्रश्न राजकीय का ठरावा? १९३५ मध्येि काँगे्रसने भाषावर पुनरगिनेिे तत्व मान्य केले होते. 
तत्पूवी नेहरु कणमिनने आपल्या अहवालात भाणषक राज्यािंी आवश्यकता १९२८ मध्येि मान्य केली होती. 
नेहरु आयोर्ाच्या अहवालािे ममग खालील उताऱयातून स्पष्ट होईल. 

 
“प्रातंािे णिक्षि व त्यािा दैनंणदन कारभार मातृभाषेतून व्हावयािा, तर प्रातंात मोडिारा प्रदेि 

अवश्यतःि एकभाषी असला पाणहजे. तो प्रदेि जर बहुभाषी संणमश्रिािा असेल, तर तेथे सदोणदत अडििी 
उभ्या राहतील, आणि णिक्षिािे व कारभारािे माध्यम म्महिून दोन ककवा अणिक भाषा िालवाव्या लार्तील. 
म्महिून भाषेच्या पायावर प्रातािंी पुनघगटना करिे अत्यतं उपयुक्त ठरते. सामान्यपिे णववणक्षत संस्कृणत’ परंपरा व 
साणहत्य यािंी भाषेिे सािम्मयग असते. यामुळे भाणषक प्रातंाच्या सवांर्ीि प्रर्तीला ती वैणिष्टये सहाय्यभतू 
होतील.” 
 

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या मानणित्रािा आराखडा तयार करताना सत्तासंपादनािी सवाणिक क्षमता 
असिाऱया राष्ट्रव्यापी पक्षाला देिातील प्रादेणिक भाषाचं्या बलसंविगनासाठी व णवकासासाठी स्वतंत्र 
राज्यणनर्ममती महत्वािी वाटली असेल. तर मराठी भाणषकांच्या सवोच्च व्यासपीठावरुन त्यािा बलंुद उच्चार 
व्हायला आके्षप का असावा? ही मार्िी केवळ राजकीय मंडळीच्या हाती सोपणवली. तर त्यािे पुढे काय होते, हे 
बेळर्ाव कारवाच्या बाबतीत आपि आजणह अनुभणवत आहोति. 

 
भाषेच्या अच्स्मतेच्या प्रश्नावर, बव्हंि समाज णनःसंज्ञ झाला, तरी तीव्र संवदेनिीलतेच्या स्वाणभमानी 

साणहच्त्यकानंी दैव योर्ावर णवसंबून अनुकूल काळािी वाट पाहण्यात अथग नसतो. 
 

आपोआप घडेल इष्ट समयी हे कायग, हे बोलिे 
आहे युक्ति काय सर्ळे काळावरी टाकिे? 

भार्ीदार कृतीत मानव असे काला णनसर्ासव े
आिा त्यास समीप अेकवटुनी यत्नप्रयत्नोसव।े। 

 
या कणववयग बी च्या कणवतेतील ‘आपोआपवाद्यािें’ अनुकरि सोयीिे असले, तरी त्यामार्िी 

अकमगण्यता करंटेपिािी ठरते. 
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वाङ्मयीन व्यासपीठावर कोित्याही कारिाने, वा उदे्दिाने एकदा राजकारिाच्या ििंू प्रविेाला वाव 
णमळाला, तर ते व्यासपीठ बळकावनू बसते. णनदान णिरजोर तरी होते. राजकारिािा हा स्वभावि आहे. हे खरे 
असले, तरी हे सते्तिे राजकारि नसून लोकेच्िेिे प्रणतणनणित्व करिारे लोककारि आहे. हा भेद महत्वािा 
आहे. 

 
राहता राणहला प्रश्न अनौणित्यािा. यापूवी अिा प्रयत्नाबंद्दल ‘णवणवि वृत्त’ साप्ताणहकाने 

माडखोलकरावंर ‘साणहच्त्यकािे राजकारि’ अिी टीका केली होती. प्रणसद्ध पत्रपंणडत पा.ं वा. र्ाडर्ीळ यानंी 
बेळर्ावच्या अध्यक्षीय भाषिावर “नाजुक, सुवाणसक फुलािंा सडा अंर्ावर पडेल, अिा आिनेे आपि 
पहाटेच्या वळेी प्राजक्ताच्या झाडाखाली जाऊन उभे रहाव े आणि त्याऐवजी अिानक र्ारपीट व्हावी, तसा 
प्रकार माडखोलकराचं्या अध्यक्षीय भाषिाचं्या बाबतीत झाला आहे!” असा मार्ममक आके्षप घेतला होता. पि 
औणित्यभरं्ािा हा रु्न्हा माडखोलकराचं्या हातून अभाणवतपिे घडलेला नव्हता. तो त्यानंी जािूनबुजून व 
योजनापूवगक केला होता. माडखोलकरासंारख्या प्रणतष्ठाप्राप्त साणहच्त्यकाकडून हा अिोभनीय अपराि का 
घडावा? यािी त्यानंी स्वतः “स्वतःच्या अंतःकरिािी अणनवायग ओढ व महाराष्ट्राच्या राजकीय नेत्यािंी अक्षम्मय 
अनास्था” अिी दोन कारिे णदली आहेत. कहदी सघंराज्यात सवग मराठी प्रदेिािे एकीकरि होऊन 
महाराष्ट्राला स्वायत्त घटकप्रातािंा दजा णमळावा, असा प्रयत्न करिारी एकणह मध्यवती संस्था मला 
महाराष्ट्रात कुठे णदसेना. आंध्र महासभा आणि संयुक्त कनाटक पणरषद या दोन संस्थाचं्या आपआपल्या णवणिष्ट 
प्रातंािें एकीकरि आणि स्वायत्तता यासाठी सतत पंिवीस वष ेिालू असलेल्या िळवळी व डॉ. पट्टाणभसीताराम 
अय्या, श्री. णदवाकर याचं्यासारख्या कॉगे्रसिुरीिाकंडे असलेले त्या िळवळीिे नेतृत्व पहात होते. पि 
महाराष्ट्रात मात्र कोित्याि प्रकारिी जार्तृी त्यानंा या बाबतीत णदसेना. उलट न. कि. केळकर, डॉ. बा. णि. 
मंुजे, श्री. मा. श्री. अिे, श्री. िकंरराव देवप्रभणृत महाराष्ट्राच्या णनरणनराळया भार्ातले आणि णनरणनराळ्या 
पक्षािें िुरीि या प्रश्नासंबिंी उदासीन ककवा अननुकूल होते. 

 
असा अनुभव आल्यामुळे मराठी नेत्यानंा स्वत्वािे भान आिून देण्यासाठी स्वतःि पुढाकार घेण्यािा 

णनिार भाऊसाहेबानंा करावा लार्ला. भाऊसाहेब लणलत लेखक होते. णनष्ट्िात कादंबरीकार होते. पि 
हस्तदंती मनोऱयात रमिारे आत्ममग्न साणहच्त्यक नव्हते. त्यामुळे लाणलत्यलालनापेक्षा सामाणजक स्पंदनािंी 
दखल घेऊन त्यानंा प्रणतसाद देण्याकणरता त्याचं्या मनािा कल अणिक होता. त्यामुळेि आपल्या आवडत्या 
कला क्रीडेपेक्षा भाणषक अच्स्मतेसाठी लोकमत जार्ृत करिे त्यानंा अणिक अर्त्यािे वाटते. सयुंक्त 
महाराष्ट्राच्या णनर्ममतीसाठी एका प्रणतभावतंाने मोजलेले हे मोल होते. माडखोलकरानंा सक्रीय राजकारि 
मानवले नसते. पि राजकीय घडामोडीबद्दल त्यानंा आस्था होती. त्यािें णवश्लषेि, मीमासंा व अन्वयाथग 
लावण्यािी त्यानंा आवडही होती. त्यामुळेि त्यािंी ‘मुक्तात्मा’ ही मराठीतील पणहली राजकीय कादंबरी ठरु 
िकली. ही दृष्टी लाभल्यामुळेि माडखोलकरानंा सयुंक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेबाबत राजकीय नेतृत्वाच्या 
उदासीनतेतून संभविाऱया िोक्यािा अंदाज घेता आला. आंध्र, कनाटक आणि केरळ याचं्याजवळ 
प्रातंपनुघगटनेिी कैणफयत सादर करण्यासाठी सवगपक्षीय, जबाबदार व समथग संस्था होत्या. महाराष्ट्राला 
त्याचं्या अभावामुळे अन्याय होण्यािी िक्यता लक्षात घेऊन माडखोलकरानंी त्याबद्दल रान माजणवण्यािा 
णनिार केला. १९३७ ते १९४६ पयंत णमळालेल्या सवग वाङ्मयीन व्यासपीठावरुन त्याि एका कामािा पाठपुरावा 
केला. 
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१९४४ च्या नोव्हेंबर मध्ये औरंर्ाबादच्या आकािवािीवर भाषि देण्याच्या णनणमत्ताने माडखोलकर 
मराठवाड्यात रे्ले. औरंर्ाबाद, पैठि, परभिी व नादेंड या िार प्रमुख िहरानंा त्यानंी भेट णदली. त्यावळेी 
मराठीच्या माहेरी मराठी भाणषकािें व लोकािें जे दैन्य त्याचं्या दृष्टीस पडले, त्यामुळे त्यािें अंतःकरि णपळवटून 
रे्ले. आणि णनजामिाहीच्या नाणदरिाहीच्या णनयंत्रिातून मराठी जनतेला मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र 
एकीकरिािा प्रश्न तातडीने हाती घेण्यािी णनकड त्याचं्या लक्षात आली. म्महिून, त्यानंी मराठवाडा साणहत्य 
संमेलनाच्या अध्यक्ष पदावरुन आग्रहाने या णविारािा पुरस्कार केला. त्यावळेेला हैद्राबाद ससं्थानमिील 
णदर्ंबरराव कबदु, कािीनाथराव वैद्य, आनंदराव वाघमारे, र्ोकवदभाई श्रॉफ हे प्रमुख राजकीय कायगकते त्या 
संमेलनाला उपच्स्थत होते. अध्यक्षीय भाषिातील प्रादेणिक स्वायत्ततेिी कल्पना आिखी दहा वष े तरी 
अंमलात येण्यािी िक्यता नसल्यािे आपले मत त्यावळेी कािीनाथ वैद्य यानंी स्पष्टपिे भाऊसाहेबाजंवळ 
नोंदणवले होते. त्यावर भाऊसाहेबानंी तडफदार उत्तर णदले, “दहा वषात णनजाम ही िीजि मुळी नष्ट होऊन 
जाईल, अिी माझी खात्री आहे.” भाऊसाहेबािें भाकीत खरे व्हायला दहा वष ेसुद्धा लार्ले नाहीत, हे सवगज्ञात 
आहेि. या उद्  र्ारामंध्ये भाऊसाहेबािें द्रष्टेपि प्रत्ययाला आले, असे म्महिता न आले, तरी राजकीय वास्तवािा 
अिूक विे घेण्यािी भाऊसाहेबािंी बदु्धी त्यातून प्रर्ट झाली हे णनभ्रातंपिे खरे! 
 

बेळर्ावच्या साणहत्य संमेलनासाठी ३ मे, १९४६ रोजी भाऊसाहेब नार्पूरहून णनघाले, ते मुळी या 
णनिाराने की अदृिेने आपल्या वाट्याला आलेले अणखल महाराष्ट्राच्या साणहत्यािे अत्युच्च व्यासपीठ याि एका 
प्रश्नाच्या णप्रत्यथग राबवनू घ्यायिे. त्यामुळे संमेलनाच्या सवग िक्ती या एका प्रश्नाला जंुपण्याच्या दृष्टीने ते 
उद्योर्ाला लार्ले. आणि महाराष्ट्र एकीकरिािे तीन ठराव श्री. ि.ं दा. पेंडसे, प्रा. श्री. ना. बनहट्टी, पु. य. 
देिपाडें, णवमलाबाई देिपाडें, ए. श्री. पटविगन, पु. णद. ढवळे व मो. ज्ञा. िहािे या महाराष्ट्र साणहत्य 
पणरषदेच्या नार्पुरातील सदस्याचं्या स्वाक्षऱयासह स्वार्त मंडळाकडे पाठवनू णदले. आणि डॉ. जयकर, आिायग 
णवनोबा भाव,े काकासाहेब र्ाडर्ीळ, बाळासाहेब खेर, णदर्ंबरराव कबदु याचं्यासारख्या मराठी प्रदेिाच्या 
वरे्वरे्ळ्या भार्ातील पुढाऱयािंी या ठरावाला अनुकूलता णमळवली. एवढेि नव्हे, तर श्री. केिवराव जेिे व 
िकंररव देव यािंाणह पाकठबा णमळवण्यात संमेलनापूवीि ते यिस्वी झाले. या प्रयत्नानंा फळ येऊन संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या स्थापनेबाबत ठराव संमेलनात स्वतः माडूंन तो त्यानंा सवानुमते मंजुर करुन घेता आला. या 
ठरावािी अंमलबजाविी करण्यासाठी ‘संयुक्त महाराष्ट्र सणमती’ नेमण्यािा आग्रह आिायग अते्र, श्री. ि.ं नवरे 
यानंी िरला. त्या सणमतीिी पणहली सभा २६ मे, १९४६ रोजी पुण्याच्या भारत इणतहास संिोिन मंडळात होऊन 
जुलै अखेर मंुबई येथे श्री. िकंरराव देव याचं्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र एकीकरि पणरषद भरणवण्यािे सवग 
संमतीने ठरले. बेळर्ाव समेंलनानंतर माडखोलकरानंी १५ ते २५ मे पयंत मडर्ाव, पिजी, सावतंवाडी, 
मालवि आणि कोल्हापूर या णठकािी दौरे करुन महाराष्ट्र एकीकरिाच्या कल्पनेिाि प्रिार केला. २८ जुलै 
१९४६ रोजी मंुबईत भरलेल्या महाराष्ट्र एकीकरि पणरषदेतील संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेबद्दलिा ठराव म. 
म. पोतदार, आिायग दादा िमाणिकारी व माडखोलकर यानंी तयार केला होता. त्याला महाराष्ट्रामध्ये मंुबईिा 
समाविे करण्यािी पुस्ती श्री. मामा वरेरकर, अप्पपासाहेब खाडीलकर, प्रभाकर पाध्ये, लालजी पेडंसे यानंी 
णदली. स्वार्ताध्यक्ष स. का. पाटील णवरुद्ध असले, तरी या पुस्तीबाबतणह किखर िोरि अवलंणबण्यािा आग्रह 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, केिवराव जेिे, िकंरराव मोरे, कॉ. डारें्  व  र. के. खाडीलकर यानंी िरला.  
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णद. २८ जुलै १९४६ रोजी मंुबईच्या ब्लॅ. व्हटस्की लॉजमध्ये महाराष्ट्र एकीकरि पणरषदेच्या पणहल्या 
अणिविेनाला आरंभ झाला. नार्पूर, वऱहाड, मराठवाडा, र्ोमंतक वर्ैरे महाराष्ट्राच्या णवणवि भार्ातील णवणवि 
भाषािें जातीिे, िमािे, वर्ािे नेते, िास्त्रज्ञ, पंणडत, कवी मुत्सद्दी, पत्रकार या पणरषदेला हजर होते. जि ू
महाराष्ट्रािी संस्कृती, णवद्वता, संपत्ती, तपस्या व मुत्सदे्दणर्री ही सवग रु्िसंपदा संयुक्त महाराष्ट्राच्या 
स्थापनेसाठी एकमत होऊन संमेलनाच्या णविाल व्यासपीठावर एकत्र आली होती. या संमेलनात संयुक्त 
महाराष्ट्र पणरषदेिी स्थापना झाली. डॉ. जयकर, द. वा. पोतदार, िनंजयराव र्ाडर्ीळ, केिवराव जेिे, श्री. 
ि.ं नवरे, कॉ. डारें्, णब्रजलाल णबयािी, आनंदराव वाघमारे, डॉ. पंजाबराव देिमुख व त्र्यं. णव. पवगते या णवणवि 
के्षत्रातील नेत्यािंा त्या पणरषदेमध्ये समाविे करण्यात आला. 
 

पि डॉ. पजंाबराव देिमुख व सौ. प्रणमलाताई ओक यानंी णवदभाच्या स्वायते्तिा मुद्दा काढल्यामुळे 
पणरषदेनंतर महाराष्ट्र णवदभातील कायगकत्यांिी ििा करुन त्यािे मानस समजवनू घेण्याच्या हेतूने णद. २७ ते 
३० ऑक्टोबर १९४६ पयंत अध्यक्ष श्री. िकंरराव देव आणि डॉ. िनंजयराव र्ाडर्ीळ यानंी श्री. पनुमिंदजी 
राका, आिायग दादा िमाणिकारी, ए. श्री. पटविगन याचं्यासह णवदभािा दौरा काढून र्ोंणदया, नार्पूर, 
अमरावती व अकोला या िहरानंा भेट णदली. त्यानंी श्री. िनंजयराव र्ाडर्ीळ यानंी तयार केलेल्या ‘संयुक्त 
महाराष्ट्र’ व ‘कहदी संघराज्यािे घटक प्रातं’ या दोन णवषयावरील णनबिंावर स्थाणनकािंी ििा केली. पणरिामी 
णद. १३ एणप्रल १९४७ रोजी जळर्ाव येथे झालेल्या सयुंक्त महाराष्ट्र पणरषदेच्या पणहल्या प्रणतणनिीसभेत डॉ. 
पंजाबराव देिमुख, णब्रजलाल णबयािी, दादासाहेब सोमि, प्रणमलाताई ओक व ना. रा. बामिर्ावकर या 
वैदभीय प्रणतणनिींनी सयुंक्त महाराष्ट्राणवषयीिी णनःिकं णनष्ठा जाहीर केली. 
 

तथाणप महाराष्ट्र एकीकरि झाल्यानंतरही कोित्या ना कोित्या स्वरुपात महाणवदभािी स्वायत्तत्ता 
कायम राखण्यािा वैदभीय प्रणतणनिींिा आग्रह णिल्लक राणहलाि. त्यातूनि २० एणप्रल, १९४७ रोजी वऱहाडच्या 
प्रश्नासंबिंी िळवळ करण्यासाठी अकोला येथे श्री. णबयािी याचं्या नेतृत्वाखाली वऱहाड सवगपक्षीय पणरषद 
स्थापन झाली. दणक्षिेतील काही प्रातंाचं्या पुनरगिनेिा णविार २२ जून १९४७ रोजी णदल्लीहून काँगे्रस नेते डॉ. 
पट्टाणभ सीमाराम अय्या यानंी घोणषत केला. तेव्हा स्वतंत्र महाणवदभाच्या प्रश्नाने पुन्हा उिल खाल्ली. हे श्री. मा. 
सा. कन्नमवार व मदनर्ोपाल अग्रवाल यानंी लरे्ि काढलेल्या पत्रकावरुन स्पष्ट झाले. णद.५ जुलै १९४७ रोजी 
णवदभग प्राणंतक काँगे्रस कणमटीने तर मराठी भाषी प्रदेिािे दोन स्वतंत्र प्रातं करण्यािा ठरावि संमत केला. 
 

यावर माडखोलकरानंी णवदभातील वरील घडामोडींिी माणहती करुन देिारे व यातून तोडर्ा 
काढण्यािी णवनंती करिारे सणवस्तर पत्र श्री. िकंरराव देव यानंा पाठणवले. ‘उदय’ िे संपादक श्री. 
बामिर्ावकर यानंीही दणक्षि आणफ्रकेतील भारतीयाचं्या प्रश्नासंबिंी ििेसाठी णदल्लीला रे्लेल्या बॅ. रामराव 
देिमुख यानंा पत्र णलहून या प्रश्नावर तडजोड घडवनू आिण्यासाठी णवनंती केली. त्यानुसार णद. १४ जुलै 
रोजी श्री. िकंरराव देव याचं्या णनवासस्थानी श्री. णबयािी, डॉ. पजंाबराव देिमुख, ब.ॅ रामराव देिमुख यािंी 
तातडीिी बैठक होऊन णद. ७ ऑर्स्ट १९४७ रोजी अकोला येथे महाराष्ट्र व महाणवदभग यातील प्रमुख 
कायगकत्यांिी सभा श्री. िकंरराव देव व श्री. णब्रजलाल णबयािी यानंी आयोणजत करावी असा णनिगय घेण्यात 
आला. 
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महाराष्ट्राचे माजी गतहमंत्री श्री. बाळा्ाहेब दे्ाई आशण भाऊराव 
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त्यानुसार श्री. देव याचं्या सूिनेनुसार माडखोलकर लर्ोलर् पुण्याला जाऊन प्रा. द. वा. पोतदार, ि. 
रा. र्ाडर्ीळ, श्री. दा. णव. र्ोखले व डॉ. य. कृ. सोहोनी यानंा भेटले व अकोल्याच्या बठैकीपुढे ठेवण्यासाठी 
उपप्रातंािी एक योजना तयार करण्यािी जबाबदारी त्यानंी श्री. िनंजयराव र्ाडर्ीळ याचं्यावर टाकली. 
त्यानुसार श्री. िनंजयराव र्ाडर्ीळ यानंी ‘नवीन प्रातं रिना’ व ‘उपप्रातंािें सत्ताणिकार’ या दोन णवषयावंर 
णटपि तयार केले. णद. ७ ते ८ ऑर्स्ट रोजी अकोला बैठकीत श्री. र्ाडर्ीळ याचं्या दोन णटपिावंरि सणवस्तर 
ििा होऊन सवग संमतीने णनिायक ठराव झाला. या ठरावात महाणवदभाबरोबरि बृहन्मंुबई, र्ोमंतक या 
महाराष्ट्रातील इतरही घटकानंा आवश्यक वाटल्यास व व्यवहायग ठरल्यास उपप्रातंािा दजा देण्यािी तरतूद 
करुन ठेवली होती. त्यािा फायदा हा झाला की राज्याच्या पनुरगिनेवर णविार करिाऱया घटना सणमतीत 
महाराष्ट्राकडून दुफळी होण्यािे भय टळले. या अनुकूल घटनेमुळे प्रोत्साणहत होऊन श्री. हणरभाऊ पाटसकर 
यानंी भाषावर प्रातं रिनेिा ठराव ससंदेपुढे माडंण्यािा प्रयत्न केला. संसदेमध्ये तो सादर होऊ िकला नाही, 
तरी त्याणनणमत्ताने झालेल्या प्रश्नोत्तराचं्या पणरिामी पंतप्रिान पणंडत जवाहरलाल नेहरु यानंी भाषावार प्रातं 
रिनेच्या प्रश्नािी व्यापक िौकिी करण्यासाठी एक आयोर् नेमण्यािी घोषिा केली. पुढच्या सवग घटना 
सवगपणरणित आहेत. 
 

या व्यणतणरक्त माडखोलकर यानंी खुद्द महात्मा र्ािंी यांिेिीही महाराष्ट्र णनर्ममतीच्या प्रश्नावर 
पत्रव्यवहार केला होता. २९ मािग १९४२ रोजी ‘हणरजन’ च्या अंकात र्ािंीजींनी णवजयानर्रिे महाराजकुमार 
णवजयानंद याचं्या पत्राच्या णनणमत्ताने एक लेख णलणहला होता. त्यात भाषावार प्रातं रिनेच्या तत्वावर स्वतंत्र 
होण्यािा आंध्र प्रदेिािा हक्क मान्य केलेला होता. इतकेि नव्हे तर काँगे्रसकडूनही त्या णवषयावर मान्यता 
णमळणवण्यास पुढाकार घेतल्यािे उघड केले होते. भाषावार प्रातंरिना मान्य करावी म्महिनू िासनाकडेही 
वारंवार प्रयत्न केले होते. 
 

‘हणरजन’ मिील र्ािंीजींच्या लेखातील वरील कबलुी वािून माडखोलकरानंी महाराष्ट्र णनर्ममतीबाबत 
र्ािंीजींिा आिीवाद मार्ण्यासाठी णदनाकं ७ एणप्रल १९४२ रोजी त्यानंा सणवस्तर पत्र पाठणवले. त्यामध्ये मराठी 
जनतेिी मनोव्यथाही कळणवली. वायव्य सरहद्द प्रातं, ओणरसा, कसि, रु्जराथ, केरळ, तामीळ, कनाटक, 
महाकोिल या प्रातंापं्रमािेि महाराष्ट्रािे स्वतंत्र अच्स्तत्व मान्य करण्याच्या मार्िीस पाकठबा णमळावा अिी 
त्यानंा कळकळीिी णवनंती केली. 

 
या पत्राच्या उत्तरी णदनाकं १९ एणप्रल १९४२ च्या ‘हणरजन’ च्या अंकात र्ािंीजींनी  माडखोलकराचं्या 

सूिनेबद्दल पूिग सहानुभतूी व्यक्त करुन प्रातंाच्या सीमा ठरणवण्यासाठी भाषेिे तत्व योग्य असल्यािा णवश्वास 
व्यक्त केला. पि एकीकरिािी मार्िी त्या त्या णवभार्ातील काँगे्रसजनानंी एकमताने करण्यावर भर णदला. 
यातून या प्रश्नी काँगे्रसजनाचं्या पुढाकारािी आवश्यकता र्ािंीजींनी अिोरेणखात केली होती. या पत्राला 
माडखोलकरानंी पनु्हा २४ एणप्रल रोजी उत्तर णलहून र्ािंीजींनी सवग मराठी भाणषक प्रदेि एक होण्याबाबत जी 
अनुकूलता दिगणवली आणि एकीकरिािी मार्िी त्या त्या प्रदेिातील काँगे्रसजनाकंडून व्हावी अिी सूिना 
केली, त्याबद्दल समािान व्यक्त केले. त्यानंी माडंलेल्या काही मुद्दयावंर मतभेद दिगवनू आपल्या अर्ोदरच्या 
णवनंतीिा पुनरुच्चार केला. माडखोलकरानंी महात्माजींना पाठणवलेल्या पत्रात पुढील पाि मुदे्द प्रामुख्याने माडंले 
होते. 
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१( भाषावार प्रातं रिनेिे तत्व काँगे्रसला मान्य असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या एकीकरिािी महाराष्ट्रीयािंी 
मार्िी मान्य करावी आणि िळवळ न्याय्य आणि णनरपवाद आहे, असे काँगे्रसवाल्यानंा अनुलक्षून जाहीर कराव.े 
 

२( पणिम महाराष्ट्र, मंुबई िहर, वऱहाड आणि नार्पूर या महाराष्ट्राच्या िार भार्ातील प्राणंतक काँगे्रस 
कणमट्यानंी महाराष्ट्राच्या एकीकरिासाठी सनदिीर प्रयत्न करण्यािी इष्टता आपि सूणित करावी. 

 
३( महाराष्ट्राच्या एकीकरिाच्या िळवळीिा एक भार् म्महिून महाणवदभािा स्वतंत्र प्रातं करण्यािी जी 

मार्िी वऱहाड मध्यप्रातंातंील असेंब्ली आणि काँगे्रस मंत्रीमंडळ यानंी मंजूर केली आहे, णतला आंध्र प्रातंाचं्या 
कायदेिीर मार्िी प्रमािेि आपि पाकठबा द्यावा. 

  
४( भाषावार प्रातं रिनेच्या प्रश्नाला आपि आपल्या रिनात्मक कायगक्रमात स्थान द्याव.े 
 
५( महाराष्ट्र एकीकरिाच्या िळवळीिे आपि प्रत्यक्ष नेतृत्व घ्याव,े अिी मुळीि अपेक्षा नाही. फक्त त्या 

िळवळीला िुकीच्या कल्पनानंी होिाऱया णवरोिािा पणरहार करण्यासाठी णतला पाकठबा देऊन आपि मार्गदिगन 
कराव,े एवढाि आग्रह आहे. 
 

या पत्रानंतर णदनाकं २७ जून १९४२ रोजी माडखोलकरानंी महात्माजींना पुन्हा इंग्रजीमध्ये 
स्मरि पत्र पाठणवले आणि आपल्या एणप्रलच्या पत्राच्या उत्तरािी णवनंती केली. त्यावर णदनाकं 
२९ जून रोजी स्वतः र्ािंीजींनी खालीलप्रमािे उत्तर णदले. 

 
“भाई माडखोलकर, 
 
आपका खत मेरे सामने पडा है, अब अंगे्रजी णमला. बात यह है णक म ैिमगसकंट मे हंू। महाराष्ट्र के सब 

णवभार् एक प्रातं बने उसे मेरी संम्ममती है. लेणकन इस समय आंदोलन उठानेमें मुझे िकंा है. जब सब िीज 
खतरेमें है तब यह एक प्रश्न का अलर् महत्व देनेमे कहा ं तक औणित्य है, म ै नही जानता हँू. अर्र अतं में 
कहदुस्थान आझाद बनेंर्ा, तो ऐसे सब प्रश्न अपने आप हल हो जायेंरे्. ऐसी मेरी मानणसक च्स्थती मे म ैकहातंक 
मदद दे सकता हँ?” 

 
साणहत्य संमेलनासारख्या वाङ् मयीन व्यासपीठापंासून वरे्वरे्ळ्या राजकीय पक्षांपयंत इतकेि नव्हे 

तर, देिातील सवोच्च प्रभावकें द्रापयंत माडखोलकरानंी आपल्या ध्यासािा हा णवषय लावनू िरला होता. 
साणहत्यसम्राट केळकरानंी णवसाव्या ितकाच्या पणहल्या िरिात उच्चारलेला णविार अणखल महाराष्ट्राच्या 
सामाणजक पणरच्स्थतीच्या णनरीक्षिाअंती माडखोलकरानंी अणिक पायािुद्ध केला. व्यापक प्रमािावर सातत्याने 
रेटत नेला. एवढेि नव्हे तर त्याला संघणटत स्वरुप देऊन एका सामाणजक व राजकीय िळवळीमध्ये त्यािे 
रुपातंर केले. बेळर्ावच्या समेंलनामध्ये या णविारािा पणहला िखं फंुकल्यानंतर सयुंक्त महाराष्ट्र सभा, संयुक्त 
महाराष्ट्र पणरषद, महाराष्ट्र एकीकरि पणरषद या माध्यमातून णठकणठकािी  प्रमुख णविारवतंाच्या व 
कायगकत्यांच्या बठैकी, संमेलने व पणरषदा आयोणजत केल्या. णठकणठकािी जातीने दौरे करुन या प्रश्नावर 
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बृहन्महाराष्ट्र ढवळून काढला. स्वाणभमान हरवलेल्या णवणवि पक्षाचं्या राज्य नेतृत्वाला दाणयत्वािे भान आिून 
णदले. कतगव्योन्मुख केले. पक्ष णिस्त व िळवळीिे नेतृत्व यामध्ये दं्वद उत्पन्न झाल्यामुळे िळवळीमध्ये 
आत्मणवश्वासाच्या अभावी िणैथल्य आले. तेव्हा जनतेनेि पुढाकार घेऊन ते संभ्रातं व हतबल नेतृत्व बाजुला 
सारले व एका सवगपक्षीय बणलष्ठ सणमतीिी स्थापना केली. एस. एम. जोिी याचं्या पुढाकाराने व कॉ. डारें् 
याचं्या लढाऊप्रवृत्तीच्या सहयोर्ाने सयुंक्त महाराष्ट्र सणमतीच्या नेतृत्वाखाली एक णवराट आंदोलन उभारले. ते 
आंदोलन तळार्ाळापयंत सवगदूर पोिणवण्यासाठी आिायग अते्र यािंी बलंुद वािी व लेखिी प्रािान्याने 
कारिीभतू ठरली. आंदोलनाला सतत पेटते ठेवण्यासाठी त्यािें सवगर्ामी व प्रभावी प्रिारतंत्र साथगकी लार्ले. 
यामुळे महाराष्ट्रात सयुंक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर अभतूपूवग ऐक्य णसद्ध होऊन प्रस्थाणपतािें पारंपाणरक विगस्व 
णखळणखळे झाले, पणरिामी हच्स्तनापुराहूनसंयुक्त महाराष्ट्रािा मंर्ल कलि वाजत र्ाजत अरबी समुद्रापयंत 
येऊन पोहिला. 

 
अिा रीतीने महाराष्ट्र िळवळीच्या आरंभी व अंती दोन प्रणतभाप्रभ ुसाणहच्त्यकािंा पुढाकारि कृतकृत्य 

झाला. यामार्िीिे मंर्लािरि र्. त्र्यं. माडखोलकरानंी, तर भारतवाक्य आिायग प्रल्हाद केिव अते्र यानंी 
म्महटले, यािी नोदं राजकीय मतमत्यातं्तराचं्या िुक्यातही इणतहासाला घ्यावी लारे्ल. 

 
❈ ❈ ❈ 
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| महाराष्ट्र एकीकरणाचा ध्या् |  
----------------------------------------------------------------------------स. मा. र्रे् 
 
शवखुरिेिे मराठी प्रदेि – 
 

थोर कादंबरीकार आणि साणहत्य समीक्षक म्महिून श्री. र्.त्र्यं. माडखोलकर यानंी यि णमळणवले. तसेि 
मराठी पत्रव्यवसायातही प्रभावी संपादक म्महिून त्यानंी ख्याती णमळणवली. ध्येयवादी मराठी पत्रकाराचं्या 
परंपरेत त्यािंी वैिाणरक बठैक पक्की झाली होती. त्यात ध्येयवादािे पणरित उणद्दष्ट म्महिून त्यानंी महाराष्ट्र 
अेकीकरिासाठी प्रिार, णविार आणि प्रसार केला. त्याचं्या समकालीन लेखकापेंक्षा अेकीकरिािे त्यािें कायग 
वरे्ळे साणहत्य वैणिष्ट्ट्य म्महिनू मानाव ेलारे्ल. मराठी भाणषकाचं्या अेकात्मतेसाठी त्यानंी णहरीरीने प्रिार केला. 
आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या णनर्ममतीला वैिाणरक कायािी बैठक प्राप्त करुन ठेवली. त्यामुळे मराठी भाणषकाचं्या 
एकतेसाठी पुढे झालेल्या सघंटनात्मक कायाला र्ती णमळण्यास श्री. माडखोलकराचं्या कायािी बहुमोल मदत 
झाली. राजकारिात ज्यावळेी महाराष्ट्र एकीकरिाच्या प्रश्नावर राजकीय पढुाऱयािें डावपेि िालले होते, 
पक्षीय णहतसबंंि सािण्यािे प्रयत्न वाढत होते, त्याकाळात या णनकडीच्या भाणषक प्रश्नािंी आवश्यकता आणि 
उपयुक्तता यासंबिंी सवगसामान्य मािसाच्या मनात जार्तृी उत्पन्न करण्यािे त्यािें कायग होते. मराठी भाणषक 
एकाि राज्यात असावते, हा णविार बणुद्धवतंानंा पटण्यासारखा असला तरी, सवगसामान्य मराठी मािसाला तो 
पुनः पनुः समजावनू सारं्िे आवश्यक होते. केवळ मराठी भाणषकानंी एकत्र याव ेएवढीि भावनात्मक जािीव 
पुरेिी नव्हती. या प्रश्नािे सासं्कृणतक, सामाणजक आणि राजकीय महत्वही पणिम महाराष्ट्राप्रमािे, मराठवाडा 
आणि णवदभालाही पटवनू देण्यािी र्रज होती. यासवग णवखुरलेल्या मराठी प्रदेिातील लोकािें पाठबळ णमळाले 
तरि हा प्रश्न सुलभतेने सुटु िकेल, यासाठी प्रिार जरुर होता. नाहीतर, णवस्कळीत णविाराने णदरंर्ाई 
बरोबरि या णतन्ही भार्ातील णनरणनराळ्या णहतसंबिंािा प्रभाव वाढण्यािी णिन्हे णदसू लार्ली होती. त्यावर 
मात करुन मराठी एकीकरिािी भावना अणिक तीव्र आणि उत्कट बनणवण्यािे कायग णनकडीिे होते. ते कायग 
आपल्या प्रिाराने भाऊसाहेब माडखोलकर यानंी केले. त्यासाठी त्यानंी आपले दैणनक ‘तरुि भारत’ तर 
उपयोर्ात आिलेि पि णनरणनराळ्या साणहत्य संस्था, पणरषदा आणि साणहत्य संमेलने यािंाही त्यानंी भरपूर 
उपयोर् केला. मराठी अेकीकरिाच्या मार्िीला उत्कटता प्राप्त करुन णदली. त्यामुळे ज्या राजकीय पक्षानंा 
असे एकीकरि नको होते. त्यानंाही श्री. माडखोलकराचं्या प्रिाराकडे कानाडोळा करिे, दुलगक्ष करिे वा तो 
णविार बाजूला सारिे अवघड झाले. त्याचं्या प्रिारािा दुहेरी हेतू होता. लोकमानस घडणविे आणि त्या 
प्रश्नासंबिंी जे र्ट अनुकूल होते, त्याचं्या कायाला बळकटी आििे. 

 
या प्रिाराच्या संदभात एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यानंी असे म्महटले होते की, “मी महाराष्ट्र हा एक प्रातं 

ककवा नुसता मराठी भाषी प्रदेि समजत नाही, तर भारतीय राष्ट्रकुटंुबातील ते अेक प्रथर्ात्म राष्ट्र आहे अिी 
माझी णनष्ठा असून त्यािी प्रकृती, संस्कृती आणि णनयती या इणतहास णसद्ध आहेत, अिी माझी श्रद्धा आहे.” 

 
श्री. माडखोलकर याचं्या एवढया व्यापक श्रदे्धिा प्रश्न त्यावळेी णविारात घेिे कोित्याही राजकीय 

पक्षाला आवश्यक वाटत नसले तरी, देिातील इतर भाणषक राज्ये आहेत त्याप्रमािेि भारतीय राज्यघटनेिे 
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एक मराठी भाणषक राज्य झाले पाणहजे, यावर त्यािंा मुख्य भर होता. ही मार्िी पूिग झाली पाणहजे यावर काही 
राजकीय पक्ष ठामपिे उभे होते. 

 
्ंयुि महाराष्ट्राची मागणी – 
 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या मार्िीिा इणतहास तपासला म्महिजे त्यामारे् कोित्या भावना होत्या व कोिते 
राजकीय वास्तव होते हे लक्षात येते. स्थूलमानाने इ. स. १९४० पासून या प्रश्नावर मराठी भाणषकाचं्या स्पष्टपिे 
भावना व्यक्त होऊ लार्ल्या. जानेवारी १९४० मध्ये मंुबई येथे प्रा. द. वा. पोतदार याचं्या अध्यक्षतेखाली पणहली 
‘संयुक्त महाराष्ट्र’ सभा झाली. त्यानंतर िार मणहन्यानीि मे १९४० मध्ये ‘महाराष्ट्र एकीकरि पणरषदेिे’ पणहले 
अणिविेन पुिे येथे भरले होते. या सभा, पणरषदामंध्ये त्यावळेच्या मंुबई प्रातंातील महाराष्ट्र, मध्यप्रदेिातील 
महाणवदभग, णनजाम राज्यातील मराठवाडा आणि पोतुगर्ीज अंमलाखालील र्ोव्यािा प्रदेि हे सवग भार् संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या एकाि राज्यात असले पाणहजेत, अिी प्रथमि मार्िी करण्यात आली. या सवग मराठी प्रदेिावंर 
इतर भाणषकािें विगस्व झपाट्याने वाढत होते. त्यामुळे मराठी भाणषकािंी एका अथाने कुिंबिा होत होती. 
स्वतंत्रपिे करावयाच्या प्रर्तीला अडथळे येत होते. उदा. मंुबईच्या रु्जराथी भाणषकाचं्या हातात आर्मथक 
नाड्या असल्यामुळे पणिम महाराष्ट्रावर अप्रत्यक्षपिे का होईना राजकीय सते्तिा आघात पोहोित होता. 
णवदभामध्ये कहदी भाणषकािें विगस्व सातत्याने वाढति िालले होते. तेथील राजकीय सत्ता आणि व्यापारही 
कहदी भाणषकाचं्या विगस्वाखाली होता. मराठवाडा पूिगपिे णनजामाच्या मुस्लीम सरंजामिाहीखाली दडपला 
रे्ला होता आणि र्ोव्यावर तर पोतुगर्ीजानंी भाणषक विगस्वाबरोबर िार्ममक विगस्वही वाढणवले होते. अिा 
पणरच्स्थतीत महाराष्ट्रािे एकीकरि होिे अत्यतं णनकडीिे आहे, हा णविार श्री. माडखोलकर यानंी अनेक 
प्रकारानंी आणि साणहत्य पणरषदाचं्या व्यासपीठावरुन मोठ्या तळमळीने माडंला. त्यावळेी क्रीप्पस वाटाघाटी 
िालू होत्या. अिावळेी श्री. माडखोलकर यानंीि म्महटल्याप्रमािे, “मुख्य अडिि ही की संयुक्त महाराष्ट्र सभा 
णनच्ष्ट्क्रय झालेली असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या संयुक्त प्रातं घटनेिी मार्िी करिारी एकही मध्यवती प्राणतणनणिक 
जबाबदार संस्था महाराष्ट्रात नाही. आंध्र, कनाटक आणि महाणवदभग यानंी णक्रप्पस वाटाघाटीच्या वळेी आपल्या 
कैफीयती णब्रटीि सरकारला सादर केल्या. पि अणखल महाराष्ट्रातफे त्याच्या एकसंघ प्रातंरिनेिी मार्िी 
करण्यात आली नाही. कारि, अिी मार्िी करिारी संयुक्त महाराष्ट्र सभा णनष्ट्प्राि झालेली आणि महाराष्ट्र 
साणहत्य पणरषद बहुिा राजकारिापासून अणलप्त राहण्याच्या कल्पनेने महाराष्ट्राच्या सयुंक्त प्रातं घटनेिी 
मार्िी करिे हे आपले कतगव्य आहे असे साणहत्य पणरषद समजत नव्हती.” 
 
महात्माजींिी पत्रव्यवहार – 
 

हे णित्र स्पष्ट णदसत असतानाही श्री. माडखोलकर यानंी मराठी भाणषकाचं्या अेकतेिा ध्यास सोडला 
नाही. त्यानंी भाणषक प्रश्नासंबंिी मािग १९४२ मध्ये महात्मा र्ािंीिीही पत्रव्यवहार केला. मराठी भाणषकाचं्या 
प्रदेिािें जे िार तुकडे मंुबई, मध्यप्रदेि, णनजाम प्रातं आणि र्ोवा या प्रदेिात णवभार्ले रे्ले आहेत ते एकत्र 
होिे कसे अर्त्यािे आहे, यािा उल्लखे करुन एणप्रल १९४२ रोजी र्ािंीजींना पाठणवलेल्या एका पत्रात 
माडखोलकर म्महितात, “अिा रीतीने महाराष्ट्रािे अनेक तुकडे पडल्यामुळे महाराष्ट्र आणि मराठी जनता यािें 
राजकीय संघटनेच्या दृष्टीने णकती नुकसान होत आहे हे मी आपल्याला साणंर्तले पाणहजे असे नाही. या 
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नुकसानीिी अणलकडे तीव्र जािीव झाल्यामुळे सयुंक्त महाराष्ट्र आणि महाणवदभग अिा दोन प्रकारच्या िळवळी, 
मंुबई प्रातं आणि मध्यप्रातं - वऱहाड या दोन्ही प्रातंातून िालू आहेत. पि ही िळवळ उिलून िरुन काँगे्रसच्या 
कारभारापुरती तरी, महाराष्ट्राच्या एकीकरिािा प्रश्न सोडवनू घ्यावयाला कोिताही प्रमुख काँगे्रस पुढारी 
तयार असल्यािे णदसत नाही.” याि पत्रात िवेटी त्यानंी र्ािंीजींना णवनंती केली आहे, “आपि स्वतः जातीने 
लक्ष देऊन णतन्ही मराठी भार्ातील काँगे्रस कायगकत्यांना स्पष्ट मार्गदिगन कराव.े आपल्या णविायक कायगक्रमात 
आपि राष्ट्रभाषेबरोबर मातृभाषेच्या सेववेरही भर णदलेला आहे. लोकाचं्या मातृभाषेिा पूिग णवकास व्हावयािा 
म्महिजे त्या मातृभाषेने व्यापले जािारे के्षत्र हे सुसंघटीत आणि एकसंघ असले पाणहजे........” 

 
या दृणष्टने पाणहले असता आपि आपल्या णविायक कायगक्रमात केवळ मातृभाषेच्या सेववेरि भर देऊन 

न थाबंता, भाषावार प्रातं रिनेच्या कायािाही समाविे त्यात करावयास पाणहजे, असे मला वाटते. त्यावर 
महात्माजींनी णदलेले उत्तर एकीकरिाच्या प्रश्नाला फारसे अनुकूल नव्हते. २९ जून १९४२ रोजी श्री. 
माडखोलकर यानंा पाठणवलेल्या पत्रात महात्माजी म्महितात, “मैं िमगसंकट में हँू । महाराष्ट्र णवभार् अेक प्रातं 
बने उसमे मेरी पूिग संमती है। लेणकन इस समय इस प्रश्न का अलर् महत्व देनेमें कहाँतक औणित्य है मैं नही 
जानता हँू । अर्र अंत में कहदुस्तान आजाद बनेर्ा तो एसेै सब प्रश्न अपनेआप हल हो जाएर्ें!” णविारवतंानंा 
आवाहन – 
 

अथात तत्विः र्ािंीजींिी समंती आणि सणदच्िा असली तरी, स्वातंत्र्यानंतरही सयुंक्त महाराष्ट्राच्या 
प्रश्नावर केवढे रि माजले यािा इणतहास सवांना माहीत आहे. त्यासाठी मराठी जनतेला फार मोठा संघषग 
करावा लार्ला. काँगे्रस िासनािी लढा द्यावा लार्ला. 

 
राजकीय नेत्यापं्रमािेि श्री. माडखोलकर यानंी महाराष्ट्रातील साणहच्त्यक, पत्रकार, तत्वज्ञ, 

समाजिास्त्री याचं्या औदाणसन्याबद्दलही आपली नापसंती व्यक्ती केली आहे. अेके णठकािी ते म्महितात, 
“महाराष्ट्रािे जीवन खुरटे आणि दुबळे आहे. आपल्याला दणरद्री आणि मार्ासलेले म्महिवनू घेण्यात त्याला 
अेक प्रकारिा अनुकंपनीय अणभमान वाटतो. आपल्या भौणतक संपत्तीिे त्याला ज्ञान नाही. आणि बौणद्धक 
सामर्थ्यािा त्याला णवश्वास नाही...... अेक प्रकारच्या संभ्रातं, संत्रस्त मनच्स्थतीत तो आज आहे...... या 
अराजकाच्या आणि अणनियाच्या पणरच्स्थतीतून नव महाराष्ट्र णनमाि करण्यािी जबाबदारी स्वतःच्या ककवा 
स्वपक्षाच्या तात्काणलक यिाच्या दृष्टीने राजकारिाकडे पहािाऱया हंर्ामी राजकीय नेत्यापेक्षाही तत्वज्ञानंी, 
समाजिास्त्री, साणहच्त्यक आणि पत्रकार याचं्यावरि जास्त जबाबदारी नाही का?” 

 
या सवग णनवदेनामारे् श्री. माडखोलकर याचं्या भावनेिा उदे्वर्, िीड आणि संताप णदसून येतो. तो उदे्वर् 

संयुक्त महाराष्ट्र णवषयक उत्कटतेतूनि व्यक्त झाला आहे. हे णनणित. 
 
बेळर्ाव येथे मे १९४६ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र साणहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरुन केलेल्या भाषिात 

संयुक्त महाराष्ट्र संबिंीच्या भावना साकल्याने, णवस्ताराने आणि उत्कटतेने व्यक्त झाल्या आहेत. 
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बहुमोि गं्रथ ्ंपत्तीचा नाि – 
 

महाराष्ट्र अेकीकरिािा ध्यास घेऊन केलेल्या अिा प्रिारामुळे श्री. माडखोलकर यानंा फार मोठे 
नुकसानही सोसाव ेलार्ले. १९४८ मध्ये महात्माजींच्या हत्येनंतर महाराष्ट्रात अनेक णठकािी दंर्ली उसळल्या. 
त्याच्या दोन णदवसानंतर नार्पुरात तिीि भीषि प्रणतणक्रया झाली आणि त्यात प्रामुख्याने दंर्ल करिाऱयािें 
लक्ष दै. तरुि भारत आणि माडखोलकर हेि लक्ष्य होते असेही सवांच्या लक्षात आले. त्या दंर्लीनंतर दै. 
तरुि भारतिा पे्रस नष्ट झाला. मुद्रिािी मौल्यवान सािने उध्वस्त झाली आणि त्यापेक्षाही फार मोठे व्यणक्तिः 
माडखोलकरािें नुकसान झाले. त्यानंी आयुष्ट्यभर जमा केलेला प्रिंड गं्रथसंग्रह अनेक थोर साणहच्त्यकािंी 
झालेला त्यािंा पत्रव्यवहार, दुर्ममळ साणहत्य हे सवग दंर्लखोरानंी नष्ट केले. त्याचं्या घरािी मोडतोड केली. 
व्यणक्तिः त्याचं्या जीवावरही दंर्लखोर उठले होते. पि सुदैवाने ते बिावले. त्या सवग भयंकर प्रकारासंबिंी 
स्वतः माडखोलकरानंीि ‘अेका णनवाणसतािी कहािी’ यात म्महटल्याप्रमािे “तरुि भारतावर ज्यानंी आघात 
केला त्यानंा संयुक्त महाराष्ट्राच्याही िळवळीवर आघात करायिा होता. हे जािून तरुि भारतािा नाि म्महिजे 
माझा नाि होता. माझ्या णजणवतकायािा नाि होता.” तरुि भारतासारखे लोकणप्रय दैणनक श्री. 
माडखोलकराचं्या हाती नसते तर संयुक्त महाराष्ट्रािा इतका प्रभावी प्रिार होऊ िकला नसता. हे त्याकाळच्या 
पणरच्स्थतीिी आणि वृत्तपत्रािंी ज्यानंा कल्पना आहे तेि समजू िकतात.  
 
चळवळीचे मुखपत्र – 
 

तरुि भारतिा णहरीरीने िाललेला प्रिार लक्षात घेऊन त्यावळेी प्रा. द. वा. पोतदार म्महित असत 
“संयुक्त महाराष्ट्राच्या िळवळीिे मुखपत्र महाराष्ट्रात फक्त अेकि आहे आणि ते म्महिजे “तरुि भारत” त्या 
िळवळीला मराठी लोकमत अनुकूल करण्यासाठी तरुि भारतिा उपयोर् होत असे. हे प्रा. पोतदार याचं्या 
उद्ध र्ारावरुन लक्षात येते आणि म्महिनूि ते बंद पडले तर णनदान त्याकाळच्या मध्यप्रदेिातही कहदी भाणषकानंा 
ते हविे होते. कहदी वृत्तपते्रही तरुि भारताणवरुद्ध सातत्याने प्रिार करीत असत. त्यातूनि वरील प्रकार 
उद्ध भवण्यािी िक्यता अनेकानंी बोलून दाखणवली होती. कारि स्पष्ट होते. त्यावळेच्या मध्यप्रदेिात कहदी 
णवरुद्ध मराठी अिा वादाला तीव्रता आलेली होती आणि केव्हा तरी त्यािी पणरिती दंर्लीत होईल असे 
अनेकानंा जािवत होते. त्यासंबंिी अणिक तपिीलाने णलणहण्यािे कारि नाही. 
 
राजकीय नेत्याचंी अनास्था – 
 

स्वातंत्र्यानंतर सवग प्रश्न आपोआप सुटतील असे अेक णविान र्ािंीजींच्या वर उल्लणेखलेल्या पत्रात 
आहे. पि दुदेवाने तसे घडू िकले नाही. सयुंक्त महाराष्ट्रािा प्रश्न भारताच्या स्वतंत्र राज्यघटनेच्या 
णनर्ममतीनंतरही सुटू िकला नाही. या घटनेनंतर मंुबई आणि अहमदाबाद पूवगवत् कायम राणहले त्यािंी भाषावार 
णवभार्िी झाली नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या संदभात तर तो अवघड होऊन बसला. मंुबई िहर सोडायला 
तेथील भाडंवलदार आणि कारखानदार मुळीि तयार नव्हते. मंुबईच्या सवग आर्मथक नाड्या अमराठी लोकाचं्या 
हातात आणि सरदार पटेलािंा त्यानंा भक्कम पाठींबा असा सवग प्रकार होता. हैद्राबाद संस्थानवरिी णनजामािी 
सत्ता पोलीस कारवाईनंतर घटनात्मकदृष्ट्ट्या संपली पि त्यािे णत्रभाणषक स्वरुप मात्र कायम राणहले. त्यामारे् 
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पं. नेहरंुिी ‘दणक्षिी संस्कृती’ कायम ठेवण्यािा आग्रह होता. त्यानंा संस्थानी प्रदेिाच्या णवभार्िीिी कल्पना 
मान्य नव्हती. मध्यप्रदेिातील कहदी आणि मराठी भाणषकही पूवगवत कायम राणहले. त्यामुळे णवदभािा मराठी 
प्रदेि कहदी भाणषकाचं्या विगस्वाखाली तसाि कायम राणहला. थोडक्यात, महाराष्ट्र अेकीकरिािा प्रश्न सुटू 
िकला नाही. त्यासाठी पुनः नवा संघषग करावा लार्ला. त्यातून प्रथम णद्वभाणषक राज्य आणि नंतर १९६० मध्ये 
संयुक्त महाराष्ट्रािी णनर्ममती असे घडत रे्ले. त्यासाठी मराठी जनता, वृत्तपते्र, संयुक्त महाराष्ट्र सणमती, या 
सवांनी णनकराने णदलेला लढा, त्यात अेकि ेपाि मराठी मािसानंा िासनाच्या र्ोळीबाराला बळी पडून कराव े
लार्िारे प्रािापगि, या सवांिा इणतहास सवग परीणित आहे. त्यािी पुनरावृत्ती करिे येथे अणभपे्रत नाही. त्या 
लढण्याच्या यिािे श्रेय सामान्य मराठी मािसानंी दाखणवलेला णनिार आणि त्यानंा णमळाले किखर नेतृत्व, 
यानाि णदले पाणहजे. अथात त्यामारे् दुसऱया महायुद्धाच्या आरंभकालापासून श्री. माडखोलकर यानंी 
पोटणतडकेने केलेला प्रिार आणि णविार यािंाही त्यात वाटा आहे हे मान्य कराव ेलारे्ल. सवग मराठी भाणषक 
अेकाि मराठी राज्यात असावीत हे त्याचं्या जीवनािे ध्येय होते. तो त्यािंा ध्यास होता. 

 
श्री. माडखोलकर यानंी लणलत साणहत्यात मोठे स्थान णमळणवले होते. मानमान्यताही त्या के्षत्रात 

णमळाली होती. अिा च्स्थतीत त्यानंी महाराष्ट्र अेकीकरिासारख्या राजकीय के्षत्रात अेवढा पुढाकार घेण्यािे 
कारि काय? यासबंंिी त्यानंीि असे म्महटले आहे की, “माझ्यासारख्या साणहच्त्यक समजल्या रे्लेल्या 
मािसावर ‘अनुणित’ भाषिे पुनः पुनः करण्यािा प्रसंर् का ओढवला, यािा णविार माझ्या टीकाकारानंी केलेला 
णदसत नाही. मला स्वतःच्या मयादा समजतात आणि माझे औणित्यािे भानही तीव्र आहे. मर् महाराष्ट्र 
अेकीकरिासारख्या अत्यंत णबकट, रंु्तारंु्तीच्या राजकीय प्रश्नाला हात घालण्याच्या भानर्डीत मी का ं
पडलो? त्यािे अेक कारि जसे स्वतःच्या अंतःकरिािी अणनवायग ओढ हे सारं्ता येईल, तसेि दुसरे त्यापेक्षाही 
प्रबळ कारि, त्या प्रश्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या राजकीय नेत्यािंी अक्षम्मय अनास्था हे सारं्ता येईल.” 
(हाकं, पृष्ठ २, ३( 

 
❈ ❈ ❈ 
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| माडखोिकराचें ्ंस्थात्मक जीवन |  
--------------------------------------------------------------------------मदन िनकर 

 
राजकीय कादंबरी लेखनािे प्रवतगक, रसज्ञ समीक्षक व पत्रपंणडत म्महिून र्. त्र्यं. उपाख्य भाऊसाहेब 

माडखोलकर यािंा पणरिय मराठी वािकानंा आहे. मराठीिे िलैीकार म्महिून त्यािें स्थान अढळ आहे. त्यािें 
लेखन कतृगत्व सतत प्रकािात राणहले. त्या मानाने संस्था जीवनातील त्यािंा सतत सहभार् व्यापक प्रमािावर 
पणरणित नाही. बहृन्महाराष्ट्रातील संस्थाचं्या कायांना प्रर्तीवर वळि देऊन त्यािंी लोकाणभमुख उपयोणर्ता 
णसद्ध करण्यात त्यानंी आपली प्रणतष्ठा व बळ विेले. यातून अनेक संस्थािंा संसार उभा झाला. या फुललेल्या 
संस्थानंी महाराष्ट्रािे सासं्कृणतकि नव्हे तर सावगजणनक जीवन समृद्ध केले आहे. 

 
नवीन लेखकाला हेरून त्याच्या प्रणतभेिी जोपासना करण्यािे कायग माडखोलकरानंी केले. त्यासाठी 

वृत्तपत्रािे व्यासपीठ मुक्तपिे वापरले. नव्या लेखकाला प्रोत्साहन देऊन त्यातील लेखक घडणवत असतानाि 
संस्थाचं्या उभारिीत आवश्यक कायगकते हेरून त्यांच्यातील संघटना कौिल्यास आकार देण्यािे कायगही त्यानंी 
ममत्वाने केले. साणहच्त्यक व संपादक म्महिून लाभलेले स्थान संस्थाच्या उभारिीत खिी घालून त्यानंा अणिक 
संपन्न, प्रर्ल्भ व सावगजणनक करण्यािा जािीवपूवगक प्रयत्न केला. या प्रयत्नानंा मराठी भाषा आणि वाङमय 
यािें वैभव वाढणवण्यािी जिी बाजू आहे तसा व्यापक राष्ट्रणहतािा व भारतीय एकात्मतेिा आयाम आहे. 

 
साणहत्यसम्राट न. कि. केळकर यािें लेखणनक म्महिून त्यानंी आपल्या जीवनािा प्रारंभ केला. 

केळकरानंा ते आपले लेखन रु्रु मानीत. तारूण्यात केसरी-मराठा संस्थेिे कायग त्यानंी जवळून पाणहले. नंतर 
सव्हगन्टस ऑफ इंणडया सोसायटीत कमगिारी म्महिून काम करण्यािी संिी त्यानंा लाभली. पुण्याच्या दैणनक 
ज्ञानप्रकाििे णवभार् संपादक म्महिून त्यानंी काम केले. भारतीय पातळीवरील णविार आिारािंा मार्ोवा घेऊन 
त्यानुसार महाराष्ट्राला राष्ट्रीय प्रवाहात जार्रुक व सतेज ठेविाऱया पणु्यातील ‘केसरी-मराठा’ संस्था आणि 
‘भारत सेवक समाज’ यात कायग करण्यािी संिी त्यानंा लाभल्यामुळे संस्था जीवनाला आकार देण्यािी दृणष्ट 
त्यानंा लाभली. 

 
व्यापक राष्ट्रीय णहतासाठी लेखिीिा वापर करण्यािी णसद्धता आणि ससं्थेच्या जडिघडिीतील 

बारकाव े यािंा िोि त्यानंी ऐन तारूण्यात घेतला. या अनुभवािे पाथेय घेऊन १९२४ साली ते नार्पूरला 
‘महाराष्ट्र’ वृत्तपत्रात आले. वाङ्मय परीक्षि व साणहत्य णवषयक सदर यातून त्यािंी वािकािंी भेट झाली. 
प्रथम सहसंपादक व नंतर मािग १९३० ते १३ जून १९४० पयंत कायगकारी संपादक म्महिून त्यांनी काम केले. 
दादासाहेब ओर्ले ‘महाराष्ट्रा’ िे सूत्रिार होते. त्याचं्या िब्दात सारं्ायिे तर माडखोलकर ‘एणडटर इन िाजग’ 
होते. ‘महाराष्ट्रा’ तील आर्मनानंतर ते पके्क वैदभीय झाले. णवदभाला बहृन्महाराष्ट्रािी जोडण्याच्या कामात 
त्यानंी ऐणतहाणसक कामणर्री केली. 
 

सवगसमाविेक सहानुभणूत, राजकीय व सामाणजक ससं्थात णनभगयपिे संिार करण्यािी कुवत, 
नेत्यामंिील णनःस्वाथी वावर, व्यणक्तमत्वातील िौरसपिा, साणहच्त्यक व संपादक म्महिून प्राप्त मूिगन्य स्थान व 
दीघोद्योर् याचं्या बळावर त्यानंी णवदभास उवगणरत महाराष्ट्रािी अलर्द जोडले. कहदी भाणषकािें नेतृत्व, 
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सेवाग्राम मध्ये म. र्ािंींच्या वास्तव्यामुळे प्राप्त राष्ट्रीय नकािावरील स्थान आणि नार्पूरच्या बहुरंर्ी जीवनाच्या 
पाश्वगभमूीवर कहदीिा दुस्वास न करता मराठीिा त्यानंी णहरीरीने पुरस्कार केला. मराठी प्रदेिाचं्या भावनात्मक 
एकतेिा णविार संस्थात्मक जीवनाच्या पातळीवर करून त्यास मूतग रूप देण्यािा त्यानंी केलेला प्रयत्न केवळ 
अपूवग आहे. 

 
माडखोलकरानंी लेखिी हेि उपजीवीकेिे सािन मानले. त्यातून होिाऱया पुरेिा अथगप्राप्तीमुळे 

त्याचं्यात किीि न्यनूर्ंड णनमाि झाला नाही. णनवाहासाठी काम करताना देखील वतगमानपत्राला संस्थात्मक 
आकार देण्यािा त्यािंा ध्यास राणहला. प्रणतभा पाणक्षक सुरूकरण्यािा त्यािंा प्रयत्न यािे द्योतक आहे. र्ं. दे. 
खानोलकर, के. नारायि काळे, णव. ह. कुळकिी, खं. सा. दौंडकर, र्. त्र्यं. माडखोलकर आणि णव. स. 
खाडेंकर या सहा जिानंी प्रत्येकी ३०० रु. देऊन १८०० रु. भाडंवलावर प्रणतभा सुरू केले. पदरमोड करून 
कोिताही उपक्रम करण्यािा त्यािंा स्वभाव संस्थात्मक जीवनाच्या पणरपुष्टीसाठी असायिा. प्रणतभाच्या 
प्रकािनािे त्यानंी माडंलेले उणद्दष्ट यातून हेि णदसून येते. 

 
नार्पूर णवदभात राहून साऱया महाराष्ट्राच्या एकीकरिािा णविार त्यानंी केला. ६ जानेवारी १९४० 

रोजी उजै्जन येथे मराठी वाङ्मय मंडळािे अध्यक्ष म्महिून भाऊसाहेब माडखोलकर यानंी ‘युद्धोत्तर महाराष्ट्रािे 
भणवतव्य’ या णवषयावर भाषि केले. यातून त्यानंी मराठी भाणषकाचं्या एकसंघ राज्याच्या णनर्ममतीिी कल्पना 
माडंली. मराठी भाणषकािें एक राज्य असाव ेही कल्पना एका कितनिील णलखाि पुरूषाच्या प्रणतभेिे अपत्य 
असाव े हे मराठी वाङ् मयपे्रमी व अभ्यासकानंा णनरंतर पे्ररक राहील. पुढे १२ मे १९४६ रोजी बेळर्ाव येथे 
भरलेल्या ३० व्या अणखल भारतीय मराठी साणहत्य समेंलनाच्या पदावरून त्यानंी केलेल्या भाषिात सयुंक्त 
महाराष्ट्रािा पुरस्कार केला. 

 
२९ मे १९४२ रोजी माडखोलकरानंी म. र्ािंी यानंा णलहलेले पत्र ते २ मे १९४६ रोजी णतसऱया 

मराठवाडा साणहत्य संमेलनात केलेले अध्यक्षीय भाषि सयुंक्त महाराष्ट्र पणरषदेच्या स्थापनेस सहाय्यक ठरले. 
२८ जानेवारी १९३९ रोजी डॉ. तु. ज. केदार याचं्या अध्यक्षतेखाली  स्थापन ‘संयुक्त महाराष्ट्र सभा’ या पासून 
िकंरराव देव याचं्या नेतृत्वाखाली कायगरत ‘संयुक्त महाराष्ट्र पणरषद’ पयंतच्या संस्थात्मक घडामोडीत ते 
सक्रीय होते. त्याचं्या सक्रीय सहभार्ािी तुलना पुढे ‘सयुंक्त महाराष्ट्र सणमती’ च्या कायातील आिायग प्र. के. 
अते्र याचं्या कामणर्रीिीि करता येईल. १९४० साली विा येथे बणॅर. रामराव देिमुख याचं्या अध्यक्षतेखाली 
स्थापन ‘महाणवदभग सभा’ िे सरणिटिीसपद त्यानंी नाकारले. 
 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील सवग ससं्थात्मक उपक्रमात ते आघाडीवर होते. संयुक्त महाराष्ट्र 
पणरषदेिे ते सरणिटिीस होते. भाषातर प्रातंरिना भारतातील भाणषक राज्यवादास प्रवृत्त करण्यासाठी 
कारिीभतू न ठरता राष्ट्रीय एकात्मतेिे माध्यम होईल हा णविार मराठी जनता व राष्ट्रीय नेत्यानंा संस्थात्मक 
िळवळीतून समजावनू सारं्िारे श्रेष्ठ व सफल नेते भाऊसाहेब माडखोलकर यािें स्थान स्वयंपूिग आहे. संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या उभारिीसाठी झालेल्या सवग संस्थात्मक प्रयत्नातून असलेला त्यािंा वावर त्याचं्यातील 
नेतृत्वक्षमता, व्यक्ती व संस्था याचं्यातील अनुबंि राखण्यािी हातोटी व अंर्ीकृत कायाच्या णसद्धीसाठी 
आवश्यक तळमळ यािंी साक्ष देिारी आहे. 
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‘महाराष्ट्र’ वृत्तपत्रातून राजीनामा देऊन ते तरूि भारतात आले. २ जानेवारी १९४४ रोजी दैणनक 
तरूि भारत सुरू झाले. ३ इगं्रजी व २ कहदी दैणनके उत्तम णरतीने िालू असताना माडखोलकरानंी तरुि भारत 
िे साहस केले. ‘स्वातंत्र्य’, ‘णन:स्पृह’ व ‘राष्ट्रदूत’ ही पते्र अल्पजीवी ठरल्यािी उदाहरिे त्याचं्या पढेु होती. 
र्ािंी खूनानंतरच्या काळात उफाळलेल्या, प्रणतणक्रयेत २ फेबु्रवारी १९४८ रोजी ‘तरूि भारत’ िी राखरारं्ोळी 
झाली असताना वीस णदवसातं त्यानंी वृत्तपत्र सुरू केले. स्वकीयाचं्या रोषाला बळी पडून झालेल्या हानीनंतर 
अक्षरिः राखेतून पनु्हा उभे राहण्यािा णवक्रम ते संस्थात्मक उभारिीिे कसब आणि कौिल्य याचं्या आिारावर 
करू िकले. 

 
फेबु्रवारी १९५० साली बाराव े णवदभग साणहत्य संमेलन डॉ. मा. र्ो .देिमुख याचं्या अध्यक्षतेखाली 

िंद्रपूरला भरले. णवदभग साणहत्य संघािे अध्यक्ष म्महिनू भाऊसाहेब माडखोलकर यािंी णनवड झाली. णव. सा. 
संघािे अमरावती येथील कायालय नार्पूरला हालणवण्यािा णनिगय त्यानंी घेतला. णवदभग साणहत्य सघं 
नार्पूरला आिनू णवदभग साणहत्य मंदीर )िनवटे रंर् मंणदर( उभे करण्यािे कायग त्यानंी वरे्ाने सुरू केले. 
णवदभातील मराठी भाषा व वाङ्मय यािें संर्ोपन व संविगन करिारी प्रमुख प्राणतणनणिक संस्था म्महिनू साणहत्य 
संघाला त्यानंी उभे केले. त्यासाठी राजकीय नेते, पणरश्रमी कायगकते व दानिूर नार्णरक याचं्या सहकायािा 
मेळ घालून संस्था उभारिीिे एक िारं्ले उदाहरि महाराष्ट्रापढेु ठेवले. 

 
पं. द्वारकाप्रसाद णमश्र, पु. का. देिमुख, णवमलताई देिपाडें, बाळासाहेब णतरपुडे, यिवतंराव िव्हाि, 

कितामिराव देिमुख, वसंतराव नाईक व बाळासाहेब देसाई या राजकीय नेत्यािें सहकायग त्यानंी घेतले. णव. 
णभ. कोलते, मा. र्ो. देिमुख, ना. रा. िडेे, बा. र्. आणि ब. र्. हे अमरावतीिे खापडे बिुं, पु. य. देिपाडें, 
आ. रा. देिपाडें, कुसुमावती देिपाडें, बाळासाहेब ढवळे या साणहच्त्यकािंा सक्रीय सहभार्, दादासाहेब 
िनवटे, पूिगिदं्रराव बटुी, श्रीमंत बाबूराव देिमुख, दामुअण्िा देिमुख व पु. बा. काळे या िणनकािें अथगसहाय्य 
आणि नाना जोर्, पुरुषोत्तम दारव्हेकर, प्रा. श्री. र्ो. कािीकर, र्ो. स. देहाडराय, तु. ना. काटकर, तु. णव. 
रे्डाम आणि बाबूराव णिमोटे आदी कायगकत्यांिी िडपड यातून त्यानंी ससं्था आकारास आिली. 

 
नरकेसरी प्रकािन संस्था, णवदभग साणहत्य संघ, राजाराम वािनालय, णवदभग संिोिन मंडळ, संस्कृत 

भाषा प्रिाणरिी सभा व योर्ाभ्यासी मंडळ या नार्पुरातील ससं्थाचं्या उभारिीत त्यानंी केलेले कायग संस्थात्मक 
जीवनातून सावगजणनक जीवन वैभविाली करण्याच्या प्रयत्नािंा तेजस्वी इणतहास ठरावा एवढे मोठे आहे. 
माडखोलकरािें व्यणक्तमत्व िौफेर व िोरस होते. रु्िग्राहता व कायगकत्यांच्या मयादािंी जािीव यामुळे 
संस्थापन व संिालन यासाठी आवश्यक नेमकी मािसे ते र्ोळा करू िकले. संस्था उभारिीतील त्यािंी 
उभारी, लहानसहान प्रयत्नानंा उिलून िरण्यािी तत्परता आणि आिार णविारातील िोख व स्पष्ट बािा यामुळे 
हे िक्य झाले. तसेि रणसकता, वैिाणरकता व राष्ट्रकितन यातील काकासाहेब कालेलकर, दादा िमाणिकारी 
व तुकडोजी महाराज यासारखे अणिकारी नेते त्यानंी सासं्कृणतक कायग करिाऱया संस्थानंा जोडून णदले. 

 
नार्पूर ही कहदी व मराठी दै्वभाणषक प्रातंािी राजिानी असल्यािे भान त्यानंी सदैव बाळर्ले. कहदीच्या 

अपणरहायगतेबद्दल व त्याच्या राष्ट्रीय स्थानाबद्दल मराठी राष्ट्रनेत्यानंी घेतलेली भणूमका त्यानंी प्रत्यक्ष आिरिात 
आिली. महाराष्ट्रात राष्ट्रभाषा सभा, पुिे च्या णवदभग आणि मराठवाड्यातील कायग णवस्तारासाठी त्यानंी 
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मनःपूवगक प्रयत्न केले. णद्वभाणषक मंुबई राज्याच्या स्थापनेनंतर संस्थेच्या कायासाठी म. म. दत्तो, वामन 
पोतदार व मंत्री र्ो. प. नेने. नार्पूरला आल्यानंतर णवदभासाठी प्रिार करिारी सणमती स्थापन करण्यात 
आली. भाऊसाहेब माडखोलकर या सणमतीिे अध्यक्ष होते. मराठी लोकानंी कहदीच्या प्रिारासाठी वाणहलेली 
संस्था म्महिनू त्यानंी णवदभग व मराठवाड्यात या ससं्थेला उभे केले. 

 
डॉ. अ. ना. देिपाडें, म. न. अंजीकर, दी. पु. वऱहाडपाडें, ना. को. णत्रवदेी व र्ोकुलप्रसाद साहू याचं्या 

मदतीने त्यानंी नार्पूर- णवदभातील प्रिारािी िूरा साभंाळली. णवदभग सेकंडरी एज्यकेूिन बोडात इयत्ता ५ ते ८ 
पयंत क्रणमक पुस्तके तयार करण्याच्या कामासाठी असलेल्या संपादक मडंळात त्यािंा समाविे होता. जनवािी 
भार् १ ते ४ अिी पुस्तके मजूंर करून ९० टके्क िाळातून क्रणमक पसु्तके म्महिून सुमारे २० वषावर काळासाठी 
िालू राणहली यात त्यािें प्रयत्न व मार्गदिगन प्रमुख होते. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुिे च्या कायािी ते 
अखेरपयंत णनर्डीत होते. णवदभासाठी नार्पूर येथे मेहाडीया िौक िंतोली मध्ये सुरू झालेल्या कायालयािे 
उद्  घाटन लोकनायक बापूजी अिे यानंी केले एवढे साणंर्तले म्महिजे कायग सफलतेिी माडखोलकरािंी दृष्टी 
लक्षात येते. 
 

मराठवाड्यातील वाङ् मयीन व सासं्कृणतक जीवनास माडखोलकरांनी लावलेला हातभार सवगश्रृत 
आहे. “मराठवाड्याच्या अिंार युर्ात असलेल्या एक-दोन तुरळक आिारापैकी माडखोलकर एक होते. 
मराठवाड्यातील लेखक व बातम्मया यानंा ते आपल्या णनयतकालीकातून स्थान देत. मराठवाड्यातील सवग 
साणहत्यपे्रमींना पोलीस अॅक्िनपयंत ते आिार होते. त्यामुळे पुढे मराठवाडा साणहत्य पणरषदेिे एका साणहच्त्यक 
संघटनेत रुपातंर झाले. मराठवाड्यातील साणहत्य, मराठवाडा साणहत्य पणरषद आणि संयुक्त महाराष्ट्रािे स्वप्पन 
या तीन कारिासाठी आम्मही माडखोलकरािें कजगदार आहोत. “स्व. प्रािायग नरहर कुरंुदकर यानंी ‘अणभवादन’ 
लेखसंग्रहात भाऊसाहेब माडखोलकर याचं्याबद्दल व्यक्त केलेली ही कृतज्ञता बोलकी आहे. 

 
भाऊसाहेब माडखोलकर यानंी आपले व्यणक्तमत्व आणि उभारलेल्या संस्था यातून सासं्कृणतक 

जीवनाच्या सपंन्नतेिा विे घेतला. खरे-अभ्यंकर याचं्या काळातील काँगे्रस संघटनेतील प्रबळ दुवा ए. श्री. 
पटविगन आणि १९५५ च्या काँगे्रस पक्षातील तडफदार युवक नेतृत्व बाळासाहेब णतरपुडे यािें सहकायग संस्था 
उभारिीस घेतले. श्री. के. र्ोळेर्ावकर, स. मा. र्रे् व के. ए. पोतदार या मराठवाड्यातील तरुिानंा त्यानंी 
पत्रकाणरतेत आिले. य. बा. िास्त्री याचं्यापासून तर ना. बा. ठेंर्डी व णद. भा. घुमरे अनेक पत्रकारानंा 
आत्मीयतेने जवळ घेऊन तयार केले. त्यािें अध्ययन व लेखन यात काळजीपूवगक मार्गदिगन केले. या सवांनी 
पत्रकार व कायगकते म्महिून मोलािे योर्दान णदले आहे. 

 
माडखोलकर, त्यानंी उभारलेल्या ससं्था व त्यातून तयार झालेली मािसे महाराष्ट्राच्या एकात्मतेस 

उपकारक ठरली. वािन, लेखन, कायगकत्यांवर णनमगम भरवसा, सावगजणनक जीवनातील अंतर्गत र्ोटात 
फेरफटका व णनरपेक्ष प्रोत्साहन यातून त्यांनी अनेक मािसे र्ोळा केली व संस्था उभारल्या. हे संस्था जीवन 
समृद्ध व्यणक्तमत्वाच्या सहकायाने फुललेले व सावगजणनक जीवनात उणद्दष्ट पूरक णसद्ध झालेले णदसून येईल. 
िौफेर व्यासंर् व लेखन यातून त्यानंी हा ससं्था समृद्धी योर् सािला हे णविषे. 

❈ ❈ ❈ 



 अनुक्रमणिका 

| ग. त्र्य.ं माडखोिकर : प्रतीशतिमी कादंबरीकार | 
--------------------------------------------------------------------डॉ. सुरेि म. डोळके 

 
माडखोलकरानंी ‘िंदनवाडी’ कादंबरीत ‘णत्रमूर्मत’ नावािे एक प्रकरि णलणहले आहे. त्यात त्यानंी 

‘णत्रराष्ट्रवादािी ििा केली आहे. णत्रमूतीच्या या प्रतीकावरुन मनात अिी कल्पना आली की मराठी कादंबरीच्या 
के्षत्रातही १९३० ते १९४५ या कालखंडात कादंबरीकारािंी अिी णत्रमूर्मत होती. फडके, खाडेंकर व माडखोलकर 
हे या णत्रमूतीतील तीन कादंबरीकार होते. प्रणतभा हे या तीनही कादंबरीकारातंील समान सूत्र असले तरी या 
प्रत्येक कादंबरीकारािे प्रकृतीवैणिष्ट्ट्य व आणवष्ट्कारकौिल्य णभन्न णभन्न स्वरुपािे होते. लणलतवाङ् मय हे 
कलात्मक असाव े या बाबतीत या तीनही कादंबरीकारािें ऐकमत्य असले तरी कलेिे स्वरुप आणि कायग या 
बाबतीत या तीनही प्रणतभावन्तात कमालीिे मतभेद होते. कला ही आनंददायक असते हे या तीनही 
साणहच्त्यकानंा मान्य होते. पि त्याकणरता ‘कलेसाठी कला’ असा फडके यानंी उद्  घोष केला, ‘जीवनासाठी 
कला’ यािे अध्वगयुगपि खाडेंकरानंी स्वीकारले व ‘उद्  बोिन हे कलेिे स्वाभाणवक कायग आहे’ असे 
माडखोलकरानंी प्रणतपाणदले. 
 

महाराष्ट्राच्या कादंबरीके्षत्रातील एक अग्रर्ण्य कादंबरीकार )कै.( र्. त्र्यं. माडखोलकर याचं्या 
कादंबऱयातंील काही णविषेािंी व त्यामारे् कादंबरीकार म्महिून असलेल्या त्याचं्या मनोिमािी ििा व मीमासंा 
करण्यािे या लेखात योजले आहे. 

 
माडखोलकराचं्या कादंबऱयाचं्या बाबतीत त्या ‘राजकीय’ आहेत, व माडखोलकर हे ‘राजकीय 

कादंबरीकार’ आहेत असेि त्याचं्या कादंबरी वाङ् मयािे समालोिन करताना सवग टीकाकारानंी म्महटले आहे. 
ककबहुना, आिुणनक कादंबरीकारात ज्या आपल्या वैणिष्ट्ट्याने माडखोलकराचं्या कादंबऱया पृथक् ठरतात ते 
म्महिजे त्याचं्या कादंबऱयात असलेले राजकारिािे प्रणतकबब, असेही मानले जाते. 

 
इतकेि नव्हे तर टीकाकारानंी माडखोलकर हे ‘पणहले राजकीय कादंबरीकार’ असा ‘पणहलेपिािा’ 

अग्रमान त्यानंा णदलेला असून, ‘पणहले राजकीय कादंबरीकार हा त्यािंा र्ौरव यथाथग आहे’ असेही त्याचं्या 
कादंबऱयािंी समीक्षा करताना काही अभ्यासकानंी म्महटले आहे. )सौ.मंदाणकनी सर्देवः ‘माडखोलकरी 
कादंबरी’ (१९९८(. 

 
वस्तुतः, माडखोलकराचं्या ‘मुक्तात्मा’ या पणहल्या कादंबरीच्याही पूवी प्रणसद्ध झालेल्या प्रा. फडके 

याचं्या ‘णनरंजन’ कादंबरीत राजकारि आलेले आहे. सत्याग्रहाबद्दल तुरंुर्वासािी णिक्षा भोर्िारा णनरंजन 
त्यात आहे. पि, त्यानंा पणहले राजकीय कादंबरीकार असे कुिीही म्महटले नाही. त्याचं्या नंतरच्याही अनेक 
कादंबऱयातं राजकीय हालिालींिी, नानाणवि राजकीय िळवळींिी विगने आली आहेत. त्याचं्या ‘उद्धार’ आणि 
‘आिा’ या कादंबऱयातं राजकारिािा जोरदार ठसा उमटलेला आहे आणि आपल्या ‘प्रवासी’ कादंबरीत तर 
नायक राजाभाऊ हा राजकीय ध्येयणसद्धीच्या मार्ावरील एक ‘प्रवासी’ याद्धष्टीनेि त्यानंी बणुद्धपुरःसर णनमाि 
केला आहे. 
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श्री. भाऊराव गुरुबंिु्ह 
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तरीही, प्रा. फडके यानंा कुिी ‘राजकीय कादंबरीकार’ म्महित नाहीत. माडखोलकराचं्या ‘मुक्तात्मा’ 
या पणहल्याि कादंबरीपासून मात्र त्यानंा ‘राजकीय कादंबरीकार’ हे णवरुद्ध णमळालेले आहे. ‘मुक्तात्मा’ कादंबरी 
प्रणसद्ध झाल्यावर प्रा. डॉ. ि. दा. पेंडसे यानंी ‘केसरी’ त णलणहलेल्या णतच्या णवस्तृत परीक्षिात ‘राजकीय 
कादंबरी’ म्महिून मुक्तकंठाने णतिी प्रिसंा केली होती. माडखोलकरानंी भावरम्मय भाषािलैीत णलणहलेली 
‘भरं्लेले देऊळ’ ही स्त्रीजीवनावरील िुद्ध कादंबरी, आणि ऐन तारुण्यात वैिव्य व णवजनवास कपाळी आलेल्या 
एका संपन्न तरुिीच्या णवफल मनोजीवनािे णवश्लेषि आणि णित्रि करिारी ‘डाकबंर्ला’ ही कादंबरी या 
त्याचं्या दोन कादंबऱया सोडल्या तर त्याचं्या प्रत्येक कादंबरीत राजकारि हे या ना त्या रुपाने प्रणवष्ट झाले 
आहे. - आणि फडक्याचं्या कादंबऱयातंल्याप्रमािे केवळ पाश्वगभमूी म्महिून नव्हे, अर्र नायकाचं्या जीवनात 
आर्ंतुक म्महिून झालेले नव्हे, तर कादंबरीतील नायकािंा जीवनरस म्महिूनि ते आणवभूगत झाले आहे. 

 
माडखोलकराचं्या संवदेनिील अंतःकरिावर राष्ट्रवादी वातावरिािे जे संस्कार णवद्याथीदिपेासून 

झाले ते त्याचं्या वाङ्मयात- त्यानी वाङ्मयके्षत्रात पदापगि केल्यापासूनि या ना त्या रुपाने पि उत्कटतेने 
आणवष्ट्कृत झाले आहेत. माडखोलकर कलावादी? जीवनवादी? अणभजातवादी? यािे उत्तर असे की, ते मूलतः 
‘राष्ट्रवादी’ होते. त्याचं्या कादंबऱयातंील नायकाचं्या जीवनात राजकीय द्दष्टीने णविाराचं्या म्महिा, िळवळींच्या 
म्महिा, प्रणतपादनाच्या म्महिा, की तत्वज्ञानाच्या म्महिा’ - ज्या ऊमी उंिबळलेल्या आहेत त्या सवांच्या मुळािी 
त्यािंी राजकीय स्वातंत्र्योन्मुख अिी राजकीय वृत्तीि प्रमुख आणि प्रभावी आहे. 

 
णटळकािंा जहाल राष्ट्रवाद, क्राणंतकारकािंा दहितवाद व र्ािंीजींिा अकहसावाद या णतन्हींिे प्रणतकबब 

त्याचं्या कादंबऱयातं उत्कटतेने आणवष्ट्कृत झाले आहे. यात समाजवादािाही अंतभाव करायला पाणहजे. कारि, 
‘समाजवाद’ ही माडखोलकराचं्या कादंबऱयातंील एक प्रमुख प्रवृत्ती आणि पे्ररिा आहे. माडखोलकराचं्या 
कादंबऱयावंर सुरुवातीच्या काळात क्राणंतकारकाचं्या िळवळीिा प्रभाव होता, नंतर साम्मयवादाच्या तत्वज्ञानाने 
माडखोलकराचं्या मनािी पकड घेतली. आणि नंतर साम्मयवादावरील त्याचं्या णवश्वासालाही िक्का बसला. 
तथाणप, समाजवादाणवषयीिी त्यािंी अनुकूलता मात्र कायम राणहली; वृत्तपत्रव्यवसाय आणि सावगजणनक जीवन 
यातील अनुभवावंरुन समाजवादाणवषयीिी त्यािंी भावना ही अणिकाणिक दृढ होत रे्ली. त्यामुळेि की काय, 
माडखोलकराचं्या ‘रुच्क्मिी’ पूवीच्या बहुतेक कादंबऱयातंील नायक हे समाजवादी आहेत. समाजवादाच्या 
अणिष्ठानावर त्याचं्या णवणविरुपी राजकारिािे रंर् उमटले आहेत. राष्ट्रवादािेि एक अंर् समाजवाद आहे. 
आणि समाजािेि एक अंर् राजकारि आहे. हे सारं्ायला नकोि! यामुळेि, आपिा णजला ‘राजकीय’ कादंबरी 
म्महितो णतला युरोपात समाजात्मक कादंबरी )Sociological fiction( म्महित असाव!े 
 

माडखोलकराचं्या बहुतेक कादंबऱयातं काही राजकीय घटनािें प्रणतकबब पडले आहे ककवा त्या 
राजकीय घडामोडींच्या णनदिगक आहेत म्महिून त्यानंा ‘राजकीय कादंबरीकार’ म्महितात असे मला वाटत नाही; 
तर त्याचं्या कादंबऱयातंील नायक हे स्वतः राजकारि जर्तात णवणिष्ट प्रकारिे राजकीय ध्येय दृष्टीसमोर ठेवनू 
ते प्राप्त करण्यासाठी ते ईष्ट्येने झटतात व त्या खडतर प्रवासात त्यार्ािी पणरसीमाि ते र्ाठतात असे नव्हे, तर 
णजवािीही पवा न करता ते स्वतःला झोकून देतात. राजकारि हा त्यािंा बाहयोपिार नाही, तर अंतरंर्ातून 
स्फुरलेला व प्रािािीही तमा न बाळर्ता स्वातंत्र्यांच्या वदेीवर आत्माहुती देण्यासही तयार असलेला िर्िर्ीत 
असा आिारिमग आहे. त्याचं्या रक्तात तो णभनला आहे. त्याचं्या वािीत तो व्यक्त झाला आहे आणि त्याचं्या 
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कृतीत आत्मापगिाच्या त्यार्भावनेने तो उजळला आहे. “राष्ट्राच्या उद्धारासाठी स्वतःिा जरी बळी द्यायिा 
प्रसंर् आला, तरी मी मारे् पाहिार नाही” हे त्याचं्या ‘कातंा’ या कादंबरीतील जयािे उद्  र्ार )‘कातंा’, आ. २री 
)१९४७(, पृ. २३९( यािी साक्ष आहेत. 

 
माडखोलकराचं्या कादंबऱयातंील स्त्रीयाही राजकारि करतात, इतकेि नव्हे तर राजकारि जर्तात व 

राजकारिात प्रत्यक्ष भार्ही घेतात हे त्याचं्या ‘प्रमद्वरा’ या कादंबरीतील प्रमद्वरा व ‘नव ेसंसार’ मिील मुक्ता 
याचं्या स्वभावरेखातून प्रभावीपिे व्यक्त होते. 

 
त्या दृष्टीने माडखोलकराचं्या कादंबऱया ‘राजकीय’, व माडखोलकर हे मराठीतले ‘राजकीय 

कादंबरीकार’ ठरतात. 
 
राजकीय कादंबरीच्या संदभात एक णविार येथे व्यक्त करावासा वाटतो. 
 
राजकीय कादंबरीत णवणिष्ट काळातील राजकारिािे अन्तःप्रवाह व त्यािे समाजमनावर होिारे 

पणरिाम आणि पणरवतगने पात्र- प्रसंर्ाचं्या द्वारे कादंबरीकाराने कलात्मकतेने रंर्णवलेले असतात. पि, 
णवणिष्टकाळातील राजकारि हे सदैव तसिे कायम राहते असे नव्हे! ते कालानुसार बदलत असते. 
पणरच्स्थतीनुसार बदलत असते, त्यामुळे, णवणिष्ट काळातील राजकीय अन्तःप्रवाह व घटना- प्रसंर् हे नंतरच्या 
काळात इणतहासािे रुप िारि करतात. णटळकाचं्या जहाल राष्ट्रवादाने प्रभाणवत झालेल्या राजकारिाने 
नंतरच्या काळात अकहसावादािे स्वरुप िारि केले. म्महिजेि र्ािंींच्या काळात णटळकािें राजकारि हे 
इणतहासजमा झाले, अथात ऐणतहाणसक ठरले. त्यामुळे, त्या काळातल्या राजकारिावर णलणहलेली कादंबरी 
ही, - णतच्यातील घटना राजकीय द्दष्टीने णकतीही महत्वपूिग असल्या, व त्या घटनानंी वा प्रसंर्णविषेानंी 
समाजाच्या राजकीय मनात एकेकाळी णकतीही पणरवतगन घडवनू आिले असले तरीही, ते राजकारि नंतरच्या 
काळात र्ताथग झाल्यामुळे, - ‘ऐणतहाणसक’ ि ठरत नाही का? 

 
माडखोलकराचं्या ‘कान्ता’ व ‘मुखवटे’ या कादंबऱयािेंि उदाहरि घ्या. या दोनही कादंबऱयातं 

तत्कालीन राजकारिािा प्रवाह माडखोलकरानंी खेळणवला आहे. मध्यप्रातंात १९३८-३९ साली ज्या राजकीय 
घटना घडल्या त्या कथारुपाने माडखोलकरानंी या कादंबऱयातं रंर्णवल्या आहेत. या दोनही कादंबऱयातंील 
‘णप्रयदिगन’ म्महिजे त्या काळात मध्यप्रातं- वऱहाडात मुख्य मंत्री असलेले डॉ. खरे होत. आपल्या सहकाऱयाचं्या, 
काँगे्रस पालगमेंटरी पक्षाच्या अध्यक्षाचं्या, व खुद्द म. र्ािंींच्याही णवरोिामुळे त्यानंा आपल्या मुख्य प्रिानकीिा 
राजीनामा द्यावा लार्तो. र्ािंीवाद व र्ािंींिी राजकीय मतप्रिाली यावर ‘कातंा’ कादंबरीतील णनरणनराळी 
पाते्र अर्दी सडकून टीका करतात )‘कातंा ’, (आ. २ री, पृ. ५५( र्ािंींच्या राजकीय िाणरत्र्याणंवषयीही सर 
महादेव ठाकूर याचं्या मुखानं माडखोलकरानंी प्रणतकूलता व्यक्त केली आहे )‘कातंा ’, पृ. १५७( ‘मुखवटे,’ या 
कादंबरीतही म. र्ािंी यािें तत्वज्ञान, त्यािें सर्ळे लहरी, िाणंदष्ट व अहंणनष्ट राजकीय िाणरत्र्य )‘मुखवटे’, 
आ. १ ली, पृ. ३५०( यािंा, ‘कातंा’ कादंबरीतला प्रवाहि माडखोलकरानंी अती वरे्वान व अती तीव्र केला 
आहे. र्ािंीजींच्या राजकारिािा पणरिाम म्महिूनि मुख्यमंत्री असलेल्या णप्रयदिगनला पदभ्रष्ट व्हाव ंलार्तं!- 
वस्तुतः मुख्यमंत्री हा काँगे्रस-पक्षािा, त्यािे राजकारि हेही त्याच्या मानी स्वभावानुसार व लोककल्यािकारी 
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योजनानुसार त्याने अंमलात आिलेले! - म्महिजे काँगे्रसने णनयुक्त केलेले, काँगे्रसपक्षािेि मुख्यंमंत्री, - आणि 
त्यालाि काँगे्रसपक्षाच्याि अती महत्वाच्या पढुाऱयाचं्या मनमानी इच्िेनुसार, - लहरींनुसार म्महिा वाटल्यास, - 
राजीनामा देण्यास भार् पाडलेले! आणि तेही म. र्ािंींच्या अनुमतीने! - हे सवग राजकारिि नव्हे का? - या 
राजकारिातील अन्तःप्रवाहि माडखोलकरानंी ‘कातंा’ व णविषेतः ‘मुखवटे’ या कादंबऱयातं कादंबरीकाराचं्या 
भणूमकेतून णिणत्रत केले आहेत. 

 
‘मुखवटे’ या कादंबरीत महात्माजींच्या राजनैणतक तत्वज्ञानािे खंडन माडखोलकरानंी केले. व ते 

करताना कादंबरीतील पाते्र ज्या प्रसंर्ातून वावरतात त्या प्रसंर्ािंा त्याचं्यावर होिारा मानणसक पणरिाम- 
ह्यािेही णित्र त्यानंी रेखाटले. त्याचं्या व्यणक्तमत्वावर झर्झर्ीत असा भावनात्मक प्रकाि त्यानंी टाकला. 
त्यामुळे ‘मुखवटे’ ही कादंबरी ‘राजकीय’ ठरते व माडखोलकर हे ‘राजकीय कादंबरीकार’ ठरतात. 

 
राजकीय कादंबऱयािें आयुष्ट्य त्यातील णवणिष्टकालीन राजकारिासारखेि अल्पजीवी ठरते का? - 

“राजकारि हा साणहत्याच्या र्ळ्यात बािंलेला िोंडा आहे व तो त्या साणहत्याला सहा मणहन्याचं्या आत बुडवनू 
टाकतो ” असे णलडेलने म्महटले आहे.  

 
(‘Politics is a stone tied to the neck of literature which sinks it in less Than six months'-

(Robert Lideel, 'A Treatise on the Novel, 'P. 108( सर व्हय ू वॉलपोल यानंीही राजकीय कादंबरीणवषयी 
Nothing is more dead than a novel stuffed with the political notions of ten years ago'' असे उद्  र्ार 
काढले आहेत. 
 

पि, माडखोलकराचं्या राजकीय कादंबऱयातंील राजकारि त्याचं्या कलात्मकतेला बािक ठरले का? 
- त्याचं्या ‘कातंा’ आणि ‘मुखवटे’ या कादंबऱयािंीि उदाहरिं घ्या. या कादंबऱया ज्या खरे - प्रकरिावर 
आिारलेल्या आहेत ती प्रकरिे राजकीय दृष्टया किीि इणतहासजमा झाली आहेत. आजच्या णकत्येकानंा तर ही 
प्रकरिे ठाऊकही नाहीत. तरी माडखोलकराचं्या या कादंबऱया आजही लोकणप्रय आहेत. रणसकाचं्या मनात घर 
करुन आहेत. यािे कारि या कादंबऱयातंील माडखोलकराचं्या कलात्मकतेत, त्याचं्या भावस्पंदनी 
व्यणक्तणित्रिकौिल्यात आहे. आपल्या लक्षात राहते ती कातंा’ तील कातंा, सर महादेव ठाकूर, श्यामाकुमारी’ 
– आणि ‘मुखवटे’ तील णप्रयदिगन, णवठोबा, मोहन, रोज, - ‘मुखवटे’ तील ‘िकंुतलेिा िाप’, ‘पाकळ्या झडून 
रे्लेले फूल’, ‘घर आवो प्रीतम प्पयारा’ ही प्रकरिे तर भावस्पर्मित्वाच्या द्दष्टीने अत्यंत हृदयंर्म आहेत. राजकीय 
कादंबऱया ज्या यिस्वी होतात त्या त्यातंील व्यणक्तणित्रिामुळे! कादंबरीकाराच्या णठकािी असलेल्या 
संवदेनिील प्रतीणतसामर्थ्यांमुळे! 

 
अथांत, माडखोलकराचं्या कादंबऱया रणसकहृदयानंा अजून मोहणवतात यािे कारि त्यातील 

राजकारि नसून त्यात आणवष्ट्कृत झालेली माडखोलकरािंी कलाप्रवृत्ती आहे. त्यातील राजकारि हे 
वास्तववादी असेल, पि राजकारिात वावरिाऱया व्यक्ती, या वस्तुसषृ्टीतल्या असल्या तरी, माडखोलकर 
आपल्या प्रणतभेिा असा काही णवलक्षि झोत त्याचं्यावर पाडतात की, त्यातील राजकारि हे वास्तणवक असले 
तरी त्यात भार् घेिाऱया व्यक्ती ह्या स्वतःच्या आतंणरक वैणिष्ट्ट्याने णित्ररुप िारि करतात. हे व्यणक्तरेखाटनािे, 
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- अणिक समपगक िब्दात सारं्ावयािे तर व्यणक्तणित्रिािे,- कौिल्य माडखोलकरानंा पुरेपुर सािले आहे, 
त्यािंी णनमािक िक्ती )Creative Power) त्यानंी रंर्णवलेल्या व्यणक्तणित्रातं व्यक्त होते. त्याचं्या णठकािी 
असलेल्या या णनमाििक्तीमुळेि ते थोर कादंबरीकार होऊ िकले. या णनमािक व्यक्तीिे वैणिष्ट्ट्य काय? - 
वास्तवता? - कल्पनारम्मयता? भावनात्मकता? सौंदयगवाद? अणभजातवाद? - यापैकी कोितेही एकि नाही ! - 
त्यात अणभजातवाद आहे. पि, अणभजातवादात उत्तरोत्तर येत रे्लेल्या परंपरार्त संकेतािंा व कमगकाडंािा 
बणडवार नाही; त्यात वास्तवता आहे; पि, वास्तवतेतील रुक्ष व ककग ि अिी केवळ यथातर्थ्यताि नाही; त्यात 
कल्पनारम्मयता आहे. पि आकािात उडिाऱया पतंर्ाप्रमािे केवळ कल्पनेच्या णनःसंर् भराऱया नाहीत, तर 
कल्पनेच्या पतंर्ाला वास्तवतेिेही भान आहे; त्यात भावनात्मकता आहे. पि, दुबळेपिात पणरवर्मतत होिारा 
भावनेिा अणतरेक नाही. त्यात सौंदयगवाद आहे. पि, सौंदयगवादातील आत्यंणतक भावनोत्कटता, अणतणरक्त 
स्वप्पनाळूपिा, कृणत्रम हळवपेिा त्यात नाही. तरीही माडखोलकराचं्या  (काही( कादंबऱया ह्या श्रेष्ठ कलाकृती 
ठरतात. यािे कारि, वरील सवग प्रकारातंील अणतरेक टाळून आपले अवलोकन, अनुभव आणि अनुभतूी यानंी 
जार्तृ झालेल्या आपल्या भावनाकौिातील स्पंदनानंा कल्पकतेिे )Poetic Imaginations) साह्य देऊन 
माडखोलकरानंी  आपल्या कादंबऱया णलणहल्या आहेत. आणि म्महिूनि ते यिस्वी कादंबरीकार ठरले. असे मला 
वाटते. 

 
यात माडखोलकराचं्या बौणद्धकतेिा मी उल्लखे केला नाही असे काहीजि म्महितील. कारि, 

माडखोलकरािें व्यणक्तमत्व हे बुणद्धप्रद होते. पि, प्रणतभा हे प्रजे्ञिेि लणलत रुप नाही का? - ‘प्रणतभा 
नवनवोन्मेषिाणलनी प्रज्ञा’ असे ‘काव्यानुिासन’ कारानंी म्महटले आहेि! लणलत लेखन करताना 
माडखोलकरािंी नवनवोन्मेषिाणलनी प्रज्ञाि प्रणतभारुप िारि करते, आणि त्या प्रणतभेतूनि त्याचं्या कादंबऱया 
आणवस्कृत झाल्या आहेत. त्यात प्रत्यणभज्ञा आहे व प्रणतभेिी ‘अपूवगवस्तुणनमािक्षमता’ ही आहे. 

 
‘प्रत्यणभज्ञा’ असे मी मुद्दामि म्महटले आहे. कारि त्यात केवळ ‘अणभज्ञा’ ि म्महिजे बौणद्धक अंिि राहत 

नसून प्रत्ययािंाही म्महिजे अनुभतूीिाही अंतभाव होतो. त्याचं्या ज्ञान व अनुभव यानंी संस्काणरत असलेल्या 
मनावर भावना व कल्पना यािंा उद्ध भव होतो. त्या उद्  भवातून त्यािें लणलतवाङ्  मय अथात कादंबऱया णनमाि 
झाल्या आहेत. त्यामुळेि, माडखोलकरािें व्यणक्तत्व बुणद्धप्रिान असले तरी त्याचं्या कादंबऱया भावना व कल्पना 
यातून सषृ्ट म्महिून कलात्मक झालेल्या आहेत. 
 

माडखोलकराचं्या ‘डाकबंर्ला’ व ‘िंदनवाडी’ या कादंबऱया करुिान्त आहेत. त्यािंा दुःखान्त िवेट 
वािून सहृदयानंा जो भावानुभव येतो तो आनंदािा असतो की दु:खािा? – 
 

‘डाकबंर्ला’ या कादंबरीला सुरुवाति मुळी नाणयकेिे पे्रत तलावातून बाहेर काढण्याच्या प्रसंर्ाने 
होते, व िवेट णतने स्वचे्िेने केलेल्या आत्मघाताने होते. हा आत्मघात सहृदयाचं्या डोळ्यातं अश्रू उभे करतो! 
‘िंदनवाडी’ या कादंबरीिा िवेटही’ ‘िंदन’ च्या मृत्युत पयगवणसत होतो. हा करुि िवेटही अनेकानंा 
दुःखानुभतूी देिारा ठरला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानी ‘िंदनवाडी’ वािल्यावर माडखोलकरानंा 
णलणहलेल्या पत्रात ‘िंदनच्या मृत्यूिा प्रसंर् वािताना माझ्या डोळ्यात अश्रू आले, असे म्महटले होते 
)‘िंदनवाडीिी पाश्वगभमूी, ’ पृ. २८, िंदनवाडी’, आ. ३ री( आिायग अते्र यानंीही, ‘िदंनवाडी’ संबंिी बोलताना 
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“िंदनसारख्या अश्राप, र्ोड पोरीला मारुन तुम्मही काय सािलंत?” असे उद्  र्ार माडखोलकराजंवळ काढले 
होते. )‘िंदनवाडीिी पाश्वगभमूी ’, पृ. २९( म्महिजे करुि रस हा सहृदयाचं्या दुःखाला कारिीभतू होतो, असे 
यावरुन णदसते. करुि रसापासून, इतर रसापं्रमािेि, आनंद होतो, असे म्महििाऱया काव्यानंदमीमासंकानंी हे 
ध्यानात घ्यायला हव.े ॲणरस्टॉटलच्या Catharsis च्या उपपत्तीिा  आिार घेऊन, सहृदयाचं्या अंतः करिात 
दबून असलेल्या, ककवा  दडपल्या रे्लेल्या अथवा सुप्तावस्थेत असलेल्या भय आणि अनुकंपा या भावना जार्ृत 
होऊन त्या भावनािें णवरेिन करुिरसयुक्त कलाकृती पाहून होते, व त्या भावनािें णवरेिन झाल्यामुळे रणसकानंा 
आनंद होतो, असे करुिरसापासून होिाऱया काव्यानंदािी मीमासंा करताना समीक्षक म्महितात. पि, ही 
मीमासंा वास्तणवक आहे का? - माडखोलकराचं्या ‘डाकबंर्ला’ व ‘िंदनवाडी’ या िोकान्त कादंबऱया वािनू 
डॉ. आंबेडकर व आिायग अते्र यािें जे मनोव्यापार झाले ते सुखरुप होते असे म्महिता येईल का? ते दुःखरुपि 
होते. म्महिजे त्याचं्या अंतःकरिातील भय व अनुकंपा या भावनािें णवरेिन न करता त्यानंा दुःख देिारेि ते 
ठरले. म्महिजे करुि रस हा सहृदयाचं्या अंतःकरिातील भय व अनुकंपा या भावनािें णवरेिन करिारा व 
तद्वारा त्यानंा आनंद देिारा ठरत नसून उलट ते या भावनानंा उते्तणजत )Excite( प्रक्षुब्ि (Incite( करिारेि 
ठरते. व त्यामुळे करुि रसापासून आनंद होतो असे म्महिता येत नाही. त्यामुळेि दुःखि होते असेि अनुभवास 
येते. 

 
माडखोलकराचं्या कादंबऱयावंर टीकाकारांकडून अश्लीलतेिा आणि िृरं्ाणरकतेिा आरोप वारंवार 

करण्यात येतो. आणि हा आरोप करताना त्याचं्या ‘डाकबंर्ला’ व ‘नार्कन्या’ या कादंबऱयािंी णविषेत्वाने साक्ष 
काढली जाते. माडखोलकराचं्या कादंबऱयातं िृरं्ाणरकता णदसते की अश्लीलता? - डॉ. वाकळबे यानंी 
माडखोलकराचं्या कादंबऱयावंर उत्तान व भडक िृरं्ारािा आरोप केला आहे )“मुक्तात्म्मयापासून प्रमद्वरेपयंत; पृ. 
२४७(. १९४६ च्या मे मध्ये महाराष्ट्र साणहत्य संमेलनप्रसरं्ी प्र. के. अते्र यानंीही ‘माडखोलकरािंा िृरं्ार मोठा 
कडक असतो’ असे णविार केले होते. उत्तान, िृरं्ाणरक विगनाबंद्दल प्रणसद्ध असलेल्या प्रा. ना. सी. फडके 
यानंीही माडखोलकरािंी ‘नार्कन्या’ ही कादंबरी प्रणसद्ध होताि आपल्या ‘झंकार’ या साप्ताणहकाच्या ता. २२ 
मािग १९४२ अंकात “माडखोलकरािंी नार् )वी( कन्या’ हा लेख णलहून णतच्यावर अश्लीलतेिा आरोप केला. 

 
माडखोलकराचं्या कादंबऱयात अश्लीलता आहे काय, यािा णविार करताना ‘अश्लीलता’ म्महिजे 

काय? - िृरं्ार व अश्लीलता यात फरक कोिता आहे, यािा णविार व्हायला पाणहजे. कलाकृतीतील िृरं्ार हा 
एक आस्वाद्य असा ‘रस’ आहे. अश्लीलता हा मनोणवकार आहे. साणहत्य दपगिकारानंी ‘अश्लीलत्व ं
व्रीडाजुरु्प्पसाडमंर्ल-व्यंजकात् णत्रणविम्’ या उद्  र्ारात म्महटल्याप्रमािे अश्लीलता हा रसापकषगक असा दोष 
आहे. आणि रसापकषगक असा दोषि केवळ नव्हे, तर कलाणवलासाला णवघातक अिी ती मनोणवकृती आहे. येथे 
णवष्ट्िुिास्त्री णिपळूिकर यानंी ‘णवद्वत्व आणि कणवत्व’ या आपल्या णनबिंात केलेल्या ‘अश्लीलत्व म्महिजे 
िावटपिा ’, या अश्लीलतेच्या व्याख्येिी आठवि झाल्याणिवाय राहत नाही. ‘डाकबंर्ला’ ही कादंबरी एक 
करुिरम्मय भावकथा आहे. णतच्यात टीकाकारानंा अश्लीलता किी काय आढळते हे त्यानंाि ठाऊक! वास्तणवक 
या भावकथेत अश्लीलतिाि काय, पि िृरं्ाणरकतेिा सुद्धा आरोप करता येईल असे काहीही नाही. उलट, या 
कादंबरीत, टीकाकारानंा उत्तान वाटिाऱया र्ोष्टीही माडखोलकरानंी मोठ्या हळुवारपिाने व संयमाने सूणित 
केल्या आहेत. त्यातं अश्लीलतेिी बीभत्सता ककवा घृिास्पदता तर नाहीि, पि िृरं्ाणरकतेिी लोलंणर्ताही 
नाही! उलट, आहे ती माडखोलकराचं्या णठकािी असलेली कलात्मक योजकता व सूिकता! त्यात सूिकतेिी 
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सुषमा आहे, अश्लीलतेिी बीभत्सता अथवा िृरं्ाणरकतेिा णवलास नाही! सूिकता हा कलेिा आत्मा आहे यािा 
प्रत्यय माडखोलकरानंी रेखाटलेल्या ‘डाकबंर्ल्या’ तील करुिरम्मय नाणयकेच्या व्यणक्तणित्रिात आल्याणिवाय 
राहत नाही! आणि त्याबरोबरि, - "A novilist's characters are not wholly in his control and he must 
not take in order to produce a pleasant character for the sake of producing characters'' हे वॉल्टर 
अॅलन, यािें उद्  र्ारही येथे आठवतात. )Walter Allen : Reading a Novel' P.27( 
 

टीकाकारानंी केलेल्या अश्लीलतेच्या आरोपाला कारि ठरलेली माडखोलकरािंी दुसरी कादंबरी 
‘नार्कन्या’ ही! 

 
माडखोलकराचं्या ‘मुखवटे’ या कादंबरीच्या पणहल्या आवृत्तीच्या )१९४०( वषे्टनावर जे णित्र आहे ते 

पाहूनि, माडखोलकर हे ‘र्ािंी’ णवरोिी आहेत अिी, र्ािंीभक्तािंीि नव्हे तर र्ािंीवादी टीकाकारािंीही 
भावना झाली व माडखोलकरावंर र्ािंीदे्वषािा िाप मारण्यात त्यानंी िन्यता मानली... अिीि च्स्थती 
‘नार्कन्या’ या कादंबरीच्या पणहल्या आवृत्तीच्या )१९४२( वषे्टनावरील भडक िृरं्ाणरक णित्र पाहूनि बहुिा, ही 
कादंबरी अश्लील असल्यािा र्दारोळ टीकाकारानंी केला... 
 

पि, ‘नार्कन्या’ कादंबरीत खरोखरीि अश्लीलता आहे का?  
 

नायक व नाणयका याचं्या प्रियमीलनािा प्रसंर् या कादंबरीत माडखोलकरानंी कुठेही रंर्णवलेला 
नाही. कादंबरीिी नाणयकाि मुळी “आजपयंत कुिाच्याही वासनेि ंमी खेळिं होऊ णदलेलं नाही स्वतःला!” 
असं म्महितं. )‘नार्कन्या’, णद्वतीयावृणत्त, पृ. १४३(. इतकेि नव्हे तर, नायकाच्या लंपट कल्पनािंा णिःकार ती 
करते व “प्रीती हा यौवनाच्या िमग आहे असे तू म्महितोस, ते अिगसत्य आहे; पूिगसत्य नव्हे. यौवनािा िमग एवढा 
एकि नाही. इतका संकुणित नाही. प्रीती हा यौवनािा िमािा फक्त एक भार्, यौवनाच्या प्रभावािा फक्त एक 
आणवष्ट्कार आहे. ते यौवनाि ंसवगस्व नव्हे, साफल्य नव्हे आणि सामर्थ्यग तर नव्हे” असे ती त्याला फटकारते! 
)‘नार्कन्या,’ पृ. ४१( या कादंबरीत अश्लीलता नाही. आणि िृरं्ार असला तरी तो संभोर्िृरं्ार नाही, 
णवप्रलंभिृरं्ार आहे. साणहत्यिास्त्रात िृरं्ररसािे जे दोन प्रकार साणंर्तले आहेत त्यापंकैी णवप्रलंभिृरं्ार हाि 
अणिक सूिक, अणिक भावपोषक व अणिक आस्वाद्य असतो. तो कलेला णवघातक आहे, असे कसे म्महिता 
येईल? - काणलदासाच्या ंमेघदूतात णवप्रलंभ िृरं्ारािाि णवलास आहे.  
 

माडखोलकर हे प्रणतकृतीवादी की प्रतीणतिमी? –  
 

प्रणतकबबवादी )Impressionist) कादंबरीकाराच्या मनावर बाह्य वस्तूिं जे प्रणतकबब पडलेलं असतं तेि, 
स्वतःच्या प्रकृती आणि संस्कृतीनुसार, तो आपल्या कादंबरीत रंर्णवतो. कबबािं प्रणतकबब असं स्वरुप असतं 
त्याच्या कादंबरीिे. त्यात कला नसते. कादंबरीकाराच्या णनमािक िक्तीिे )Creative Power) दिगन नसते. 
त्याच्या काव्यात्म कल्पकतेिा )Poetic Imagination) रमिीय अथवा उदात्त असा णवलास नसतो ककवा त्याच्या 
भावनात्मकतेिी सादं्रताही त्यात नसते. -त्यात असते फक्त वास्तणवकता! वास्तववादािाि तो एक प्रकार 
असतो. कादंबरीकाराच्या मनावर वस्तुसृष्टीिे जे प्रणतकबब उमटले असेल अथवा त्याला वास्तवािे जे दिगन 
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झालं असेल त्या वास्तवािं सुंदर भाषेत व स्वतःच्या व्यणक्तमत्वानुसार तो विगन करतो आपल्या कादंबरीत. ते 
आकषगक असेल, पि प्रतीतीकारक नसते. ते केवळ बाहयरुप आहे. कादंबरीकाराला णदसलेल्या जर्ािं! 
केवळ बाह्यारं् आहे ते! तो केवळ अनुकरििमग आहे, प्रतीणतिमग नव्हे!  
 

कला काय नुसती अनुकरिात्मक असते? –  
 

कलावतं हा नुसतं अनुकरिि करीत नाही, तर आपल्या हृदयािा आणवष्ट्कार करीत असतो आपल्या 
कलेत. वस्तुसृष्टीि जे काय आकलन त्याला झालं असेल त्याच्या मार्ि ंत्याला प्रतीत झालेलं सौंदयग म्महिा, 
आिय म्महिा, मूलस्त्रोत म्महिा, अथवा णनसर्गतत्व म्महिा- तो अणभव्यक्त करीत असतो आपल्या कलाकृतीत! ते 
कलावन्तानं पाणहलेल्या वस्तूिं )object) िायाकंन )Impression) ककवा अनुकरि )Imitation) नसते तर 
त्यात अंतर्महत असलेल्या व कलावन्ताला प्रतीत झालेल्या त्यातील आतल्या अथांि )Inner meaning), अथवा 
णनरू्ढतेिं कलावन्तानं केलेलं ते आत्माणवष्ट्करि )Self expression) असतं. त्याचं्या आत्मभावनेिा आणवष्ट्कार 
असतो तो!  
 

कलावतं हा वस्तुसृष्टीपासून आपले साणहत्य घेत असला, तरी त्या साणहत्याच्या त्याच्या संवदेनिील 
अंतःकरिावर जो ठसा उमटला असेल, त्याच्या अनुभतूीणवश्वात त्या साणहत्यामुळे जे भावतरंर् उठले असतील 
अथवा त्याला जी प्रतीती आली असेल ती प्रतीती, भावना आणि कल्पना याचं्या साहाय्याने, आपल्या 
कलाकृतीत तो अणभव्यक्त करीत असतो. वस्तुसृष्टीतील साणहत्याच्या आिारे स्वतःच्या नवनवोन्मेषिाणलनी 
प्रणतभेने तो अपरसृष्टी उत्पन्न करतो, नवणनर्ममती करीत असतो. कला ही जीवनािी केवळ प्रणतकृती नाही, 
कलावन्ताने आपल्या सृजनिक्तीने )Creative Power) णनमाि केलेली ती नवणनर्ममती आहे. त्याला आलेल्या 
प्रतीतीिे ते कलात्मक आणवष्ट्करि असते. त्यात त्याच्या स्फुरििील प्रणतभेिे, -  
 

‘अपूवगवस्तुणनमािक्षमतेिे’ दिगन घडते.  
 

कादंबरी हा कणवतेसारखाि आत्माणवष्ट्कारी प्रकार आहे. कादंबरी ही कादंबरीकाराच्या सजगनिीलतेिी 
अणभव्यक्तीि आहे. कादंबरीकाराने जीवन जर्त असताना जीवनासबंंिी जे अनुभवले असेल, ते णनणरणक्षले 
असेल- अथांत त्याच्या मनो-बुद्धीवर भोवतालच्या जर्ािे जे स्वानुभतू संस्कार झाले असतील व त्या दृष्ट्यातील 
अंतरंर्- अथग )Inner meaning) जो त्याला प्रतीत झाला असेल त्यािा आणवष्ट्कार पाते्र )Characters) आणि 
कथानक )Story) याचं्या द्वारा तो कादंबरीत अणभव्यक्त करीत असतो. यात त्याला आलेली जीवन- सत्यािी 
जािीव अंतभूगत असते. ही जािीवि त्याला प्रतीत झालेली जीवनातील व सृष्टीतील अथात्मकता अथवा 
सारर्भगता-भावना आणि कल्पना याचं्या साहाय्याने भाषेच्या द्वारा तो आणवष्ट्कृत करतो. जीवनानुभव व 
बाह्यजर्ािे अवलोकन आणि णनरीक्षि तो पात्र-प्रसंर्ाचं्या द्वारा व्यक्त करतो. अथात, ही कादंबरीकारािी 
सृजनिीलता आहे. सृष्टीतील घटनािंी ती प्रणतकबबता नाही, तर कादंबरीकाराने आपल्या ‘प्रणतभाबले’ केलेली 
ती पनुणनर्ममती आहे. आणि त्याति त्यािी कलात्मकता आहे. त्याने णनमाि केलेली उपरसृष्टी हा त्याच्या 
आत्म्मयािा णजवतं असा आणवष्ट्कार असतो. लणलतकलािें ध्येय प्रणतकृती )Imitation) हे नव्हे, तर नूतन णनर्ममती 
(creation) हे आहे. 
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माडखोलकराचं्या कादंबऱयात त्या सजृनिीलतेिा कलात्मक प्रत्यय येतो. त्यानंी आपल्या कादंबऱयात 
अनेक णठकािी णनसर्गविगने केली आहेत. पि, ती णनसर्ािी केवळ बाह्यविगनेि नाहीत. वस्तुणनष्ठा हेि केवळ 
त्यािें वैणिष्ट्ट्य नाही; तर या विगनात सृष्टीत अंतर्महत असलेल्या ितैन्यािे आणि वैभवािे दिगन व मानवी 
भावभावनावंर होिाऱया त्याचं्या पणरिामािेंही दिगन त्यानंी घडणवले आहे. त्यामुळे त्यािंी णनसर्गविगने ही 
कथानकाला णिकटलेली बाह्य वस्तू वाटत नाही तर कथेतील पात्राचं्या भावनािंी समरस झालेली, ककबहुना 
त्याचं्या भावनानंा प्रदु्यक्त करिारी बाह्यतः च्स्थतीिील, पि अंतरंर्तः र्णतिील, िैतन्यमय अिी ती झालेली 
आहेत. णनसर्ािी ती केवळ िटा नाही, तर णनसर्ाच्या मुखावर जो अथगपूिग भाव आहे त्यािा आपल्या 
कादंबऱयातील पात्राचं्या भावभावनावंर होिाऱया पणरिामािंा अनुकूल- प्रणतकूल असा णित्रमय आलेख त्यानंी 
काढला. णनसर्ातील िैतन्यतत्वािा आणवष्ट्कारि पात्र- प्रसंर्ाचं्या अणभव्यणक्तद्वारे त्यानंी घडणवला. इथे त्याचं्या 
‘िंदनवाडी’ कादंबरीतील एक उदाहरि सादर करतो. विा नदीच्या संदभात या कादंबरीतील येसूिी भावना 
माडखोलकरानंी किी आत्मभावाने व्यक्त केली आहे पहा. “इतरानंा विा ही एक सामान्य नदी होती. पि 
येसूच्या दृष्टीने विा नदी हे सवग तीथांिे तीथग होते, सवग मातािंी माता होती..... व्युत्पत्ती आणि इणतहास यानंा 
अनाकलनीय असा जो जीवनािा अनंत अखंड िार्ा मािसाला णनसर्ािी णनर्णडत करीत असतो त्या अदृश्य 
िाग्याने णतिा सर्ळा जीवभाव विा रंु्तून रे्ला होता. णतिे मन हे विेच्या बाबतीत जिू नाळ न तोडलेल्या 
तान्हुल्यासारखे होते..... येसूला विा ही आईसारखी, नव्हे आईि वाटे व णतिे अनार्र, अनघ मन त्या आईिा 
पदर सोडून जावयाला तयार नव्हते.” (‘िंदनवाडी’ आ. १ ली, १९४३ पृ. २९( णनसर्ातील स्पंदने, त्यातील 
िैतन्य आणि वैभव णजवतं होऊन मानवी भावभावनात किी संक्रान्त होतात, व सजीव होऊन एका अदृश्य पि 
िैतन्यिील अिा अपार्मथव स्वरुपात ती मानवी मनात किी साकार होतात यािे माडखोलकरानंी काढलेले हे 
प्रतीणतस्फूतग िब्दणित्र आहे. त्याचं्या सृजनिील प्रणतभेिा हा कलात्मक अणवष्ट्कार आहे. हे अनुकरि 
)Imitation) ककवा प्रणतकबब )Impression) नाही, तर प्रतीतीिे ते आणवष्ट्करि आहे. त्यावरुन 
माडखोलकराचं्या प्रणतभेिा िमग हा प्रणतकृतीवादी नसून आणवष्ट्कारवादी आहे असे प्रत्ययाला येते.  
 

याला उपोद्ध बलक असे माडखोलकरािें स्वतःिे उद्ध र्ारही येथे सादर करता येतात. ‘वास्तववादािे 
स्वरुप आणि कायग’ याणवषयी ते म्महितात –  
 

“पाण्यात पडलेल्या सावलीसारखे जीवनािे नुसते प्रणतकबब दाखणवण्यात लणलत लेखकाला कसला 
आनंद आहे? आणि त्याच्या सृजनसामर्थ्यािा तरी कोिता र्ौरव आहे? नुसते प्रणतकबब दाखवावयाला 
सृजनिक्तीिी र्रज नाही. कबबग्राही मन असलेला कोिताही लेखनकुिल मनुष्ट्य ते काम करु िकतो. 
वास्तववादािा अथग जर नुसता णदसेल तसे णलणहिं एवढाि असता, तर वतगमानपत्रािें बातमीदार उत्तम 
कादंबरीकार का न होते? पि वास्तवता म्महिजे नुसते प्रणतकबब नव्हे, जसे णदसेल तसे रेखाटिें नव्हे. अिा 
प्रकारच्या कलाहीन वास्तवतेला लणलत वाङ् मयात थारा नाही. कलावतं हा जीवनािा पुनर्मनमाता असतो, 
िायाणित्रकार नव्हे.” (‘आव्हान’, १९४१, पृ. ११(  
 

आिखी एका णठकािी माडखोलकर म्महितात – 
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 “मी जर अिा रीतीने केवळ पाहयलं ते णलहायला लार्लो, तर मर् त्यात माझं स्वतःि ं‘िातुयग ते काय 
राणहलं?” (‘िंदनवाडी’ िी पाश्वगभमूी, ‘िंदनवाडी’, आ. ३ री, १०५८, पृ. २७( यातील ‘िातुयग’ या िब्दाने 
कलावतंाच्या णठकािी असलेल्या सृजनिक्तीिा, त्याच्या णठकािी असलेल्या णनमािक सामर्थ्यािा )Creative 
Power) व काव्यात्मक कल्पकतेिाि (Poetic Imagination) माडखोलकरानंी र्ौरव केला. त्याचं्या 
कादंबऱयात या सजृनिील कलासामर्थ्यािा प्रत्यय येतो आणि म्महिूनि ते प्रणतकृतीवादी नव्हे, तर प्रतीणतिमी 
कादंबरीकार ठरतात.   
 

❈ ❈ ❈ 
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| माडखोिकराचं्या कादंबऱ्यातीि मार्क ट्वाद |  
-----------------------------------------------------------------------डॉ. णव. स. जोर् 
 

र्जानन त्र्यंबक उपाख्य भाऊराव माडखोलकर हे मराठीतील ज्येष्ठ राजकीय कादंबरीकार आहेत. 
माडखोलकरािंी ‘मुक्तात्मा’ ही पणहली कादंबरी १९३३ मध्ये प्रणसद्ध झाली. मामा वरेरकरािंी ‘िावता िोटा’ ही 
कादंबरीही १९३३ मध्ये प्रणसद्ध झाली. त्यामुळे राजकीय कादंबरीच्या अग्रपूजेिे हे दोघे मानकरी आहेत. या 
दोघाचं्या पूवी वरखेडकर, केतकर, वा. म. जोिी याचं्या कादंबऱयातून समकालीन राजकारिािे संदभग आहेत. 
पि केवळ राजकीय संदभग असिे एवढाि काही राजकीय कादंबरीिा णनकष होऊ िकत नाही. राजकीय 
कादंबरीत राजकारि कें द्रस्थानी असते. नायक ककवा नाणयका ककवा कादंबऱयातील प्रमुख पाते्र यािंा 
राजकारि हा पणहला पसंतीक्रम असतो. राजकारिाने त्याचं्या जीवनाला आकार येतो. कादंबरीच्या 
कथानकाला र्ती येते. कादंबरीकार हा राजकारिािी णनर्डीत असतो. तो राजकीय कायगकता तरी असतो 
ककवा राजकीय णविारवतं तरी असतो. समकालीन राजकारिातील महत्वाच्या व्यक्ती त्याचं्या कादंबऱयातील 
पाते्र बनतात. ती पाते्र कादंबरीकाराच्या राजकीय भणूमकेिी वाहक बनतात. माडखोलकराचं्या पूवी वामन 
मल्हार जोिी, श्रीिर व्यंकटेि केतकर इ. च्या कादंबऱया राजकीय कादंबऱयाच्या उपरोक्त णनकषावर पूिगतः 
उतरत नाहीत. त्याचं्यापािी समग्र राजकीय भणूमका नव्हती णवणिष्ट भणूमका असली तरी ती बदलत होती. 
माडखोलकराचं्या समकालीन कादंबरीकारापंैकी वरेरकर आणि पु. य. देिपाडें याचं्यापािीही ठाम राजकीय 
भणूमका नव्हती. एका दोन कादंबऱयातून पुढच्या पढुच्या कादंबऱया मध्ये त्यािंी अर्ोदरिी राजकीय भणूमका पूिग 
बदलली. णवरोिी झाली. साम्मयवादी पु. य. अध्यात्मवादी झाले. वर्गसंघषािा ‘िावता िोटा’ मध्ये पुरस्कार 
करिारे मामा वरेरकर त्या कादंबरीवर णलणहलेल्या ‘सोन्यािा कळस’ या नाटकात मात्र वर्गसमन्वय वादी 
होतात. पुढे वरेरकर काँगे्रसवादी झाले. अथात वरेरकर आणि पु. य. या समकालीन कादंबरीकारािंी राजकीय 
कादंबरीकार म्महिनू प्रणतष्ठा माडखोलकराचं्या तुलनेत घसरली. माडखोलकराचं्या उत्तरकालीन राजकीय 
कादंबरीकारात अरुि सािंूिे नाव घेतले जाते. पि पत्रकाणरता हा समान दुवा असला तरी अरुि सािंूच्या 
राजकीय कादंबऱयात एकल राजकीय भणूमका नाही. त्याचं्या कादंबऱया राजकीय डावपेिाचं्या, सत्तासंघषाच्या 
अणिक आहेत. समकालीन राजकारिािे बारकाव े त्याचं्या कादंबऱयात णटपकार्दी िलैीने, प्रणतकबब भावाने 
येतात. भाष्ट्यरुपाने कमी येतात. त्यामुळे पूवगकालीन, समकालीन आणि उत्तरकालीनात माडखोलकराचं्या 
राजकीय कादंबऱयािे वैणिष्ट्ट्यपूिग स्थान अबाणित राहते.  
 
मार्क ट्वादाचंी िुद्धी आशण वतद्धी – 
 
 माडखोलकराचं्या कादंबऱयाना ही वैणिष्ट्ट्यपूिगता माक्सगवादाने णदली. साणहत्य आणि समाज याचं्या संबिंािी 
वाहतुक एकेरी नसते. एकेरी नसावी. ऐणतहाणसक भौणतकवादािी ती अपेक्षा आहे. ऐणतहाणसक भौणतकवाद 
म्महिजे ऐणतहाणसक णनयतीवाद नाही. समाजािे, सामाणजक संबंिािे, सामाणजक संघषािे प्रणतकबब कादंबऱयात 
पडते. पडाव.े त्यािबरोबर सामाणजक संबिं पणरष्ट्कृत करण्यािे, सामाणजक संघषग णनयणंत्रत करण्यािे, 
इष्टानुर्ामी करण्यािे कायग कादंबरीकाराला करावयािे असते. माडखोलकरानंी माक्सगवादाच्या संदभात हे 
कायग केले. स्वतःच्या कादंबऱयातून माडखोलकरानंी माक्सगवादािी िुद्धी, वृद्धी केली. माक्सगवादाच्या राजकीय 
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अंर्ापासून म्महिजेि कम्मयुणनस्ट पक्षापासून माडखोलकर फटकून राणहले नाहीत. पि योग्य वळेेस पक्षाला 
फटकारण्यास त्यानंी कमी केले नाही. 
 
कोिारं्उड्या नाहीत –  
 

इतर काही कवी कादंबरीकारापं्रमािे माडखोलकरानंी माक्सगवादाच्या स्वीकार नकारात कोलाटंउड्या 
घेतल्या नाहीत. माडखोलकरािंी वाङ् मयणवषयक भणूमका च्स्थर आहे. त्यािंी जीवनणवषयक भणूमका च्स्थर 
आहे. त्यािंी माक्सगवादाणवषयक भणूमका च्स्थर आहे.  
 

ती च्स्थर भणूमका १९७० मिील त्याचं्या ‘मी आणि माझे कादंबरी लेखन’ या लेखात पुढीलप्रमािे व्यक्त 
झाली. ‘आपल्या देिािे केवळ पारतंत्र्यि नव्हे, तर सामाणजक आणि आर्मथक णवषमता नष्ट व्हायलाही 
साम्मयवादािे तत्वज्ञान उपयोर्ी पडेल....... दुसऱया महायुद्धातील स्टॅणलनच्या णवसंर्त, अनाकलनीय 
िोरिामुळे आणि त्या िोरिािी री ओढिाऱया भारतीय कम्मयुणनस्ट पक्षाच्या अराष्ट्रीय वृत्तीमुळे रणियन 
राजनीतीणवषयी मला आदर उरला नाही. तथाणप, समाजवादाणवषयीिी अनुकूलता मात्र कायम राणहली. १९२२ 
पासून वृत्तपत्र व्यवसायात आणि सावगजणनक जीवनातही मला जे अनुभव येत रे्लेले होते, त्यामुळे 
सोिणॅलझमच्या पायावर आपल्या समाजािी पुनघगटना झाल्याणिवाय सवगसामान्य मािसाला मािूस म्महिनू 
प्रणतष्ठेने जर्ता येिार नाही, अिी माझी भावना होऊन रे्लेली होती........ केवळ वैयणक्तक अनुभवामुंळेि 
समाजवाद मला ग्राह्य वाटला, असे मात्र नाही. इणतहासात प्रणतकबणबत झालेला एकंदर मानवी जीवनािा ओघ 
पाहून, माझी अिी िारिा झाली की, कमगर्तीमुळे ककवा दैवर्तीमुळे म्महिा, वैषम्मय आणि नैघृगण्य यानंी 
ग्रासलेल्या मानवी ससंारात व्यणक्तमात्राला स्वतःच्या प्रवृत्तीनुसार णवकास करुन घेण्यािी समान सिंी जर 
णमळावयाला हवी असेल तर ती आत्मस्वातंत्र्य आणि समाजवाद याचं्या अवलंबनानेि णमळू िकेल. णवषमता 
आणि परस्परािें िोषि हा मुळी दं्वद्वमय सृष्टीिा कायदाि आहे. त्यािा जबरदस्त काि थोडा जरी आपल्याला 
सैल करिे िक्य असेल आणि करण्यािी आकाकं्षाही असेल तर या दोन प्रमेयाचं्या पायावरि मानवी संसार 
आणि िासन यािंी पुनघगटना करण्यात आली पाणहजे.” 
 

(येथे संदभग युर्वािी माडखोलकर णविषेाकं १९९९ मळू संदभग एका णपढीिे आत्मकथन - संपाणदत 
गं्रथ( 
 
मध्यमवगाच्या ऱ्हा्ाचे शचत्रण – 
 
 ३१ आक्टोबर १९७१ रोजी नार्पूरच्या दै. तरुि भारत मध्ये णलणहलेल्या ‘माझे लेखन किासाठी?’ या लेखात 
स्वतःच्या कादंबऱया आणि माक्सगवाद यामिील संबिं सूणित करताना भाऊराव णलणहतात, “(माझ्या 
कादंबऱयामुळे( मी एका बाजूने क्राणंतकारकापंयंत आणि दुसऱया बाजूने दणलत वर्ापयंत जाऊन पोिलो. 
णततकीि दुसरी महत्वािी र्ोष्ट ही की, वणरष्ठ आणि कणनष्ठ मध्यम वर्ांिा जो ऱहास रे्ली िाळीस वष ेसारखा 
झपाट्याने होत आहे, त्यािे णवश्लेषि आणि णित्रि करुन णनरणनराळ्या रंु्तारंु्तीच्या राजकीय आणि सामाणजक 
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समस्याही मी सवगसामान्य वािकवर्ाच्या णनदिगनाला आिून णदल्या.” ( मी आणि माझे वािक, णवजय प्रकािन 
१९७२ पृ. ६-७( 
 
वाङ् मयशवषयक भूशमका  
 

माडखोलकरािंी जीवनणनष्ठा माक्सगवादाने संस्कारली आहे. माक्सगवाद आणि राष्ट्रवाद यािंा समन्वय 
ही त्याचं्या कादंबऱयानी मध्यमवर्ीय मराठी मानणसकतेला पुरवलेली कुमक. त्यािंी वाङ्मय णवषयक भणूमका 
बहुिः माक्सगवादी आहे. किी ती, ‘कला ही कोित्याही काळी आणि स्थळी कोिािी ना कोिािी तरी रु्लामही 
होतीि. आज प्रश्न एवढाि आहे की, यापुढे णतने जर्ातील णिमटूभर प्रणतणष्ठतािें दास्य करावयािे अर्र 
णवराटस्वरुपी बहुजन समाजाच्या उद्धाराला हातभार लावायिा?’ (जीवन आणि साणहत्य पृ. १८( अिा कट्टर 
िब्दात व्यक्त होते. किी ती मचॅ्क्झम र्ोकीिा ‘समाजवादी वास्तवतावाद’ (सोिणॅलस्ट णरअॅणलझम( पुढील 
िब्दात अनुसरते, “खरा वास्तववादी हा समाजािी सुिारिा करण्याच्या आंतणरक तळमळीने पे्रणरत झालेला 
असतो. जीवनाच्या प्रर्मनिीलतेवर त्यािी श्रद्धा असल्यामुळे त्याने रेखाटलेल्या वस्तुणित्राला ध्येयवादािी 
उज्ज्वल पाश्वगभमूी लाभते.” (आव्हान पृ. ११-१२(  
 

मचॅ्क्झम र्ोकीच्या ‘समाजवादी वास्तवतावादात’ जीवन आहे तसे रंर्णविे, जीवन कसे व्हाव े तेही 
रंर्विे या दोन्ही र्ोष्टी येतात. वस्तुच्स्थतीतील वदेना, णवद्रोह आणि णवजय या णतन्ही र्ोष्टींना समाजवादी 
वास्तवतावादात स्थान आहे. साणहच्त्यकाने केवळ वदेना कुरुवाळू नये. णवद्रोहािी णठिर्ीही वस्तुच्स्थतीत 
असेल तर दाखवावी. नसेल तर िेतवावी. भणवष्ट्यातील णवजय सूणित करावा. भणवष्ट्याच्या पोटात पराभव असू 
िकतो. णवजय असू िकतो. साणहच्त्यकाने मात्र णवजयािी स्वप्पने पहावी असा समाजवाद वास्तवतावादािा 
स्थूल आिय आहे. माडखोलकरानंी हा आिय ध्यानात घेतला. लणलत वाङ्मयािी व्याख्या केली, “लणलत 
वाङ्मय म्महिजे णनव्वळ सत्य नव्हे ककवा णनव्वळ कल्पनाही नव्हे; तर अवलोकन, अनुभतूी आणि आकाकं्षा यािंी 
मनोहर सरणमसळ” ( मी आणि माझे साणहत्य पृ. ११७( 
 

स्वतःच्या व्याख्येिी त्याचं्या कादंबऱया प्रामाणिक आहेत. 
 
मार्क ट्वाद आशवष्ट्करणाचे प्रकार –  
 

त्याचं्या कादंबऱयातील माक्सगवाद आणवष्ट्कृतीच्या णवणविपरी आहेत. त्याचं्या अनेक कादंबऱयािें नायक 
ककवा सहनायक माक्सगवादी आहेत. प्रसंर्ी पूिगतः माक्सगवादी नसले तरी वर्गणवहीन िोषियुक्त 
समाजव्यवस्थेिी अणनवायगता मानिारे, भाडंवलिाहीला णवरोि करिारे आहेत. कादंबऱयातील इतर पात्रापंैकी 
लेखकािी सहानुभतूी ज्या पात्रानंा आहेत ती पाते्र माक्सगवादी आहेत. काही कादंबऱयातील खलनायक भपंक 
र्ािंीवादी आणि भाडंवलदार ककवा जमीनदारािें पुढारी आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यिळवळीतील र्ािंीजींिे 
योर्दान मान्य करुनही माडखोलकर एकाि वळेेस साम्राज्यिाही आणि भाडंवलिाही याचं्यािी अणनवायग 
संघषग, त्या संघषात आवश्यकतेनुसार सिस्त्र प्रणतकार अिी भणूमका घेतात. १९४६ मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या 
‘सुभाषवाद’ या गं्रथात त्यानंी अिी स्वच्ि भणूमका घेतली. ती भणूमका त्याचं्या कादंबऱयातून आणवष्ट्कृत 
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झाल्याणिवाय किी राहील? कम्मयुणनस्टाचं्या प्रभावाखालील कामर्ार िळवळींिे सणवस्तर विगन त्याचं्या काही 
कादंबऱयात आहे. अथात, माक्सगवाद ही केवळ राजकीय िळवळ नाही. व्यक्तीमनातील आणि समूहमनातील 
वर्ीयतेिे णदग्दिगन करिारे ते मानसिास्त्र आहे. माडखोलकराचं्या पात्र रेखाटनात तोही एक आयाम आहे. 
स्वतः माडखोलकर आध्याच्त्मक पेिाच्या ब्राह्मि वर्ातील. णिवोपासक घराण्यातील. भारतात अिा वर्ातील 
बुणद्धवतं जेव्हा माक्सगवादाकडे आकृष्ट होतात तेव्हा आपल्या मूळ संस्कारािंी णवसंर्त होिार नाही अिा पद्धतीने 
माक्सगवादािी माडंिी करतात. मंडन करतात. माडखोलकराचं्या कादंबऱयात अिी माडंिी, असे मंडि आहे. 
पणरपक्व माक्सगवादी लेखक माक्सगवादािे समथगन करताना केवळ णकसान कामर्ाराचं्या लढ्यापुरता थाबंत 
नाही, वणरष्ठ वर्ाच्या, उच्चभ्र ू मध्यमवर्ाच्या संपत्तीणनष्ठ नैणतक अिःपतनािेही तो णित्रि करतो. तसे णित्रि 
माडखोलकरानंी त्याचं्या रुच्क्मिी, सत्यभामा, उर्ममला या कादंबऱयात केले.  
 
मुिात्मा –  
 

१९३३ मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या ‘मुक्तात्मा’ पासून १९७५ मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या ‘अकेला’ कादंबरीपयंत 
सुमारे बावीस कादंबऱया त्यानंी णलणहल्या. ‘मुक्तात्मा’ कादंबरीत भारतातील कम्मयुणनस्टाचं्या सुरवातीच्या 
िळवळीिे भाऊरावानंी प्रामाणिक णित्रि केले असे प्रमािपत्र कम्मयुणनस्ट पक्षािे ससं्थापक भाई डारें् यानंी 
णदले. भाऊरावािें वैिाणरक व्यणक्तमत्व आकार घेत असलेल्या णकिोर-तरुि वयात डारें् हे त्यािें णजविकंठि 
णमत्र होते. ही मतै्री उभयबाजंूनी माडखोलकराचं्या मृत्युपयंत णटकली, “णटळकाचं्या मतृ्युनंतर अणखल 
भारताच्या राजकारिावर आपल्या नेतृत्वािा आणि मुत्सदे्दणर्रीिा इतका प्रभाव पाडिारा आतंरराष्ट्रीय कीतीिा 
दुसरा झुंजार आणि त्यार्ी पढुारी महाराष्ट्रात झाला नाही” (तरुि भारत ११ आक्टो १९५९( असे डागं्याणवषयी 
र्ौरवोद्ध र्ार ते काढतात. ‘मुक्तात्मा’ मिील िदं्रिखेर िे पात्र णनर्ममण्यास डागं्यािे व्यणक्तमत्व कारिीभतू 
झाल्यािे ते अनेकदा सारं्तात. िदं्रिखेरला माक्सगवाद भारतासाठी अटळ वाटतो. पि तो येथल्या णवणिष्ट 
प्रकृतीला पिेल, रुिेल असा हवा हा त्यािंा आग्रह आणि प्रत्यक्षात भाई डागं्यानंी भारतातील कम्मयुणनस्ट 
िळवळीवर केलेले राष्ट्रवादािे ससं्कार यात कुठेही णवसंवाद नाही. ‘मुक्तात्मा’त व्यक्ती पणरच्स्थती दं्वद्वािी 
ताच्त्वक ििा आहे. माक्सगवादी असल्यामुळे त्यात पणरच्स्थतीच्या तार्डीत योग्य ते वजन टाकले आहे. परंतु 
ऐणतहाणसक भौणतकवाद हा ऐणतहाणसक णनयतीवाद नव्हे हे त्यांिे रास्त आकलन असल्यामुळे उपरोक्त ताच्त्वक 
ििेिा समारोप करताना ते णलणहतात, “कालातंराने सवग जर् समाजसत्तावादी होईल, हे मलाही कबलू आहे. 
पि जी सुिारिा घडून आल्याने मानवजातीच्या दुःखािा भार हलका होईल, अिी ग्वाही आपली मनोदेवता 
आपल्याला पदोपदी देत असते, ती घडवनू आिण्याि ं काम काळावर सोपवनू स्वस्थ बसण्यात पौरुष नाही 
आणि प्रामाणिकपिाही नाही. हा एक प्रकारिा सुससं्कृत दैववाद आहे.”  
 

याि कादंबरीतील वीरेन्द्र या अप्रत्यक्ष पात्राद्वारे आतंरराष्ट्रीय कम्मयुणनस्ट पक्षाच्या िळवळीिे णनसटते 
पि महत्वािे संदभग आहेत. 
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भंगिेिे देऊळ –  
 

१९३४ मध्ये त्यािंी ‘भरं्लेले देऊळ’ ही कादंबरी प्रणसद्ध झाली. एक पुरुष आणि दोन स्त्रीया याचं्या 
वतगनस्खलनावर आिारलेल्या या कादंबरीत राजकारि नाही. पि समाज जीवनावरच्या भाष्ट्यात कुठेही 
माक्सगवादािी प्रतारिा नाही. रणियात माक्सगवादी क्रातंीनंतर लैं णर्क नवमतवाद हा ‘ग्लास वाटर णथअरी’ या 
नावाने बोकाळला. पि त्याने कुटंुब ससं्थेला हादरा बसतो हे लेणननच्या लक्षात आल्यावर त्याने या 
स्वैरािारािा णिक्कार केला. माक्सगवादाच्या समंजस भाष्ट्यात स्वैरािाराला स्थान नाही. म्महिून ‘भरं्लेले देऊळ’ 
ही अनािारािी िोकपयगवसायी कथा िवेटी, “णववाह ससं्था हे भरं्लेले देऊळ असेल, भ्रष्ट झालेले असेल, तर 
तुमच्या कल्पनेप्रमािे त्यािा जीिोद्धार करा पि ते अणजबात पाडून टाकून मानव जातीच्या हाती स्वैरािारािी 
सनद देऊ नका.” असा संदेि देते. 
 

१९३६ च्या जुलै मध्ये त्यािंी ‘िाप’ कादंबरी प्रणसद्ध झाली. या कादंबरीिा नायक णविारानंी माक्सगवादी 
आहे. ‘साम्मयवादाच्या अवलंबनाने कहदुस्थानातील सारे प्रश्न सुटतील’ असे तो मानतो. मात्र लरे्ि म्महितो, 
“मला साम्मयवाद हवा तो कहदुस्थानच्या पणरच्स्थतीला लारू् पडिारा हवा. रणियन जणमनीत रुजलेलं णवदेिी 
रोपटं नको.” 
 
कम्युशनस्र्ाचंी दखि  
 

१९३९ मध्ये त्यािंी ‘कातंा’ ही राजकीय कादंबरी प्रणसद्ध झाली. णब्रटीि साम्राज्यिाहीणवरुद्ध संघषग 
करताना नार्णवदभातील काही मंडळींनी तो स्वतःच्या पद्धतीने, कुवतीने केला. मर्नलाल बार्डी, िलेैन्द्र 
घोष आदींनी कहर्िघाट स्थानकावर दरोडा घातला. कम्मयुणनस्ट कायगकते भपेून्द्रनाथ मुखजी त्यात अग्रिी 
होते. या संघषािे णित्रि या कादंबरीत आहे. काँगे्रसपक्ष हा मुख्यतः र्ािंीजींच्या अकहसक राजकारिावर 
णवश्वास ठेविारा असला तरी त्यातही साहसवादी प्रवृत्ती होत्या. या साहसवादी प्रवृत्तींना सक्रीय करण्यािे काम 
त्याकाळी बंदी घातलेल्या कम्मयुणनस्ट पक्षािे लोक करीत. त्यािंी दखल माडखोलकरानंी या कादंबरीत 
घेतली. 
 

त्यािवषी प्रणसद्ध झालेल्या ‘दुहेरी जीवन’ या कादंबरीिा नायक मुकंुदराव हा माक्सगवादाने प्रभाणवत. 
तो म्महितो, “समाजवाद म्महिजे काही केवळ भाकरीिा सवाल नव्हे, पोटभर पर्ार, म्महातारपिी पेन्िन आणि 
बेकार णवमा म्महिजे काही समाजवाद नव्हे. समाजािी सवांर्ाने आमुलाग्र पुनघगटना करावयाला प्रवृत्त झालेले 
ते अत्यतं व्यापक आणि णवग्राहक तत्वज्ञान आहे.”  
 

कम्मयुणनस्टाचं्या कामर्ार िळवळीतील मध्यमवर्ीय नेतृत्वािे कादंबरीत समथगन आहे. परंतु हे 
मध्यमवर्ीय नेतृत्व ‘डी’ क्लास झाले म्महिजे मध्यमवर्ीय कोषातून मुक्त झाले तरि ते समथग नेतृत्व देऊ िकते 
हेही सत्य माडखोलकरानंी जोरकसपिे माडंायला हव ेहोते. समाजवाद, श्रणमक सघंवाद, (रेड युणनयणनझम( 
राष्ट्रीय क्राणंतवाद इत्यादी णविारप्रवाहाचं्या ििेने कादंबरीतील आिय सघन केलाय. 
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ब्िेिे डावीकडून, आचायट दादा िमाशिकारी, भाऊराव ए. श्री. पर्विटन 
उभे - ्ौ. उमा व श्री. चंद्रिेखर 
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प्रशतष्ठेिा बािा : नागकन्या आशण डाकबंगिा – 
 
१९४० मिील ‘मुखवटे’ या कादंबरीत मुख्यतः सत्तासंघषािे णित्रि आहे. सत्तासंघषातील कौरवपक्ष हा 
र्ािंीजींिा अनुयायी वर्ग होता. मुख्यतः तो णबर्रमराठी िणनक वर्ग होता. देिभक्तीिे मुखवटे िढवनू सर्ळ्या 
प्रकारिे अनैणतक व्यवसाय करिाऱयािंा णवदारक पदाफाि या कादंबरीत आहे. कादंबरीनायक णप्रयदिगन हा 
र्ािंीवाद्याचं्या कुटील कारस्थानाला बळी पडतो. तो माक्सगवादी नाही. पि माक्सगवादािा सहानुभतूीदार आहे. 
अण्िासाहेब या पात्राच्या णनणमत्ताने पोषाखी कम्मयुणनस्टािें णन णवठोबाच्या रुपाने कष्टाळू कम्मयुणनस्टािें 
प्रतीकणित्र लेखकाने उभे केले. १९४१ मिील ‘नव ेसंसार’ या कादंबरीत णवद्यािर आणि मीरा या कणनष्ठवर्ीय 
सहजीवींिे हालअपेष्टािें जीवन वर्मिले आहे. णवद्यािर हा मास्तर आहे. तो लेखकही आहे. बुद्धी आणि कला 
भाडंवलिाही समाजरिनेत णवक्रीस णनघाल्यािा त्याला पदोपदी अनुभव येतो. कादंबरीत हे पात्र कम्मयुणनस्ट 
आहे. तो कार्दी कम्मयुणनस्ट नाही. र्ािंीवादािं  कहदी राजकारिातलं कायग संपलय असं मत व्यक्त करुन तो 
रणियन ितीच्या कम्मयुणनस्ट क्रातंीसाठी प्रणतज्ञाबद्ध आहे. णवदभातील त्या काळातील अनेक कम्मयुणनस्ट 
कायगकते, प्रस्तुत कादंबरी णलणहताना आपल्या डोळ्यासंमोर होते असे माडखोलकर सारं्तत. ‘नव े संसार’ 
नंतर १९४२ मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या ‘नार्कन्या’ आणि ‘डाकबंर्ला’ या कादंबऱयानी लेखक म्महिून त्यातही 
माक्सगवादाने संस्कारलेला लेखक म्महिून असलेल्या माडखोलकराचं्या प्रणतष्ठलेा बािा आली पि लरे्ि 
पुढच्याि वषी प्रणसद्ध झालेल्या त्याचं्या ‘िंदनवाडी’ या कादंबरीने त्याचं्या लौणककात भर पडली. 
 
िंदनवाडी : सवोत्तम णनर्ममती - 
 

‘िंदनवाडी’ ही बहुिा माडखोलकरािंी सवोत्तम णनर्ममती. कादंबरीतील प्रिान सघंषग णर्रिीमालक 
आणि णर्रिीमजूर, जमीनदार आणि ितेमजूर हा आहे. िंदन आणि अविूत याचं्या पे्रमकथेला वर्गसंघषाच्या 
अग्नीज्वाळेिा स्पिग आहे. येसूच्या जणमनी लबाडीने णर्ळंकृत करिारे, येसूिी णविवा सून रखमा णहच्यावर पापी 
नजर ठेविारे, येसूिी नात िंदन णहच्या पे्रमात स्वतःिा मुलर्ा अविूत पडला असल्यािे लक्षात येताि 
आकाडंताडंव करिारे दादासाहेब देिपाडें हे खलनायक असून भाडंवलदार जणमनादारािें प्रणतणनिी आहेत. 
 

या कादंबरीिा काळ भारतातील स्वातंत्र्य आंदोलनािा णनिायक काळ होता. फाळिीिी बीज 
मुसलमानाचं्या समूह मानणसकतेत रुजू लार्ली होती. डॉ. बाबासाहेबानंी पे्रणरलेला तेजाळ केलेला विग संघषग 
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱयात पोिला होता. त्यातून बाबासाहेबानंी अपेणक्षत नव्हत्या अिा काही क्षीि 
संभावनािंी भाषा संतप्त दणलत तरुि बोलत होता. सविग कहदु, पूवास्पृश्य आणि मुसलमान याचं्या फुटीर 
णत्रराष्ट्रवादास उत्तर हव ेहोते. ते माडखोलकरानंी समाजवादी राष्ट्रीय क्रातंीवादाच्या रुपाने अविूतच्या मुखाने 
णदले.  
 
‘िंदनवाडी’ च्या प्रस्तावनेत भाऊरावानंी म्महटले आहे की, “समाजजीवनािा टीकाकार म्महिून जो मनुष्ट्य 
लणलत वाङ्मय णलणहतो, त्यािं णलणहिं हे वास्तवणनष्ठ असिं अत्यंत अवश्य आहे. कारि समाजातील काही 
णविषे प्रवृत्तीिी आणि पणरच्स्थतीिी प्राणतणनणिक अिी प्रतीकं णनमाि करुन, तो आपल्या समकालीन 
जीवनातील वैरु्ण्य आणि वैणिष्ट्ट्य ही दोन्हीही, आपल्या पद्धतीनुसार, विगन करीत असतो. म्महिनू कोित्याही 
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प्रकारिं अणतरंजन ककवा कोिालाही अन्याय होिार नाही, अिी दक्षता घेि,ं हे त्याि ंकतगव्य आहे. याि दृष्टीने 
मी माझ्या कादंबऱयासंाठी वापरायिं साणहत्य इतकं पारखून आणि पडताळून पाहाण्यािा खटाटोप करीत 
असतो.” 
 
राष्ट्रवाद आशण मार्क ट्वाद याचंा ्मन्वय – 
 

या पाश्वगभमूीवर ‘िंदनवाडी’ तील राष्ट्रीय क्रातंीवादाच्या प्रमेयािे णविषे महत्व आहे. देिातील सवग 
िमांनी आणि पंथानंी भारत हे राष्ट्र मानिे. त्या राष्ट्रवादास माक्सगवाद पूरक आणि साहयक ठरणविे. म्महिजेि 
भारतासाठी राष्ट्रवाद आणि माक्सगवाद यािंा समन्वय साििे. अिा णविारािंी पेरिी ‘िंदनवाडी’ त आहे.  
 

वर्ीय आंदोलनाच्या णनणमत्ताने अविूत तुरंुर्ात जातो. आपि कम्मयुणनस्ट नाही असे णलहून देऊन 
तुरंुर्ातून सुटण्यािे नाकारतो. तो म्महितो, “मी कम्मयुणनस्ट पक्षािा सभासद नसलो आणि त्या पक्षाि िोरि 
मला काही बाबतीत अणनष्ट वाटत असलं तरी त्यािंा कायगक्रम मला बव्हंिी मान्य आहे.” अथात, भारतीय 
कम्मयुणनस्टािें परप्रत्ययनेय िोरि त्याला मान्य नाही. भारतातील जातीय आणि िार्ममक कलहावंर प्रभावी 
उपाय म्महिजे माक्सगवाद असे त्यािे मत. णसस्टर णिणियानािी ििा करताना तो णिस्त हा साम्मयवादी 
असल्यािे पटवनू देतो. 
 

कादंबरीतील ‘अणभमन्य’ू हे पात्र अणभमन्यू कोसारे या वास्तव जीवनातील दणलत कायगकत्यािे प्रणतकबब 
आहे. ‘िंदनवाडी’ कादंबरीतील दणलत दणलतेतर ििेिी स्वतः डॉ. बाबासाहेब आबंेडकरानंी दखल घेतल्यािे 
भाऊराव सारं्तात. िंदनवाडीतील अन्य पात्रािंी णविषेतः स्त्रीपात्रािंी वर्ीयता महत्वािी आहे. येसू ही रे्लेल्या 
मालकी हक्काच्या पुनःप्राप्तीकणरता झर्डिारी जमीनदारी जाणिवा कायम असलेली स्त्री. रखमा ही संप, 
संघटना, संघषग यापासून अणलप्त राहािारी कामर्ार. कारि इतर कामर्ाराचं्या मानाने णतिी णमळकत अणिक. 
पुन्हा या दोन्ही स्त्रीया आर्मथकदृष्ट्ट्या ‘नाही रे’ वर्ातील असल्या तरी सामाणजकद्ध ष्टया खानदानी मराठा 
असल्यामुळे णहरा बन्सोले या दणलत युवतीकडे पाहाण्यािी त्यािंी भणूमका णनरोर्ी नाही हे लेखकाने 
स्वाभाणवकपिे णदग्दर्मित करुन उच्चविीयािंा अहंकार अिोरेखाणंकत केला. 
 
स्वामी अभयानंद –  
 

१९४३ मध्ये त्यािंी ‘प्रमद्वरा’ ही कादंबरी प्रणसद्ध झाली. १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यावर ती आिारली 
आहे. या लढ्यानंा कम्मयुणनस्ट पक्षाने णवरोि केला. साहणजकि कादंबरीत या भणूमकेला णवरोि आहे. पि 
पक्षाच्या िुकासंाठी तत्वज्ञानाला त्यानंी उत्तरदायी ठरवले नाही. उलट कादंबरीतील स्वामी अभयानंद हे 
मंर्लमूती पात्र म्महिते, “माक्सगवादातही पुष्ट्कळि घेण्यासारखे आहे.... आर्मथक, सामाणजक आणि िार्ममक 
णवषमता समूळ नष्ट व्हायला माक्सगवादािा अवलंब अंितः तरी करावा लारे्ल.” स्वामी अभयानंदाने 
स्वीकारलेला माक्सगवाद आणि माडखोलकरानंा मान्य असलेला माक्सगवाद यात फारसा फरक नाही. स्वामीजी 
सारं्तात, “माक्सगवादािी मौणलक उपयुक्तता आम्महाला अंितः पटते. म्महिूनि आम्मही, राष्ट्रीयत्वाच्या जुन्या 
कल्पनानंा त्यातील सवांर्ीि समतेिी जोड देऊन, आपल्या लोकजीवनातील सवग प्रकारिे पारतंत्र्य आणि 
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सवगप्रकारिी णवषमता यावर सारख्याि त्वषेाने िस्त्र िरिाऱया राष्ट्रीय क्रातंीवादािं कहदुस्थानच्या णवणिष्ट 
पणरच्स्थतीला सवगथैव योग्य असं तत्वज्ञान णनमाि केले आहे. पि माक्सगवादातल्या णनरात्मक, भौणतक 
समतेपेक्षा आपला उपणनषदातला आध्याच्त्मक समतावाद हा सर्ळ्याि दृष्टींनी अत्यतं उच्च आणि पूिग आहे.”  
 

या स्वामी अभयानंदिे भणवष्ट्यातील ‘जन हे वोळतू येथे’ या )१९६९( मुणक्तबोिी कादंबरीतील भार्वत 
रु्रुजींिी पुरसे साम्मय आहे!  
 
राजकीय द्रष्टेपण –  
 

१९५० मध्ये त्यािंी ‘अनघा’ कादंबरी प्रणसद्ध झाली. कादंबरी नायक अभयिी माक्सगवादाणवषयक 
भणूमका, “कहदुस्थानातील णवणिष्ट पणरच्स्थती आणि तत्वज्ञान याचं्या अनुषंर्ाने माक्सगवादािे भारतीयीकरि 
करुन जीवनािे नव े तत्वज्ञान आपि णनमाि केले पाणहजे” अिी. लेखाकािा माक्सगवाद, राष्ट्रवाद समन्वय 
अभयच्या मुखातून, “माझा हा अखंड कहदुस्थान म्महिजे णभन्निमी आणि णभन्नभाषी प्रदेिानंा आणि समाजानंा पूिग 
स्वायत्तता देिाऱया समाजवादी संघराज्यािा अखंड कहदुस्थान!” असा प्रर्टतो. िखे मुजीब रेहमानच्या 
नेतृत्वाखाली १९७१ साली णनमाि झालेला समाजवादी बंर्ाल माडखोलकराचं्या दूरदृष्टीने अंितः तरी १९५० 
मध्ये पणहला असावा असे त्याचं्या या कादंबरीतील, “कदाणित बंर्ालच्या पूवग आणि पणिम िक्लािें एकीकरि 
होऊन तेथे कहदुस्थानातील पणहले माक्सगवादी लोकसत्ताक स्थापन होण्यािीही िक्यता आहे.” या 
भाकीतावरुन उमर्ते.  
 

सुदाम देिमुख )?) मुख्यतः भार्ानर्र िळवळीिी पाश्वगभमूी असलेली त्यािंी ‘स्वघ्नातंणरता’ ही 
कादंबरी १९५२ मध्ये प्रणसद्ध झाली. कादंबरी रिनादृष्ट्ट्या सपक असल्यामुळे कादंबरीच्या बऱयाि भार्ाला 
राष्ट्रवादी कम्मयुणनस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्मयािे स्वरुप प्राप्त होते. १९५६ मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या ‘अरंुिती’ या 
कादंबरीतही कहदु अध्यात्म आणि माक्सगवाद यािें त्याचं्या मनाला अेकाि वळेी असलेले आकषगि णदसते. 
कादंबरी नायक एका णिवोपासकािा मुलर्ा. पढेु पणरच्स्थतीने त्यािी स्वतःिी केलेली दैंना आणि सभोवतालिी 
श्रणमकािंी दुदगिा याचं्या जािीवनेे तो कम्मयुणनस्ट बनतो. हा अनंर् देिमुख म्महिजे काही प्रमािात णवदभातील 
एकेकाळिे कम्मयुणनस्ट नेते श्री. सुदाम देिमुख असे माणहतर्ारािें म्महििे.  
 
िरदबाबंूची गुणवत्ता- 
 

त्यानंतर अनुक्रमे )१९५९( रुच्क्मिी, (१९६३( उर्ममला, (१९६८( सत्यभामा या त्याचं्या कादंबऱया 
म्महिजे एक अखंड णत्रदलात्मक कादंबरी. आिायग दादा िमाणिकारी, आिायग काका कालेलकर, प्रा. ना. सी. 
फडके यानंी र्ौरणवलेली. दादा िमाणिकारींनी तर ‘रुच्क्मिी’ वािून भाऊरावानंा िरदबाबूंिी रु्िवत्ता बहाल 
केली. नार्पुरातील एका सुणवख्यात घराण्यािे क्लेिदायक स्मरि करुन देिारी ही कादंबरी. जुन्या प्रणतणष्ठत 
मध्यमवर्ािा ऱहास दाखवते असे स्वतः भाऊराव सारं्तात. महाराज हे मालरु्जार या णत्रदलात्मक अखंड 
कादंबरीिे नायक. त्याचं्या रुच्क्मिी, सत्यभामा आणि उर्ममला या तीन बायका. सतंतीसाठी महाराजानंी लग्ने 
केली. तरीही स्वतः णवणवितऱहाचं्या भोर्णवलासात रममाि झाले. नार्पूर प्रातंातील मालरु्जारािें अिःपतन या 
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कादंबरीत आहे. महाराजानंा नायक म्महिण्यापेक्षा प्रणतनायक म्महिता येईल. मात्र या कादंबरीत रुढाथाने 
िोषक-िोणषत संघषग नाही. खरेतर णतन्ही नाणयका िोणषत आहे. महाराजाचं्या कामिेणष्टतांनी, भोर्णवलासानंी 
त्या हतबल आहेत. त्या अथाने त्या िोणषत आहे. उर्ममला ही कणनष्ठ मध्यमवर्ातील आहे. पि णतन्ही नाणयका 
भारतीय परंपरेने बािंल्या असल्यामुळे पुरुष सते्तणवरुद्ध बंड करीत नाहीत. त्या िळल्या ढळल्या नाहीत हे 
योग्य. त्या मूल्यणनष्ठ आहेत हेही योग्य. त्या कादंबरी णनणमत्ताने िंर्ळवादाला िटावलेला मध्यमवर्ग 
माडखोलकरानंी दाखवला हाही त्याचं्या द्रष्टेपिािा परुावा. मात्र साठीच्या दिकात णलणहल्या रे्लेल्या या 
णतन्ही कादंबऱयातून )कादंबरीतील कथानकािंा काळ मारे्पुढे असला तरी!( नवजार्ृत स्त्री आकाकं्षािे 
भाष्ट्यरुप संदभग असिे आवश्यक होते. जन्म दुदैवी )१९७२( व रेिुका )१९७५( या त्याचं्या कादंबऱया पौराणिक 
कथा भार्ावर आहेत. जन्म दुदेवी हा िब्द प्रभ ू रामिंद्रासाठी वापरला आहे. पौराणिक कथाभार्ावर 
आिारलेल्या कादंबऱयात आिुणनक जीवनावर सणवस्तर भाष्ट्य करता येते. समाजवादी लेखकाकडून तर ती 
अपेक्षा आहेि. खाडेंकरानंी ‘ययाती’ मध्ये असे जीवनभाष्ट्य केले आहे. माडखोलकर मात्र त्याबाबतीत कमी 
पडले.  
 
अकेिा –  
 

त्या तुलनेत त्यािंी ‘अकेला’ ही )१९७५( िवेटली आत्मिणरत्रपर कादंबरी अणिक भाष्ट्याणभमुख आहे. 
दणलत मानणसकतेतील भावनाचं्या आणि णविाराचं्या आदंोलनािी दखल कादंबरीत आहे. माक्सगवाद आणि 
बुद्धवाद यािंा व्यवहायग समन्वय या देिात अपणरहायग असल्यािी कादंबरीतील आग्रही णिकवि आहे. नव 
बौद्धानंी स्वतःिे वैणिष्ट्ट्य ठेवनू माक्सगवादािी जुळवनू घ्याव े असेही प्रणतपादन कादंबरीत आहे. कादंबरीत 
दणलत नंदा आणि ब्राह्मि आबासाहेब ही मुख्य पाते्र आहेत. इतरही णवपलु पाते्र आहेत. पत्रकार आबासाहेबाचं्या 
नंदा हा जिू मानसपुत्रि. नंदा आबंेडकरी िळवळीच्या प्रभावापासून अणलप्त नसला तरी तेवढयाने संतुष्ट नाही. 
िवेटी तो णरपच्ब्लकन पक्षािे नव्हे तर लालणनिाि र्टािे कायग करण्यासाठी णनघून जातो. कम्मयुणनस्टाचं्या 
नादी न लार्ण्याच्या स्वतःच्या काकाच्या उपदेिाकडे दुलगक्ष करतो. तो बौद्ध कम्मयुणनस्ट आहे. बौद्ध िमातही 
अस्पृश्यता आहे आणि कहदु िमातील सर्ळी राड त्या िमात आहे, असे नन्दािे आकलन आहे. “माक्सग आणि 
आंबेडकर” याचं्या तत्वज्ञानािा मेळ घालून, तू स्वतःिी णविार प्रिाली णनमाि कर आणि आपल्या 
समाजातल्या सर्ळ्या दणलताचं्या, पीडीताचं्या आणि िोणषताचं्या उन्नतीच्या कायात यिस्वी हो” आबासाहेबािंा 
संदेि तो णिरोिाहग मानतो.  
 

या कादंबरीत प्रािीन भारतीय संस्कृतीतील िास्त्रिुद्ध ठेवा स्वीकारला आहे. माक्सगवादाबद्दल कृतज्ञता 
आहे. “माक्सगच्या काळापेक्षा आजच्या काळातील वैज्ञाणनक, सामाणजक, आर्मथक आणि राजनैणतक पणरच्स्थती 
सवगथैव णभन्न आहे” असे काळािे भान आहे. माक्सगवादात संिोिनािी अपेक्षा आहे. णविषेतः नंदाच्या णनणमत्ताने 
तरुि माक्सगवाद्यानंा माडखोलकरानंी संदेि णदला, “तू आपल्या बदु्धीिी कवाडं सताड उघडी ठेव आणि 
कोित्या नव्या णविारािा स्वीकार करायिा, हे तारतम्मयाने ठरव.” 
 

माडखोलकराचं्या कादंबऱयातील माक्सगवाद आणवष्ट्करिािे स्वरुप हे असे आहे. माडखोलकर 
टीकाकार आणि पत्रकार होते म्महिून ते यिस्वी कादंबरीकार झाले. असे त्यानींि म्महटले आहे. अथग स्पष्ट आहे. 
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कादंबरीकार हा णनरीक्षक असावा लार्तो. भाष्ट्यकार असावा लार्तो. स्वानुभतूीने त्या णनरीक्षिानंा, भाष्ट्यानंा 
मोल येते. सहानुभतूीने या णनरीक्षिानंा, भाष्ट्यानंा व्यापकता आणि णटकावपूि येते. 
 

लणलत लेखक म्महिून माडखोलकरापंािी असलेल्या स्वानुभतूीने आणि सहानुभतूीने त्याचं्या 
कादंबऱयािंा या ितकातील रु्िवत्ताक्रम आपोआपि ठरिार आहे.  
 

❈ ❈ ❈ 
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| माडखोिकराचं्या कादंबऱ्या | 
 -----------------------------------------------------------------------प्रा. म. ना. लोही 
 

कै. र्जानन त्र्यबंक उपाख्य भाऊराव/भाऊसाहेब माडखोलकर यािंी जन्मभमूी मंुबई असली तरी 
कमगभमूी नार्पूर हीि होती. पन्नास वष ेत्यािंं वास्तव्य नार्पुरात होतं. णवदभातील राजकीय, सामाणजक आणि 
सासं्कृणतक लोकजीवनािी ते एकरुप झाले होते. णवदभातील लोकनेत्यानंी त्यानंा आपलं मानलं होतं. पत्रकार 
म्महिून वयाच्या ‘र्ध्देपंिणविीत’ र्. त्र्यं. माडखोलकर नावािा मंुबईकर तरुि नार्पूरवरून णनघिाऱया 
‘महाराष्ट्र’ साप्ताणहक वृत्तपत्रात संपादक मंडळात रुजू झाला. अल्पाविीत येथील प्रणतणष्ठतात वावरु लार्ला. 
िळवळीत भार् घेऊलार्ला. जंर्ल सत्याग्रहात िार मणहने कारावासािा अनुभव घेऊन आला. कुटंुबात भाऊ 
राव आणि बाहेर भाऊसाहेब बनला. इकडच्याि एका अल्पणिणक्षत, रंर्ाने सावळया मुलीिी त्याने स्वखुिीने 
णववाह केला. नार्पूर णवदभातील लोक आणि लोकजीवन माडखोलकरानंा आवडले आणि लोकानंाही ते णप्रय 
झाले. र्ािंी-विानंतर लोकक्षोभाला बळी पडलेला ‘तरुि भारत’ आणि स्वतः माडखोलकर लवकरि सावरले 
तरी १९४६ सालापासून ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ िळवळीिे णनणमत्ताने त्यािंा जो िकंरराव देवािंी घणनष्ठ संबिं आला 
आणि देवानंी त्यानंा पुण्यास येण्यािे जे आवाहन केले त्याला त्याचं्या मनाने साद णदली. पि येथील बहुजन 
समाजातील मान्यवर अमरावतीकर पुढाऱयानंी नार्पूर न सोडण्यािा हट्ट िरला. एका प्रसंर्ी प्रस्तुत लेखक 
उपच्स्थत होता. मर् त्यानंी महालातील ‘िातंा-णनवास’ सोडून िंतोलीत वास्तव्य केले ते िवेटच्या श्वासापयंत. 
त्यानंी नार्पुराति १९७६ साली देह ठेवला!  
 

वृत्तपत्र -व्यवसायात णिरण्यापूवीिे माडखोलकर टीकाकार म्महिनू र्ाजले. सपंादकीय कारकीदग सुरु 
असतानाि ते कथा णलहू लार्ले. त्याआिी त्यानंी कणवतालेखनही केले होते. मात्र माडखोलकर कादंबरी 
लेखनाकडे वळले ते सौ. िातंाबाईंच्या आग्रहावरुन. हे त्यानंीि णलहून ठेवले आहे. तरीही, ‘अथगप्राप्तीिे हुकमी 
सािन’ म्महिून आणि ‘पत्रकार या नात्याने सावगजणनक िळवळीत वावरताना जे मानवी जीवनािे वैणित्र्य 
पाणहले’ ते कादंबरी लेखनाकडे वळण्यास कारिीभतू झाल्यािेही ते सारं्तात. १९३३ ते १९७५ पयंत त्यानंी 
वीस कादंबऱया णलणहल्या. माडखोलकरािें रु्रुबिूं णव. स. खाडेंकर आणि कादंबरीिे ितक र्ाठिारे ना. सी. 
फडके याचं्या मार्ून कादंबरी लेखनािी सुरुवात करिाऱया माडखोलकरानंी पणहल्या दोन कादंबऱया प्रणसद्ध 
होताि त्या दोघाचं्या पकं्तीिा मान णमळवला. परंतु त्या दोघापेंक्षाही वरे्ळा सन्मान भाऊरावाचं्या पदरात पडला 
तो ‘पणहला राजकीय कादंबरीकार’ हा होय.      
 

‘मुक्तात्मा’ (१९३३( या पणहल्याि कादंबरीने माडखोलकरानंा हा मान णमळवनू णदला. ती मराठीतील 
पणहली राजकीय कादंबरी असल्यािे माडखोलकरी कादंबरीिे घिाघाती टीकाकार डॉ. रा. ि.ं वाकळबे हेही 
मान्य करतात. कारि त्याचं्या मते या ‘कादंबरीिा मध्यवती णवषय संपूिगपिे राजकीय आहे व मुख्य णवषयािी 
संबद्ध असलेल्या घटनाही बव्हंिी राजकीय आहेत’. तरीही या कादंबरीत ‘राजकीय ििा आहे, प्रत्यक्ष 
राजकारि नाही.’ असा आके्षप घेतला रे्ला. मात्र ज्या कॉमे्रड डारें् याचं्या व्यणक्तमत्व आणि कायावरुन 
‘मुक्तात्मा’ िा नायक िंद्रिखेर या पात्रािी णनर्ममती झाल्यािे स्वतः लेखक अंितः मान्य करतो त्या श्री. अ. 
डागं्यानंी “आमच्या आरंभीच्या िळवळीिं तुम्मही या कादंबरीत हुबेहूब विगन केलं आहे” असे प्रिस्तीपत्र णदले 
आहे. ह्या कादंबरीत आलेल्या राजकीय ििांिा उलर्डा करता येिार नाही का? समकालीन ख्यातकीतग 



 अनुक्रमणिका 

कादंबरीकाराचं्या कादंबऱयातून अिा ििा आढळतात हे जसे एक कारि असू िकेल, तसेि समकालीन 
राजकारिाबद्दलिी आपली मते व्यक्त करण्याच्या लेखकाच्या तीव्र इच्िेिा तो पणरपाक असू िकतो ककवा 
समाजवादी अणतरेकी/क्राणंतकारी पक्षाच्या णविारिारेला उठाव देण्यासाठी लेखकाने णवणभन्न मतािंा उहापोह 
केलेला असू िकतो. माडखोलकरानंी ज्या काळात ही कादंबरी णलहीली त्या काळात महाराष्ट्रातील 
बुणद्धवतंावंर साम्मयवादािा णविषे प्रभाव होता, तसाि तो माडखोलकरावंरही होता.  
 

समकालीन समाजमन आणि समाज जीवन र्ािंीजींच्या प्रभावाखाली असले तरी माडखोलकरावंर 
र्ािंीवादािी मोणहनी पडली नाही. उलट, त्याचं्या ‘कातंा’, ‘मुखवटे’ ह्या कादंबऱयातून त्याचं्यावर र्ािंीदे्वषािा 
आरोप करण्याइतकी र्ािंी व र्ािंीवाद याचं्यावर त्यानंी हल्ला िढणवला. त्याला एक कारि ‘खरे प्रकरि’ होते. 
माडखोलकराचं्या र्ािंीजीवरील टीकेत व्यणक्तर्त आकस कमी आणि वैिाणरकता अणिक आहे यािी दखल 
माडखोलकराचं्या टीकाकारानंी घेतलेली णदसत नाही. स्वतः माडखोलकर र्ािंीजींनी पे्रणरत केलेल्या जंर्ल 
सत्याग्रहात भार् घेऊन िार मणहन्यािंी सक्त मजुरीिी णिक्षा भोर्ून आले होते. सौ. िातंाबाई माडखोलकर 
सेवाग्रामला जाऊन-येऊन असत. भाऊराव त्याचं्या आड किीि आले नाहीत. मात्र, अडतीस-एकोििाळीस 
साली मध्यप्रातंात काँगे्रस राजवटीत र्ािंीजींच्या साक्षीने ज्या राजकीय घडामोडी झाल्या त्यामुळे बणुद्धवादी 
जनमानस ढवळून णनघाले. लोक प्रक्षुब्ि झाले. त्या र्ािंीणवरोिी णविारानंा वाट करून देिे, एवढाि रु्न्हा 
माडखोलकरानंी केला. माडखोलकराचं्या राजकीय कादंबऱयातूंन वास्तव घटना आणि तत्कालीन व्यक्ती 
आढळत असल्या तरी त्यानंी जिाच्या तिा िब्दबद्ध केल्या नाहीत. सत्याला/वास्तवाला कल्पनेिी जोड 
देऊन, व्यणक्तदिगनातील िातुयाने पुनःप्रत्यय नव्हे, तर त्याचं्याि िब्दातं, ‘नवप्रत्यय’ घडवला. लणलत वाङ्मय 
हे किीि पूिगपिे वस्तुणनष्ठ नसते. लेखकाच्या व्यणक्तमत्वािी िाप त्यावर असतेि. लणलत साणहत्यातील 
पात्राचं्या मुखाने बहुिा लेखकि बोलत असतो. उदाहरिि द्यायिे झाले तर राम र्िेि र्डकऱयांच्या ‘एकि 
प्पयाला’ नाटकातील सुिाकर, कसिू, रामलाल, तळीराम आणि र्ीता ह्या सवगि पात्राचं्या संवादातून र्डकरी 
स्वतःि बोलत असल्यािा भास होत नाही का? लेखक सवगसाक्षी असल्याने आणि सवग बाजू माडंत असेल तर 
त्याच्यावर पक्षणनष्ठेिा अर्र णवरोिािा आरोप करिे योग्य ठरिार नाही. असाि काहीसा प्रकार 
माडखोलकराचं्या बाबतीत झालेला णदसून येतो. ही मखलािी नसून उलर्डा आहे.  
 

माडखोलकरानंी राजकीय कादंबऱया णलणहल्या खऱया पि त्याचं्या कादंबऱया राजकीय ठरतात का? हा 
मुद्दा वादग्रस्त राणहला आहे. ना. सी. फडके, वा. म. जोिी आणि भा. णव. वरेरकर याचं्याही कादंबऱयातून 
राजकारिाच्या ििा आहेत, राष्ट्रीय घडामोडींिी पाश्वगभमूी आहे. मर् माडखोलकराचं्याि कादंबऱया राजकीय 
किा? अिी एक िकंा उद्ध भवते. वाकळबे तर ‘मुखवटे’ हा कादंबरीरुप इणतहास असल्यािे मत व्यक्त करतात. 
ते खरेही आहे. त्यािंा आके्षप असा आहे की, माडखोलकरानंी कादंबरी न णलणहता इणतहास णलहायला हवा 
होता. तो न णलणहण्यामार्ील हेतू र्ािंीजींिी अप्रणतष्ठा करण्यािा होता. पि डॉ. वाकळबे हे णवसले की त्यासाठी 
माडखोलकरानंा कादंबरी णलणहण्यािी र्रज नव्हती. एका प्रणतणष्ठत व लोकणप्रय वृत्तपत्रािे ते संपादक होते. 
माडखोलकराचं्या कादंबऱया राजकीय आहेत. कारि ‘माडखोलकरािंी पाते्र राजकीय घटनािंी समरस होऊ 
न राजकारि जर्तात. मनीमानसी राजकारि त्याचं्या णठकािी असलेले णदसून येते’ (माडखोलकरी कादंबरी 
- डॉ. मन्दाणकनी सर्देव( त्याचं्या सवग राजकीय )?) कादंबऱया ‘राजकीय कादंबरी’ या संजे्ञस पात्र नाहीत. 
परंतु ‘मुखवटे’, ‘प्रमद्वरा’ आणि ‘अरंुिती’ या कादंबऱयात प्रत्यक्ष राजकारि, राजकीय उलाढाली, सत्तास्पिा 
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यानंा प्रत्यक्ष स्थान आहे’. (राजकीय कादंबरी - जयंतकुमार बंड -युर्वािी मािग-एणप्रल ८४( डॉ. णव. स. जोर् 
याचं्या मते माडखोलकराचं्या )काही अपवाद वर्ळता( कादंबऱयावंर साम्मयवादािा सखोल प्रभाव आहे. अिा 
कादंबऱयानंा राजकीय का म्महिू नये, असाही प्रश्न णविारण्यासारखा आहे ‘भरं्लेले देऊळ’, ‘िंदनवाडी’, ‘डाक 
बंर्ला’ आणि ‘नार्कन्या’ ह्या िार कादंबऱया राजकारिणवरणहत सामाणजक आहेत. पि पूिगपिे काल्पणनक 
म्महिता येिार नाहीत. 
 

‘भरं्लेले देऊळ’ ही कादंबरी डॉ. मािराव पटविगन, िातंाबाई किाळकर आणि श्री. किाळकर याचं्या 
जीवनकथेवर आिाणरत तर ‘िंदनवाडी’ तील िंदन आणि णतिा पणरवार माडखोलकर आणि सौ. िातंाबाई 
याचं्या पणरियािा. िंदनच्या मृत्यूच्या प्रसंर्ी स्वतः माडखोलकर व िातंाबाई उपच्स्थत होते. ‘डाक बंर्ला’ िा 
संबंि ‘खापा मडगर केस’ िी तर ‘नार्कन्या’ तून ज्या पणरसरािे णित्रि आहे तेथे लेखक रे्ला होता व नाणयकेिी 
त्यािी भेट झाल्यािे लेखकाने णलहून ठेवले आहे. ‘डाकबंर्ला’ आणि ‘नार्कन्या’ या कादंबऱयातील िृरं्ाणरक 
विगनावंर अश्लीलतेिा आरोप केला रे्ला. नुकतेि एका णवदुषीने माडखोलकरावंरील आपल्या प्रबंिातून त्या 
आरोपािे वैयथग उघड केले आहे. माडखोलकरी कादंबरीिे खरे वैणिष्ट्ट्य फारसे कोिी लक्षात घेतल्यािे णदसत 
नाही. नार्पूर णवदभातील राजकीय घडामोडी आणि समाजजीवन यावरि भर णदल्यामुळे ती णनखालस 
प्रादेणिक कादंबरी आहे. या प्रातंात )तेव्हाच्या मध्यप्रातं वऱहाडात( घडलेल्या राजकीय घटना आणि त्यात 
सहभार्ी व्यक्ती यािें कलात्मक, सुपणरणित आणि पुनःप्रत्ययी णित्रि हा माडखोलकराचं्या राजकीय 
कादंबरीिा णविषे होय. ‘मुखवटे’ तील ‘खरे प्रकरि’ सरकारला आके्षपाहग वाटले नाही. मात्र ‘नव ेसंसार’ आणि 
‘प्रमद्वरा’ ह्या कादंबऱया सरकारी रोषाला बळी पडल्या. जप्त करण्यात आल्या. दहितवादाला प्रोत्साणहत 
करिाऱया या कादंबऱया असल्यािा सरकारला साक्षात्कार झाला असावा!. तरी त्या कादंबऱयानंा राजकीय 
म्महिायिे नाही का? 
 

‘मुक्तात्मा’ प्रणसद्ध होण्याच्या सुमारास भाऊसाहेबानंी ‘महाराष्ट्र’ पत्रात, (ज्यािे ते संपादक होते( 
‘वाङ्मयातील प्रणतकबब’ या िीषगकािा एक लेख णलणहला होता. कदाणित, त्याचं्यावर नंतर होऊ घातलेल्या 
आरोपािे त्यानंी उत्तर देऊन टाकले असाव.े ‘मुक्तात्मा’ त केिवच्या रुपात त्यानंी स्वतःच्या बालपिाला 
िब्दबद्ध केले आहे. कादंबरीच्या पणहल्या प्रकरिािे िीषगक आहे ‘मातृदेवता’. या प्रकरिात नायक िदं्रिखेर 
आणि उपनायक केिव याचं्या मातृभक्तीिे व मातेच्या णिरणवयोर्ािे दिगन घडवले आहे. पुढील कादंबऱयातूंन 
माडखोलकरानंी  प्रत्यक्षातील सवगपणरणित अिा णकतीतरी व्यक्तींना केवळ स्थानि णदले नाही तर काही पाते्र 
कोित्या व्यक्तींवरुन उिलली हे स्वतःि सारं्ून टाकले आहे. यात काही वावरे् नसल्यािे प्रणतपादन त्यानंी 
‘वाङ्मयातील प्रणतकबब’े या लेखात केले. त्याि सुमारास त्यानंी आिखी एक लेख ‘कला हीि कसोटी’ णलहून 
असे प्रणतपादन केले की, ‘कादंबऱयातून प्रणतकबब ेकोिािी आहेत, यावर त्याचं्या युक्तायुक्ततेिा णनिगय अवलंबून 
न ठेवता, ती प्रणतकबबे कलापूिग आणि सद्धहेतुपे्रणरत आहेत की नाही, हीि र्ोष्ट त्या बाबतीत मुख्यतः लक्षात 
घ्यायला हवी.’ या दृष्टीनेही माडखोलकराचं्या कादंबऱयािें पुनरावलोकन आणि समीक्षा व्हायला हरकत नाही.  
 

‘िंदनवाडी’ ही एकमेव कादंबरी अिी आहे की, जी समीक्षकाचं्या/टीकाकाराचं्या प्रिसेंला पात्र ठरली. 
‘भरं्लेले देऊळ’ ने माडखोलकरानंा सामाणजक कादंबरीकार म्महिनू, स्त्री-जीवनािे प्रभावी दिगन घडविारे 
कादंबरीकार म्महिून भरपूर प्रणसद्धी णदली. त्यानंा फडके- खाडेंकरािंी प्रणतष्ठा णदली. डॉ. रा. ि.ं वाकळब े
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यानंीही या दोन कादंबऱयावंर िारं्ला अणभप्राय णदला. ‘िंदनवाडी’ तील प्रत्येक व्यणक्तणित्र आकषगक व प्रभावी 
आहे. ब्राह्मि, मराठा आणि दणलत, एवढेि नव्हे तर णििन णमिन या सवांना या कादंबरीत स्थान णमळाले 
आहे. दणलतानंा सविांकडून णमळिारी वार्िकू आणि णिस्ती िमगरु्रंुकडून णमळिारी वार्िूक यातील णवरोि 
त्यानंी कौिल्याने व सूिकपिे दिगवला आहे.  
 

कादंबरीकार माडखोलकर हे टीकाकार आणि पत्रकार होते. त्याचं्या कादंबरी- लेखनामार्ील एक 
पे्ररिा पत्नीिा आग्रह, दुसरी अथगप्राप्ती, णतसरी पत्रकार या नात्याने घडलेले णवणवि प्रकारिे जीवनदिगन आणि 
मानवी जीवनािा टीकाकार होण्यािी ओढ. माडखोलकरानंी ‘मुक्तात्मा’ णलणहली त्यावळेी त्यानंी पत्रकाणरतेच्या 
के्षत्रात एक दिकािा काळ व्यतीत केला होता. तोपयंत ते मध्यप्रातं-वऱहाडातील जीवन आणि ससं्कृती, 
राजकारि आणि राजकीय िळवळी, राजकीय पुढारी आणि सरकारी अणिकारी, समाजसेवक आणि वणरष्ठ 
कायगकते या सवांिी केवळ पणरणित नव्हे तर घणनष्ठ बनले होते. णिवाय पत्रकार या नात्याने समकालीन 
दहितवादी घटनािंी त्यानंी माणहती णमळवली होती. साहणजकि या सवग घटकािंा अंितः वापर करून 
माडखोलकरानंी वरे्ळ्या प्रकारच्या पूिगपिे ‘प्रादेणिक राजकीय’ कादंबरीिी मुहूतगमेढ रोवली. ‘कातंा’ आणि 
‘मुखवटे’ या कादंबऱयातून तत्कालीन मध्यप्रातंातील राजकीय घडामोडींिे पत्रकाराचं्या िष्ट्म्मयातून विगन 
आलेले आहे. ‘कातंा’ वर डॉ. वाकळब्यानंी टीका करताना, “वृत्तपत्रात आलेले सभािें आणि ििांिे साग्रसंर्ीत 
वृत्तान्त ककवा असेंब्लीतील वादणववादंािे णरपोटग म्महिजे काही कादंबरी वाङ् मय नव्हे!” असा जो टोमिा मारला 
त्याला उत्तरादाखल माडखोलकर बोलले, “माझ्या कादंबऱयानंा कोिी ‘णरपोटाज’ म्महटले, कोिी ‘णवकृत 
णित्रि’ म्महिून कनणदले ककवा कोिी वतगमानपत्री र्ळाठा म्महिनू टाकाऊ ठरणवले तरी त्याबद्दल मला दुःख 
नाही” प्रश्न असा आहे की, भाऊसाहेब माडखोलकराचं्या कादंबऱया खरेि टाकाउ आहेत का? णटकाऊ आहेत 
की नाही हे काळि ठरवले. एवढे मात्र खरे की, पन्नास वषांिा काळ उलटून रे्ला, नवसाणहत्यािा बोलबाला 
सुरु असला तरी अजून माडखोलकरी कादंबरी णटकून आहे.  
 

णनसर्ग, प्रिय आणि राजकारि हे माडखोलकराचं्या खास आवडीिे णवषय. माडखोलकरी कादंबरीने 
पणिम महाराष्ट्रातील कादंबरीकारानंा आणि वािकानंा हे दाखवनू णदले की सृष्टीसौंदयात सह्याद्रीि नव्हे तर 
सातपुडाही उजवा आहे. मध्यप्रातंातील पिमढी, ग्वारीघाट आणि रामटेक येथील णनसर्ग माथेरान-
महाबळेश्वरपेक्षा कमी सुंदर नाही. माडखोलकर आपल्या वािकानंा हणरद्वारपासून हैद्राबादपयंत णफरवनू 
आितात. प्रत्यक्ष नार्पूरकरानंा नार्पूर भोवतालच्या णनसर्ग रम्मयतेिी ओळख करून देतात. यातून त्यािंी 
सौंदयगदृष्टी आणि कलात्मक णित्रदिी विगनिलैी  प्रत्ययास येते.  
 

प्रीती आणि प्रिय हे मानवी जीवनाला साथग आणि कृताथग बनविारे, स्त्री-पुरुषाला सुखाच्या नंदनवनात 
पोिविारे ककवा दुःखाच्या र्तेत लोटून देिारे रसायन. ज्यािी पणरिती णववाहात होते त्या युवक-युवती-
पे्रमाला सामान्यतः सफल समजले जाते. परंतु बरेिदा पे्रमणववाहसुद्धा दुःखान्त होताना आपि पाहतो. 
णववाहोत्तर पे्रम हे अणिक उत्कट स्वरुपात सुख-समािान देऊन जाते. पि त्यासाठी पती-पत्नीिे सूर जुळाव े
लार्तात. ते जुळले नाहीत तर जीवन बसूेर बनते. माडखोलकराचं्या कादंबऱया मर् त्या राजकीय असोत की 
सामाणजक, प्रीती कथेतून साकार होतात. यािं कारि ‘भरं्लेले देऊळ’ िी नाणयका ‘अनू’ णहच्याकडून वदवलं 
आहे. णतला भवभतूीपेक्षा काणलदास अणिक आवडतो. ती म्महिते, “काणलदासानं प्रीतीपढंु दुसऱया कोित्याि 
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र्ोष्टीि स्तोम माजू णदलं नाही.” णनणिति ही आवड अनूच्या जनकािी )माडखोलकर( आहे. पे्रम हा 
माडखोलकरी कादंबरीिा पे्ररिास्त्रोत आहे, मर् ते देिपे्रम असो, राजकीय णविारसरिींिे असो, युवक-
युवतीिे असो. पे्रमासाठी त्यार् हे सूत्र माडखोलकरानंी कवटाळले आहे. मात्र त्यात पुरुषवर्ाला सूट आहे. 
णस्त्रयानंी त्यार् स्वीकारला आहे. त्यामुळे माडखोलकरानंी मणहला वर्ावर अन्याय केला, अिी हाकाटी 
करण्यात आली. पतीिा व्यणभिार पत्नीने मुकाट्याने सहन करीत त्याच्याणवषयी क्षमािील वृत्ती िारि केलेल्या 
णस्त्रया माडखोलकरानंी बहुसंख्येने णिणत्रत केल्या आहेत. कारि णववाहसंस्था उध्वस्त होऊ नये असे त्यािें 
प्रामाणिक मत आहे.  
 

साम्मयवादाच्या प्रभावाखाली असताना माडखोलकरानंी णलणहलेल्या ‘भरं्लेले देऊळ’ मध्ये त्यानंी 
अनूच्याद्वारे मणहलावर्ाला आणि समाजालाही असा सल्ला )की संदेि?) णदला आहे की. “ते देऊळ भरं्लेलं 
असेल, भ्रष्ट झाले असेल तर त्यािा तुमच्या कल्पनेप्रमािे जीिोद्धार करा. पि ते अणजबात पाडून टाकून 
मानवजीच्या )पुरुषवर्ाच्या( हाती स्वैरािारािी सनद मात्र देऊ नका.” हा णविार नेमका साम्मयवादी 
तत्वाणवरुद्ध नाही का? यातून एक र्ोष्ट स्पष्टपिे सूणित होते. माडखोलकरानंा रणियातील साम्मयवाद जसाच्या 
तसा भारतात नको आहे. डॉ. णव. स. जोर्ानंी आपल्या ‘माक्सगवाद आणि मराठी साणहत्य’ या प्रबिंात यािी 
सणवस्तर ििा केली आहे. डॉ. जोर् माडखोलकरानंा ‘कहदुत्ववादी कम्मयुणनस्ट’ म्महितात. पि मला वाटते, 
त्यानंा ‘राष्ट्रवादी कम्मयुणनस्ट’ म्महििे योग्य होईल. तसेि स्त्री पुरुष संबिं, कुटंुब व्यवस्था, णववाह आणि 
दाम्मपत्यजीवन, स्त्री मुक्ती यावरील माडखोलकरी णविारिारेिा मलूस्त्रोत जािून घेण्यासाठी ‘स्वैरणविार’ या 
पुस्तकातील ‘साम्मयवाद आणि नवी लैं णर्क नीती’ हा लेख उपयुक्त ठरेल. 
 

माडखोलकरानंा प्रिय णप्रय आहे. प्रियािे पयगवसान िृरं्ारात होते. युवक-युवती पे्रमभराने परस्परानंा 
आकलर्न देतात. परस्परािंी िुंबने घेतात. अनेकदा सयंमािा बािं फुटतो. व्यणभिारी भाव उते्तणजत होतो. ह्या 
घणटतािे विगन िृरं्ारात जमा होिारे असले तरी अश्लील असेलि असे नव्हे. मात्र ‘िाप’ कादंबरीत जे विगन 
आहे ते कलात्मक असेलही, पि वासनोते्तजक नाही, असे म्महिवत नाही. येथे असा एक प्रश्न णविारला जाऊ 
िकतो की, अश्लीलता ही वस्तुर्त )objective) की व्यणक्तर्त )subjective)? या प्रश्नािे एक उत्तर उभयपक्षी 
असेि द्याव ेलारे्ल. कदाणित काही महाभार्ानंा ते पटिारही नाही. “स्त्री देहािी उत्तान आणि उद्दीपक विगने 
हा माडखोलकराचं्या कादंबरीिा )सवगि नव्हे!( णविषे. त्यामुळे त्याचं्या कादंबऱया (आणि त्याि( अणिक 
वािकणप्रय ठरल्या असेही म्महटले जाते. परंतु माडखोलकराचं्या वािकानंा आवडलेल्या आणि टीकाकारानंी 
प्रिसंलेल्या ‘भरं्लेले देऊळ’, ‘कातंा’, ‘नव ेसंसार’, ‘िंदनवाडी’, ‘रुच्क्मिी’ यातं कुठे आहे भडक िृरं्ार आणि 
वासनोते्तजक विगने यािंा अभावि नाही का?” (नरहर कुरंुदकर-युर्वािी-माडखोलकर णविषेाकं-१९९८( 
म्महिजेि माडखोलकराचं्या कादंबरीत उत्तान व उते्तजक भाषाचं्या उद्दीपनाखेरीज आिखी काही लक्षिीय 
आणि प्रभावी रु्ि असले पाणहजेत. अथात्   त्यािंी णवपुल ििा अभ्यासकानंी आणि अध्यापकानंी केलेली आहे. 
म्महिून रुढ पद्धतीने समीके्षिी अपेक्षा नाही.  
 

िृरं्ाराइतकीि, ककबहुना त्याहून अणिक अिी मतृ्युणवषयक आतगता माडखोलकराचं्या मानसात 
रुजलेली णदसते. कदाणित त्याचं्या व्यणक्तर्त जीवनात बालपिीि त्यानंा मृत्यूिी ओळख आणि भीषिता 
पटल्यामुळे त्याचं्या साणहत्यसृष्टीवर त्यािी र्डद िाया पडली असावी. ज्या वयात जीवनातील सुखोपभोर्ात 
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डंुबून जायिे त्या वयात त्यानंी ‘णवलाणपका’ णलणहली. त्या पुस्तकातील पणहलेि वाक्य असे आहे “जीणवत आणि 
जर् याचं्याणवषयी मनुष्ट्याला पुनः पुन्हा णविार करावयास भार् पाडिारा जर मानवी आयुष्ट्यातील कोिता एक 
प्रसंर् असेल, तर तो मरिािा होय.” पत्रकाणरतेच्या के्षत्रात माडखोलकरािें मतृ्युलेख र्ाजले. र्ािंीदे्वष्टे म्महिनू 
कनदानालस्ती झालेल्या माडखोलकरािंा ‘र्ािंीजींिा जीवनयज्ञ’ हा लेख लक्षिीय आहे. माडखोलकराचं्या 
कादंबरीतून मानवी जीवनाला मृत्यू णकती प्रकारे ग्रासतो, णकती णवणवि रुपे िारि करून झडप घालतो, यािा 
आलेख बघायला णमळतो. णविषे हे की, बहुतेक मृत्य ूअकालमतृ्यू आहेत.  
 

माडखोलकरानंा साम्मयवाद प्रारंभी भावला खरा, पि लवकरि त्याच्यातील अंिभक्तीने त्यािंा 
भ्रमणनरास  झाला. संपूिग साम्मयवाद नव्हे तर भारतीय पणरच्स्थतीला योग्य असा भार् त्यानंी मान्य केला. पुढे तर 
त्यानंी ‘माझी साम्मयवादावरि काय, पि कोित्याि वादावर एकाणंतक आणि आत्यंणतक णनष्ठा नाही’ अिी 
कबुली णदली. ‘िंदनवाडी’ त अविूतच्या मुखाने त्यानंी ‘सवांर्ीि राष्ट्रीय क्राणंतवादा’ िी अणभनव कल्पना 
माडंली.  
 

कादंबरीकार म्महिून माडखोलकरानंी णवदभाला कायमिे ऋिी करून ठेवले आहे. नार्पूर- 
णवदभािीि नव्हे तर हल्लीच्या मध्यप्रदेिातील सृणष्ट वैभव, संस्कृती, सरंजामिाही, राजकारि, िळवळी, 
समाजनेते, सिवार इत्यादी र्ोष्टी पणिम महाराष्ट्राला पणरणित करून णदल्या. ‘काय ठेवलं आहे णवदभात?’ 
असा तुच्ितेने प्रश्न णविारिाऱया मंुबई- पुण्याच्या लोकािंी तोंड बंद करून टाकली. पढुच्या णपढीतील नवोणदत 
कथा- कादंबरीकारानंा वैदभीय जीवनावरील लेखन करण्यािी पे्ररिा णदली. र्ो. नी. दाडेंकर, पु. भा. भाव,े 
ना. रा. िेंडे, उध्दव िळेके, मनोहर तल्हार ही सहज सुििारी नाव.े आिखी एक नाव वामन इंर्ळे. या 
बहाद्दराने भाऊसाहेबावंरि ‘काळा समुद्र’ ही कादंबरी णलणहली.  
 

माडखोलकरी कादंबरीिे स्वरुप आणि स्वभाव स्थूलमानाने आणि संके्षपाने माडंण्यािा हा प्रयत्न आहे. 
माडखोलकराचं्या कादंबऱयावंर जेवढी टीका झाली तेवढी त्याचं्या समकालीन फडके- खाडेंकराचं्या 
कादंबऱयावंर झाली नाही. आणि स्वसमथगनाथग त्यानंी जेवढे णलहून ठेवले, सप्रमाि णलणहले, तेवढे अन्य 
कोित्याही कादंबरीकाराला णलहाव े लार्ले नाही. एवढी टीका होऊनही त्याचं्या कादंबऱयािंी लोकणप्रयता 
कमी झाली नाही. रे्ल्या दोन तपात मात्र, तीस ते सत्तर मध्ये आघाडीवर असलेले कादंबरीकार नव्या णपढीने 
नाकारल्यािे णदसून येते. अपवाद सारं्ता येईल तो खाडेंकराचं्या ‘ययाती’ िा आणि तोही खाडेंकरानंा ज्ञानपीठ 
पुरस्कार णमळाल्यामुळे. तिी माडखोलकरािंी उपेक्षाि झाली. वैदभीय म्महिनू की र्ािंीणवरोिक म्महिून हे 
सारं्िे कठीि आहे.    
 

❇ ❇ ❇ 
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| माडखोिकराचं्या शत्रदि कादंबरीची स्त्रीवादी ्मीक्ा |  
---------------------------------------------------------------------डॉ. अरुिा देिमुख 
 

रे्ल्या २५-३० वषात स्त्रीवादी समीक्षा पद्धतीने वाङ्मयात काही महत्वपूिग प्रश्न उभे केलेले आपल्याला 
णदसतात. मूलतः पािात्य जर्ात णनमाि झालेली स्त्रीवादी िळवळ आपल्याकडील स्त्रीणवषयक िारिानंा लार् ू
पडते. आपल्या समाजातले स्त्रीणवषयक प्रश्न अनेक संदभांना जाऊन णभडतात. त्यामुळे या पािात्य 
णविारसरिीला इतर अनेक पुरवण्या आपल्याला जोडाव्या लार्तात. मलूतः आपली स्त्रीणवषयक समस्या 
सासं्कृणतक आणि आध्याच्त्मक संदभांिी णनर्णडत आहे. इथली पाणतव्रत्यािी कल्पना, स्त्रीिे झालेले 
दैवतीकरि, मातृत्वािा झालेला अणतरेकी र्ौरव आणि स्त्रीच्या संदभात णनमाि झालेल्या णवणवि आदिग कल्पना 
यामुळे आपली स्त्रीणवषयक समस्या  व्याणमश्र आणि बहुपेडी झालेली आहे.  
 
स्त्री आणि पुरुष याचं्यातील िारीरभेदावर स्त्रीसंबिंीिी एक कल्पना माडंली जाते. िारीर पातळीवरील णतिी 
दुबगलता, नाजुकपि, भावनािीलता, लज्जा या साऱयािंा आिार घेऊन णतच्याणवषयीिी एक सािेबद्ध प्रणतमा 
वाङ्मयात सतत येत राहते. ही स्त्रीिी कल्पना म्महिजे समाज आणि संस्कृतीने केलेली मखलािी असते. स्त्रीिी 
ही अिी दुबळी, लाजरी, मयादिील आणि भावनािील प्रणतमा पुरुषप्रिान ससं्कृतीला अणतिय सोयीिी होती. 
समाज आणि संस्कृतीने सतत स्त्री ही अिीि असते असे मानले. स्त्रीत्वाच्या संकल्पनेिे असे एसेच्न्िलायझेिन 
आणि नॅिरलायझेिन करण्यात पुरुषप्रिान समाजािे णहतसंबिं रंु्तलेले असतात. स्त्रीवादाला ही र्ोष्ट 
प्रामुख्याने नोंदवायिी असते. िारीरपातळीवरील स्त्रीत्व आणि सामाणजक-सासं्कृणतक पातळीवरील स्त्रीत्व या 
दोन र्ोष्टी णभन्न मानल्या पाणहजेत असे स्त्रीवादाला वाटते. त्यामुळे प्रत्येक लेखकाच्या लेखनातून कोिता 
सासं्कृणतक णसद्धातं अथवा णविारसरिी आढळते यािी णिणकत्सा करिे हे स्त्रीवादी समीके्षिे महत्वािे कायग 
ठरते. लेखनािे स्वरुप कलर्भेदाने णनिाणरत झालेले असते असे स्त्रीवादी समीक्षापद्धती मानते. वाङ् मयणनर्ममती 
होते तेव्हा णनमात्यािे स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व त्या वाङ् मयािे स्वरुप णनणित करीत असते. त्या र्ाभ्यावरि 
त्यातल्या स्त्री-पुरुष प्रणतमा णनणित होत जातात. त्यामुळे एखाद्या कलाकृतीकडे स्त्री म्महिून पाहिे, णतिा स्त्री 
म्महिून आस्वाद घेिे, णवश्लषेि करिे, मुल्यमापन करिे या कृती मर् णभन्न ठरत जातात. पुरुषसत्ताक मूल्य 
दृष्टीतून आलेल्या रिनाबंिानंा, णविारव्यूहानंा िेद देिे, वाङ् मयािे पुरुषकें द्री मानदंड, प्रमािके यािें 
पुनमूगल्याकंन करुन नव ेमानदंड, नवी मूल्यवत्ता णनमाि करिे हे स्त्रीवादी समीके्षिे उद्दीष्ट आहे.   
 

स्त्रीवादािे असे एक प्रमािक घेऊन माडखोलकराचं्या ‘रुच्क्मिी’, ‘उर्ममला’, ‘सत्यभामा’ या 
कादंबरीत्रयािी तपासिी करताना जे प्रथमदिगनी जािवते ते माडखोलकराचं्या पूिगपिे णवरोिात जािारे आहे. 
स्त्रीणवषयक कोिती भणूमका यातून व्यक्त होते? स्त्रीणवषयक कोिते सामाणजक-सासं्कृणतक णसद्धातंन 
माडखोलकर करतात? रुच्क्मिी, उर्ममला व सत्यभामा या तीन स्त्रीयाचं्या प्रणतमा णनमाि करताना 
माडखोलकरािंी मूल्यवृत्ती कोिती आहे?  
 

या णतन्ही प्रश्नािे उत्तर देताना माडखोलकरािंी बाजू आपल्याला उिलून िरता येत नाही. या णतन्ही 
नाणयका अप्रणतम सौंदयगवती आहेत. त्यािंी िरीरप्रणतमा उभी करताना माडखोलकरानंी खरोखरीि आपली 
प्रणतभा पिाला लावलेली आहे. त्या प्रणतभेिे वळि संस्कृत अणभरुिीला अनुरुप असे आहे. पि त्या प्रणतमा 
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उभ्या करण्यामार्िी माडखोलकरािंी मनःप्रकृती सौंदयोपभोर्ािीि णदसते. या णतन्ही णस्त्रयािें लावण्य हे 
पुरुषाला मोहात पाडिारे, त्याला िरीरसौंदयात अडकवनू ठेविारे असे आहे. पि या णस्त्रया खानदानी, 
प्रणतणष्ठत आणि घरंदाज असल्यामुळे त्याचं्या िाणररीक सौदंयािे विगन एखाद्या नर्मतकेिे ककवा णवलाणसनी 
णस्त्रयािंी जी इतर रुपे त्यानंी विगन केली त्या िाटिीिी नसतात पि तरीही त्याचं्या सौंदयाने पुरुषजात 
च्स्तणमत होते. त्याचं्या नजरा लोलूप होतात. सौदंयामुळे या नाणयकानंा किी किी परुुषाचं्या र्ैरकृत्यानंा तोड 
द्यायिी पाळीही येते. माडखोलकर या णतन्ही णस्त्रयािें विगन अणतिय संयमाने आणि राजस पद्धतीने करतात. 
पि त्यामारे् उभे असलेले परुुषमन, त्या मनािी भोर्लालसेला अनुकूल वृत्ती लपत नाही. या णतन्ही नाणयकािंा 
नायक त्या त्या वळेी त्या त्या नाणयकाचं्या वरे्वरे्ळ्या रुपवैणिष्ट्ट्यािंा पूिगतया रु्लाम झालेला होता. हे सारे 
अपुरे वाटून त्याने जीवनातल्या साऱया सुखणवलासािंा आणि िैनीिा अनुभव त्याने घेतला आहे. म्महिनूि ‘पुरुष 
हा भोग्या आहे आणि स्त्री ही भोग्य आहे हा एकि िडा णिकत आले मी आतापयंत’ असे सत्यभामा उद्ध र्ारते. 
पुरुष हा खेळर्डी आहे, स्त्री त्याला खेळणविारी, पुरुष रु्लाम, स्त्री मालक, पुरुष सावज, स्त्री णिकारी 
अिासारखे उल्लखे यात येतात. ह्यातून स्त्रीकडे िारीरप्रणतमेच्या आणि उपभोग्य वस्तू म्महिून बघण्यािा 
लेखकािा मनःकपड लपू िकत नाही. पुरुष बहुभोर्ी असिं हे या कादंबरीत्रयीत अनेक परींनी समथगनीय 
ठरवण्यामार्िं दुसरं काहीि कारि सारं्ता येत नाही. या णतन्ही णस्त्रया पुरुषाचं्या बाहेरख्यालीपिाला एक 
उदात्ततेिी णकनार लावतात. ‘स्त्रीि ं तारुण्य पाणरजातकाप्रमािं असून लवकर कोमेजिारं असतं. पुरुषािं 
बकुळीच्या फुलासारखं खाली पडलं तरी पणरमल कायम असतो’ असे म्महिनू पुरुषाच्या या वृत्तीिे समथगन त्या 
कणरत असतात. ‘नवऱयाच्या जीवनात फार मन घालून आणि खोल णिरुन बघ ू नये. नवरा सामान्यतः 
आपल्यािी िारं्ला वार्ला म्महिजे तेवढयावर समािान मानाव ं णतने’ असेही या संदभात रुच्क्मिी म्महिते. ही 
सारी णविाने या कादंबरीच्या णनर्ममतीमार्िी पुरुषप्रिान भणूमका अणतिय स्पष्टपिे व्यक्त करिारी आहेत. 
लेखकािी स्त्रीकडे पाहण्यािी भणूमकाि त्यातून पयायाने व्यक्त होते. महाराजाचं्या वतगनातील सवग अवरु्ि 
ठाऊक झाल्यानंतरसुद्धा ‘ज्याला ं आपलं वाईटपि कळतं, त्या वाईटपिाबद्दल लाज वाटते, ते वाईटपि 
घालवनू टाकण्यािा प्रयत्न जो सारखा कणरत असतो, त्याच्यासारखा िारं्ला मनुष्ट्य नाही जर्ात’ असे उर्ममला 
म्महिते आणि त्या वाईट वतगनाकडे उदारतेने बघते, समंजसतेने बघते. पुरुषािी ही वृत्ती समजून घेण्याइतकी 
क्षमता णतच्याठायी असते. अिी णतिी प्रणतमा उभी करण्यामारे् लेखकािी हीि भणूमका आहे. त्यातून पुरुषाच्या 
वतगनािे एक प्रकारिे समथगनि व्यक्त होते.  
 

या कादंबरीत्रयीतील णतन्ही नाणयका एकेका जीवनमलू्यािी प्रणतमा म्महिून येतात. रुच्क्मिी ही 
त्यार्ािी, पणतणनष्ठिेी, मूतीमंत पुतळी आहे. उर्ममला ही समजूतदारपिािी-समंजसतेिी, सहानुभतूीिी आणि 
क्षमतेिी प्रणतमा आहे. सत्यभामा ही उग्रसुंदर स्त्री म्महिजे तेजस्वी अिा वात्सल्यािी मातृप्रणतमा आहे. 
माडखोलकरानंी या णतकघना असे वरे्वरे्ळ्या आदिांमध्ये वाटून टाकले आहे. स्त्रीिी अिी आदिग रुपे उभी 
करण्यामार्िी मानणसकता आपि लक्षात घेतली पाणहजे. हे आदिग खरोखरीि जीवनात असतीलही कदाणित 
पि एकदा का त्यानंा आदिग प्रणतमा बहाल केल्या की त्यािंी व्यक्ती म्महिनू मातब्बरी संपुष्टात येते आणि व्यणक्त 
म्महिून त्या सपंल्या की मर् उरते ते फक्त आदिािे कृतक् णित्रि. व्यणक्त म्महिनू जर्ताना कराव्या लार्लेल्या 
लढाया, जर्ािी आणि मनािी भाडंावी लार्लेली भाडंिं या किालाि या णित्रिात जार्ा उरत नाही. त्या 
णस्त्रया हाडामासंाच्या णजवतं मनाच्या वाटति नाहीत. त्या फक्त आपापल्या आदिांिी अंमलबजाविी करिाऱया 
कळसूत्री बाहुल्या वाटू लार्तात. रुच्क्मिीने पुत्रप्राप्तीसाठी महाराजािें दुसरे लग्न करुन णदले आणि त्याचं्या 
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संसारापासून दूर होण्यािे विन णदले. आपल्या विनासाठी णतने पतीिा जो त्यार् केला त्या त्यार्ािी पूती मर् 
विंवृद्धीच्या आड येिाऱया संकटणनवारिातील आत्मयज्ञाति होते. आदिािे टोक र्ाठल्याणिवाय त्या 
आदिातील मूल्य टोकदार होऊ िकत नाही असेि माडखोलकरानंा वाटत असाव.े त्यामुळे रुच्क्मिी 
महाराजाचं्या अिःपतनाला जबाबदार ठरते. पि आपले विन मोडून आणि आदिग मोडून ती हाडामासंाच्या 
एखाद्या सामान्य स्त्रीप्रमािे महाराजाचं्या पाठीिी उभी राहू िकत नाही. त्यानंा अिःपतनापासून वािव ूिकत 
नाही. कारि लेखकाला रुच्क्मिीच्या माध्यमातून असीम त्यार्ािा आदिग उभा करायिा होता.  
 

उर्ममला ही महाराजािंी णतसरी बायको. णतला सहानुभतूीने साऱयानंाि समजून घ्यायिे आहे. वाईटािे 
वाईटपि घालवायिे आहे. जीवनातल्या साऱया उदारतेिे, क्षमेिे आणिउदात्ततेिे व्रत माडखोलकरानंी 
णतच्याकडे सोपवले आहे. आपल्या या व्रतािे अखेरपयंत ती णनष्ठेने पालन करते. महाराजािें जीवन सावरते. 
त्याचं्या आजारपिात खंबीरपिे उभी राहते. त्याचं्या मृत्युनंतरही आपले खंबीरपि णटकवनू सत्यभामेच्या 
जीवनात सुख णनमाि करते. ती मूतीमंत क्षमा असते. पतीिा िब्द हा णतच्यासाठी अखेरिा िब्द असतो. 
पतीच्या इच्िेनुसार त्याच्यामारे् ती रुच्क्मिीिी जार्ा घेते. णनमूटपिे आपला मुलर्ा सत्यभामेच्या स्वािीन 
करते. उर्ममलेिे  संपूिग वतगन माडखोलकरानंी पुन्हा आपल्या मनातल्या स्त्रीच्या आदिानुरुप बतेले. सुंदर, 
सुिील, पणतणनष्ठ पि करारी, कुिाला न दुखवता पतीच्या णहतासाठी दक्ष असलेली उर्ममला काळािी पावले 
ओळखते. आपल्या घराण्यािी प्रणतष्ठा कायम राखते. माडखोलकरानंी त्या रु्िाचं्या जोडीलाि णतच्यात 
पुरोर्ामीत्वािे रु्िही जोडलेले आहेत. ती आपल्या मुलािे णििन मुलीिी )मुळातल्या ब्राह्मि( लग्न लावनू 
देते. )हे पुरोर्ामीत्व बरेिसे िकंास्पद वाटते. ही मुलर्ी इतर कुठल्या हलक्या जातीतली असली असती तर? 
ककवा णतच्यावर पूिगपिे णििन संस्कार असले असते तर?) एकूिि उर्ममलेिे सपूंिग णित्र माडखोलकरानंा 
हव्या असलेल्या सर्ळ्याि आदिग स्त्रीरुपानंा अनुकूल असे उतरलेले आहे.  
 

सत्यभामा ही वडे्याच्या इच्स्पतळात राणहलेली उद्दाम, उग्र सौंदयािी प्रणतमा आहे. णतच्यात अवर्िू 
आहेत पि ते अवरु्ि आता णतने घेतलेल्या प्रायणित्ताने पूिगपिे नष्ट झाले आहेत. णतच्यातल्या अतृप्त णपपासेिे 
वडेात रुपातंर झाल्यामुळे णतिे स्त्रीत्व अहेवपिी वैिव्य भोर्ाव्या लार्लेल्या स्त्रीिे आहे. पि आता त्यात 
कसलेि णकच्ल्मष उरले नाही. उर्ममलेमुळे णतच्यात बदल होतो. णतच्यातली अतृप्ती मातृत्वाच्या जाणिवनेे भरुन 
णनघते. ती आता फक्त उर्ममलेच्या मुलािी आई म्महिनू णिल्लक उरते. ती आता वात्सल्यमय, पे्रमस्वरुप आई 
होते. प्रसंर्ी ती करारी होते. नेटाने मुलाच्या पाठीिी उभी राहते. आता णतच्यातल्या कृष्ट्ििटेिे णवसजगन होते. 
अवरु्िामंिून ती मातृप्रणतमेिा आदिग म्महिनू आपल्या पुढे येते.  
 

माडखोलकरानंी या णतन्ही नाणयकाचं्या ह्या ज्या आदिग प्रणतमा णनमाि केल्या त्यामार्िी त्यािंी 
मानणसकता आपल्याला िोिली पाणहजे. या नाणयकािंी जडिघडि कादंबरीत होते आहे असे आपल्याला 
णदसत नाही. त्यािंा त्याचं्या आदिग रुपापयंतिा प्रवासही या कादंबऱयामिून झालेला णदसत नाही. त्या एकदम 
पणरितप्रज्ञ आणि आपल्या आदिग रुपाति समोर येतात. त्याचं्या घडतेपिािी कोितीि प्रणक्रया आपल्याला 
णदसत नाही. त्या आदिग रुपाति एकदम अवतीिग होतात. णवणवि स्त्रीप्रणतमािें माडखोलकराचं्या मनातले 
आदिग घेऊन त्या अवतरतात. त्याचं्या व्यणक्त म्महिून णवकासाकडे, मनातल्या दं्वद्वाकडे माडखोलकर किी 
णफरकताना णदसत नाहीत. मािूस म्महिून त्याचं्या अच्स्तत्वािी दखल ते घेत नाहीत. माडखोलकर हे ज्या 
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सामाणजक-सासं्कृणतक परंपरेिे घटक आहेत त्या परंपरेत त्यानंा स्त्रीिे रुप यापेक्षा वरे्ळे णदसू िकत नाही. 
रामायि-महाभारत यातील स्त्रीिी रुपे लेखकाच्या मनावर अणिराज्य र्ाजणवत आहेत यािे अनेक पुराव े या 
कादंबऱयात आहेत. त्यामुळेि यापेक्षा वरे्ळ्या अिा स्त्रीयाचं्या प्रणतमा माडखोलकरानंा कच्ल्पता येत नाहीत. 
 

माडखोलकरानंी आपल्या परुुषवृत्तीने आपल्या मनातील आदिग त्याचं्यावर आरोपीत केले. त्याचं्या 
आदिािी कल्पना इथल्या सासं्कृणतक, सामाणजक घटकानंी णनयंणत्रत केलेली पारंपणरक अिीि आदिग कल्पना 
आहे. क्वणित किीतरी त्यानंी परंपरेला िेद देत, पुरुषसते्तच्या  कल्पनेला िेद देत काही एक भणूमका माडंली. 
“पूिग जािीव असलेला पुरुष स्वतः णजतकं स्वातंत्र्य घेतो, णततकंि स्वातंत्र्य स्वतःच्या जबाबदारीिी जािीव 
असलेल्या स्त्रीलाही देण्यािी तयारी असली पाणहजे त्यािी” असे ते एका णठकािी म्महितात. पि अिी णविाने 
अर्दी अपवादाने येतात. त्यामुळे ती त्यािंी प्रमुख भणूमका आहे असे माडंता येत नाही. त्यामुळेि मर् आपल्या 
संस्कृतीने णनणित केलेली स्त्रीणवषयक प्रणतमाि माडखोलकराचं्या कादंबरीतून प्रकटताना णदसते.  
 

परंतु जरासे सुक्ष्मपिे पाणहले तर असे णदसते की रुच्क्मिी, उर्ममला आणि सत्यभामा या एकाि मूळ 
प्रणतमेच्या तीन वरे्वरे्ळ्या मुद्रा आहेत. या णतन्ही मुद्रा अखेरीस एकाि रुपात आपल्यापढेु साकार होतात. या 
णतघींिे मूळ एकाि णठकािी आहे. त्या णतघी तीन वरे्वरे्ळ्या रुपात समोर येतात. तीन वरे्वरे्ळी मूल्ये घेऊन 
येतात पि या साऱयानंा सामाविारी एकि एक प्रणतमा अखेरीस आपल्याला जािवत राहते. एकाि रुपात या 
णतघींिा अखेरीस णवलय होतानंा णदसतो. हे रुप आहे मातृप्रणतमेिे. रुच्क्मिी ही एकाकाळी महाराजाचं्या 
पणहल्या प्रीतीिा अनुभव ल्यालेली आहे. पि आता णतिे पत्नी म्महिून जर्िे सपंले आहे. ती उर्ममलेच्या आईच्या 
वयािी आहे. णतिे लग्न होऊन ती येते तेव्हा णतिे हे आईपि माडखोलकर अिोरेणखत करतात. ती या क्षिी 
महाराजािंीही आईि झालेली आहे. त्याि भणूमकेतून ती त्यांच्यािी वार्ते. त्यानंा सल्ला देते. त्याचं्यावर विक 
ठेवते. णतिे सर्ळेि वतगन पत्नीपेक्षा आईपिाकडे जािारेि आहे. उर्ममलेच्या र्भाला िोका णनमाि होतो 
त्यावळेी णतिे हे आईपि अणिक टोकदार होते. आपले सारे जीवन बाळाला णमळाव े म्महिून ती आत्मसमपगि 
करण्यािा नवस बोलते. येथे णतिे आईपि एका उंि जारे्वर जाऊन बसलेले असते. उर्ममला महाराजािंा विं 
िारि करते. पत्नी म्महिून सहा-सात वष ेत्याचं्यासोबत घालवते. पि येथेही ती पत्नीपेक्षा आईपिि स्वतःकडे 
अनेकदा घेते. महाराजाचं्या जीवनातले िल्य अिकू ओळखून ते दूर करण्यािी णतने घेतलेली जबाबदारी 
त्याचं्या अिःपतनापासून त्यानंा रोखण्यािी कृती ही त्याचं्या पत्नीने आईच्या मायेने केलेलीि कृती असते. 
उर्ममलेिी मातृप्रणतमा रुच्क्मिी आणि सत्यभामेएवढी उघड नाही. ती सुप्त आहे. पि तेही आईपिािेि रुप आहे. 
महाराज एकदा णतला म्महितात, “स्त्री पुरुषािं साहियग हे वासनेवर, त्या हंर्ामी र्रजेवर अवलंबून नसतं. 
त्यात वासनेिं स्थान र्ौि आहे. त्या साहियािा स्थायीभाव हा परस्पराणंवषयीिा णनतातं णजव्हाळा, णवश्वास 
आणि आदर हाि असतो.” येथे माडखोलकरानंी स्त्री-परुुष साहियातील वासनेिे र्ौित्व अिोरेणखत केलेले 
आहे. त्यातून आईपिािी प्रणतमा ते अणिक प्रभावी करीत आहेत असेि म्महिावसेे वाटते.  
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सत्यभामेिे तर संपूिग अच्स्तत्व मातृप्रणतमेिेि द्योतक आहे. ती येते णति मुळी श्रीिी आई म्महिून. जन्म 
न देताही त्यािी आई होण्यािे भाग्य णतला लाभते. श्रीही णतच्याि पोटी यावा इतका णतच्यावर अवलंबनू आहे. 
सत्यभामेच्या जर्ण्यािे साथगकि णतच्या मातृप्रणतभेत आहे. त्यामुळे त्याणवषयी अणिक खोलात णिरण्यािी 
आवश्यकता नाही. 

  
या णतन्ही स्त्रीया वरे्वरे्ळ्या पि त्या एकाि मातृप्रणतमेच्या तीन मुद्रा आहेत. ही मातृत्रयी णनमाि करिे 

हेि माडखोलकरािें वरे्ळेपि आहे. या मातृत्रयीतून माडखोलकर स्त्री णवषयीिी आपली भणूमका व्यक्त 
करतात. अिरीरी पे्रमािे, त्यार्मय पे्रमािे, पुरुषाच्या बहुभोणर्त्वाकडे समजूतदारपिे पाहिाऱया पे्रमािे 
णनखालस आदिग स्वरुप त्यानंी या णस्त्रयामंिून प्रकट केले. हे सारेि घटक आईच्या पे्रमात अणिक येतात. 
पत्नीिे पे्रम आणि आईिे पे्रम यात भेद णनणित असतो. पि माडखोलकरानंा या भेदाला पार करुन एक वरे्ळी 
स्त्री प्रणतमा उभी करावयािी आहे. त्या प्रणतमेत स्त्रीच्या सदंभातील साऱया प्रश्नािंी सोडविूक करता येते. स्त्री- 
पुरुषामंिील वासनेच्या र्ौित्वािी कल्पना अर्दी ‘भरं्लेले देऊळ’ या कादंबरीपासून त्यानंा भरुळ घालते आहे. 
त्यामुळे वासना वर्ळून, िरीर वर्ळून एक आदिग स्त्री प्रणतमा उभी करण्यािा त्यािंा प्रयत्न या कादंबऱयामंिून 
त्यानंी केलेला आहे. आई त्यार्ािी मूती असते, कठोरतेिी, व्यवहारदक्षतेिी, मारं्ल्यािी आणि पे्रमािी प्रणतमा 
असते. प्रसंर्ी ती खंबीरपिे आिार देते, णनडरपिे समस्येतून मार्ग काढते, प्रसंर्ी आपले सारे सत्व, स्वत्व 
आणि मातृत्व पिाला लावते, आत्मयज्ञही करु िकते आणि अिा प्रकारिी स्त्री प्रणतमा पत्नीच्या णठकािी, 
पे्रयसीच्या णठकािी ककवा इतर कुठल्याही स्त्रीरुपात दाखवण्यापेक्षा मातृप्रणतमेत अणिक तेजस्वीपिे आणि 
मूल्यरुपात उभी करता येते. माडखोलकरानंी मोठ्या िातुयाने अिी आपल्या मनातली एक आदिग स्त्रीिी 
प्रणतमा ह्या णतघींच्या रुपाने उभी केलेली आहे.  
 

वस्तुतः अिी स्त्रीप्रणतमा उभी करुन माडखोलकरानंी एक त्याचं्या समकालािी िौकट उल्लंघून जािारी 
स्त्री प्रणतमा उभी केलेली आहे. या प्रणतमेच्या माध्यमातून त्यानंा स्त्रीणवषयक संकल्पनेिी एक मूल्य प्रणतमा उभी 
करायिी होती असे आपल्या लक्षात येते. ती प्रणतमा उभी करण्यात त्यानंा बरेिसे यिही आले आहे. पि 
आपली ही प्रणतमा त्यानंी रामायि- महाभारतातल्या स्त्री प्रणतमेिी बािूंन टाकल्यामुळे त्या प्रणतमेला. 
अभाणवतपिे एक पुरािािंी िौकट प्राप्त होऊन रे्ली. उलट त्या िौकटीतून सोडवनू एक नव्या कालोणित आणि 
कालोणत्तिग िौकटीत त्यानंी णतला बसवले असते तर या स्त्रीप्रणतमा स्त्रीवादी मूल्यभणूमकेिी पणरपूती करताना 
आपल्याला णदसल्या असत्या. दुदैवाने माडखोलकरानंा आपल्या सासं्कृणतक सणंितातून प्राप्त झालेल्या 
िौकटीिे उल्लंघन करता आले नाही. मात्र अिा प्रकारिा प्रयत्न त्याचं्या समकालात इतर कुिी केल्यािे 
आपल्याला णदसत नाही. एका व्यापक पटावर, त्या णमश्र समकालाला िेदत स्त्रीच्या एका वरे्ळ्या प्रणतमेिे 
सूिन त्यानंी त्यातून करुन ठेवल्यािे मात्र आपल्याला जािवल्याणिवाय राहत नाही. काळाच्या पुढच्या 
िौकटीतले स्त्रीिे प्रणतमाकंन करुन त्यानंी एक प्रकारच्या मुक्त आणि अच्स्मतायुक्त स्त्री-जीवनािी प्रणतमा सूणित 
केली आहे. येथेि या णत्रदलकादंबरीिे खरे यि दडलेले आहे. 
 

❇ ❇ ❇ 
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| माडखोिकरी कादंबरी : िशिता ते रेणुका |  
-------------------------------------------------------------डॉ. सौ. मंदाणकनी  प्र. सर्देव 
 

कै. श्री. र्जानन त्र्यंबक माडखोलकर यािंी जन्मिताब्दी सवगत्र साजरी होत असताना फडके, 
खाडेंकर या ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कादंबरीकाराचं्या पंक्तीत बसण्यािा सन्मान प्राप्त झालेल्या या ज्येष्ठ, अग्रर्ण्य व 
णवदग्ि कादंबरीकाराचं्या कादंबऱयातील स्त्री सृष्टीकडे एक दृष्टी वळविे उणित ठरेल. सवगसािारिपिे प्रथम 
कवी, कथाकार, कादंबरीकार नंतर समीक्षक टीकाकार अिा साणहच्त्यक प्रवासािी वाटिाल िालू असताना 
माडखोलकरानंी मात्र उलटा प्रवास केलेला आढळून येतो. प्रथम तुरळक कणवता णलणहल्या असल्या तरी 
आिुणनक कणवपंिक व णवलाणपका या समीक्षात्मक णलखािाने ते प्रकािाच्या झोतात आले. त्यािेंवर त्याचं्या 
मातृकुळाकडून प्राप्त झालेले साणहच्त्यक संस्कार व णपत्यािे समदृ्ध वािनालय यामुळे त्यािंी वािी व लेखिी 
संस्कृतणनष्ठ पि तरल अथगवाही झाली. वृत्तपत्र लेखनाला पुण्याला प्रारंभ झाला असला तरी त्यािें साणहत्य रु्रु 
न. कि. केळकर तसेि श्री. कृ. कोल्हटकर यािें सुसंस्कारामुळे लेखन अणतिय तरल व सुबोि होऊन या भाषा 
िक्तीिा उपयोर् वृत्तपत्रातील व्यवसायात एक िस्त्र म्महिनू त्यानंा करता आला. 
 

नार्पूरला स्थाणयक होऊन तरुि भारत या वृत्तपत्राला संजीवन देण्यािे फार मोठे कायग त्यानंी केले. 
त्यािें एकेक अग्रलेख म्महिजे साणहत्यािे मोठे देिे! अथगसहाय्यासाठी माडखोलकर कादंबरी के्षत्रात संिार करु 
लार्ले व १९३३ पासून १९७४ पयंत णवणवि प्रकारच्या, तऱहेतऱहेच्या पात्रानंी युक्त, तत्कालीन सामाणजक 
समस्यानंा स्पिग करिाऱया अिा वीस कादंबऱयािंी णनर्ममती त्यानंी केली. ‘मुक्तात्मा’ या पणहल्याि कादंबरीने 
त्यातील राजकीय कथानक राजकीय ििा, राजकीय कृणत कारस्थाने इ. मुळे त्यानंा ‘राजकीय कादंबरीकार’ 
म्महिून र्ौरणवले जाऊ लार्ले. 
 

त्यानंी ‘मुक्तात्मा’, ‘भरं्लेले देऊळ’, ‘िाप’, ‘कातंा’, ‘दुहेरी जीवन’, ‘मुखवटे’, ‘नव े संसार’, ‘डाक 
बंर्ला’, ‘नार् कन्या’, ‘िंदनवाडी’, ‘प्रभद्वरा’, ‘अनघा’, ‘स्वप्रातंणरता’, ‘अरंुिणत’, ‘रुच्क्मिी’, ‘उर्ममला’, 
‘सत्यभामा’, ‘रेिुका’, ‘जन्मदुदैवी’, ‘अकेला’ अिा वीस सरस कादंबऱयािंी मोलािी भर साणहत्यके्षत्रात घातली 
आहे. प्रथमदिगनी ह्या कादंबऱया नाणयकाप्रिान आहेत, स्त्री णवषयक अनेक समस्या त्यात हाताळल्या आहेत हे 
लक्षात येते.  
 

माडखोलकरी कादंबरीत अनेक वृत्ती प्रवृतीच्या णस्त्रया वावरताना आढळतात.  
 

यौवनाच्या यक्षभमूीत पदापगि करिारी, िुलतभाऊ केिव यािेवर जीवापाड पे्रम करिारी पि त्या 
पे्रमािी जात कोिती ह्यािे आकलन न होिारी तसेि त्या दोघात णतसरा कुिीही वाटेकरी नको म्महिून 
अणववाणहत राहू इच्च्ििारी, िंद्रिखेरच्या व्यणक्तमत्वावर मोणहत होिारी पि त्यािी भयानक मते न पटल्यामुळे 
व केिवसारख्या मृदु अतंःकरिाच्या तरुिाला आपल्या दहितवादी िळवळीत ओढू पहात असल्यामुळे 
त्याच्यावर रुष्ट असिारी, केिवच्या काळजीने खंर्त जाऊन मृत्यु स्वीकारिारी ‘मुक्तात्मा’ या राजकीय 
कादंबरीला लाणलत्य प्राप्त करुन देिारी ‘लणलता’ आहे. प्रथम प्रियभरं् झाला तरी स्वाणभमानाने िंडोल 
वृत्तीच्या अरुिला णझडकारुन टाकिारी व नव्याने अणनरुद्धिी णववाह करुन प्रियपूती साध्य करिारी व 
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त्याच्या पे्रमवषावाने स्वतःला भाग्यवती समजिारी, अत्यतं ऐश्वयगसंपन्न व बदु्धीवतं अिी ‘अनू’ आहे. 
भोर्लालसेच्या अणतरेकापायी अनेक बाळंतपिे लादली रे्ल्यामुळे अकाली तारुण्य ओसरलेली  व अपंर्तेमुळे 
दौबगल्य प्राप्त झालेली ही अनू दुसऱया स्त्रीबरोबर कामलीलेत मग्न झालेला पती पाहताि त्याच्यािी वाद घालते. 
मोठ्या स्वाणभमानाने घरािा व मुलािंा त्यार् करते. तरीही देवळाच्या णववाहसंस्थाच्या - समाजिारिेसाठी व 
समाज स्वास्र्थ्यासाठी आत्यणंतक आवश्यकतेवर भर देते. स्वतःिे देऊळ भरं्ले तरीही! अिी ही माणननी आहे. 
‘मोह व पे्रम’ हे सवगस्वी वरे्ळे घटक आहेत मनािे’ असे प्रणतपादन करिारी, संयमपूिग वैिाणरक भावना 
असलेली, संकटात एकाकी पडलेल्या णप्रयकराला यािवळेी आपल्या भक्कम आिारािी आवश्यकता आहे असे 
ठिकावनू सारं्नू भावाच्या ऐश्वयाकडे पाठ णफरणविारी, णप्रयकरािी राजकीय खटल्यातून सुटका व्हावी म्महिनू 
स्वतःिा णललाव करुन घेण्यास णनकराने णवरोि करिारी, अिी तडफदार ‘सुहास’ िाप कादंबरी वािताना मन 
भारुन टाकते. परमेश्वर प्राप्तीच्या मारे् णपसाटाप्रमािे णर्रीकंदरात भटकंती करिारी, परत येताि णवणवि 
समस्या व कपटी राजकारि यािंा वीट येऊन लाखाच्या इस्टेटीवर पािी सोडून पनु्हा स्वामीजींकडे 
हृषीकेिला णनघनू जािारी ‘अरंुिती’ ही तत्वज्ञानािी सुणवद्य तरुिी आहे. महाराजािी पत्नी, मणैत्रि, 
सल्लार्ार, कारभारीि इ. भणूमका पार पाडिारी, अपत्यसंभव नाही हे पाहताि घराण्याच्या वारस प्राप्तीसाठी 
स्वतः सवत आििारी, णदलेले विन पालन करुन वाड्यात मुरलीिराच्या सेवते व्रतस्थ जीवन जर्िारी, 
सवांच्या आदरास प्राप्त ठरिारी, विं जोपासनेसाठी नमगदा पणरक्रमा करण्यािा घोर नवस करुन अखेर देह 
त्यार् करिारी ‘रुच्क्मिी’ णिरस्मरिीय आहे. सरंजामिाहीच्या व वैभवाच्या उतरत्या काळातील समस्यानंा 
किखरपिे तोंड देत असलेल्या उर्ममला तसेि रािीसाहेब अत्यंत तडफीने माडखोलकरानंी उभ्या केल्या 
आहेत. णतसरपििी बायको असूनही महाराजािंी समरस होिारी, त्याचं्या णवलासी व िैनी सवयींना आवर 
घालून काटकसर करिारी, घराण्याला वारस देिारी, वडे लार्लेल्या आपल्या सवतीला घरी आिनू 
महाराजाचं्या मृत्युनंतर णतच्या ओटीत आपलं मूल देिारी, रत्ना लेले ह्या णििन मुलीला िमांतरानंतर सून 
म्महिून स्वीकारिारी पतीणनष्ठ अिी ‘उर्ममला’ आहे. तर महाराजाचं्या िनैी व णवलासी स्वभावाला मुरड घालू न 
िकल्याने व त्यािें पणरपूिग पे्रम न लाभल्याने वडे लार्लेली, मत्सरामुळे उर्ममलेला णवष देऊन र्भगपात घडवनू 
आिण्यािा प्रयत्न करिारी, परंतु लहानग्या ‘श्री’ च्या स्पिाने पुलणकत होऊन त्याच्या वात्सल्यािा वषाव 
करिारी, घराण्यािी प्रणतष्ठा असलेली मूती िोरी झाल्यािे पाहताि ती परत प्राप्त करण्यासाठी णजवाच्या 
कराराने कृष्ट्िरावािी वाद घालून घनघोर िाप देिारी व त्याति देहत्यार् करिारी करारी ‘सत्यभामा’ आहे. 
साऱया हैद्राबादेत सुंदर, तेजस्वी व महत्वाकाकं्षी म्महिून प्रणसद्ध असलेली मेिाणवनी रािीसाहेब. महाराष्ट्रािे 
रु्िर्ान करिाऱया, र्ोदावरीमिे माहेरिी माया िोििाऱया, घराण्याच्या प्रणतष्ठलेा जपिाऱया, रंजनाच्या 
णववाहाला परवानर्ी देिाऱया सवतीच्या मुलावंर अतोनात माया करिाऱया, राजेबहाद्दरानंा संकटातून 
सोडणवण्यास प्रयत्नािी पराकाष्टा करिाऱया अिा स्वप्रातंणरत मिील तडफदार रािीसाहेबािें व्यणक्तमत्व मन 
भारुन टाकते.  
 

‘संसारकरु’ हे णविषेि मोठ्या आनंदाने व आदराने स्वीकारिारी प्रियािे पयगवसान णववाहात होऊन 
पतीिे एकणनष्ठ पे्रम लाभलेली बुद्धीप्रभ सौंदयग असलेली, पे्रमयुक्त दरारा व णवश्वास असलेली, “जी स्त्री स्वतःिे 
मन आवरुन, पतीिी एकरुप होण्यास नकार देत असेल णतला कातंा व माता होण्यािा अणिकार नाही,’ असे 
मतप्रणतपादन करिारी, स्वाणभमान कायम राखून अनेक आघात सोसिारी व अखेर मृत्यलूा बळी पडिारी 
कातंा आहे. त्यािवळेी संपूिग रात्र अपणरणित रंर्ाबरोबर तापीच्या डोहामध्ये जलक्रीडा करिारी, परंतु स्वतःिे 
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िील साभंाळून तारुण्यािा संबंि देिभक्तीकडे वळणविारी रंरे्ल नार्कन्या ‘मणदया’ आहे. १९४२ िा 
ऑर्स्टवाद सारं्िारी, पतीवर व मुलीवर अपार पे्रम करिारी, जळिाऱया पोस्ट ऑणफसकडे अणनणमष नेत्राने 
पाहिारी ही स्वामीजींना एक णदवसही आपल्याकडे ठेव ून िकल्याने व्यणथत होिारी परंतु िौकिीला आलेल्या 
इन्स्पेक्टरानंा यथायोग्य सामोरी जािारी, पतीला आपल्या कायात ओढून घेिारी अिी तडफदार ‘प्रमद्वरा’ 
आहे.  
 

स्त्रीच्या जन्मािं साफल्य आपल्या णप्रयकराला पुत्ररुपानं जन्म देण्यात असून त्याि णप्रया व णप्रयकराला 
बािूंन ठेविाऱया आनंदगं्रथी होत असं मानिारी, वात्सल्यपूती होऊ न िकल्याने व वाझं म्महिून समाज व 
आपे्तष्टािंा रोष पत्करावा लार्ल्याने अपमाणनत होिारी, ‘मृत्यू पत्करेल’ पि र्भािय काढू नका असा हट्ट 
िरिारी, स्वतःिेि मूल हव,े सवतीिे सुद्धा नको, असा हेका िरिारी टेणनस िणँपयन सुणवद्य ‘अनघा’ आहे. 
पतीकडे मतृ्यूच्या क्षिापयंत पाहता याव ेयासाठी मार्मफया न घेण्यािा हट्ट करिारी अनघा सहानुभतूीला पात्र 
ठरते.  
 

वार्ण्या बोलण्यात बौणद्धकतेिा ऐटदारपिा असला तरी जात्याि िातं र्ंभीर, सरल स्वभावी व अबोल 
असलेली ‘दुहेरी जीवन’ मिील सुलोिना घरकुलातील सुरणक्षत वैभवी जीवनािी अपेक्षा बाळर्िारी आहे. 
इच्िा असूनही पतीिे जीवन संपूिगपिे व्यापू न िकिारी, त्याच्या सुणिणक्षताचं्या भेसूर िृरं्ाराला बळी पडिारी, 
तरीही संकटात त्याच्या पाठीिी णनिाराने उभी राहिारी ‘मुखवटे मिील’ ‘रोज’ मन मोहून घेते. िणनक 
रणतलालच्या बलात्काराला बळी पडलेली परंतु त्याच्यािीि णववाहबद्ध होण्यात यिस्वी ठरलेली व दूरत्वाने 
व्यवहार करुन णतरस्कार व्यक्त करिारी वळेी  “मी वाटेल णतथे जाईन, मी तुम्महाला कुठे जाता, कुिाबरोबर 
जाता यािी िौकिी करते काय? मर् तेि स्वातंत्र्य मला का ं देऊनये?” असा खडा सवाल करुन स्वतःिे 
स्वातंत्र्य व्यक्त करिारी, ठायी ठायी किी स्वामीजी तर किी प्रत्यक्ष सासरा याचं्या णवषयलोलूपतेपासून स्वतःिे 
किखरपिे स्क्षि करिारी, पुरुष स्वतःसाठी जर्तो, पि स्त्री मात्र पुढील णपढीसाठी जर्त असते, मुलानंा 
आपल्याबद्दल आदर असावा असिं णनष्ट्कलंक वतगन आपलं असाव ं अिी मतं व्यक्त करिारी सिणरत्र णनभगय 
कािंनर्ौरी! कोिा एका मोहाच्या क्षिी तोल सुटताि व णतच्या णनष्ट्कलंक िाणरत्र्याला तडा जाताि 
रामसार्रात कायमिा णवसावा घेते. अिी ही हतभणर्नी कािंनर्ौरी!  
 

सुरणक्षत व प्रणतणष्ठत जीवनािी अपेक्षा असिारी ‘नव ेससंार’ िी नाणयका मीरा पतीपे्रमाच्या अवरंु्ठनात 
णनणित आहे. त्याच्या नवीन दहितवादी णविारसरिीिी, बदललेल्या मनःच्स्थतीिी समरस न झाल्याने, 
अखेरीला सत्य कळून येताि ती सैरभरै होते. ज्या मुक्तबाईिा संिय घेतला णतिीि सणक्रय मदत व मार्गदिगन 
णतला उपयुक्त ठरते. आततायी संियी, णिडखोर व सवगसािारि व्यक्तीमत्व असलेली मीरा ‘स्त्रीला आर्मथक 
स्वातंत्र्य णमळालं तरी ती सुखी होईलि असे म्महिता येत नाही’ असे महत्वपूिग मत व्यक्त करुन जाते!  
 

ऋषी पत्नी असल्याने राजकन्या म्महिवनू घेिे उणित वाटत नसलेली, जमदग्नींच्या आश्रमािी प्रणतष्ठा 
असलेली, ऋषीकुलािी िाणरिी असलेली, सूयाकडून ‘एकवीस’ होण्यािे वरदान णमळालेली हे रेिुका पतीव्रता 
आहे. पणतव्रत्य भरं् पावताि मात्र प्रामाणिकपिे कबलुी देऊन जमदग्नी क्रोिाला च्स्मतमुखाने बळी पडते. 
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‘िापादणप िरादणप’ सामर्थ्यग असलेल्या पती हैहेया कडून यज्ञीय पिूप्रमािे बुकलला जातो तेव्हा णतला अपार 
िोक होतो व ती सती जाते. 
 

अिा प्रकारे माडखोलकरानंी आपल्या णवणवि मनोवृत्तींच्या नाणयकािें दिगन त्याचं्या कादंबऱयामंिून 
घडणवले आहे. त्याचं्या उपनाणयकाही तेवढ्याि तुल्यबल ठराव्या व णिरस्मरिीय ठराव्या अिाि त्यानंी 
रेखाटल्या. मुक्तात्मामंिील ‘पे्रमाबाई’ व कातंा मिील ‘िामाकुमारी’ या राजकीय उलाढालीत प्रत्यक्ष भार् 
घेिाऱया िाडसी णस्त्रया आहेत तर हताि झालेल्या अनघाला पुन्हा पनु्हा िीर देऊन समाजकायाकडे वळणविारी 
‘णनरुपमा’ आहे. णववाहापूवी मृत झालेल्या णप्रयकरािी णविवा म्महिनू त्यार्ाि जीवन व्यतीत करिारी, िीलाला 
जपिारी, मोहािे क्षि णनकराने मारे् सारिारी व “णववाणहतािें संसार सुणिणक्षत णस्त्रयानंीि उध्वस्त केले तर 
त्याचं्या णिक्षिािा उपयोर् काय?” असे उच्च णविार व्यक्त करिारी मुक्ताबाई वािकािें मन आकषूगन घेते. 
दणलतानंा मदतीिा हात देिारी कुटंुबणनयोजनाच्या मार्गदिगनाने त्यानंा प्रसूतीमुळे होिाऱया िरीरािे हाल कमी 
करिारी व णववाणहतािें संसार उध्वस्त करण्यास स्वतः कारि ठरु नये म्महिनू णववाहाच्या प्रस्तावाला नकार 
देिारी, मोहाच्या बलवत्तर क्षिी बळी पडलो तरी र्भगपात न करता अपत्यािी पूिग जबाबदारी स्वीकारुन असा 
सल्ला देण्याऱया मुकंुदािा णिःकार करिारी डॉ. क्षमा आहे.  
 

‘मुक्तात्मा’ या कादंबरीमुळे राजकीय कादंबरीकार हा र्ौरव त्यानंा प्राप्त झाला. तत्कालीन समाजवाद, 
दहितवाद, र्ािंीवाद तसेि साम्मयवाद इत्यादी णविारसरिी त्यानंी हाताळली. ‘णिताभस्मािी दीक्षा’ ‘मृणत्तका 
लेपन’ इत्यादींच्या उपयोर्ामुळे माडखोलकरािें दहितवादाबाबतिे आकषगि णदसते. पत्रकाणरतेच्या डोळस 
अनुभवामुळे व अनेक राजकीय, सामाणजक व्यक्तींच्या जवळच्या स्नेहसबंंिामुळे त्यािें अनुभवणवश्व अणतिय 
संपन्न होते. त्यामुळे त्याचं्या कादंबरीतील पात्र रिना सजीव व उठावदार झाली आहे. त्याचं्या णस्त्रयाही 
राजकीय के्षत्रात मारे् राहिाऱया नाहीत. पे्रमाबाई, िामाकुमारी ह्या तर प्रत्यक्ष भार् घेिाऱया उपनाणयका आहेत. 
प्रमद्वरा ही रिराणर्िी आहे पि भोळी व सरलहृदयी िंदनही अविूतच्या कायात स्वतः ला झोकून देते. 
रािीसाहेब तर ओतप्रोत राजकीय उलाढालीत, कारस्थानात रंु्तलेल्या व त्यािे पणरिामही भोर्त असलेल्या 
िैयगवान स्त्री आहेत. तत्वज्ञानािी णवद्यार्मथनी असलेली अरंुिती, अनंर्च्या सहवासात येऊन राजकारिात प्रविे 
करते, पि ते णतला न रुिल्यामुळे या सवांिा त्यार् करुन पुन्हा हृषीकेिला जाते. डॉ. क्षमा व मुक्ताबाई ह्या 
उपनाणयकाही राजकारिात ओढल्या जातात.  
 

माडखोलकरानंी या कादंबऱयाचं्या माध्यमातून अनेक स्त्री णवषयक समस्या वािकासंमोर उपच्स्थत 
केल्या. पुरुषािंी भ्रमरवृत्ती, प्पलॅटणनक लव्हिी वैय्यथगता, भोर्लोलुपाचं्या तावडीत सापडलेल्या सुणिणक्षत 
णस्त्रयािें भणवतव्य काय? णववाणहत अणववाहीत स्त्री पुरुषाचं्या संघटनामुळे णववाह संस्थेवर तसेि कुटंुबावर 
होिारे दुष्ट्पणरिाम हे ‘भरं्लेले देऊळ’, ‘दुहेरी जीवन’, ‘मुखवटे’, नव ेसंसार’, ‘डाक बंर्ला,’ इ. कादंबऱयातून 
िर्मिले रे्ले आहेत. घटस्फोटािा मार्ग णकतपत योग्य, स्त्रीमनािा कोंडमारा, अथाजगन करीत असूनही स्त्रीला 
सन्मान नाही. िमांतर करुन घेतले - त्यानंा सन्मान देिे, कहदू, मुस्लीम, णििन ह्या णतन्ही िर्ममयानंी एकत्र 
कुटंुबात नादंाव,े एकाि णनिािावर कमल, क्रॉस व अिगिदं्र झळकवनू एकात्मता साििे, (िंदनवाडी( 
अस्पृश्यता नष्ट करिे, आंतरिमीय तसेि पोट जातीतील णववाहामुळे ऐक्य साििे, राष्ट्रभाषेच्या प्रश्नािी तड 
लाविे, कहदी हीि राष्ट्रभाषा असावी, संस्कृत भाषेिी अवहेलना संपवावी, आणदवासी हे कहदू की अकहदू? 
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मठािंा कारभार पंिाचं्या हाती असावा, देवस्थानािंी पुनरगिना करावी, महंतजीच्या मुलाच्या णनणमत्ताने अनौरस 
संततीिा प्रश्न, संयुक्त महाराष्ट्रािा ज्वलंत प्रश्न, णविवा झालेल्या स्त्रीने स्वकतृगत्वाने मुलािें संर्ोपन करावे, 
समाजात णविवलेाही सन्मान णमळावा, णस्त्रयािें हक्क, अनाघ्रात पुष्ट्पािी अपेक्षा कालबाह्य इ. अनेक प्रश्न 
उपच्स्थत करुन वािकानंा अतंमुगख केले आहे.  
 

माडखोलकर णनर्ममत णस्त्रया ह्या सौंदयगवती असून काहींिे बुद्धीप्रभ लावण्य व सुणवद्य सुससं्कृतता 
यामुळे त्या आदरिीय ठरतात. सवगि नाणयका उच्च णवद्याणवभणूषत कलाणप्रय असून प्रणतणष्ठत घराण्यातील 
आहेत. त्या स्वाणभमानीही आहेत. त्यानंा णप्रयकराबद्दल दुरंत आसक्ती  आहे. सुहास, अनू, रोज, सुलोिना, 
मीरा, उर्ममला ह्यानंा आपल्या णप्रयकराबद्दल अणतिय पे्रम वाटते. सवग नाणयका प्रर्ल्भ णविारसरिीच्या आहेत. 
‘अनाघ्रात पुष्ट्पािे’ युर् संपल्याबद्दल त्या बोलतात. प्रत्येकीिे पे्रमणवषयक तत्वज्ञान जवळजवळ समान आहे. 
नदीप्रमािे सवगस्व अपगि करिारे, नंदादीपा प्रमािे त्या पे्रम प्रकािात जळत राहिारे, प्रियणवषयािी णवलीन 
होऊ न जािारे, स्त्री भावनेने पे्रम करते असे प्रणतपादन करिारे, पे्रमणवषयाकडून सवगस्वािी अपेक्षा न करिारे, 
संकटात पतीच्या पाठीिी ठामपिे उभे राहण्यािी दुदगम्मय िक्ती असिारे. पे्रमणवषयक उदात्त व उच्च तत्वज्ञानािे 
रु्िर्ान करिारे स्त्रीजीवन माडखोलकरानंी आकारले.  
 

मणदया, िंदन, सुहास िा अपवाद वर्ळता सवग नाणयकानंा सुरणक्षत प्रणतणष्ठत जीवनािी इच्िा आहे. 
तरीही मनाणवरुद्ध असले तरी पतीसाठी त्या राजकीय कायात भार् घेतात. णनवडिुकािे वळेी सहकायग 
करतात.  

 
कलेच्या आणवष्ट्कारािा उदे्दि आनंदवृद्धीसाठी असावा असे मत लणलता, रंजना, रोज इ. व्यक्त 

करतात. परंतु णसराज ‘खरी कला तीि की जी मािसाच्या खडतर जीवनयाते्रत त्यािे साहियग करेल. 
उद्ध बोिन करुन योग्य मार्ग दाखवले. उद्ध बोिन हेि कलेिे ध्येय व कायग असलं पाणहजे. केवळ रंजन नव्हे’ असे 
प्रणतपादन करतो.  
 

जीवनातील आनंदाला प्रािान्य देिाऱया या सवग नाणयका णनिाराच्या पक्क्या आहेत. अनू, िंदन, 
सुहास, रोज, कािंनर्ौरी, कातंा, मुक्ता, अनघा, उर्ममला, सत्यभामा, रािीसाहेब, रुच्क्मिी, रेिूका ह्यािंा 
णनिार ठायी ठायी णदसून येतो व कुसुमकोमल असूनही त्या णनिाराच्या बाबतीत वज्रकठोर असल्यािे प्रत्ययाला 
येते.  
 

माडखोलकरी णस्त्रयािें णठकािी सौंदयग, णवद्वता, घराण्यािी प्रणतष्ठा, सिनता, सुसंस्कृतता ह्या सवग 
रु्िािें एकत्रीकरि झाले असून त्यावर कळस म्महिनू की काय कािंनर्ौरीिा अपवाद वर्ळता या सवांना 
मनपसंत णप्रयकर पती म्महिनू लाभले आहेत. परंतु बहुतेकींना आपल्या पतीिे एकमेव व णनभळे पे्रम व सौख्य 
लाभलेले णदसत नाही. कुिािा भोर्लंपट सहवास तर कुिािा ध्येयवादािा अणतरेक यामुळे या सुखी 
असलेल्या णस्त्रया तेवढ्याि दुःखी आहेत. अनूला तर आपल्या घरकुलािा त्यार् करावा लार्ला. अिा या 
नाणयका वैफल्यग्रस्त, प्रियी जीवनािी दारुि विंना झाल्यामुळे पराकाष्ठेच्या व्यणथत आहेत. तरीही 
पलायनवाद स्वीकारुन घटस्फोटािी कल्पना मात्र त्या स्वीकारत नाहीत. रोज, अनू, सुलोिना, कािंनर्ौरी, 
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मीरा यानंा घटस्फोट घेऊन स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता आले असते. परंतु घटस्फोटीत स्त्रीला हमखास सौख्य 
णमळेलि यािी िाश्वती कुठे आहे? णववाह संस्थेिे पाणवत्र्य व अभरं्त्व कायम असाव ेह्या णविारािंा पाठपुरावा 
त्यानंी केला. यासाठी प्रसंर्ी त्यानंा मनस्ताप, अवहेलना, कोडंमारा सहन करुन विंसातत्यासाठी ससंाररथ 
ओढताना त्या णदसतात. या णस्त्रया पुरोर्ामी वृत्तीच्या आहेत. णमश्र णववाह करिारी अनु, आंतरिमीय णववाह 
करिारी रोज, अस्पृश्य मुलानंा घरी आश्रय देिारी अनघा, अस्पृश्याचं्या वस्तीत कायग करिारी सुहास, हीराला 
घरी जेव ूघालण्यािा णनिार करिारी िंदन, ‘श्री’ िी मंुज आिुणनक पद्धतीने करण्यािे ठरणविारी उर्ममला व 
सत्यभामा, रत्ना लेळेला ही कहदु करुन सून म्महिून स्वीकारिारी उर्ममला - परिुरामाच्या आणदवासी णमत्रानंा 
ममतेने वार्णविारी रेिुका ह्या सवग पुरोर्ाणमत्वािा पुरस्कारि करतात. स्त्रीच्या वाट्याला आलेली कतगव्ये व 
जबाबदारी पार पाडून संसारातील णतिे स्थान णकती महत्वपूिग आहे हे र्ािंारीिा आदिग ठेविारी कातंा, 
द्रौपदीिे उदाहरि देिारी रुच्क्मिी, कंुतीिे उदाहरि देिारी उर्ममला याचं्या रुपाने ठायी ठायी व्यक्त केले 
आहे. ‘स्त्री संसारािा भार वाहताना कुरकुर करेल णतला कातंा व माता होण्यािा अणिकार नाही’ असे प्रणतपादन 
कातंा करते तर “स्त्रीिे जीवन नदीतील पाण्याप्रमािे सवगस्वाने समरस होिारी की वलेीसारखी फक्त आश्रय 
घेऊन स्वतंत्ररीत्या स्वतः फोफाविारी?” असा प्रश्न अनु उपच्स्थत करते. “संसार करु” हे णविषेि लावण्यात 
बहुतेक णस्त्रयानंा िन्यता वाटते. िंदन तर “सर्ळ्याि लग्न करिाऱया तरुिींिे जीवन अहेतुक व व्यथग असते? 
अकल्याि होते त्यािें?” असा उघडउघड प्रश्न णविारते. “बुद्धीमत्ता ककवा णवद्वता याचं्यापेक्षा स्त्रीत्व हेि मुख्य 
मानिारी अनघा व णकतीतरी वषापूवीिी कातंा याचं्या विं सातत्याबाबतच्या मतािंा माडखोलकरानंी पाठपुरावा 
केला.  
 
अनेक संकटे, अपमान, घृिा, कोंडमारा सहन करुन विंसातत्यासाठी व त्याचं्या संर्ोपनासाठी घटस्फोटािा 
आिार न घेता मोठ्या नेटाने संसारात उभ्या राहतात, त्या माडखोलकराचं्या नाणयका दुबगल व खिून जािाऱया 
किा असतील? स्त्री ही सृष्टीिी खरीखुरी प्रणतणनिी व प्रतीक मानिाऱया व संसार ही स्त्रीिी ‘लीला’ मानिाऱया 
माडखोलकरािंी स्त्रीकडे पाहण्यािी दृष्टी प्रणतर्ामी आहे हे णविान णकती फोल आहे हे लक्षात येते. णठकणठकािी 
स्त्री जातीिी थोरवी व्यक्त करिाऱया मातृभक्त माडखोलकरावंरील “ते स्त्रीला तुच्ि मानतात” हा आके्षप केव्हाि 
र्ळून पडतो. कािंनर्ौरी ककवा रोज सहजतेने संसाराच्या तुरंुर्ातून मुक्त होऊ िकल्या असत्या. पंरतु मुलाचं्या 
णहतासाठी व त्यािेंवर सुससं्कार होण्यासाठी त्या सर्ळा अपमान, णवटंबना मुकाटपिी सहन करत असतात 
तरीही स्वाणभमानाने राहतात, त्या दुबगल किा? एकापेक्षा एक सरस, तेजस्वी, तडफदार व आत्माणभमान 
साभंाळून ससंार करण्यािी तारेवरिी कसरत करिाऱया या नाणयका साणहत्य प्रारं्िात झळकत आहेत. िंदन, 
सुहास, रािीसाहेब, सत्यभामा, प्रमद्वरा ह्या तर कडाडिाऱया णबजली आहेत. स्त्रीत्वािी जबाबदारी कौिल्याने 
साभंाळिाऱया णस्त्रया ह्या खिलेल्या, दुबगळ असिेि िक्य नाही.  
 

मनोविेक भाषािलैी हे माडखोलकरािें साणहत्य के्षत्रातले बलस्थान आहे. इतर कादंबरीकाराचं्या 
स्पिेच्या युर्ात त्याचं्या यिच्स्वतेिे श्रेय त्याचं्या अत्यंत मनोविेक नादमिुर व सुलणलत अिा भाषािलैीकडे 
जाते हे णनर्मववाद होय. साणहत्य सार्रातील विेक िब्दरले पारखून त्यािें णवणवि अलंकार माडखोलकरानंी 
िारदेला अपगि केले. त्यािंी भाषािलैी बहुरु्िी, प्रिुर व इंद्रिनुसारखी णवणवि अथग िटा प्रकट करिारी आहे. 
भाषेवर ज्यािे प्रभतु्व व लेखिीवर ज्यािंा अदम्मय णवश्वास आहे त्या माडखोलकरािें िब्दभांडार समृद्ध झाले ते 
त्याचं्या माताणपत्याचं्या जािीवपूवगक केलेल्या ज्ञानदानामुळे व संस्कारामुळे.  
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आत्मणनवदेन तसेि सवगर्ामी - सवगसाक्षी अिा दोन्ही पद्धतींिा उपयोर् सवग कादंबऱयात आढळतो. 
दुहेरी जीवन ककवा भरं्लेले देऊळ यात आत्मणनवदेनािी अत्यंत सुंदर अणभव्यक्ती आहे. कादंबरीतील पात्रािंी 
लेखक इतके तन्मय झालेले आढळतात की मुक्तात्मामिील केिव म्महिजे माडखोलकरि होत हे कुिी 
सारं्ायला नको. अनघािा उत्तरािग म्महिजे कै. िातंाबाईंिा दुसरा अवतार होय हे उघडपिे जािवते. तसेि 
व्यक्ती णित्रिे तंतोतंत उतरणवण्यात माडखोलकरी लेखिी अणिक यिस्वी ठरली. कातंा, सरमहादेव ठाकूर, 
पे्रमाबाई, मुक्ताबाई, िंदन, रावसाहेब देिमुख, येसू, महाराज, रुच्क्मिी, केिव, िंद्रिखेर इ. व्यक्ती आपल्या 
आसपास वावरताहेत असे वाटाव े इतकी सजीवता त्यानंा प्राप्त झाली आहे. समुद्राबद्दलिे पे्रम व णनसर्ािे 
आकषगि लणलतरम्मय, भाषेमुळे अणिक उजळून णनघालेले णदसते. िंद्र, िादंण्या, नक्षते्र, ऋतू वनश्री, फुले 
तसेि नद्या यािंा उपयोर् नायक नाणयकाचं्या बदलत्या मनोवस्थेिे णदग्दिगन करण्यात झालेला आढळतो. 
समुद्रािे पे्रम व आकषगि बालपिीपासूनिे! तो त्याचं्या सोबती, सखा! समुद्रािे णवणवि प्रकारे विगन करण्यात 
तसेि र्ोदावरी, नमगदा, वैनर्ंर्ा, तापी इ. नद्यािें सुहृद विगन करण्यात त्याचं्या प्रणतभेिे तळे जिु फुलून आले. 

 
पानेच्या पाने विगन करण्यात खिी घालण्याऐवजी अत्यंत संयणमतपिे मोजक्या व मार्ममक िब्दात 

नेमका पणरिाम साििारे विगन करण्यात माडखोलकरािंी कुिलता णदसून येते. नुकतेि वैध्यव्य प्राप्त णवकल 
मनूिे ककवा बाळंतपिाला टेकलेल्या परंतु वैतार्लेल्या रािाबाईिे विगन यािी उदाहरि म्महिून सारं्ता येतील. 
सामान्य कथनही लाणलत्यपूिग भाषेत करण्यािी त्यािंी हातोटी णठकणठकािी णदसते. नुसतेि ‘पुष्ट्पाक्षता 
म्महिण्याऐवजी कंुकुमरंणजत बेल तुळिी फुले’ विगन करिे ककवा “णतने हात जोडले, मस्तक नमणवले व 
च्स्मतसुषमेने णवस्फारलेल्या टपोऱया डोळ्यानंी सवांकडे पाणहले”, “लवणिक नृत्यणनपुि तऩ्वरं्ािे मनोहर 
णवभ्रम” “मनुच्या र्ालावर संध्येिी लाणलमा, डोळ्यात तारकािंी तेजच्स्वता, केसात णक्षणतजाच्या नीणलमा तर 
भवुयात लाटािंी वक्रता अन् हसऱया ओठावंर फेसािंी िुभ्रता आहे”, ‘मरिापेक्षा मारक, दहनापेक्षा दाहक’, इ. 
िब्दाचं्या लाणलत्य योजनेमुळे विगन अणिक आकषगक झाले आहे. ज्योत्स्ना, सुषमा, िारुलता, णनरुपमा, 
लणलता इत्याणद नादमिुर लाणलत्यपूिग िब्दानंा माडखोलकरानंीि रुढ केले.  
 

नार्पूर, णवदभग, पिमढी, हैद्राबाद इत्याणद णठकाििी कथानके घेऊन माडखोलरानंी आपल्या 
पात्राबंरोबर वािकानंाही णवणवि णठकािी णफरवनू आिले. नार्पूरच्या णवणवि णठकाििा उल्लेख तसेि विा, 
अमरावती, बडनेरा, अकोला या णठकाििी विगने वािनू एक आत्मीयता णनमाि झाल्याणिवाय राहत नाही. 
नेहमी पुिे, मंुबई, सोलापूर, कोल्हापूर ककवा कोकि र्ोवा इथली विगने वािावी लार्त. त्या वािकानंा 
खरोखरीि आर्ळावरे्ळा आनंद देण्यािी णकमया माडखोलकरानंी केली. नार्पुरी भाषेलाही स्थान प्राप्त करुन 
णदले त्यानंी! णवणवि समस्याबंरोबर संयुक्त महाराष्ट्रािा जयघोष त्यानंी आपल्या कादंबऱयामध्येही आपल्या 
पात्राकंरवी केला. त्याचं्या कादंबऱयात णकती प्रकारिे स्वामीजी आले आहेत. प्रत्येक स्वामी वरे्ळा! तसेि 
मृत्युिे संहार सत्रही त्याचं्या प्रमुख स्त्री पात्रावंर - लणलता, पावगतीबाई, िामाकुमारी, कातंा, िंदन, रंजना, 
अनघा, सत्यभामा, सती जािारी रेिकुा, काळाने णकती णवणवि तऱहेने झडप घालून त्यानंा णर्ळंकृत केले आहे 
हे माडखोलकरानंी अत्यंत कुिलतेने दाखणवले.  
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माडखोलकराचं्या भाषेिे एक मनोरम वैणिष्टय म्महिजे णतिा िातं, भारदस्त व लणलत रुबाबदार 
णवलास. या भाषेला वैिाणरकतेिे कोंदि व कलापूिग अलंकारािंी काराणर्री असल्यामुळे या भाषेिे तेज इतके 
नेत्रदीपक वाटू लार्ले की त्यापढेु त्यािें बडे बडे टीकाकारही हतप्रभ झाले.  
 

अनेक समस्या व मौणलक णविार त्यानंी आपल्या कादंबऱयातून लाणलत्यपूिग, कलेला बािा येऊ न देता 
सहजतेने व्यक्त केले. म्महिनूि या कादंबऱया उत्कृष्ट व णवदग्ि ठरल्या आहेत. हा कादंबरी णवभार् त्यानंी 
इतक्या हळुवारपिे व तरलतेने हाताळला आहे. त्यामुळे त्यािें स्थान आज िभंर वष ेहोऊनही अबाणित राणहले. 
लणलत साणहत्य हे समाज-नौकेिे सुकािू मानले जाते. या जारे्िी जबाबदारी उत्कृष्टपिे पेलून उत्कषाला 
हातभार लाविारी साणहत्यािी जी अमोल देिर्ी त्यानंी णदली ती सवगभक्षी काळालाही णहरावनू घेता येिार 
नाही. णिरंजीव साणहत्य णनमाि करिारे माडखोलकर गं्रथरुपाने अच्स्तत्वात आहेत. आणि हेि, एका 
कादंबरीकारािे सुयि होय. त्याचं्या िताब्दी वषात त्याचं्या स्मृतीला वाणहलेले हे एक लहानसे पुष्ट्प!  
 

❇  ❇  ❇ 
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| मी पाशहिेिी अमेशरका माडखोिकराचें एक प्रवा्वणटन |  
---------------------------------------------------------------------डॉ. िंद्रकातं वतगक 
 

श्री. र्. त्र्यं. माडखोलकरानंी अमेणरकन सरकाराच्या णनमंत्रिानुसार १९५७ च्या मािग, एणप्रल आणि मे 
मणहन्यात अमेणरकेिा दौरा केला. त्या दौऱयात ९० णदवसामंध्ये सुमारे ५४०० मलैािंा प्रवास त्यानंी केला आणि 
न्यूयॉकग पासून लॉस एन्जणलससह दोन टोकामंिल्या १२ िहरामंध्ये थोडेफार वास्तव्य केले. त्यामध्ये वॉकिग्टन 
ह्या अमेणरकेच्या राजिानीत ते थोडा अणिक काळ ते राणहले. या प्रवासासंबंिी त्यानंी १३ मािग १९५७ पासून ५ 
जून, १९५७ पयंत णलणहलेल्या पत्रािें संकलन ‘मी पाणहलेली अमेणरका’ ह्या पुस्तकात आहे. त्याणिवाय परत 
आल्यावर त्यानंी अमेणरकेतील वृत्तपत्र व्यवसायासंबिंी जो लेख णलणहला आणि अमेणरकेत आलेल्या 
प्रवासणवषयक अनुभवासंंबिंी ‘समारोप’ म्महिून जो मजकूर )मुणद्रत सुमारे ६५ पृष्ठािंा( णलणहला, तोही ह्या 
पुस्तकात समाणवष्ट केलेला आहे. प्रवासपते्र आणि लेख असे णमश्रि ह्या पुस्तकात आहे. माडखोलकरानंी 
णनवदेनात णलणहले आहे : “प्रवासपत्रािंी मूळ हस्तणलणखते ककवा कात्रिे जपून ठेवण्यािी काळजी मी घेतलेली 
नव्हती. ‘तरूि भारताच्या’ नार्पूर आवृत्तीच्या फायलीतील काही अंक र्हाळ झालेले होते, व तीन िार 
प्रवासपते्रही टपालात बेपत्ता होऊन रे्लेली होती. त्याि प्रमािे १९५६ ते १९६१ या काळात, नार्पूर िहरात 
णवदभग आन्दोलनािी िळवळ जोरात असताना, माझेघर जाळून टाकण्यािा िमक्या सतत णदल्या जात 
असल्यामुळे, महत्त्वािे कार्दपत्र, हस्तणलणखते, फोटो वर्ैरे साणहत्य अन्यत्र नेऊन ठेवलेले होते. त्या 
र्डबडीतही काही कार्दपत्र आणि िायाणिते्र नाहीिी झाली. - - - - नार्पूर आणि पिेु या ‘तरूि भारता’ च्या 
दोन्ही आवृत्तींच्या फायलींिा उपयोर् करून हे पुस्तक अखेर तयार करावे लार्ले. - - - - - तरी सुद्धा सर्ळी 
प्रवास पते्र, प्रवास णवषयक लेख ककवा िायाणिते्र त्यात आलेली आहेत, असे म्महिता येिार नाही. णविषेतः 
सानफ्राणंससको, लॉस एन्जेणलस आणि न्यूयॉकग  या तीन िहरासंंबिंीिी माझी प्रवासपते्र टपालाति मुळी र्हाळ 
होऊन रे्लेली होती. त्यामुळे त्या प्रमुख िहरासंबिंी फारिी माणहती या पुस्तकात येऊ िकली नाही. हे मोठेि 
वैरु्ण्य होय” - (णनवदेन, पृ. १ व २( हा मजकूर उपलब्ि झाला असता तर ह्या पसु्तकाच्या पणरपूिगतेत भर 
पडली असती.  
 

माडखोलकरानंी आिखी एक र्ोष्ट त्याचं्या बाजूने नोंदवली आहे. ते म्महितात :  
 

“हे पुस्तक म्महिजे प्रवासविगन नव्हे, तर अमेणरकन सरकारने- - - - माझ्या प्रवासा संबंिी ज्या अपेक्षा 
व्यक्त केल्या होत्या, तदनुसार आणि माझ्या स्वतःच्याही काही कल्पनानुसार मी अमेणरकेत केलेल्या 
णनरीक्षिािे, ििेिे आणि कितनािे हे संकलन आहे. - - - - - - 
 

 माणहती देण्याच्या, णनष्ट्कषग काढण्याच्या आणि णविाने करण्याच्या बाबतीत मी पराकाष्ठेिी काळजी 
घेतलेली आहे. रोजणनिी ककवा णटपिे करण्यािी सवय मला अणजबात नाही पि- - - - मी णदनक्रमािे आणि 
प्रमुख व्यकक्तिी केलेल्या सभंाषिािें णटपि त्या त्या णदविीि करीत रे्लो, व - - - - - पाणहलेल्या संस्थािें 
आणि व्यक्तींिे स्मरि मनात अर्दी ताजे असताना ही प्रवासपते्र णलणहली. इतकेि नव्हे तर काही संभाषिािंी 
णटपिे त्याि णदविी त्या त्या व्यकक्तना दाखवनू त्याचं्याकडून मंजूरही करुन घेतली. त्यामुळे या पुस्तकात 
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अनणिकृत अिी माणहती ककवा णविान आलेले नाही, असे मी णनःिकं मनाने म्महिू िकतो.” (णनवदेन, पृ. १ ते 
३(  

 
माडखोलकर ह्या पुस्तकाला प्रवासविगन असे का समजत नाहीत ते कळत नाही. कारि 

 
प्रवासविगनकाराने, आपल्या स्वतःच्या िरीराने आणि मनाने केलेल्या प्रवासािा, प्रवासात घेतलेल्या, 

आलेल्या अनुभवािंा आणि मनावर स्थळादी र्ोष्टींच्या झालेल्या संस्कारािंा स्मृणतरूपाने केलेला जार्र- 
स्मृणतरू पाने घेतलेला पुनिोि िब्दरूपात सजीव करण्यािा केलेला प्रयत्न म्महिजे प्रवासविगन – 
 

असे जर असेल तर माडखोलकर ह्या पसु्तकाला प्रवासविगन म्महित नसले तरी प्रवासविगनि ठरते. 
माडखोलकरािेंि म्महििे येथे पुन्हा उद्धतृ करता येईल. ते णलणहतात :  
 
“भारतािा प्रवास तीन ककवा िार आठवड्यात वायुर्तीने करून अमेणरकन प्रवासी आमच्या देिावर सणित्र 
आणि णवणित्रही जाडजूड गं्रथ णलहून मोकळे होतात. इतकेि नव्हे, तर त्या गं्रथात त्यािंा आव आणि ऐट अिी 
असते की भारतािे संपूिग आकलन आपल्याला झाले आहे. अिा ऐटीने आणि उतावळेपिाने गं्रथ णलणहण्यािी 
पद्धत आपल्या देिात अद्याप रूढ झालेली नाही, हे मी सुदैव समजतो. तथापी, संयुक्त संस्थानातील या बारा 
िहरातं जे वास्तव्य मी केले आणि त्याणहपेक्षा त्या िहरातील णनरणनराळ्या जमाती, संस्था, पक्ष, वृत्तपते्र, 
णवद्यापीठे, ििेस, कायगकते इत्याणदकािें अवलोकन करण्यािी जी संिी मला णमळाली, णतच्यामुळे अमेणरकेच्या 
राष्ट्रीय जीवनाच्या काही अंर्ािंी मला िारं्ली माणहती झाली, असे मी खात्रीने म्महिू िकतो.” ( पृ. २४२ - 
२४३(  
 

त्यामुळे त्यानंा आलेल्या अनुभवािें दिगन घडवताना त्यािंी प्रवासी म्महिनू आणि प्रवासविगनकारािी 
म्महिून असलेली भणूमका उथळ, वरवरिी नसून तीमारे् कितनिीलता आहे. अनणिकृतता नाही हे तर ते स्वतः 
म्महिताति. त्यािें हे प्रवासविगन वािताना, वािकालाही, माडखोलकरािें अनुभव, आपल्याला येऊन 
णभडताहेत हे स्पष्टपिे जािवते. त्याचं्या प्रवासविगनािे तीन स्तर आपल्या लक्षात येतात. एक स्तर म्महिजे 
णवमानािा केलेला प्रवास - त्यातील लाक्षिीय अनुभव; दुसरा स्तर माडखोलकर ज्या ज्या व्यक्तींना भेटले 
त्याचं्याबद्ध दलिे अनुभव आणि अमेणरकन वृत्तपत्रािे स्वरुप )ते बहुिः वृत्तपत्रािी संबणंित अिा व्यक्तींना 
भेटले.( णतसरा स्तर णनग्रो, रेड इंणडयन्स जमातींबद्दल त्यािें कितन आणि एकूि अमेणरकेच्या जीवन प्रिालीिा 
त्यानंा आलेला अनुभव हयािंा! एकवैरु्ण्य ह्या प्रवासविगनात आढळते, ते म्महिजे ते कुठल्याि स्थळािे विगन 
करीत नाहीत. प्रवासात मािसू स्थळे बघतो. माडखोलकरानंीही ती पाणहली आहेत; पि त्या स्थळािंी काहीिी 
उपेक्षाि त्यानंी केली. जेथे ते स्थळािे विगन करतात, तेथे ते अर्दी त्रोटक विगन करतात. उदाहरिाथग :-  
 

“- - - नायर्ारािा िबिबा हा मला सामान्य दजािा वाटला. या िबिब्याच्या दोन प्रपातािंी खोली 
अनुक्रमे १५८ आणि १६७ फूट इतकीि जास्तीत जास्त आहे. उलट आपल्या देिातल्या र्ोकाक येथील घटप्रभा 
नदीच्या िबिब्यािी खोली १७० फूट असून, णर्रसप्पपा येथील िरावतीच्या िबिब्यािी खोली तर ८४३ फूट 
आहे. त्यािप्रमािे जबलपूर नजीक भेडाघाट येथे नमगदेच्या प्रपातािे जे वैणित्र्यपूिग सौंदयग दृणष्टस पडते, त्याच्या 
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पुढे नायर्ारािा फवारा ककवा िुवार हे काहीि नाहीत. पि अमेणरकन सरकारिी प्रणसद्धीपटुता, प्रवासाच्या 
अद्ययावत सोयी आणि त्या िबिब्यावरील प्रियप्रिुर बोलपटाने त्याच्याणवषयी जार्तृ केलेले बेसुमार कुतूहल 
यामुळे रोज िकेडो प्रवासी हा िबिबा पहायला जातात; व त्यापंैकी बरेि मनातल्या मनात खजील होऊन परत 
णफरतात. णनदान मी ज्या ज्या प्रवाश्यािंी या िबिब्याबद्दल बोललो, त्या त्या प्रवाश्यानंी तरी आपला अपेक्षाभरं् 
झाल्यािे मला प्राजंळपिाने साणंर्तले. ---”   
 
या िबिब्याच्या मानाने ग्रँड केणनयन णनस्संिय पे्रक्षिीय आहे. ग्रँड केणनयन ही अमेणरकेतील कोलोरॅडो नदीने 
आपल्या प्रपाताने आणि प्रवाहाने णनमाि केलेली २०० मलै लाबं, ११ मलै रंुद आणि १ मलै खोल अिी प्रिडं 
दरी आहे. या दरीतील प्रस्तरािें रंर्वैणित्र्य आणि णतच्या णनरणनराळ्या थरािंी िोभा खरोखरीि आियगकारक 
आहे. पि या दरीला मी अद्ध भतू ककवा अपूवग म्महिावयाला मात्र तयार नाही. कारि, णहमालयात अिा अनेक 
दऱया असून खुद्द सह्याद्रीत महाबळेश्वर आणि प्रतापर्ड याचं्या दरम्मयान असलेल्या दऱयाही ग्रँड केणनयनिी 
काही बाबतीत बरोबरी करतील, अिा आहेत. फरक एवढाि की या दऱयािंी जाणहरात भडक अमेणरकन 
पद्धतीने करण्यात आलेली नसल्यामुळे व त्या पाहण्यासाठी अवश्य त्या प्रवासाच्या सोयी उपलब्ि नसल्यामुळे 
ग्रँड केणनयन सारखी त्या दऱयािंी प्रणसद्धी जर्भर झालेली नाही.” ( पृ. २०४-२०५( - )येथे पु. ल. देिपाडें 
ह्यानंी त्याचं्या ‘जाव े त्याचं्या देिा’ (१९७४( मध्ये ‘नायर्ारािे’ केलेले विगन तसेि र्ंर्ािर र्ाडर्ीळ यानंी 
‘नायर्ारािे नादब्रह्म’ (१९९४( मध्ये केलेले ‘नायर्ारा’ आणि ‘ग्रँड केणनयन’ िे विगन वािले तर व्यक्तीपरत्व े
रुणिवैणित्र्य व णभन्न दृणष्ट असू िकते हे लक्षात घेऊ न ही माडखोलकराचं्या विगनातला त्रोटकपिा लक्षात 
येईल. माडखोलकराचं्या प्रणतभेिा कपड णजतका पत्रकारािा णततकाि लणलतलेखकािाही आहे. त्यानंा 
लणलतलेखनािी नाते सारं्िारे स्थळ विगन सहज करता आले असते - अर्दी त्यानंी पाणहलेली स्थळे त्यानंा न 
आवडूनही! पि जिू आपि अमेणरकेत ज्या उदे्दिाने आलो आहोत, त्यामध्ये असे लेखन बसत नाही. हे त्याचं्या 
मनाने घेतले असेल. ह्या र्ोष्टीला पूरक असा प्रसंर् त्याचं्या प्रवास विगनात आला आहे. एफ. बी. आय. च्या 
णडपाटगमेटं ऑफ णडफेन्स ह्या खात्यािे डायरेक्टर ऑफ इन्फमेिन णम. स्कली कॉफी णपत असताना बोलता 
बोलता माडखोलकरानंा त्याचं्या कादंबऱयाबंद्दल )राजकीय( णविारतात, तसेि आपल्या कादंबऱयातंील 
राजकारिाबद्दल काही सारं्ाल का? अिा त्याचं्या प्रश्नावंर ते “हे पहा, णम. स्कूली, मी जो आज येथे आलेलो 
आहे, तो पत्रकार म्महिून, कादंबरीकार म्महिून नव्हे! णिवाय संरक्षि खात्याच्या या किेरीत साणहत्यािी ििा 
करिे अप्रिस्त ठरेल असे मला वाटते,” असे म्महिून त्यानंा झटकून टाकतात. )पृ. ५७( तत्त्वतः 
माडखोलकरािें म्महििे अयोग्य नाही. पि अमेणरकेबद्दलिे पुस्तक णलणहताना स्थळविगनात त्रोटकता 
येण्यामारे् त्यािें पत्रकारपि आड यायला नको होते. नाही म्महिायला वॉकिग्टन बद्दल त्यानंी जे णलणहले आहे, 
ते अपवाद म्महिून मानायला हव.े लाफान्त ह्या फें ि इंणजणनयराने वॉकिग्टनिी िहररिना किी केली हे ते 
समरसून सारं्तात. णतथले प्रिस्त रंुद रस्ते, पोटोमकॅ नदीकाठिी कुरिे, रॉक ग्रीक पाकग , उपाहारर्ृहे, हेन्स 
पॉइटंपािीच्या तरूि जोडप्पयाचं्या प्रियलीला, णतथली हवा बंद घरे, दुकाने, स्वच्िता, लोकािंा 
प्रामाणिकपिा- अर्दी ‘हॉटेल पे्रणसडेच्न्ियल’ मध्ये राहायला लार्ल्यानंतर णतथल्या खोलीतील सुखसोयी इ. 
बद्दल ते णदलखुलासपिे विगन करतात. अमेणरकेला येताना वाटेत ते रोमला काही तास थाबंले होते व अणतिय 
िावतेपिाने त्यानंी रोम ‘(व्हॅणटकन णसटी, कलोणसयम, सेण्ट पीटरिे ििग इ. वास्तू( पाणहले आणि त्यािा 
संस्कार त्याचं्या मनावर उमटला. वॉकिग्टनिाही त्याचं्या मनावर संस्कार झाला होताि. दोन्ही िहराबंद्दल ते 
मोठी मार्ममक कळीिी वाक्ये णलहून जातात - “रोमिे एकमेव वैणिष्टय ‘सौंदयग’ हे सारं्ता येईल; तर वॉकिग्टनिे 
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‘ऐश्वयग’ हे ) पृ. ३६(; “रोमिे सौंदयग अणभजात आणि कलापूिग, तर वॉकिग्टनिे उपयुक्तताप्रिान आणि याणंत्रक 
आहे. णिल्पिास्त्राच्या दृष्टीने सुंदर म्महिता येतील अिा काही दहा इमारतीसुद्धा या राजिानीत दाखवता येिार 
नाहीत.” (पृ. ५३( त्यानंा वॉकिग्टनमिले नाणवकािें असलेले स्मारक अणिक कलात्मक, अणिक रोमािंकारी 
वाटल्यािे ते णलणहतात- असे विगन वािताना त्यािंा लणलत लेखकािा कपड आपल्याला प्रकषाने जािवतो 
आणि असेि लाणलत्यपूिग विगन इतर िहरास्थळािें त्यानंी केले असते तर ह्या पुस्तकािे मोल अणिक वाढते - 
सनफ्राच्न्सस्को, लॉस एन्जेणलस, न्यूयॉकग  ह्या िहराबंद्दलिी त्यािंी प्रवासपते्र टपालात र्हाळ झाली हे वािनू 
अणिक रुखरुख लार्नू राहते. अटलाण्टा, अल्बुककी, वुइंडो रॉक, णफणनक्स, णिकार्ो, अल्बनी अिा िहरािंी 
जुजबी विगने वािल्यावर, ती रुखरुख अणिकि वाढते. कारि माडखोलकराचं्या णविक्षिी दृष्टीला हया 
िहरािंी नस नक्कीि र्वसली असिार! वर उद्ध िृत केलेली कळीिी वाक्ये हीि र्ोष्ट स्पष्ट करतात. 
माडखोलकरानंा स्वतःलाही ही जािीव झाल्यामुळेि बहुिा त्यानंी ह्या पुस्तकाला ‘प्रवास विगन’ नसल्यािे 
म्महटले असाव.े  
 
वॉकिग्टनहून णलणहलेल्या पणहल्या तीन पत्रातं माडखोलकर त्याचं्या णवमानातील प्रवासािे विगन करतात. 
कदाणित १९५७ साली त्यानंी केलेला हा इतका लाबं पल्ल्यािा णवमान प्रवास पणहलाि असेल. त्यामुळे 
त्याविगनात एक प्रकारिी नवखेपिािी भावना णदसते, त्यािबरोबर वािकापंैकी कुिाला परदेिात णवमानाने 
जाण्यािा योर् आला तर त्याला वािता वािता आपोआपि काही माणहती हवी असाही एक उदे्दि असावा असे 
जािवते. त्यामुळे ‘पसगर’ आणि ‘होस्टेस’ ही णवमानातील दुकल म्महिजे सवग उतारंुिी ‘यजमान’ आणि 
‘यजमानीि’! मात्र ती पणत- पत्नी नव्हते!!” ( पृ. २( असे वाक्य येते. णवमानात ‘एअर णसकनेस’ येतो, णवमान 
लार्ते तेव्हा तसेि सामान ठेवताना एअर होस्टेस किी मदत करते हे ते सारं्तात. णवमानात दर तीन तासानंी 
काही ना काही खायला देतात, ते णफ्रजमध्ये ठेवलेले ककवा हीटमध्ये ठेवलेले असते. त्या अन्नािा र्िं, रुिी 
ठरलेली! सवग पेये कार्दी िषकातून णदल्याने उष्ट्ट्यािा प्रश्न येत नाही. येथेही कळीिे वाक्य येते - “णवमानािा 
कॅप्टन हा जसा त्याच्या )प्रवािाच्या आणि णवमानाच्या( सुरणक्षततेिा आिारस्तंभ, तिी होस्टेस ही त्यातील 
)णवमानातील( सुखसोयींिी णिरािी” (पृ. ४( णवमानतळावरच्या सुखसोयी, णवमानातील सहप्रवासी )जयवतं 
दळवी, िंद्रकातं णकलोस्कर इ.( इ. िा उल्लखे येतो. िरानला णवमान थाबंल्याबरोबर पत्रकारािंी घणनष्ट नाते 
सारं्िारे “िरान.... संपूिग पणिम आणियातील िहरात हे सवात मोठे तेल कें द्र”  (पृ. ६( असे त्यािें वाक्य 
येतेि. पािात्यािें स्वभावणविषे, आिारवैणित्र्य त्यािंी नजर णटपतेि. युणरनलपुढे णनस्संकोपिपिे र्प्पपा मारिे, 
भल्या पहाटे ३-४० वाजता र्णॅ्डर णवमानतळ आल्यावर आता पुढच्या टप्पप्पयात अमेणरका- न्यूयॉकग ि म्महिनू 
पािात्य उतारंुिी दाढी करण्यािी, पोषाख बदलण्यािी उडालेली िादंल इ. र्ोष्टी ते णटपतात. त्याि बरोबर 
पाण्यािा उपयोर् न करता कार्दानेि उध्वगरंध्रर, अिोरंध्र साफ करण्यािी त्यािंी पद्धत जािवनू 
माडखोलकरानंा अणतिय णिसारी आल्यािेही ते णलणहतात. १५, ००० फूट उंिीवरुन णवमानािे भ्रमि व 
खालिे, आजूबाजूिे काहीही न णदसिे पि अथेन्सजवळ सार्रदिगन हे ते मोठे णविषे म्महिून सारं्तात. 
अटलाणंटक महासार्रािे अतंरही त्यामध्ये येते.  
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श्री. भाऊराव - श्री. मिुकर चौिरी व श्री. राजाराम हुमणे 
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रोममध्ये त्यािंा िोटासा मुक्काम होतो-तेवढ्या अल्प वळेात ते )व दळवी( रोममिली ठळक ठळक 
णठकािे बघून घेतात. सेंट पीटरिे ििग पाहतानािे विगन करताना त्या ििगिा इणतहास )माडखोलकरािंी 
इणतहासािी आवड येथे उसळून वर येते.( सारं्तात, राफेल, मायकेल अँजेलो, बर्मननी प्रभतृींिी णिल्पकला 
तेथे नादंते १२० वष े त्या मंणदरािे बािंकाम िालू होते इ. तपिील त्या विगनात येतो. आपोआप मायकेल 
अँजेलोने णिच्ल्पलेल्या मोझेसच्या पुतळ्यािे सौंदयग व सजीवपि त्याला स्वतःलाि इतके उत्कटपिे जािवते 
की तो “अरे, तू, बोलत का नाहीस? “असा प्रश्न त्या पुतळ्याच्या रु्डघ्यावर णिन्नी मारून णविारतो- त्या 
रु्डघ्याला झालेली णिन्नीिी जखम पाहता पाहता माडखोलकर आपल्याला ही कथा सारं्तात. णतथल्या अनेक 
मूती पाहून कहदंूना मात्र मूतीपूजक अिी नाव ेका ठेवतात हा प्रश्नही त्याचं्या मनात येतो. ‘णद फाऊन्टन ऑफ णद 
फोर णरव्हसग’ हे कारंजे त्यानंा अणतिय आवडते. त्याबद्दलिी कारंजातून पािी उसळण्यािी पोप आणि 
णिल्पकार बर्मननी ह्यािंी कथाही लार्ोलर् ते सारं्तात. त्यािें इणतहासणप्रय मन रोम पाहता पाहता उद्ध र्ारते- 
“यातही काही नवल नाही की सायंसूयाच्या प्रभेने उजळलेले रोमिे प्रािीन भव्य अविषे पाहून णर्बनला रोमन 
साम्राज्याच्या अिःपातािा इणतहास णलणहण्यािी स्फूती व्हावी आणि िलेेला रोमच्या कलापूिग ऐणतहाणसक 
भमूीत आपला देहपात होण्यािा ध्यास लार्ावा- - - - - रोम या पुरातन पणवत्र नर्रीने मात्र आपले 
आल्हाददायक, उदात्त, सौंदयग, सवगभक्षक काल आणि आततायी आक्रमक याचं्या आघातानंा ककवा 
परस्परणवरोिी िमग आणि ससं्कृती याचं्यातील संघषांना दाद न देता, रे्ली अडीि हजार वष ेिाश्वत ठेवलेले 
आहे!” (पृ. २५(  
 

विगनािे हे स्वरुप लक्षात घेतले तर ‘मी पाणहलेली अमेणरका’ हे पुस्तक त्याच्या नावापासूनि प्रवास 
विगन ठरते ही र्ोष्ट णनणित! त्या विगनातील वर उल्लणेखलेल्या त्रटुी लक्षात घेऊनही!  
 

माडखोलकरानंा अमेणरकेच्या भेटीिे णनमंत्रि येण्या मार्िे उदे्दि म्महिजे अमेणरकेतील वृत्तपत्र 
व्यवसायािी कल्पना घेिे आणि एकूि अमेणरकन जीवनपद्धती अनुभविे हे होते. असे णनमंत्रि आपल्याला आले 
ह्यािेि आियग माडखोलकरानंा वाटले. कारि ‘तरूि भारत’ अमेणरकािार्मजिा किीि नव्हता- उलट 
अमेणरकेिे सातत्याने पॅसेणफक महासार्रात िाललेले अिवस्त्रािे प्रयोर् आणि अमेणरकेिे भारत णवषयक िोरि 
हे ‘तरूि भारताच्या’ टीकेिे लक्षि होते. त्यामुळे णनमंत्रिािी ककवा अमेणरकेला जाण्यािी ओढ मनात असिे 
असे माडखोलकराबंाबत सभंवति नव्हते. पि मर् णनमतं्रि आले. तेव्हा सहाणजकि ह्या प्रवासविगनािा भर ह्या 
उपरोक्त दोन उदे्दश्यािंी पूती णकतपत झाली हे सारं्ण्यािा आहे. अमेणरकन वृत्तपत्र व्यवसायािी णनर्डीत अिा 
अनेक मािसािंी त्याचं्या भेटी-मुलाखती झाल्या. त्या वृत्तपत्रािें स्वरूप इ. िा अदंाज घेताना महाराष्ट्रातील 
वृत्तपत्रव्यवसायािी थोडीफार तुलना त्यानंी करून पाणहली. राष्ट्रध्यक्ष आयझेनहोअर आणि परराष्ट्र मंत्री 
डलेस त्याचं्या पत्रकारपणरषदानंा ते हजर राणहले. त्या पत्रकारपणरषदा त्यानंा किा वाटल्या ह्यािें त्यानंी विगन 
केले. हे सर्ळे णलणहताना त्याचं्या मिला वृत्तपत्रािंासपंादक )म्महिजे पत्रकारि( सतत जार्ा होता आणि 
त्यािवळेी त्या पत्रकारािे माडखोलकराचं्या लणलतलेखक नामक व्यणक्तमत्त्वािी अदै्वत झालेले होते. ते ज्यानंा 
भेटले त्यात जसे र्ोरे अमेरीकन पत्रकार होते, तसे णनग्रो पत्रकारही होते. त्यामुळे त्यानंा अमेणरकन 
वृत्तपत्रसृष्टीिे यथाथग असे जवळून दिगन घडले. 
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माडखोलकर अमेणरकेस रे्ले तेव्हा भारतात मालक पत्रकार आणि श्रणमक पत्रकार असे दै्वत णनमाि 
झाले होते. श्रणमक पत्रकाराचं्या मार्ण्यामंध्ये वतेन ते अणिकार अिा णवणवि स्तरावरच्या मार्ण्यात होत्या. 
माडखोलकर हे स्वतः सपंादक होते - ‘तरुि भारता’ िे ध्येय िोरि, व्यवस्थापन इ. मध्ये त्यािंा सहभार् होता. 
ते तसे श्रणमक पत्रकार नव्हते. त्यामुळे येथील सरकारने श्रणमक पत्रकारासंाठी आयोर् नेमून त्याचं्या मार्ण्यािंा 
णविार केला व श्रणमक पत्रकार कायदा तयार करुन देिातील सवग वृत्तपत्रानंा तो लार् ूकेला. साखळी वृत्तपते्र, 
णजल्हा वृत्तपते्र, तालुका वृत्तपते्र असे त्यािें स्तर कल्पून त्या त्या स्तरावरिे वतेन प्रमाणिक केले होते. हे ते 
सारं्तात. माडखोलकरानंा त्या त्या वृत्तपत्रािे व्यवस्थापक )मालक( व श्रणमक पत्रकार ह्यानंी त्या त्या स्तरावर 
आपापसात बोलिे करुन प्रश्न सोडवाव े असे वाटत असाव.े भारतात झालेल्या ह्या श्रणमक पत्रकाराबंाबतिी 
कायद्यािी माणहती अमेणरकन वृत्तपत्रकारानंा झालेली होती. त्यामुळे ते व माडखोलकर ह्यािें ह्या णवषयावर 
बोलिे स्वाभाणवकि वळायिे. सामान्यतः अमेणरकन मािसाला स्वातंत्र्य अणिक णप्रय असल्याने 
वृत्तपत्रके्षत्रातील रेड युणनयणनझम (तेथे श्रणमक पत्रकारािें णर्ल्ड आहे( रुित नव्हतं - ह्यात अमेणरकन 
पत्रकारही आला - बोलिे ह्या णवषयाकडे वळले की माडखोलकर त्या देिातल्या वृत्तपत्रकारािें म्महििे, 
स्वतःिे मत प्रदर्मित न करता ऐकून घ्यायिे. त्या वृत्तपत्रकाराला भारतात हा कायदा झाला हेि णवणित्र 
वाटायिे. पत्रकाराचं्या )मालक व पत्रकार( दुहीिे प्रदिगन होऊन त्या दुहीिा फायदा सरकार घेईल अिी 
भीती त्याला वाटे. आपापसात वाटाघाटी करुन त्या त्या वृत्तपत्राने प्रश्न सोडवाव-े अमेणरकेत णर्ल्ड असे प्रश्न 
सोडवत असते, असे ‘वॉकिग्टन पोस्ट’ ह्या दैणनकािे एच्क्झक्युणटव्ह एणडटर जेम्मस रसेल णवणर्न्स 
माडखोलकरानंा सारं्तात.   
 

 जेम्मस रसेल णवणर्न्स ह्याचं्यािी बोलताना ‘वॉकिग्टन पोस्ट’ िी सवग प्रकारिी माणहती, पृष्ठ संख्या, खप 
)दैणनक व रणववार(, णवणवि सदरे, माडखोलकर घेतात )पयायाने वािकालाही देतात( ‘वॉकिग्टन पोस्ट’ हे 
अमेणरकन सरकारवर सिसिीत टीका करिारे असल्याने सरकारात णप्रय नव्हते. णवणर्न्सच्या मते प्रत्येक 
दैणनक मुख्यत्व ेस्थाणनकि असते. न्यूयॉकग  टाइम्मस जर्भर जात असला तरी त्यािा न्यूयॉकग  मध्येि अणिक खप 
आहे. असेि प्रत्येक दैणनकािे असते. एच्क्झक्युणटव्ह एणडटर स्वतः णलहीत नाही )मनेॅकजर् एणडटर न्यूज व इतर 
सेक्िन्स पाहतो( पि स्वतःला योग्य त्याप्रमािे संपादकीय व इतर लेखन करुन घेतो.  

 
ते अटलाण्टाला जातात तेव्हा ‘णद अटलाण्टा कॉच्न्सटटू्यिन’ च्या राल्फ मकॅणर्ल ह्या संपादकानंा 

भेटतात. मकॅणर्ल दोनदा भारतात येऊन रे्लेले होते. तेही श्रणमक पत्रकारासंाठी कायदा नको असे म्महितात. 
ते साध्या णरपोटगर )वाताहर( पासून ‘संपादका’ पयंत स्वतःच्या मेहनतीने िढत रे्ले. त्यानंा भारतािे तटस्थ 
परराष्ट्रीय िोरि योग्य वाटत होते. वयाने ५९ वषांिे ते ३७ वष ेवृत्तपत्र व्यवसायात होते. ‘णद अटलाण्टा जनगल’ 
हे सायं दैणनकही िालवत आणि रणववारी दोघािंा एकत्र १८० पृष्ठािंा अंक णनघायिा. पाि लाखािा खपहोता. 
ह्या दैणनकाच्या णदवसात ५ आवृत्त्या णनघत. संपादकीय णलणहिारे ६, णरपोटगसग २९ आणि इतर णवभार् 
साभंाळिारे ७५ इतके मोठे खटले त्या वृत्तपत्रािे होते. माडखोलकर भेटले त्याच्या दुसऱया णदविी त्याचं्यावर 
एक कॉलम प्रणसद्ध झाला. मकॅणर्ल आणि माडखोलकर ह्यािंी मतै्रीि झाली आणि त्याचं्याबरोबर ते िार णदवस 
राणहले. 
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मकॅणर्ल यानंीि त्यािंी ‘अटलाण्टा डेली वल्डग’ ह्या णनग्रो दैणनकािे सपंादक )मनेॅकजर् एणडटर( श्री. 
णवल्यम र्ॉडगन हयािंी भेट करुन णदली. त्या दोघानंा मोकळेपिाने बोलता याव े  म्महिून ते त्यािंा णनरोप घेऊन 
रे्ले. हे णनग्रो दैणनक मोठ्या णजद्दीने णनग्रोंसाठी िालवलेले होते. त्यािा खप २५००० होता. त्यािी किेरी अर्दी 
तुटपुंज्या जारे्त होती. र्ॉडगन हे णनग्रोंच्या प्रश्नाबंाबत अणतिय हळव े होते. माडखोलकर भेटले तेव्हा ते 
अणतिय कामात होते, म्महिून दुसऱया णदविी )रणववारी( ते वळे काढून माडखोलकरानंा भेटले व त्यािे िार 
पाि तास बोलिे णनग्रोंच्या भणवतव्याबद्दलि झाले, त्यामुळे माडखोलकरानंा णनग्रो समस्येिे अणतिय जवळून 
सम्मयक दिगन झाले.  
 

त्यानंी दोन पत्रकार पणरषदा पाणहल्या व ऐकल्या. त्या पणरषदात ते रमले आहेत. आयझेनहोअर 
हयाचं्या पत्रपणरषदेिे ते असे विगन करतात,  
 

“श्री आयझेन होअर..... पत्रपणरषदेत त्याचं्या डाव्या हाताला बसलेले त्यािें उंिेपुरे पे्रस सेके्रटरी श्री. 
जेम्मस हॅर्ती याचं्या मानाने तर अर्दीि उिे वाटले. विग लाल र्ोरा. डोळे बारीक पि ममगभेदी, भवुयापंासून 
टाळूपयंत उभ्या आडव्या सुरकुत्या पडलेले तकतकीत टक्कल, बोलताना आविेाने उडिाऱया लाल लाल 
कानणिलावंरल्या तडतडीत णिरा आणि वाताहराचं्या हास्यकल्लोळात सामील होताना क्षिािात िेहऱयावर 
खेळिारी प्रसन्नता! - नवल नाही, अमेणरकन जनतेला हा उमदा णिपाई इतका णप्रय व्हावा.” (पृ. ८८(  
 

त्यानंा पत्रकार सटासट प्रश्न णविारीत होते. अंदाजपत्रकाबाबत त्यानंा फारि  िेडले रे्ले. वीस-
पंिवीस णमणनटे ही प्रश्नोत्तरािंी झटापट िालली. तोि तोि प्रश्न णविारिाऱया एका णिवट वाताहराला 
आयेझेन होअर म्महिाले, “आपि तज्ज्ञ णदसता मला! आपि काँगे्रसिे सदस्य असतात, तर मी कणमटीवर 
घेतले असते आपल्याला! पि सद्यःच्स्थतीत तुमिाही उपाय नाही, माझाही नाही!”, तेव्हा एकदम हंिा णपकला 
व त्यात राष्ट्राध्यक्ष सामील झाले. एका वाताहराने “तुम्मही णनव्वळ लष्ट्करी दृष्टीिे र्ृहस्थ असल्यामुळे संरक्षिावर 
फाजील खिग आकारला आहे तुम्मही!” तेव्हा ते हसून उद्ध र्ारले, “खरी र्ोष्ट! मी जाणतवतं णिपाई असल्यामुळे 
माझ्या नजरेला िोक्याच्या जार्ा आणि संभव लरे्ि येतात. पि तुम्मही पत्रकार! तुमच्या काकदृष्टीला फक्त 
टीका स्थळे तेवढीि णदसतात! आपि ज्या वरे्वरे्ळ्या जार्ावंर बसलेले आहोत, त्यािंा पणरिाम आहे हा?”, 
ह्या उत्तराबरोबर मोठा हंिा णपकला व त्या हास्यकल्लोळात पत्रकार पणरषद संपली.  
 

पत्रकार एकमेकानंा, “He is a fine fellow! तुम्महाला कसे फणजत कराव ेहे ते िारं्ले जाितात! पि 
तुम्मही त्यानंा फणजत केलंत, तरीही ते णिडत नाहीत ते!” असे म्महित होते. )पृ. ९३(  
 

पत्रकारानंा खूप स्वातंत्र्य तेथे असते हे माडखोलकराचं्या लक्षात आले, ते आिखी एका प्रसंर्ाने! –  
 

आयझेनहोअर त्याचं्या रे्णटस्बर्गच्या ितेबंर्ल्यावर जाताना त्याचं्या ड्रायव्हरने वरे्मयादा ओलाडंली व 
भरिाव र्ाडी िालवली. त्यावळेी पोणलसानंी हटकले नाही पि मार्ाहून वाताहराचं्या र्ाडीला त्याि वरे्ाने 
जाव ेलार्ल्यावर पोणलसानंी त्यानंा हटकले - वरे् कमी करायला लावला. हयावर वादळ उठले. पोणलस प्रमुख 
“माझ्याहून अध्यक्ष बडे आहेत!” असे त्यानंा जाब णविारल्यावर म्महिाले. न्ययूॉकग  टाइम्मसने 'Too fast, Mr. 
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President!' ह्या मथळ्यािा अग्रलेख णलहून अध्यक्षावंर टीका केली. वरे्मयादेिा कायदा मोडल्याबद्दल पूवीिे 
अध्यक्ष श्री. ग्रटँ व श्री. रमन यानंा दंडािी णिक्षा झाल्यािी आठवि करुन णदली. णसनेटसगनीही वरे्ाच्या 
दुटप्पपीपिाबद्दल )कायद्याच्याही( झोड उठवली.     
 

डलेसच्या पत्रपणरषदेत पत्रकारानंी त्यानंा बम्मयुगडा बठैकीबद्दल अणतिय िेडले. राष्ट्राध्यक्षापं्रमािे 
णवनोद न करता र्ंभीरपिाने ते उत्तरे देत होते. डलेस हया त्याचं्या नावावरुन पत्रकार ते 'hopelessly dull 
आहेत’ अिा कोटी करीत राणहले. )प.ृ ९४(  
 

अिा भेटींमध्ये इणंडया डेस्क ऑणफसर ‘हॅरॉल्ड जोणसफ’, इंणडयन अफेअसगिे मुखय ‘रॉबटग ॲण्डसगन’, 
णनअर ईस्ट, साऊथ एणिया आणि आणफ्रका खात्यािे डेप्पयुटी अणसस्टंट सेके्रटरी ‘लॅम्मप्टन बेरी’, णसनेट 
मायनॉणरटी लीडर ‘णवल्यम नोलँड’ (ह्यानंाि माडखोलकराचं्या डोक्यावरिी र्ािंी टोपी पाहून रार् आला(, 
नॅिनल पे्रस क्लबिे अध्यक्ष श्री. ग्रटँ, प्राच्यणवद्याणविारद वॉल्टर हाणडंड, माऊरर, सुप्रीम कोटािे न्यायािीि 
न्या. णवल्यम डग्लस )हे णर्यारोहक होते. त्यानंी णहमालयावर पुस्तक णलणहले होते. कलकत्ता युणनव्हर्मसटीत 
टार्ोर व्याख्यानमालेत त्यािंी व्याख्याने झाली होती. त्याचं्या टेबलावर र्ािंी टोपी तसोि णर्यारोहकािी टोपी 
ठेवलेली होती( अिा अनेकाचं्या भेटी होत्या.  
 
अमेणरकन वृत्तपत्रव्यवसायाच्या संदभात माडखोलकराचं्या लक्षात बऱयाि र्ोष्टी आल्या - णतथेही श्रणमक 
पत्रकार आहेत. त्यािंी सघंटना आहे. )णर्ल्ड(! श्रणमक पत्रकाराचं्या संरक्षिासाठी अमेणरकत सरकारने 
कायदा करावा हे णतथे कुिालाही वाटत नाही. संघटना प्रश्न सोडव ू िकते. संघटनेिे ‘णद णर्ल्ड णरपोटगर’ 
नावािे साप्ताणहक आहे. संघटनेच्या १०० िहरात िाखा आहेत. सदस्याकंडून वर्गिी म्महिून लक्षाविी डॉलसग 
संघटनेला णमळतात. पत्रकाराबंरोबर वृत्तपत्रातील कमर्मियल भार्ाकडिे लोकही सदस्य होऊ िकतात. स्त्री 
मात्र सदस्य होउ िकत नाही. तसेि सुपरवायझरी अणिकार )एखाद्याला कामावर नेमण्यािा व कामावरुन 
काढण्यािा अणिकार असलेला( असिाऱयास सदस्य होता येत नाही. सरकारी नोकर सदस्य होतात, पि 
सरकारला ते सरकारी रु्णपते फोडतील असे वाटत नाही. तसे काही रु्प्त कळले तरी त्याला जाहीर वाच्यता न 
देण्यािी खबरदारी घेतली जाते. पत्रकारानंा पुष्ट्कळ स्वातंत्र्य आहे. भारताच्या परराष्ट्रीय िोरिाबद्दल 
सरसकट सर्ळ्यानंा मनामध्ये रार्ि आहे - त्यानंा तटस्थपिािे नेमके आकलन होत नाही. पाणकस्तानला 
मदत देताना ते राष्ट्र करारातले एक घटक म्महिनू णदली जाते - भारताणवरुद्ध म्महिून ती मदत करीत नाहीत. 
ती वृत्तपते्र स्थाणनक, प्रादेणिक बातम्मयानंा अणिक महत्व देऊन त्या सणित्र, िटकदार व तपिीलवारपिे 
तत्परतेने िापतात - हे वैणिष्ट्ट्य भारतातील वृत्तपत्रानंी स्वीकारण्याजोरे् आहे. पि रु्न्ह्याच्या बातम्मया 
भडकपिे पणहल्याि पानावर देण्यािी त्यािंी पद्धत माडखोलकरानंा आवडत नाही. त्या वृत्तपत्रांिी वृत्ती 
सरसकट िंदेवाईक असते - तीही त्यानंा रुित नाही.      
 

माडखोलकर तेथे जारुकपिे कहडले - णफरले आहेत. अमेणरकेिे जे िारं्ले आहे, त्याबद्दल ते 
अमेणरकन संस्कृतीला जरुर मानतात. त्यानंा णतथल्या जीवन पद्धतीिी जिी काही वैणिष्ट्टे्य जािवली तिी 
काही वैरु्ण्येही जािवली आणि दोहोंिी ठळक नोंद त्यानंी प्रवास विगनात केली आहे. अमेणरकन जीवन 
संस्कृतीमध्ये उभ्या असलेल्या दोन समस्यािंी त्यानंा तेथे कहडताना प्रकषाने जािीव झाली. पणहली समस्या 
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णनग्रोंिी - )आपल्या येथे जाणतभेदातून जी णवषमता णनमाि झालेली आहे, तीपेक्षाही अमेणरकेत विावर 
)कलडग- णनग्रो, रंर्( आिारुन णनमाि झालेली णवषमता त्यानंा अती तीव्र व भयानक वाटली आहे( त्या 
समस्येिे पणरिाम दैनंणदन वास्तव जीवनात त्यानंा प्रत्यही आढळले आहेत. खुद्द राजिानीत वॉकिग्टन मध्ये 
णनग्रो लोकासंाठी स्वतंत्र िालवलेले णवद्यापीठ ही त्यानंा िमत्काणरक - भेद उत्पन्न करिारी र्ोष्ट वाटते. त्या 
णवद्यापीठािे पे्रणसडेंट डॉ. जॉन्सन )व्हॉईस िनॅ्सेलर( आणि उपाध्यक्ष डॉ. नेल्सन ह्यानंा ते भेटले होते. हे 
दोघेही म. र्ािंीिे भक्त होते. ‘अटलाण्टा डेली वल्डग’ ह्या णनग्रो दैणनकाच्या णवल्यम र्ाडगननी त्यांच्याबरोबर जी 
रणववारिी संध्याकाळ घालवली व मोकळेपिाने जे बोलिे केले, त्यातून हया णनग्रोंच्या सबंंिातील णवषमतेिी 
दाहक जािीव त्यानंा झाली. णवल्यम र्ॉडगन हे स्वतः णनग्रोि होते. ते माडखोलकरानंा घेऊन जािार असतात 
पि “हॉटेलच्या लॉबीत तुम्मही येऊन बसले पाणहजे’, असे म्महितात. माडखोलकर त्यानंा “एच्क्सलरेटर मिून 
सरळ नवव्या मजल्यावरच्या माझ्या खोलीत या,” असे म्महितात, तेव्हा, “ती र्ोष्ट सारं्ू नका आपि मला! 
कदाणित अपमानािा प्रसंर् येईल माझ्यावर! त्या हॉटेलात णनग्रो हा फक्त नोकर म्महिूनि येउ िकतो!” (पृ. 
१२५( असे र्ॉडगन उत्तरतात.  
 

संध्याकाळी परतल्यावर हॉटेलिा मनेॅजर माडखोलकरानंा हसत हसत णविारतो - “काय? आज 
रणववारिी सुंदर सायकंाळ ‘णनर्र’ च्या सहवासात घालवलीत तुम्मही?” – त्यावर 
 

 “मी त्याला हटकले, “मी तरी कुठे र्ोरा आहे? मीही तर ‘कलडग ि आहे की!”  
 

त्यावर मनेॅजर उत्तरला, “िे, िे! तुम्मही फार मोठ्या राष्ट्रािे प्रणतणनिी आहात - ज्या राष्ट्राने र्ािंी 
आणि नेहरु णनमाि केले!” (पृ. १३९(  
 

हा सर्ळा प्रसंर् स्वतःहूनि इतका बोलका आहे की णनग्रोंना काय सहन कराव ेलार्त असेल हयािी 
अिूक कल्पना आपल्याला येते.  
 

र्ॉडगन सारं्तात की “खरोखरी अमेणरकेत िुद्ध णनग्रो उरलेला नाही. णनग्रो णस्त्रयानंा भोर्दासी म्महिून 
र्ोरे वापरत. आजच्या घडीलाही काळ्यार्ोऱयािें िोरटे पे्रमसंबंि सरास सुरु असतात. सयुंक्त संस्थानातील 
दणक्षिेकडिी संस्थाने णनग्रोंनामुक्त करण्याणवरुद्ध असून जस जसे दणक्षिेकडे जाव ेतो तो हा र्ोरा व णनग्रो हा 
संघषग टोकाला जाऊन णभडतो. १८६० त यादवी युद्ध झाले - णनग्रोंसाठी झटिाऱया कलकनिा खून झाला. 
आयझेन होअर ह्यािें िोरि समतेिे आहे पि त्यानंाही आतून णवरोिि आहे. र्ोऱयाचं्या वस्तीत, हॉटेलात 
राह्यला - िाळा, कॉलेजात प्रविेाला - सवग पातळ्यावंर णनग्रोंना णवरोिि असतो. अटलाण्टा िहरातील स्लम्मस 
आज नाहीत, कारि तेथल्या णनग्रोंनी स्वच्ि, टुमदार घरे बािंली. पि त्याला र्ोऱयानंी णवरोिि केला. अडििी 
उभ्या केल्या. र्ोरे त्याचं्या वस्तीत जार्ाि णमळू देत नाहीत. खुद्द वॉकिग्टन मध्येही र्ोरे अमेणरकन्स णनग्रोंिा 
संपकग  टाळण्यासाठी िहरातून उपनर्रात राहयला जाऊलार्ले आहेत. णतथल्या हॉवगडग युणनव्हर्मसटीिे अध्यक्ष 
इतके णदवस र्ोरे असत. डॉ. जॉन्सन हे पणहले णनग्रो अध्यक्ष! ििेस, कॉलेजेस्, युणनव्हर्मसटीज येथे र्ोरा 
आढळिार नाही. कुिी र्ोरा आढळला तर तो देखील )णनग्रो लोकाचं्या( णनग्रोि )मळू( असतो म्महिून! काही 
र्ोरे णनग्रो र्ोऱया अमेणरकनात णमसळत पि त्यािें णनग्रोपि कळले की त्यािंी हकालपट्टीि होते. आता ही 
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‘क्रॉकसर् णद लाईन’ िी प्रवृत्ती नष्ट झाली आहे. णनग्रोंनाही स्वाणभमान आहे. त्याला रु्लाम म्महिून येथे आिले 
असले तरी अमेणरकेिा णवकास, संपन्नता त्याच्या घामातून, िारीणरक कष्टातूनि णनमाि झाली आहे. सेणग्रगे्रिन 
असो को काही असो - तो काही येथून कुठे जािार नाही. हीि त्यािी मातृभमूी - णपतृभमूी!”  

र्ॉडगन बोलता बोलता थाबंतात. त्यािंी हृदयातील खोल जखम आपल्याला कळते. माडखोलकर हे 
कसलेले लणलत लेखक असल्याने हे सवग संवादात्मक णनवदेन इतक्या उत्कटपिाने त्यानंी केले आहे की ते 
आपल्याला खोलवर जाऊन णभडते. माडखोलकर ५७ साली णतकडे रे्ले होते पि त्यावळेिे प्रश्न जवळ जवळ 
पन्नास वषांनी - णवसाव्या ितकाच्या िवेटी आज णततकेि तीव्र आहेत. माडखोलकरािें हे द्रष्टेपिि की पन्नास 
वषांपूवीि त्यािे सत्य, दाहक रुप आपल्या प्रवास विगनातून त्यानंी उभे केले.  
 

णनग्रोंच्या इतकाि महत्वािा प्रश्न अमेणरकेतील रेड इंणडयन्सिा आहे. माडखोलकराचं्या बाबतीत 
खरोखरीि ही र्ोष्ट त्याचं्या भाग्यािीि म्महिायला हवी की त्यानंा रेड इंणडयनाचं्या र्ावात - वस्तीत जाऊन 
णतथले जीवन पाहता आले. णनग्रोंिे जीवन आणि रेड इणंडयनािें आजच्या काळातले जीवन एकूि अमेणरकन 
जीवन पद्धतीतील महत्वािे घटक आहेत आणि त्यािें दिगन माडखोलकरानंा घडले हे भाग्यािेि म्महटले 
पाणहजे. त्यानंी ‘वुइण्डो रॉक’ आणि ‘झुनी’ येथल्या रेड इंणडयनाचं्या वस्तीत भ्रमि केले. णतथल्या णिक 
सँडोवॉल आणि हेन्री जेन्सन याचं्यािी बोलिे केले.  
 

‘वुइण्डो रॉक’ िे णिक सँडोवॉल त्यानंा म्महिाले - “तुम्मही कहदुस्थानातील ‘कहदी’ आहात.  
 

मी अमेणरकेतला कहदी म्महिनू तुमिे स्वार्त करतो.” तेव्हा त्याचं्यािी हस्तादंोलन करताना मी त्यानंा 
म्महटले – 
 

“तुम्महीही माझ्याप्रमािे ‘इंणडयन’ आहात - फक्त या देिातले!” त्यावर ते एकदम आविेाने उद्ध र्ारले 
–  
 

“िे िे, मी अमेणरकनि आहे. खरेखुरे, जाणतवतं अमेणरकन, या भमूीिे अग्रज आणि औरस संतान फक्त 
आम्मही अमेणरकन इणंडयनि आहोत.” (पृ. १३८ - १३९(  
 

णिक सँडोवॉल हे जमात, िमग, संस्कृती सोडून पािात्य बनलेले नव्हते. ‘नवाहो’ जमातीिी उत्कृष्ट 
माणहती देिारे एकमेव अणिकारी  पुरुष होते. ते इंग्रजी णिकले होते पि पदवीिर नव्हते आणि णिस्ती असूनही 
ििगमध्ये जात नसत.  
 

माडखोलकरानंा ‘झुनी’ येथे न्यायला आलेले हेन्री जेन्सन म्महिाले –  
 

“आमच्या मनात असो वा नसो, अमेणरकेतील र्ोऱया लोकसमाजात आम्मही णवलीन होऊन जािार, हे 
आता अर्दी स्पष्ट आहे; अमेणरकेतील इंणडयन जमातींिी ही णनयती अर्दी अटळ आहे.” (पृ. १३६(  
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वडील जुन्या णपढीला या णनयतीिी कल्पनासुद्धा सहन होत नाही.  
 

हेन्री जेन्सन उद्ध र्ारले –  
“त्या जुन्या णपढीतल्या िूर, मानी, करारी ‘इंणडयना’ं च्याि केवळ नव्हे, तर माझ्यासारख्या स्वतःिा 

िमग,संस्कृती आणि भाषा यानंा पारख्या होऊन बसलेल्या तरण्याबाडं सुणिणक्षत ‘इंणडयना’ं च्याही मनात, आपली 
जमात नष्ट होऊन जािार - ‘इंणडयन’ हे नाव सुद्धा काही काळाने या देिात णिल्लक उरिार नाही - ही र्ोष्ट 
आली, म्महिजे हृदयात कळ उठल्यासारखी होते. पि काय करिार? आमिी ही णनयती अटळ आहे.” (पृ. 
१३६ - १३७(  
 

णनग्रो काय आणि रेड इणंडयन्स काय - दोघािंाही प्रश्न वाणंिक आहे. णनग्रो बाहेरुन रु्लाम म्महिनू 
आिला रे्ला. रेड इणंडयन मुळिाि अमेणरकेतला रणहवासी - काही हजार वषापूवी आणियातून सैबेणरया, 
अलास्का मार्े आला - र्ोरा, लालसर, िेहऱयािी ठेवि आयगन - मंर्ोणलयन वळिािी, मऊ केस, णनतळ त्विा 
असलेला! त्याला णमिनऱयानंीि णिस्ती बनवले. त्यािी बुणद्धमत्ता कुिाग्र आहे. त्याला प्रखर स्वाणभमान आहे. 
त्यािे कलाकौिल्य उच्च दजािे आहे. र्ोरा अमेणरकन त्याच्याकडे आदराने पाहतो. त्याला लक्षाविी एकर 
जमीन राखीव’ म्महिून सरकारने तोडून णदली आहे. हया र्ोऱया वसाहत वाल्यािंी तो अनेक ितके लढत 
राहीला. त्याच्यािी ‘तह’ केले रे्ले. त्यािे अच्स्तत्व मानले रे्ले. पि इंग्रजीिे णिक्षि िाळामंिून सुरु झाल्यावर 
नव्या णपढीने अमेणरकनािें अनुकरि करीत स्वतःिी भाषा णवस्मृतीत लोटली. पािात्य राहिी आक्रमि करु 
लार्ली. णििन झालेल्या इंणडयन्सनी ‘नवाहो कॅथॉणलक कॉन्फरन्स’ िी स्थापना केली. अमेणरकन पािात्य 
लोकसमाजात णवलीन होण्यात कल्याि आहे अिी तरुि इंणडयन्सिी श्रद्धा आहे; आणि तसेि घडू लार्ले 
आहे. तरीही आतला सल, तळमळ संपलेली नाही. णफणनक्सिे अॅण्टन कोल्थॉफ म्महितात,  
 

“..... मी जरी अमेणरकन असलो, आता नखणिखान्त पािात्य झालेला असलो, तरी मी या देिातील 
र्ोऱया समाजाहून अर्दी वरे्ळा आहे, माझा कपड आणि प्रकृती ही त्याच्यापासून अर्दी णभन्न आहेत, माझी 
परंपरा आणि संस्कृती त्याच्यापेक्षा अर्दी णनराळी आहेत, असे क्षिोक्षिी वाटत असते मला!.... आमच्या िमात 
आम्मही पृर्थ्वीला - या िणरत्रीला - आपली आई मानलेली आहे. पि, ही आमिी पृर्थ्वीणवषयीिी कल्पना आम्महाला 
णकतीही णप्रय असली, आमिा कपड या कल्पनेमुळे पृर्थ्वीला णकतीही णबलर्लेला असला, तरी पािात्यानंा ती 
किी समजिार? इंणडयन जमाती आपल्या नाणपक वैराि जणमनींना णपढयान् णपढ्या का णिटकून राणहलेल्या 
आहेत, आपल्या देवािें णनवासस्थान म्महिनू ते पवगतणिखरे का पणवत्र मानतात, िहरापेंक्षा त्यानंा डोंर्रदऱयात 
राहण्यात का आनंद वाटतो, मोटारीपेक्षा त्यानंा घोड्यािे वडे का जास्त आहे, हे पािात्यानंा कसे कळिार? 
आमच्या ते रक्तात आहे आणि त्याचं्या तर ते र्ावीही नाही! पि जाऊ द्या....” (पृ. १६३ - १६४(  
 

अॅण्टन कोल्थॉफिे उद्ध र्ार रेड इंणडयन्सिी आतंणरक व्यथाि स्पष्ट करतात.  
 

माडखोलकरानंी णनग्रोंच्या अतंरातला सल जसा उत्कटपिे व्यक्त केला आहे तसाि रेड इंणडयन्सच्या 
मनातल सल अिूकपिे उकलून दाखवला आहे - त्याच्या नसानसातली व्यथा उघडून दाखवली आहे 
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 अमेणरकन जीवनातल्या हया प्रमुख घटकाचं्या अतंयामातील व्यथावदेनािंा त्यानंा जो अनुभव आला, 
त्यािा ह्या पुस्तकात त्यानंी स्मृणतरुपाने जार्र केला आणि तोि त्याचं्या ह्या पुस्तकाला प्रवासविगनािे रुप देतो. 

अमेणरकेमध्ये असे वरे्ळया प्रकारिे अनुभव घेत असताना त्यानंी सवगसामान्य अमेणरकन मािसाच्या 
जीवनािे णविषेही णटपले. त्याच्या घरािे हाऊस, रॅम्मबलर, च्स्पल्ट लेव्हल रॅम्मबलर, अपाटगमेंटस् असे असलेले 
प्रकार वर्मित कमी उत्पन्न असलेल्या लोकासंाठी बािंलेली सहकारी  तत्वावरिी घरे णनदेणिली आहेत. 
घरातल्या खोल्या किा प्रकारच्या असतात हे सारं्ून वॉकिग्टन िहर थंडीमुळे ‘सेंरली णहटेड’ असते हे स्पष्ट 
केले आहे. घरात याणंत्रक सािनामुंळे वळे, श्रम ह्यािंी बित होते. दुिािा सुकाळ, फळािें रस )तेही ‘णिल्ड’) 
णपण्यािीआवड, िहाकॉफी दूि व साखर न घालता णपण्यािी पद्धत, पोषाखािा िरबंि नसिे ह्याकडे लक्ष 
विेले आहे. 
 

अमेणरकेत युरोपातील णभन्न णभन्न देिािें लोक वसाहत करायला रे्ले. ते आता एकमेकात इतके 
णमसळले आहेत की घरामिला बाप स्पॅणनि असतो आणि आई फ्रें ि असते. आई जमगन असली तर बाप इंग्लीि 
असतो, ककवा ज्यू असतो. अिी णवणविता अमेणरकेच्या मुख्य जीवनस्त्रोतात केव्हाि एकजीव होऊन रे्ली आहे. 
इतकी की अमेणरकेसारख्या भारताच्या णतप्पपट के्षत्रफळ असलेल्या देिात एका टोकापासून दुसऱया टोकापयंत 
भाषा, णलपी, विे, राहिी, अन्न, णिष्टािार, िमग इत्यादी सवग बाबतीत णतथल्या जीवनपद्धतीत णवलक्षि 
एकणविता असल्यािे त्यानंा उत्कटपिे जािवले - ‘अमेणरकन व े ऑफ लाईफ’ िे वरे्ळेपि ते हेि! 
माडखोलकरानंी हे प्रवास विगन ‘प्रवासपत्रा’ं च्या रुपाने णलणहले. पत्र हा एका परीने अंतःकरिातल्या भावनेला 
सहजपिे उद्ध र्ार देत असते. ‘मी पाणहलेली अमेणरका’ हा त्यानंी अनुभवलेल्या अमेणरकेबद्दलेिा उत्स्फूतग पि 
कितनिील असा उद्ध र्ारि आहे.       
 

❇ ❇ ❇ 
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| श्री. ग. त्र्य.ं माडखोिकर यानंी केिेिा ्ाशहत्य शवचार |  
------------------------------------------------------------------ डॉ. उषा मािव देिमुख 
 
श्री र्जानन त्र्यंबक माडखोलकर यानंा सत्याहत्तर वषांिे आयुष्ट्य णमळाले. त्यानंी वयाच्या तेराव्या वषी 
लेखनाला सुरवात केली. मंुबई -पुिे-नार्पूर अिा तीन णठकािी त्यानंी वास्तव्य केले असले तरी त्याचं्या 
पत्रकाणरतेिी आणि साणहत्य, समीक्षा णनर्ममतीिी कमगभमूी णवदभग आणि णविषेतः नार्पूर हीि होती. 
महाणवद्यालयीन कोितीही पदवी त्याचं्या र्ाठीिी नव्हती. तरीही त्यानंी पाणंडत्य बहुश्रतुता, णवदग्िता कमावली 
होती. साणहत्यसृष्टी आणि वृत्तपत्रसृष्टी यात माडखोलकरानंी अखेरपयंत यिस्वी संिार केला. त्यािें व्यणक्तत्व हे 
बहुआयामी होते. त्यानंी णवद्वता कष्टाने कमावली होती आणि वृत्तपत्राच्या माध्यमातून आणि स्वतंत्रपिे त्यानंी 
अणवरत लेखन केलेले आहे. कथा, कणवता, कादंबरी, णनबिं, समीक्षा, साणहत्य, तत्वणविार या माध्यमातून 
त्यानंी साणहत्य णनर्ममती केली. देिपरदेि येथे जाऊन अनेक संस्थािंी अध्यक्षपदे भषूवनू त्यानंी महाराष्ट्रातील 
साणहत्य व्यवहारावर, समाज व्यवहारावर, राजकीय व्यवहारावर अखेरपयंत एक जार्ता पहारा ठेवला होता. 
कहदी, संस्कृत, इंग्रजी, उदूग इत्याणद भाषातील वाङ् मयािा माडखोलकरािंा व्यासंर् होता. वृत्तपत्रकार, लणलत 
लेखक आणि साणहत्य णवमिगक म्महिून त्यािंा लौणकक फार मोठा होता. माडखोलकरािंा मूळ कपड 
वृत्तपत्रकारािा होता आणि त्यानंी अनेक णनणमत्ताने लेखन केले. साणहत्य णनर्ममती, साणहत्य समीक्षा आणि 
साणहत्य तत्वणसद्धातं या पणरपे्रक्ष्यातून माडखोलकराचं्या साणहत्य णविारामंार्ील भणूमका तपासून घेतली 
पाणहजे. पत्रकारािी साविता आणि िौकसपिा हा त्याचं्या साणहत्य णविारामंार्ील पे्ररिास्त्रोत आहे. संयुक्त 
महाराष्ट्रािी िळवळ, महाराष्ट्र एकीकरिािा प्रश्न, मध्यप्रदेि आणि बृहन महाराष्ट्रातील राजकारि, 
देिातील आणिबािीिा काळ अिा अनेक सामाणजक, राजकीय प्रश्नािंा खल माडखोलकरानंी आपल्या 
कादंबऱयातून जसा केला तसाि तो स्वतंत्र आणि स्फुट लेखनातूनही केला. माडखोलकर वृत्तपत्रपंणडत 
असल्यामुळे त्याचं्या साणहत्यात तपिीलबहुलता आलेली आहे. एक ठोस अणवभाव घेऊन माडखोलकर 
णलणहतात. माडखोलकरािंी वाङ्मय समीक्षा आणि साणहत्य णविार हे त्याचं्या पत्रकाणरतेिे प्रिान अंर् आहे तर 
त्यािंी कादंबरी ही वृत्तपत्रीय कारणकदीिे एक लणलत र्भग आणवष्ट्करि ठरते. साणहत्य सम्राट न. कि. केळकर, 
श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर यानंा माडखोलकर रु्रुस्थानी मानीत असत आणि त्याचं्या ितुरस्त्र लेखनािा संस्कार 
माडखोलकरानंी स्वीकारुन आपले लेखन फुलणवले- वाढणवले. केळकर- कोल्हटकरािंा आदिग 
माडखोलकरानंी स्वीकारला होता. माडखोलकरानंी एकूि अठ्ठावीस टीकात्मक वाङ् मय णवमिात्मक गं्रथ 
णलणहले आहेत. त्यातून त्यािंा साणहत्य णविार कसा प्रर्त झाला आहे ते प्रस्तुत बघावयािे आहे. 
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माडखोलकरािें समीक्षात्मक लेखन 

    
     

गं्रथकारािा अभ्यास वाङ् मय णवमषात्मक वाङ् मयीन प्रवाह 
णवष्ट्िू कृष्ट्ि णिपळूिकर वाङ्मय णवलास आिुणनक कणवपंिक, णवलाणपका 
णवष्ट्िू कृष्ट्ि णिपळूिकर णद्वणवि स्वैर णविार महाराष्ट्रािे णविारिन 
दिगन अविषे स्ववाङ्मय णवषयक 
समग्र कोल्हटकर खंड आव्हान दोन तपे 
 परामषग एक णनवाणसतािी कहािी 
 जीवन साणहत्य माझे आवडते लेखक 
 सुभाषवाद मी पाणहलेली अमेणरका 
 हाकं माझे लेखन रु्रु  
 णनमाल्य  माझे आवडते कवी 
 पाखरि  माझी नभोवािी 
 साणहत्यिलाका व्यणक्तरेखा 
 साणहत्य समस्या मी आणि माझे साणहत्य 
 श्रद्धाजंली व्यणक्त णततक्या प्रवृत्ती 
  मी आणि माझे वािक 

 
वरील वर्ीकरिावरुन वाङ् मयािी ताच्त्वक मीमासंा, गं्रथकारािा अभ्यास, कलाकृतींिा अभ्यास, 

वाङ् मयीन वृत्तीप्रवृत्तींिा णविार, कालखंडािा अभ्यास, वाङ्मय प्रकारािा अभ्यास, वाङ्मयीन प्रवाहािा अभ्यास, 
स्व वाङ्मय णवषयक णिणकत्सा अिा णवणवि पणरपे्रक्ष्यातून माडखोलकर आपली वाङ्मय णवषयक भणूमका णसद्ध 
करतात. स्व वाङ् मयणवषयक आणि स्वतेर वाङ् मयणवषयक कितनातून आणि वृत्तपत्राच्या माध्यमातून णविषेतः 
आणि प्रामुख्याने हे लेखन झालेले आहे. गं्रथ प्रस्तावना, मृत्युलेख, स्मृणतलेख, र्ौरवलेख, गं्रथ परीक्षिे, वाङ् 
मयीन ििात्मक पत्रव्यवहार, गं्रथ समीक्षा, अग्रलेख, व्याख्याने, आकािवािीवरील कितन, समकालीन 
वाङ्मयीन प्रवाहाचं्या अनुषंर्ाने झालेले वृत्तपत्रीय लेखन अिा स्वरुपात वरील गं्रथातील लेखन झाले आहे.  
 

माडखोलकरानंी स्व वाङ् मयणवषयक जी णिणकत्सा केली आहे तीही त्या त्या वाङ्मय प्रकाराचं्या 
सैद्धाणंतकतेवर भर देिारी नाही तर तात्कालीक णविार णवमिात्मक अिी झाली आहे. माडखोलकरािंी 
साणहत्य मीमासंा आणि समीक्षा णविार हा नव्या-जुन्याच्या संर्मावर उभा असलेला व समकालीन साणहत्य 
णवमिगकानंाही पेिात पकडिारा असाि समीक्षा णविार ठरला. साणहत्यािी ताच्त्वक मीमासंा करण्यासाठी 
संस्कृत साणहत्यिास्त्रािा आिार घ्यावयािा  आणि समीके्षसाठी पात्र पािात्य समीक्षा णनकषानंी काम भार्वायिे 
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या पेिात सापडलेल्या कालखंडाति न. कि. केळकर, श्री. कृ. कोल्हटकर, रा. श्री. जोर्, यािंी साणहत्य 
मीमासंा व समीक्षा अडकलेली होती. माडखोलकरही त्याला अपवाद नव्हते.  
 

‘संस्कृत कणव पंिका’ प्रमािे ‘आिुणनक कणव पंिकािंी माडंिी माडखोलकरानंी केली आणि त्याचं्या 
टीकात्मक लेखनाला प्रारंभ झाला तो वयाच्या एकणवसाव्या वषी! भारदस्त, संस्कृत प्रिुर, बहुश्रुत, तपिील 
बहुल अिी रोखठोक आणि मतप्रदिगनातील स्पष्टता व्यक्त करिारी समीक्षा माडखोलकरानंी णलणहली 
केिवसुत, बालकवी, रे. णटळक, र्ोकवदाग्रज, णवनायक यािें काव्यसंग्रह नुकतेि प्रणसद्ध होत असतानंा 
माडखोलकरानंी एका ऐणतहाणसक आणि मूल्यमापनात्मक दृणष्टकोनातून त्या त्या कवीिे वैणिष्ट्ट्य आणि रु्िदोष 
णदग्दिगन केलेले आहे. आपली स्वतंत्र व प्रवाहाणवरुद्ध जािारी अिी मते त्यानंी माडंली. केिवसुतानंा सै्त्रि 
ठरणविारे टीकाकार म्महिून त्याचं्या समीके्षिा आणि या गं्रथािा र्ाजावाजा झाला होता. माडखोलकराचं्या या 
पणहल्याि गं्रथावर णिपळूिकराचं्या लेखनिलैीिी सघन अिी िाप पडली आहे. ‘राष्ट्राच्या संसारात 
काव्यातील प्रबोििक्ती महत्वािी ठरते’ असे त्यािें प्रणतपाद्य होते व त्या अनुषंर्ाने आिुणनक कवींिा णविार ते 
करतात. प्रणतभेिे सामर्थ्यग, काळािे प्रयोजन, कणवतेिे घटक, या णवषयी णविार त्यानंी माडंले. ‘कणवतेिा 
अवतार णवश्वाला उदात्ततता आिण्याकणरता आहे. क्षणिक आवरे्ातून िाश्वत सत्य बाहेर काढण्यािे कायग 
कवीला करायिे असते’. महाराष्ट्रािी िार्ममक परंपरा लोपू न देता त्याच्या राष्ट्रीय भावना जार्ृत ठेवण्यािे 
महत्कायग आिुणनक कवींनी करावयािे आहे असा इिाराही माडखोलकरानंी णदला याि णविारानंा अनुलक्षनू 
‘महाराष्ट्रािे णविारिन’ या गं्रथात उहापोह केला. प्रत्येक कवीच्या जन्ममृत्यिूी नोंद करुन त्याच्या काळािा 
ऐणतहाणसक आढावा आणि णवश्लेषि या काळात सवगप्रथम माडखोलकरानंी केले आहे. हे णविषे! रे. 
णटळकाणंवषयी णलणहताना णटळक णिस्ती झाल्यामुळे महाराष्ट्र िमाला, परंपरेला आणि भावनानंा पारखे झाले 
असेही माडखोलकर नमूद करतात. केिवसुताचं्या कणवतेत आर्रकरािा सुिारिावाद आणि र्णरबाणंवषयीिी 
तळमळ णदसून येते आणि त्याचं्या कणवतेिे अतंरंर् जसे सखोल, सुंदर आहे तसे बणहरंर् सुंदर नाही. असाही 
िरेा मारतात. केिवसुताचं्या कणवतेतील दोषस्थळे माडखोलकर सटीक माडंतात. परके कल्पनाणवलास, 
भाषादोष, वृत्तदोष, माडखोलकरानंी दाखवनू णदले आहेत. माडखोलकर केिवसुताचं्या राष्ट्रीय भावनेने मात्र 
प्रभाणवत झालेले णदसतात. कवी णवनायकाणंवषयी माडखोलकर णजव्हाळ्याने णलणहतात. देिपे्रम, 
क्राणंतकारकािें णविार आणि पारतंत्र्याणवषयीिी िीड याणवषयी माडखोलकर णवश्रब्ितेने णलणहतात. 
केिवसुताचं्या कणवतेपेक्षा णवनायकािंी कणवता किी णनदोष आहे तेही पटवनू देतात. संस्कृतप्रिुर ओजस्वी 
भाषा यामुळे माडखोलकराचं्या पणहल्या वणहल्याि समीक्षा लेखनाला एक आक्रमक स्वरुप आलेले णदसते. 
णवनायकाचं्या राष्ट्रीय कणवतेिे मूल्यमापन करताना ‘राष्ट्रािे अंतःकरि, राष्ट्राच्या भावना आणि राष्ट्रािे णवकार 
ज्या कणवतेत आणवभूगत झालेले असतात ती राष्ट्रीय कणवता’ या अथाने णवनायक हे राष्ट्रकवी होते.  
 

‘आिुणनक मराठी कणव पंिक’ या गं्रथातून माडखोलकराचं्या टीकादृष्टीिी आणि साणहत्य णविारािंी 
णदिा णनणित झालेली णदसते. लेखन णवषयािा ऐणतहाणसक तपिील, समकालीन पयावरि, पािात्य 
णविारसरिींिा आणि लेखकािा प्रभाव, राष्ट्रीय भावना जार्ृती करिारा आिय, िलैी णविार या पद्धतीने 
माडखोलकर माडंिी करतात. तपिील बहुलता हा त्याचं्या लेखनािा णविषे आहे. त्यामुळे त्या काळात 
आस्वादक समीके्षिा एक मानदंड माडखोलकराचं्या समीके्षने घालून णदला होता. न. कि. केळकर आणि 
कोल्हटकर याचं्या समीके्षच्या प्रभावातून पि पृथर्ात्म होत माडखोलकरािंी समीक्षादृष्टी आणि साणहत्य णविार 
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आकार घेत होता तो त्याचं्या सवग गं्रथातून तसाि कायम राणहला. नवसमीके्षच्या प्रवाहात आणि पािात्य साणहत्य 
िास्त्राच्या प्रभावातही माडखोलकरािंा साणहत्य णविार फारसा वरे्ळे वळि घेऊन णसद्ध झाला नाही तर एकाि 
पद्धतीने तो आणवष्ट्कृत होत राणहला. ससं्कृत साणहत्यातील कालीदास भवभतूी यािंा संस्कार आणि 
मोरोपंताचं्या आयाभारतािा प्रभाव माडखोलकराचं्या पाणंडत्यावर णविषेत्वाने होता.  
 

‘णिपळुिकर काळ आणि कतृगत्व’ आणि ‘णवष्ट्िूकृष्ट्ि णिपळुिकर णद्वणवि दिगन’ या गं्रथातून गं्रथकारािा 
अभ्यास कसा असावा यािा आदिग माडखोलकरािंी टीका घालून देते. हे सवग लेखन एका श्रद्धायुक्त 
अन्तःकरिाने झालेले आहे. काही वळेा त्यामुळेि माडखोलकराचं्या समीके्षत भणक्तभावही उतरलेला णदसतो. 
णिपळूिकर, कोल्हटकर ही माडखोलकरािंी श्रद्धास्थाने होती. ‘दादोबा पाडुंरंर्, जोणतबा फुले भाडंारकर, 
रानडे आणि णिपळुिकर या सहा महापुरुषानंी आपल्या णविारानंा आणि वृत्तीने परतंत्र महाराष्ट्राच्या जीवनावर 
पणरिाम करिाऱया प्रमुख व्यक्ती होत्या’ असे माडखोलकर म्महितात. त्यात आर्रकरािें नाव घेत नाही हे 
णविषे. माडखोलकरानंा पुनरुज्जीवनवादी राष्ट्रवाद अणभपे्रत नव्हता तर व्यणक्तस्वातंत्र्यावर आिाणरत युयुत्सु 
राष्ट्रवादािी अपेक्षा माडखोलकरानंी ठेवली होती व ती साणहत्याने पूिग करावी अिी त्यािंी िारिा होती.  
 

‘णवलाणपका’ हा माडखोलकरािंा असाि एक स्वतंत्र व महत्वािा गं्रथ ठरतो. वैलाणपक काव्य आणि 
णवलाणपका, णवलाणपकेतील िोकात्मभान, टेणनसन, णमल्टन, गे्र, िलेे, च्व्हटमन, अनोल्ड, च्स्पनबनग या पािात्य 
कवींिी ‘इन मेमोणरयम्  ’ आणि मराठी सतंकवींपासून आिुणनक कवींपयंत िोकात्म कणवतेिे स्वरुप, अनुभवािी 
वैणिष्ट्ट्यपूिगता आणि आणवष्ट्कारािी संरिना याणवषयी सूक्ष्म कितन माडखोलकरानंी केले आहे. णवलाणपका या 
काव्यप्रकारात करुि आणि िातं या दोन रसािंा रमिीय संर्म झालेला असून णनवेद हा िातंरसािा )Elegy) 
स्थायीभाव असून करुिा रसािे पयगवसान अखेरीस िातं रसात होते. जर्न्नाथ पंणडत, के्षमेंद्र यािंी करुिा 
रसणवषयक मते आिाराला घेऊन ‘अजणवलाषा’ अतके श्रेष्ठ काव्य जर्ात सापडिार नाही असा णनष्ट्कषग 
माडखोलकर काढतात. स्नेन्सरपासून च्स्वनबमग पयंत जे वैलाणपक कवी इंग्लंडमध्ये उदयाला आले ते पढीक 
आणि प्रणतणष्ठत होते. साणहत्यातील कोित्या ना कोित्या परंपरेिे ते प्रणतणनिी होते; ककवा प्रवतगक होते. 
वैयणक्तक दुःखातून णवलीणपका हे काव्य णनमािा हेते. ‘णवसाव्या ितकाच्या पूवािात पिंवीस वषाच्या अंतराने जी 
दोन महायुदे्ध झालीत. त्यात परंपरार्त सासं्कृतीक आदिांिा उच्िेद होऊन रे्ला. रणियन साम्मयवादी 
क्रातंीतून णनमाि झालेल्या वर्ीय आणि पक्षीय हुकूमिाहीने व्यणक्तस्वातंत्र्यािी अमानुष र्ळिेपी केली, त्यािा 
पणरिाम कणवतेवर झाला. याणंत्रक अणिकारिाहीिा णनषेि कवींनी नोंदणवला. मानवी आदिग आणि मानवी 
आकाकं्षा यािंा णवध्वसं झाल्यामुळे णवकृती, वैफल्य आणि त्यातून उफाळलेला उपरोि यािें सावट णवसाव्या 
ितकातील पािात्य साणहत्यावर पडलेले आहे. ‘णदवसलॅन्ड’ हे काव्य म्महिजे या वैफल्यािे रुपकात्मक 
िब्दणित्र ठरते. णवसाव्या ितकातील पूवािातील कवींवर माक्सग आणि फ्राईड यािंी िाप आहे. स्वप्पनमीमासंा 
आणि क्राणंतत्व याचं्या णमलाफातून दुसऱया दिकातील कवीिा र्ट अणतवास्तणवकवादाकडे झुकला. णवफलता 
हा णवसाव्या ितकाच्या पूवािातील णवलाणपकािंा उर्म आणि आिय आहे, असा णनष्ट्कषग माडखोलकरानंी 
काढला आहे. यावरुन त्याचं्या काव्याभ्यास आणि जार्णतक समाजकारि व राजकारि याणवषयीिी समज 
लक्षात येते.  
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आिुणनक मराठी णवलाणपकावंर संस्कृत आणि इंग्रजी वैलाणपक काव्यािी िाया णदसते. कृष्ट्ििास्त्री 
णिपळूिकर, र्िेि िास्त्री लेले, या कवींनी जर्न्नाथ पणंडताच्या करुि णवलापािे तर नी. ब. भवाळकर, लें भे, 
मोर्रे, रहाळकर, रे. णटळक, आर्ाि े यानंी इंग्रज वळिािी णवलाणपका र्ीते णलणहलीत. ‘िोकावतग’, 
‘बाष्ट्पाजंली’, ‘बापािे अश्र’ू या महत्वाच्या णवलाणपका माडखोलकरानंी ठरणवल्या आहेत. प्रस्तुत गं्रथात 
माडखोलकरािंा इंग्रजी आणि ससं्कृत साणहत्यािा व्यासंर् लक्षात येतो. माडखोलकरानंी काव्यािा णविार 
करताना, व्यणक्त स्वातंत्र्य, राष्ट्रपे्रम आणि भावनात्मकता यानंा णविषे महत्व णदले आहे. भारतीय अध्यात्म, 
राष्ट्रभक्ती, आणि व्यणक्त स्वातंत्र्य यािंा उद्ध घोष माडखोलकरंनी केलेला आहे. इंग्रजी काव्य, संस्कृत काव्य, 
संस्कृत साणहत्यिास्त्र आणि मराठी काव्य यािंा अभ्यासपूिग आलेख माडखोलकराचं्या साणहत्य णविारातून व्यक्त 
झाला आहे.  
 

माडखोलकराचं्या पूवग परंपरेत आणि माडखोलकराचं्या वतगमानकाळात मराठी टीकाकारािंी एक णपढी 
साणहत्य णविार माडंत होती. साणहत्यािे स्वरुप, णनर्ममती पे्ररिा, प्रयोजन णविार, प्रणतभेिे सामर्थ्यग याणवषयी या 
काळात ससं्कृत साणहत्य िास्त्राच्या आिाराने जाव े लार्ले होते तर समीक्षा करण्यासाठी मात्र संस्कृत 
साणहत्यिास्त्र अपुरे वाटत होते ही त्यािंी अडिि लक्षात येते. के. ना. श्री. के.  क्षीरसार्र, रा. श्री. जोर्, 
माडखोलकर यािंा साणहत्यणविार किी मानसिास्त्राच्या अंर्ाने, किी लणलतकलाचं्या अनुषंर्ाने तर किी 
णिपळूिकरानंी णदलेली णदिा व श्रीपाद कृष्ट्िानंी णतला णदलेले कलावादािे वळि यामध्येि घोटाळत होती. 
त्यामुळे साणहत्यकृतीच्या पाठीमारे् असलेली णनयम, व्यवस्था णतच्यात अत्युस्युत असलेल्या सकंल्पना याचं्या 
संदभात संस्कृत साणहत्यिास्त्रािा आिार घेतला रे्ला. साणहत्य कृतीिा आस्वाद आणि साणहत्यकृती मार्ील 
तत्वमीमासंा यामध्ये णनणित नवीन णविार आलेला नव्हता. ‘णवश्लेषि हा िास्त्रािंा आत्मा आहे तर सवगि 
लणलतकलािंा आत्मा सशं्लेषि हा असतो’ असे माडखोलकर मानतात. ककबहुना माडखोलकरानंी 
युर्मानाप्रमािे नवीन साणहत्य िास्त्रािी माडंिी करावी अिी अपेक्षा माडखोलकरािें रु्रु श्रीपाद कृष्ट्ि यानंी 
व्यक्त केली होती. माडखोलकरािंा तसा व्यासंर्ही होता पि वृत्तपत्रीय माध्यमाति हे लेखन आल्यामुळे 
तळस्पिी णविारणवमिग माडंण्याइतकी फुरसत माडखोलकरानंा णमळाली नाही. मात्र तसे पाणंडत्य आणि प्रज्ञा 
त्यािंी होती. डॉ. मा. र्ो. देिमुखाचं्या ‘भावर्ंि’ या प्रमेय णसद्धातंनाला णवरोि करतानाही ती णदसून येते.  
 

मराठी वाङ्मय आणि साम्मयवाद, साम्मयवाद आणि लैकर्क नीती, अणभजात म्महिजे काय? लणलतकला 
आणि लणलत वाङ्मय, प्रणतभा, भाववािी, वाङ्मय आणि नीती, वाङ् मयातील प्रणतकबब,े कला हीि कसोटी, 
साणहत्यािी पणरभाषा, साणहत्यातील युर्कल्पना, मराठी वाङ्मयािी जीवन मूल्ये, लणलत वाङ्मयािी जीवन 
मूल्ये’, लणलत वाङ्मयातील वास्तव साच्स्मत समािी - या सवग साणहत्य णवषयक प्रश्नािंा खल माडखोलकरानंी 
केला आहे. अनेक कलाकृतींच्या परीक्षिातून, वृत्तपत्राच्या माध्यमातून माडखोलकरानंी माडंला आहे. त्यात 
जीवनभाष्ट्य जसे उतरले आहे तसेि वाङ्मय भाष्ट्यही उतरले आहे. अिी व्यापक वाङ्मय आणि जीवन यािंी 
मीमासंा माडखोलकर करतात. ही भणूमका स्वीकारल्यामुळे समाजकारि, राजकारि, संस्कृणतकरि याचं्या 
अनुषंर्ाने साणहत्य मीमासंा माडखोलकर करतात. साणहत्य हा ससं्कृिी िा दपगि आहे ही त्यािंी भणूमका होती. 
‘जीवनाइतके वैणित्र्यपूिग दुसरे काही नाही या वैणित्र्यपूिग जीवनातील हृद्य व रम्मय वाटिाऱया भार्ािे कल्पनेच्या 
साहाय्याने व िब्दाचं्या सािनाने केलेले णित्रि म्महिजेि लणलत वाङ्मय’ असा जीवन आणि साणहत्यािा 
समन्वय माडखोलकर अपेणक्षतात. इतर लणलत कलाचं्या मानाने लणलत लेखनकला ही अणिक संस्कार सुलभ 
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असते. िब्द हे भावाच्ष्ट्कारािे माध्यम आहे आणि ते परंपरायुक्त व समाजसापेक्ष असते. म्महिून लेखनकला ही 
जीवनाला व समाजाला बािंलेली असते. वास्तवािी कलेिे इमान प्रणतकबब स्वरुप नसून पणरवतगनाच्या 
स्वरुपािे असाव.े कलेने राष्ट्राणभमान जार्ृत करावा आणि व्यणक्त स्वातंत्र्यािीही जोपासना करावी ही 
माडखोलकरािंी णविारिारा त्याचं्या समग्र साणहत्यािे सूत्र आहे, अनुभव कें द्र आहे.  
 

साणहत्य मीमासेंच्या संदभात न. कि. केळकर यानंा माडखोलकर रु्रुस्थानी मानतात पि त्याचं्या 
सणवकल्प समािीच्या णसद्धातंावर णलणहताना मात्र माडखोलकरामंिील वर्मिष्ट्िू टीकाकार प्रभावी ठरला आहे. 
साच्स्मत समािीिी उपपत्ती त्यानंी माडंली- यावरुन लौणकक जीवनातील स्नेह, मतै्री, आदर आणि साणहत्य 
मीमासंा यात माडखोलकरानंी र्ल्लत केली नाही. ‘भावर्ंिावर, आके्षप घेऊ नही डॉ. देिमुखािें माडखोलकर 
अखेरपयंत ज्येष्ठ स्नेही आणि णहतकितक होते. त्यािंा दुसरा णसद्धातं म्महिजे साणहत्यािे साफल्य अनुकृतीत 
नाही. पनुःप्रत्ययात नाही तर जीवनातील अमानुष उदात्तता व उदात्त अमानुषता येण्यात आहे असा प्रणतपक्ष ना. 
सी. फडके याचं्या पुनःप्रत्ययािा आनंद या प्रयोजन णविारात माडखोलकर करतात. लणलत वाङ्मयातील 
वास्तव हेि मुळात अद्ध भतु आणि अवास्तव असते. लौणककाच्या प्रभावाखाली असलेल्या मानवी मनाला 
अलौणककािा आस्वाद देिे व त्याच्या उद्ध बोिनाने मानवी मनािा णवकास घडवनू आििे हेि श्रेष्ठ साणहत्यािे 
प्रयोजन आहे. अणभनवरु्प्त आणि के्षमेंद्र याचं्या णविारातून त्यानंी ही संकल्पना णसद्ध केली आहे. जर्ातील 
कोितीही णविारप्रिाली आणि मतप्रिाली ही कलेिा णवषय होऊ िकेल पि कलेिा णनकष णतने स्वतःला 
म्महिवनू घेउ नये अिी रास्त ताणकद माडखोलकर देतात. कारि इंग्रजी आणि संस्कृत या दोन्ही साणहत्य 
िास्त्रीय परंपरािंा दाडंर्ा व्यासंर् त्याचं्याकडे आहे. वाङ्मय आणि नीती याणवषयीही माडखोलकर स्पष्ट णविार 
माडंतात. मानवी प्रकृतीि जर सत्व-रज-तप अिी णत्ररु्िात्मक आहे तर वाङ् मयही तसे का असू नये? केवळ 
सत्विीलता किी अपेणक्षत येईल? असा मूलर्ामी प्रश्न अनेक णठकािी माडखोलकर प्रर्ट करतात. 
माडखोलकरानंी णवणवि ‘साणहत्य समस्यािंा’ िोि घेतला आहे. त्याचं्या याि िीषगकाच्या गं्रथात साणहत्य 
मीमासंा आणि आस्वादन याणवषयी माडखोलकर ििा करतात. ‘साणहत्य िलाका’ मध्येही आपि आस्वादक 
समीक्षा केली पि ती परीक्षिवजा का झाली यािा िोि माडखोलकरानंी घेतला आहे. माडखोलकरानंी 
आपल्या कादंबऱयानंा णवस्तृत प्रस्तावना णलहून या कादंबऱया किा वािाव्या यािी समज वािकानंा णदली आहे. 
त्यािप्रमािे णवमिात्मक गं्रथाचं्या प्रास्ताणवकातूनही आपली वाङ् मयणवषयक भणूमका णविद केली आहे. 
णतच्यात काळानुरुप फारसा बदल घडून आला आहे असे मात्र नाही.  
 

उद्ध बोिन आणि नवप्रत्यय, साणहत्य णनर्ममतीत कोित्या मनःिक्ती कायगरत असतात आणि ती णनर्ममती 
साच्स्मत समािीतून होते का? साणहत्यातील णवणवि प्रवृत्ती कोित्या असतात आणि त्या का णनमाि होतात 
आणि त्याचं्या साणहत्याच्या स्वरुपािी कोिता संबिं असतो आणि साणहत्यणनर्ममती करिारा लेखक हा प्रणतभा 
स्वतंत्रतेने साणहत्य णनर्ममती करिारा असावा अिी अपेक्षा माडखोलकरानंी ठेवलेली णदसते. यावरुन साणहत्य 
म्महिजे काय? साणहत्य णनर्ममतीत कल्पनािक्तीिे स्वरुप कसे असते? साणहत्याच्या वर्ीकरिािे तत्व कोिते या 
साणहत्यिास्त्रीय प्रश्नािंा णविार माडखोलकरानंी केलेला नाही. साणहत्यािा मूल्यणविार, साणहत्य आणि इतर 
लणलत कला या णवषयी णनसटते णनष्ट्कषग माडखोलकर नमूद करतात.  
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मराठीमध्ये साणहत्यिास्त्र आणि सौंदयगिास्त्र यािंी एकपोती अणभव्यणक्त झाली नाही यािी हळहळही 
माडखोलकर नमूद करतात. ते म्महितात, ‘साणहत्यिास्त्र आणि सौंदयगिास्त्र याचं्याही बाबतीत णविार आणि 
पणरभाषा यािंा र्ोंिळ मराठीत झालेला आहे. भरताच्या नाट्यिास्त्रात साणहत्याबरोबर इतर लणलतकलािंा 
णविार हा नाट्यािी उपारें् म्महिून झाला आहे.’ भरताप्रमािे ॲणरस्टॉटलनेही सवग लणलतकलानंा पायाभतू 
असलेले सौदंयग तत्व त्याच्या अनुषंर्ाने काव्य कलेबरोबर इतरही कलािें णववरि केले आहे. पािात्य साणहत्य 
िास्त्रािा आणि सौंदयगिास्त्रािा जसा णवकास झाला तसा मराठीत झाला नाही असे माडखोलकरानंा वाटत होते. 
श्रेष्ठ साणहत्याणवषयीही माडखोलकर म्महितात, ‘णवदग्ि साणहत्यातील वास्तव हे णजतके अमानुष आणि अद्ध भतु, 
पि त्याबरोबरि भव्य आणि उदात्त असेल णततके ते साणहत्य थोर! कोितीही साणहत्यकृती ही नुसती 
सुबक,सुंदर, मोहक ककवा रमिीय असून भार्त नाही. व णतच्यापासून करमिूक, रंजन, णवश्रातंी, णवरंरु्ळा 
ककवा आनंद प्राप्त होऊनही मनािे सामािान होत नाहीत तर णित्तवृत्ती थरारुन सोडिारा, हृदयािा थरकाप 
करिारा ककवा मनाला आणि बुद्धीला णवश्वातील अलौणककािा साक्षात्कार घडणविारा अद्ध भुतािा अंि ज्या 
प्रमािात त्या साणहत्यात असेल त्या प्रमािात ते ‘लोकोत्तर िमत्कार प्राि साणहत्य’ थोर ठरते,” ही 
माडखोलकरािंी णविाने आज जिीच्या तिी कुिीही स्वीकारिार नाहीत. पि आक्रमकपिे णविार प्रदिगन हा 
माडखोलकराचं्या णठकाििा जो पत्रपणंडत आहे त्याच्या ईष्ट्येतून ही आक्रमकता णसद्ध झाली आहे. ‘साणहत्य हा 
संस्कृतीिा जसा दपगि आहे तसाि मानवी अच्स्मतेिा अत्युच्च आणवष्ट्कार आहे’ असाही माडखोलकर 
आध्याच्त्मक पातळीवर साच्स्मत समािीिा ऊहापोह करतात. साणहत्याच्या रसास्वादािी प्रणक्रया हा सुद्धा 
अच्स्मतेिाि णवलास आहे म्महिजे असे की कवीिी अच्स्मता ही आपल्या आणवष्ट्काराने ज्यावळेी रणसकाच्या 
अच्स्मतेिे उद्ध बोिन करते त्यावळेी कवी आणि रणसक हे तादात्म्मयाच्या समान भणूमकेवर येऊन रसास्वादािा 
आनंद रणसकाला लुटता येतो. साणहत्यािा णनमाता आणि भोक्ता यािंी रसास्वादािी समािी ही उत्पत्ती आणि 
उपभोर् यावळेी स्वयमेव लार्ते ती समािी साच्स्मत समािी म्महिजे अच्स्मता युक्त समािी होय. मीपिाच्या 
जाणिवनेे युक्त पि अहंकारापासून मुक्त, साक्षीणनष्ठ आणि प्रकृणतणनष्ठ, अन्तमुगख आणि बणहमुगख अिी जी दुहेरी 
अच्स्मतायुक्त समािी ती साणहत्यािा णनमाता व भोक्ता या दोघानंाही ब्रह्मास्वाद आणि रत्यास्वाद या दोहोंिा 
केवळ सहोदर अिा अलौणकक आनंदािा साक्षात्कार घडवनू देते.’ या णठकािी माडखोलकर आध्याच्त्मक 
पणरभाषेत वाङ्मयानंदािी उपपत्ती सारं्ण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कणवर्त आणि रणसकर्त सािारिीकरिािी 
अपेक्षा त्यानंा अणभपे्रत असावी असे स्पष्ट णदसते पि ती पणरभाषा माडखोलकर उपयोणजत नाहीत. मीपिािी 
जािीव, अहंकार, साणक्षणनष्ठ आणि प्रकृणतणनष्ठ ही सारी पणरभाषा अध्यात्मिरि अिी पणरभाषा आहे. यावरुन 
माडखोलकराचं्या प्रणतभेिा पैस कसा व्यापक आणि सखोल होता हे लक्षात येईल. त्यानंा वाङ्मय णवषयक एक 
ममगदृष्टी होती आणि ती इगं्रजी, संस्कृत भाषेतील वाङ्मयाच्या कितनातून प्रर्ल्भ झाली होती. वादळी 
झंझावाताप्रमािे आपली मते माडंीत जािे ही त्यािंी िलैी होती. त्यासाठी णवपुल पुराव,े आिारगं्रथ, 
णविारप्रिाली यािें उपयोजन माडखोलकर नीटस करीत रे्लेत. त्यािा पणरिाम असा झाला की 
माडखोलकरािंी समीक्षा आणि साणहत्य णविार हा तपिीलबहुल आणि वािनीय झाला आहे. सूक्ष्म तपिील, 
िणरत्रात्मक माणहती, समकालीन वातावरि, णवषयािे वैणिष्ट्ट्य यािंा यथासारं् परामषग माडखोलकरानंी 
णवस्ताराने केलेला आहे. वािनीयता हा त्याचं्या साणहत्यणवमिािा रु्ििमग आहे.  
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माडखोलकरानंी मराठी समीके्षलाही समदृ्ध केले आहे. त्यात िणरत्रात्मक समीक्षा ही अणिक समदृ्ध 
केली. माडखोलकरानंी िणरत्रात्मक, ऐणतहाणसक, सजृनिील, समाजिास्त्रीय, मानसिास्त्रीय अिा अनेक 
समीक्षा प्रकारातून समीक्षा केली आणि त्यातही स्ववाङ्मय णवषयक णिणकत्साही भरपूर केलेली आहे.  
 
चशरत्रात्मक ्मीक्ा –  
 

व्यणक्तरेखा, श्रद्धाजंली, व्यणक्त णततक्या प्रकृती, कोल्हटकर, णिपळूिकर, आंबेडकर, ना. भा. खरे, 
डॉ. राघवदंे्रराव, दयानंद सरस्वती, सयाजीराव र्ायकवाड, िोंडो केिव कवे, जमनालाल बजाज, मा. ज. 
कानेटकर, दादा िमाणिकारी, र्िपतराव बोडस, पु. रा. लेले, णहराबाई, काकासाहेब र्ाडर्ीळ, खाणडलकर, 
काका कालेलकर, ना. सी. फडके इत्याणद णवणवि के्षत्रातील णविारवतंावंर माडखोलकरानंी लेखन केले आहे. 
त्या त्या व्यणक्तमत्वािी जडिघडि, त्याच्यावरील ससं्कार, त्यािें कतृगत्व, जन्म मृत्य,ू िकै्षणिक पात्रता, 
णविारसरिी, आवडीिे णवषय असा सारा तपिील परुवनू माडखोलकर व्यणक्तरेखाटन करतात. त्यातही 
आजूबाजूिे वातावरि, संस्कृती, स्त्रीपुरुष यािेंही णित्रि माडखोलकराचं्या लेखातून येत असल्यामुळे 
व्यणक्तरेखािें यथातथ दिगन घडणवले रे्ले आहे. वरील काही व्यक्तींिा णनकट सहवास माडखोलकरानंा 
णमळाला होता. काही व्यणक्तरेखािंा ससं्कार त्यानंी स्वीकारला होता कलावतं, राजकारिी, वके्त, समाजणिक्षक 
यािें दिगन ‘व्यणक्तरेखा’, ‘श्रद्धाजंली’, ‘अविषे’ गं्रथात लेख णवषय झालेल्या व्यणक्तणित्राणवषयीिी रु्िग्राहकता, 
मयादा, स्वभावणविषे यािंा स्पष्ट णनदेि आलेला असतो. सखोल कितनापेक्षा सवांर्ीि तपिीलवार माणहती 
पुरणविे यावर माडखोलकरािंा भर असतो त्यामुळे त्यािें हे गं्रथ आज तत्कालीन मराठी अच्स्मतेिा आणि 
वातावरिािा असा दस्तऐवज ठरतो. माडखोलकरानंी मराठीतील िणरत्रात्मक समीक्षा णनणिति समदृ्ध केलेली 
आहे पि वािकािें आणि अभ्यासकािें जाव े तसे लक्ष त्याचं्या या कितनाकडे रे्लेले नाही. ‘णवलाणपका’ हा 
माडखोलकरािंा सुरवातीला गं्र थ होता पि ‘श्रद्धाजंली’ ‘व्यणक्तरेखा’ या गं्रथात आलेले मृत्युलेख याच्यािंी 
त्यािे साम्मय आहे. स्मृणतलेख, मृत्युलेख कसे णलहावते यािंा वस्तुपाठ माडखोलकराचं्या या गं्रथातून णमळतो.  
 

िणरत्रात्मक समीके्षप्रमािेि माडखोलकरानंी स्वसाणहत्य णनर्ममतीिा, सृजनप्रणक्रयेिा िोि घेतला आहे 
तोही वरे्वरे्ळ्या णनणमत्ताने! ‘माझे आवडते लेखक’, ‘माझे आवडते कवी’, ‘माझे लेखन रु्रु’, ‘मी आणि माझे 
साणहत्य’, ‘माझे कादंबरी लेखन’, ‘मी आणि माझे लेखन’, ‘माझी साणहच्त्यक वाटिाल’, ‘मी आणि माझे 
वािक’, ‘माझी नभोवािी ’, ‘माझे आवडते लेखक’ या सवग गं्रथातून लेखक म्महिून माडखोलकरािंी झालेली 
जडिघडि, व्यक्तींणवषयीिी सहृदयता, लौणकककायग मनावर होिारा पणरिाम याणवषयी माडखोलकरांनी 
अणतिय णवस्ताराने णलणहले आहे. तसेि त्यानंी जे जे वाङ्मय प्रकार हाताळले त्याणवषयी णवपलु णलणहले आहे. 
पैकी आपल्या लेखन रु्रंुणवषयी )वृत्तपत्र+साणहत्य( खूप णलणहले आहे. आणि त्या त्या व्यणक्तत्वािंा आपल्यावर 
कोिता आणि कसा पणरिाम झाला यािाही तपिीलवार णविार माडंला. स्वतःच्या साणहत्यािी मीमासंाही 
माडखोलकरानंी अणतिय प्रामाणिकपिाने केली. वृत्तपत्रीय लेखन हा त्यािंा आनंददायक आणवष्ट्कार आहे तर 
कादंबरी लेखन हे सौ. िातंाबाईंच्या सारं्ण्यावरुन आणि अथग प्राप्तीसाठी केले असे ते प्राजंळपिाने कबलू 
करतात. वाङ्मयाकडे आणि स्वतःच्या साणहत्याकडे माडखोलकर कोित्या दृष्टीने बघतात यावरही प्रकाि 
पडतो. नभोवािीवरुन णदलेली व्याख्याने, व्यासपीठावंरुन णदलेली व्याख्याने नैणमणत्तक स्वरुपािी आहेत. आणि 
त्यात स्व साणहत्य, साणहत्य णवषयक समस्याणंवषयीिे कितन माडखोलकरानंी केलेले आहे.  
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स्मृणतलेख, मृत्युलेख, व्यणक्तणित्रिात्मक लेख, समकालीन महत्वाच्या कलाकृतींिी परीक्षिे, 
वाङ्मयीन समस्यािें उद्ध घाटन करण्यात माडखोलकर यिस्वी ठरले आहेत. तसेि माडखोलकरानंी वैिाणरक 
णनबिं लेखनाला एक नवी उंिी आणि अथगपूिगता णदली. िणरत्रात्मक समीके्षिे णनकष णसद्ध केले. साणहत्यिास्त्र 
आणि वाङ्मयीन समीक्षा यािें णसद्धातं आपल्या पद्धतीने माडंण्यािा प्रयत्न केला. वण्यग व्यक्ती णवषयीिी 
रु्िग्राहकता आणि साणहत्य समस्याणंवषयीिा णजव्हाळा यामुळे माडखोलकरािें सारेि लेखन वैिाणरक णनबिं 
सदृश्य झाले असून त्यािी वािनीयता णविषे लक्षात राहण्यासारखी आहे. टीकात्मक लेखनाने माडखोलकरानंी 
आपली वाङ्मयीन कारकीदग सुरु केली पि माडखोलकर वािकाचं्या लक्षात राणहले ते वृत्तपत्रपंणडत आणि 
कादंबरीकार म्महिनूि! या दोन्ही के्षत्रातील त्यािें योर्दान णवलक्षि आहे.  
 

माडखोलकर हे राजकारिािे आणि समाजकारिािे अतंरंर्दिगन आपल्या साणहत्य णनर्ममतीतून आणि 
साणहत्य णविार दिगनातून घडणविारे लेखक आहेत. ते आपल्या काळािे साक्षीदार ठरले आहेत. अनेक नेत्यािें 
राजकीय िढउतारािें खेळ माडखोलकरानंी फार जवळून बणघतले आहेत. त्यािे प्रणतकबब त्याचं्या 
कादंबऱयातून घडले आहे. पि त्या व्यणक्तत्वाणवषयी णलणहतानंा मात्र औणित्यभरं् होऊ णदलेला नाही. क्रौयग, 
र्टबाजी, कारस्थाने, मनािा णहिकसपिा, सते्तिा उन्माद, भोर् णवलास इत्याणद राजकारिातील भ्रष्टतेिे 
प्रणतकबब कादंबरीत उमटले आहे तर श्रद्धाजंली लेखातून वृत्तपत्रीय िौकटीत माडखोलकरानंी तपिीलवार 
माणहती पुरणवली आहे. व्यासंर्ी वृत्ती, सूक्ष्म णनरीक्षि आणि वण्यग णवषयासंदभातील अथारं् आदर यामुळे 
माडखोलकरािंा साणहत्य णविार ऐसपैस आणि ससं्कृत इंग्रजी णनकषाचं्या अंर्ाने जािारा झाला आहे. 
प्रस्तावना, परीक्षिे आणि वृत्तपत्रािंी मार्िी या पे्ररिेतून माडखोलकरािें टीकात्मक लेखन झाले आहे. 
त्यामुळे वृत्तपत्र िौकटीच्या मयादा माडखोलकराचं्या लेखनावर पडल्या. माडखोलकरानंी ‘स्वैर णविार’ 
माडंले. गं्रथकार, कलाकृती, कालखंड, प्रवृत्ती, वाङ्मय प्रकार यािंा णविार वृत्तपत्राच्या मयादेत 
माडखोलकरानंी केलेला आहे. एक िस्त्र म्महिून माडखोलकरानंी आपल्या साणहत्य कितनाकडे बणघतले आहे. 
कितनिीलता आणि र्ाभंीयग यापेक्षा तपिील बहुलता आणि आक्रमकता यावर माडखोलकरािंा समस्या 
सोडणवण्यात भर होता. साणहत्याकडे पाहण्यािी दृष्टी आणि जीवनावर साणहत्यािा होिारा पणरिाम असा िोि 
माडखोलकर घेतात. माडखोलकरािंा र्ोष्टीवले्हाळ स्वभाव त्याचं्या टीकात्म लेखनातही उतरला आहे. त्यािा 
पणरिाम म्महिजे माडखोलकराचं्या लेखनाला एक प्रकारिी प्रत्यक्षता आलेली आहे. कल्पनारम्मयतेच्या 
आणवष्ट्कारातुरतेतून जिा त्याचं्या कादंबऱया नटल्या आहेत तिी साणहत्य दिगनातूनही कल्पनारम्मयता डोकावते. 
राष्ट्रवाद, इणतहासा णवषयी णवलक्षि पे्रम, संस्कृती णवषयीिा साथग अणभमान, कला आणि जीवन याचं्या 
समन्वयािी िडपड, बहुश्रुतता यािें प्रणतकबब माडखोलकराचं्या लणलत साणहत्यातून जसे उमटले आहे तसेि ते 
टीकात्म लेखनातूनही उमटले आहे. आकषगक माडंिी आणि तपिीलािी णवपलुता यामुळे माडखोलकरािें 
टीकात्मक लेखनही लोकणप्रय ठरते पि कितनिील सैद्धाणंतक पातळीपयंत पोहोिले नाही. परस्पर णवरोिी 
णसद्धातं णततक्याि णजव्हाळ्याने माडखोलकर माडंत की वािकािी फसर्त होण्यािी िक्यता असते.  

 
माडखोलकरानंी केलेला साणहत्य णविार हा कला आणि जीवन यािंा संबोि तपासिारा साणहत्यणविार 

ठरतो. त्यािे स्वरुप सलर् एकसिं एकपोती असे नाही तर त्रुणटत पद्धतीने तो त्याचं्या सवग गं्रथात णवखुरलेला 
आहे. त्याच्या णविारामंारे् असलेली भणूमकाही एकसिं अिी नाही. त्या त्या काळातील णविारप्रिालींिा प्रभाव 
माडखोलकराचं्या भणूमकेवर पडलेला णदसून येतो. माडखोलकराचं्या साणहत्य णविारािें स्वरुप संकल्पनात्मक 
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सैद्धाणंतक माडंिीिे नसून सृजनिील कलावतंाने केलेला तो साणहत्य णविार आहे. कलाणवषयक आणि 
साणहत्य णवषयक कितन प्राणतक स्वरुपािे असे स्वतंत्र आहे. मळलेल्या वाटेने जािारे नाही. काहीिी र्ूढता 
णनमाि करिारे असे आहे. काही वळेा णवरोिाभासावर तो कलाणविार आिारलेला असतो. कलेच्या 
स्वरुपासबंंिी साक्षात्कारी जािीव आध्यात्मिरि होतानंा णदसते. त्यामुळेि माडखोलकरािंा कलाणविार 
जीवन णविार आणि साणहत्य णविार व्यापक आणि ऐसपसै असा होतो. तो र्ोळीबंद रेखीव आखीव असा असत 
नाही. त्यामुळे माडखोलकराचं्या साणहत्य णविारािंी तकग संर्त माडंिी करिे कठीि होऊन जाते.  
 

माडखोलकरानंी केलेला साणहत्य णविार एकीकडे तो मानवी संस्कृतीच्या णविारावंर आिारलेला आहे 
तर दुसरीकडे त्याला अदै्वतािी ितैन्य तत्वािी पाश्वगभमूी आहे. माडखोलकर स्वतः कवी, कथाकार, 
णनबिंकार, कादंबरीकार, वृत्तपत्रपंणडत असे आहेत. त्याचं्या साणहत्य णनर्ममतीिा अनुभव णवपलु आणि 
णवणवितापूिग आहे. त्यािी रणसकताही व्यापक आहे. त्यानंी पौवात्य पािात्य, प्रािीन अवािीन, अक्षर साणहत्यािे 
पणरिीलन केलेले आहे. णवणवि कला प्रकारातील कलाकृतींिा आस्वाद घेतलेला आहे आणि त्यानंी आपली 
रणसकता प्रािीन- अवािीन आणि पौवात्य पािात्य समीके्षतून व्यक्त केली आहे. त्यानंी णवणिष्ट ज्ञानणिस्तींिा 
आणि णवद्यािाखािंा पद्धतिीर अभ्यास केलेला नसला तरी त्याचं्या णवविेनाला साणहत्यादी कलापं्रमािे 
णवज्ञान, तत्वज्ञान, अध्यात्म आणि मानसिास्त्र यािंी थोडीफार पाश्वगभमूी आहे. त्यातही त्याचं्या साणहत्य 
णविारावर आणि कला णविारावर औपणनषणदक जीवन कितनािी िाया अंिुक स्वरुपात णदसते. आपल्या 
णविारानंा पुष्टी देण्यासाठी ते साणहत्यिास्त्रीय ककवा कला मीमासेंतील संदभग न देता त्या ऐवजी उपणनषदे, 
रामायि, महाभारत, मोरोपतंािें आयाभारत आणि पािात्य कलावतं लेखकािंा अवतरिािंा कौल लावतात 
त्यामुळे भाविुष्ट्कता अिी त्याचं्या लेखनाला येत नाही. णविार आणि भावना याचं्या संर्मातून भावनेला झुकते 
माप णमळत माडखोलकरािंा साणहत्य णविार आणवष्ट्कृत होतो आणि त्याला आिार असतो तो जीवनावरील 
आणि साणहत्यावरील बळकट श्रदे्धिा. या व्यणक्तमनावर पािात्य ज्ञानािे आणि साणहत्यािे संस्कार झाले असले 
तरी त्यािंा भारतीय कपड त्याचं्या आग्रही आणि आक्रमक णविार दिगनातून णदसून येतो.  
 

माडखोलकरानंी केलेला साणहत्य णविार असा बहुपेढी आहे. साणहत्य तत्व मीमासेंपासून उपयोणजत 
समीके्षपयंत तो पसरलेला आहे. साणहत्य तत्वमीमासंा करताना साणहत्यािे प्रयोजन, काव्यकारि, काव्यलक्षि, 
अलंकार णविार, औणित्यणविार, कलावतंािे स्वातंत्र्य, जीवन आणि साणहत्य यािंा अनुबिं व त्यातून णनमाि 
होिारी वाङ्मयमूल्ये आणि जीवनमूल्ये यािंा णविार कलेच्या अंर्ाने आणि जीवनाच्या अंर्ाने माडखोलकरानंी 
केला आहे. तर कादंबरीतून णवदभािा सासं्कृणतक आणि सामाणजक इणतहास राजकारिासह माडंला आहे. 
साणहत्य हे समाज प्रबोिनािे सािन आहे. ते एक िस्त्र आहे अिी त्यािंी िारिा होती. कल्पनापूणरत 
राष्ट्रवादािा पुरस्कार त्यानंी आपल्या साणहत्यातून केला. ते जसे वृत्तपत्र णवद्यािास्त्रािे भीष्ट्मािायग ठरतात 
तसेि वाङ्मयाच्या बाबतीत णवदभािे णवष्ट्िुिास्त्री णिपळूिकर ठरतात! अभ्यासकाचं्या अभ्यासासाठी 
माडखोलकरानंी आपल्या लेखनातून अनेक णदिा आणि मार्ग दाखवनू णदले आहेत. त्या णदिानंी आणि मार्ाने 
आजच्या अभ्यासकानंी साणहत्य णविार पुढे नेला पाणहजे इतकेि! ‘वतगमानपत्रािी किेरी म्महिजे मानवी 
स्वभावािे ज्ञान संपादन करण्यािी उत्तमिाळा आहे’ हे णविान माडखोलकरानंी पूिगतः आत्मसात केले होते. 
बनाड िॉने म्महटले होते ‘वृत्तणविारद हा उत्कृष्ट साणहच्त्यक असावा आणि तरीही त्याने साणहत्यापेक्षा 
वतगमानपत्राच्या िंद्यात अणिक र्ोडीने लक्ष घालाव’े माडखोलकरानंा ही णविाने िपखल लार्ू पडतात. णि. म. 
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पराजंपे याचं्या भाषेतील णवदग्ि पाणंडत्य, णिपळूिकरािंा राष्ट्रवादाणवषयीिा अणभमान, केळकरािंी ितुरस्त्रा 
आणि श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकरािंी कलामीमासंा यािंा मनोज्ञ संर्म माडखोलकराचं्या टीकात्मक लेखनात 
उतरलेला आहे. १९३६ नंतरिे मराठी साणहत्य त्यानंी फारसे वािलेले नव्हते असा तपिील त्याचं्या लेखनात 
आला आहे. त्यावरुन आिुणनक साणहत्यिास्त्र आणि नवसमीक्षा याणवषयी माडखोलकरानंी णविार केलेला नाही. 
स्वतःच्या काळािी आणि साणहत्याच्या पूवगपरंपरेिी माडखोलकर एकणनष्ठ राणहले. 

 
❇ ❇ ❇ 
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| माडखोिकराचं्या काही प्रस्तावना |  
--------------------------------------------------------------------डॉ. श्री. प्र. कुळकिी   
 

र्जानन त्र्यंबक माडखोलकर हे महाराष्ट्रातील आिुणनक पाि िलैीकारापंैकी एक होत. ते सव्यसािी 
संपादक, णनर्मभड पत्रकार, व्यासंर्ी टीकाकार, राजकीय कादंबरीकार म्महिून र्ाजले. माडंखोलकरानंी एकूि 
एकोिीस कणवता, अठरा कादंबऱया, दोन कथा संग्रह, एक नाटक, सत्ताणवस प्रबिं, िकेडो अग्रलेख व तेवढेि 
अन्य लेख णलणहले. त्यानंी आपल्या जवळ जवळ सवगि गं्रथाना प्रस्तावना णलणहल्या. इतर लेखकाचं्या गं्रथानंाही 
प्रस्तावना णदल्या. सवगि प्रस्तावना मनोविेक आहेत. र्ािंीविोत्तर जाळपोळीत त्यािें मौणलक संग्रह नष्ट झाले. 
त्याचं्या सवग प्रस्तावनािंा मार्ोवा त्यामुळे िक्य झाला नाही. प्रस्तुत लेखात प्रस्तावना, भणूमका, णनवदेने ककवा 
तत्सम सवग मनोर्ते, ‘प्रस्तावना’ या िीषगकातंर्गति घेतल्या आहेत. त्याचं्या अनेक प्रस्तावना र्ाजल्या. त्यािें 
रु्रु श्री. श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकरानंी त्या बाबतीत माडखोलकरािंी प्रिसंा केली. श्री. यिवतंराव िव्हािानंी 
म्महटल्याप्रमािे, ‘भाऊसाहेबािंी प्रस्तावना म्महिजे स्वतंत्र संिोिनात्मक प्रबिंि’ होय. प्रत्येक लेखकाच्या 
लेखनात त्यािे व्यणक्तमत्व व त्यािे जीवन संदभग उमटत असतात. काही णविषे व्यक्तीिा प्रभावही प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष 
उपच्स्थत असतो. माडखोलकरासंारखे महान लेखकही त्याला अपवाद नाहीत. त्यािें संघषगमय आयुष्ट्य व 
त्याचं्यावरिा कोल्हटकरािंा प्रभाव प्रस्तावनेतही णदसतो. कोल्हटकरापं्रमािोि नव लेखकानंा सवगतोपरी मदत 
माडखोलकर करीत. त्यातही उपेणक्षताकंडे त्यािंा ओढा जास्त होता. कोल्हटकराणवषयी ते स्वतःि सारं्तात, 
“जीवन आणि साणहत्य याकडे अर्दी नवीन दृष्टीने पाहण्यािी तार्मकक काटेकोरपिे णविार करण्यािी णिकवि 
त्यानंी मला णदली.... व्यासरं्, बहुश्रुतपिा, बुणद्धवाद, समतोलपिा, रु्िदोष णवविेनातील बारकावा आणि 
प्रत्येक प्रमेयाच्या मुळािी जाऊन ििा करण्यािी प्रवृत्ती या कोल्हटकरी रु्िािंी िाप माझ्यावर पडली.” ज्या 
रणवणकरि मंडळािे रवी म्महिून त्यािंा उल्लखे सुप्रणसद्ध समीक्षक द. णभ. कुळकिी करतात त्या मंडळािे 
संस्कारही त्याचं्यावर आहेत. या सवग मुिीतून उतरलेल्या काही प्रस्तावना वािकापंयंत पोहिणवण्यािा एक 
प्रयत्न येथे केला आहे.  
 

प्रस्तावना हा वरे्ळा साणहत्य प्रकार आहे ककवा नाही हा वादािा णवषय असू िकतो. पि प्रस्तावनािें 
साणहत्यातील स्थान महत्वपूिग आहे हे णनर्मववाद सत्य. डॉ. आळतेकर या संदभात एके णठकािी म्महितात, 
“विूला जिी पाठराखीि तिी गं्रथाला प्रस्तावना”.  गं्रथाच्या मूळ भार्ात आपली भणूमका व्यक्त करण्यािी संिी 
असतेि असे नाही. लेखकाने रंर्वलेले प्रत्येक पात्र लेखकािे मनोर्ति बोलते असा एक समज अनेक 
र्ैरसमजानंा कारिीभतू ठरतो. लेखन वैिाणरक असते त्यावळेी नेमकेपिाने लेखकािी मूल्यणनष्ठा, आणि लेखन 
प्रयोजन स्पष्ट करण्यास प्रस्तावना उपयोर्ी ठरतात. लणलत लेखनात वरे्वरे्ळ्या स्तरावरिा कल्पना णवलास 
अभाणवत वा अनाभाणवतपिे लेखक कणरत असतो. प्रस्तावनेत मात्र तो केवळ बुद्धीर्म्मय ककवा वास्तवाच्या 
पातळीवर वावरतो. तटस्थता व णववके यािंा वापर करण्यािी संिी लेखकाला येथे असते. प्रामाणिक लेखक 
अिा प्रस्तावनातून वािकापंयंत पोहित असतो. खुलासे करण्यािी जार्ा म्महिनूही प्रस्तावनेिा वापर अनेकदा 
होतो. इणतहास दृष्ट्ट्या हे सवगि मौणलक असे पुराव े असतात. िेदक संदभग )इगं्रजीत ज्याला क्रॉस रेफरंस् 
म्महितात( तपासून पाहण्यासाठी त्यािी फार मदत होते. स्वतःच्या कृतींना णदलेल्या प्रस्तावना लेखकािी 
णनर्ममती प्रणक्रया उघड करीत असतात. आत्मिणरत्रात्मक आठविी तेथे आढळतात. माडखोलकराचं्या 
काटेकोरपिामुळे या सवग सदंभांिी मौणलकता वाढली आहे.  



 अनुक्रमणिका 

इतराचं्या गं्रथानंा णदलेल्या प्रस्तावना वैिाणरक के्षत्रात अनेक लेखकानंा प्रकाि झोतात आितात. 
नावरुपाला आितात. महनीय इणतहासकार िजेवलकर पुढे आले ते त्यानंी णरयासतकार सरदेसायाचं्या 
नानासाहेब पेिव े या गं्रथाला णदलेल्या प्रस्तावनेमुळे. प्रस्तावनाकार मूळ कृतींना सुलभ करण्यािे, त्याच्या 
सौंदयग आकलनात वाढ करण्यािे काम तर करताति, त्यािवळेी वािकानंा समीक्षा पाठही देतात. उमेदवार 
लेखकािे मनोबल वाढवण्यािे कायगही या प्रस्तावना करतात. णवदभात ही परीपाठी माडखोलकरानंी आिली 
असे म्महििे वावरे् होव ूनये. पुढे ती परंपरा डॉ. द. णभ. कुळकिी, डॉ. सुरेि डोळके, सौ. उषाताई देिमुख 
आदींनी समोर नेली.  
 

णवलाणपका हा त्यािंा एक उत्कृष्ट प्रबिं. माडखोलकर वैिाणरक लेखनाला प्रबिं म्महितात. या गं्रथािी 
प्रस्तावना अत्यतं अभ्यासपूिग, नवोणदतासाठी अनुकरिीय आहे. इ. स. १९६६ ला पुनलेणखत मोठ्या आवृत्तीला 
माडखोलकरानंी णवस्तारपूवगक णनवदेन जोडले. एलेजी )णवलाणपका( या काव्य प्रकारािे ममग त्यात माडंले 
आहे. मराठीतील ऐलेजी व आंग्ल यािंी तुलना हा प्रस्तावनेिा मुख्य णवषय आहे. णवस्तृत णवविेनािा तो अत्यतं 
बोलका सारािं आहे. माडखोलकर प्रा. ताकाखाव यािें मत उिृत करतात की, “एलेजीिे महत्व मानवी जीवन 
आणि णनयती याचं्या संबिंीच्या कितनािे वाहन होऊन बसले आहे. जीणवतािी नश्वरावरील श्रद्धा, 
आत्मानात्मणविार, मरिोत्तर च्स्थती इत्याणद, आध्याच्त्मक प्रश्नािंाही णविार ओघाने या काव्यातून केलेला 
असतो” या पाश्वगभमूीवर माडखोलकर अणभप्राय देतात, “एरवी,....... टेणनसन आणि च्व्हटमन याचं्या 
णवलाणपकािंी तुल्य असे मराठीत काही नाही” न्या. रानडे, लो. णटळक, म. र्ािंी याचं्या सारख्या थोरा 
मोठ्यावंर अिी णवलाणपका का रिली जाव ूनये, ही त्यािंी खंत आहे. राष्ट्र हा णवलाणपकेिा णवषय का नसावा? 
असा प्रश्न करुन ते म्महितात, “स्वतःला ककवा एकमेकानंा िलेे, ककवा कीटस् वर्ैरे म्महिण्यात िन्यता मानिारे 
असे काही का णलहून जात नाहीत!” यात तीन अथग अध्याहृत आहेत. १ टेणनसन, च्व्हटमन तोडीिे लेखक 
आमच्यात नाहीत. २. एलेजी प्रकार मराठीत रुजला नाही ३. मराठीतील एलेजी सखोल नाही. पैकी पणहले 
तथा णतसरे णविान मराठी कवींवर अन्याय करिारे आहे. उदाहरिाथग माडखोलकरानंी आयलंड मिील 
देिभक्तीपर र्ीतािंा समाविे णवलाणपकेत (स्वतःि स्वीकारलेल्या पणरभाषेच्या कके्षबाहेर जाऊन( केला आहे. 
तेव्हा, स्वातंत्र्यवीरानंी मातृभमूीच्या पे्रमाने सार्राला घातलेली आतग साद या सवग टेणनसन बायरन प्रभतृींना 
णवसरायला लाविारी आहे, हे माडखोलकरानंी लक्षात घेतले नाही. णिवाय, मराठी काव्य प्रकारानंा लाभलेले 
अध्यात्म पािात्य कवींना लाभलेल्या अध्यात्मापेक्षा अणिक पणरपूिग अणिक सवांर्ीि असे आहे. त्यानंा मतृ्यू कोडे 
वाटत नाही. मृत्यू आनंदयात्रा वाटते. णवलापािी बाब नव्हे. प्रत्यक्ष ईश्वरािी संवाद सािण्यािा प्रयत्न करिाऱया 
तुकाराम-नामदेवािी परंपरा लाभलेल्या मराठी काव्याला लौणककातील सुख दुःखे र्ौि वाटली तर नवल 
नाही. णवलाप ही दुबळी भावना आहे. तीिे प्रदिगन न करिारी मराठीतील एलेजी अणिक सखोल आहे असे 
म्महििे अणिक उणित. हा मराठी कवी णवरुद्ध आंग्ल कवीवाद बाजूला ठेवला तर ही प्रस्तावना म्महिजे इंग्रजी 
एलेजीिाि नव्हे तर इंग्रज कवींिाही सपूंिग सखोल मार्ोवा घेिारा प्रबिं आहे, कवीिे व्यणक्तमत्व, काव्यातील 
तत्वज्ञान, अत्यंत सुलभ भाषेत स्पष्ट केले आहे. हे सवग करताना संस्कृत काव्यापासून तर इंग्रजी काव्यापयंत व 
एकूिि वाङ् मयेणतहासापयंत भाऊसाहेब कुठलाही बोजडपिा न आिता वािकाला सहज णफरवनू आितात. 
ही माडखोलकरािंी हातोटी पत्रकाणरतेतून आली आहे.  
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‘राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज’ या श्री बाबा मोहोड णलणखत गं्रथाला णदलेली प्रस्तावना, 
माडखोलकरािंी दुसरी िारं्ली प्रस्तावना आहे. ती एक लणलत समीक्षाि आहे. प्रस्तावनाकाराकडून अपेणक्षत 
असलेली, गं्रथािी पणरपूिग ओळख तर माडखोलकर करुन देताति, त्यािबरोबर लेखकाच्या त्रटुी अत्यतं 
सौजन्याने दाखवनू णविायक समीके्षिा नमुनाही सादर करतात. ते णलहीतात, “या पुस्तकाच्या पानापानातून 
जो उत्कट भावनािंा र्िं दरवळत आहे तो लोकाचं्या मनाला हलवनू सोडील, भावना हळव्या तिी भाषाही 
हळुवार, णलणहण्यािी सरिही कालव्यातून संथपिे झुळझुळ वाहिाऱया पाण्याच्या ओघासारखी िातं आणि 
साच्त्वक.” असे भरभरुन वस्तुणनष्ठ मूल्यमापन करुन पसु्तकािे ऐणतहाणसक मोल भाऊसाहेब स्पष्ट करतात. 
त्यािवळेी ते णलहीतात, “कालक्रमानुसार हे लेख एकत्र गं्रणथत केले असते तर िवेटल्या दोन अडीि वषांत 
)महाराजावंर( मृत्युिी िाया किी पडत िाललेली होती यािी कल्पना आली असती. हे जसे सहज असे 
णलणहलेले लेख आहेत, तसेि ते हाताला लार्ले तसे पुस्तकात घातलेले आहेत. जिु पुण्यणतथीिा मुहूतग 
सािण्यासाठी, हाती लार्लेल्या फुलािंी णनवड न करताि, घाई-घाईने किी तरी रंु्फलेली ही माळि आहे.” 
भाऊसाहेब नुसतीि समीक्षा करुन थाबंत नाहीत तर स्वतःच्या ज्ञानातून आणि तुकडोजी महाराजाचं्या 
पणरियातून त्याचं्या जीवनािे णवणवि पैलू ममगज्ञतेने उलर्डून दाखणवतात. राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज 
यािी सर्ळ्यात मोठी देिर्ी म्महिजे ‘त्यानंी णदलेले, कहदुिमात व समाजात आजवर नसलेले, मानव सेविे 
महान तत्व, अिा िब्दात’, ते महाराजािंी महती सारं्तात. त्यातील एक अनुभव बोलका ठरावा. भाऊसाहेबानंी 
तुकडोजींना ििेच्या दरम्मयान णविारले की, “महाराज, आपि बािंलेल्या या मंणदरात इतर िमािे अनुयायी 
किी येऊन प्राथगना करतात का? त्यावर, महाराज म्महिाले, “िीख, ईसाई व पारिी येऊन रे्लेत पि.. 
मुसलमानाचं्या काळजाला काही माझी हाक जाऊन णभडलेली नाही.... णजथे महात्माजींनी हात टेकले, णतथे 
माझा काय पाड?” महाराजानंी माडखोलकराकंडे बोलून दाखणवलेली दुसरी व्यथाही अिीि उद्ध बोिक आहे. 
िमांतरासाठी अनन्वीत अत्यािार करिाऱया सोळाव्या ितकातील, स्पॅणनि णमिनरी सेंट झेणवयरच्या पोतुगर्ीज 
ििगला सरकारने णदलेल्या मदतीिा णवषय होता. महाराज म्महिाले, “िमातीत राज्यात असा पक्षपात का 
िालावा, हे कळत नाही. कहदु देवालयासाठी सरकार कवडीही खिग करीत नाही. मणिदी आणि ििग 
याचं्यासाठी पिैािा पाऊस पडतो!” महाराज सवगिमगसेवाभावी तर माडखोलकर माक्सगवादाकडे झुकलेले. 
पंथीयत्वािा आरोप नसिाऱया दोन सामाणजक  णविारवतंातील हा संवाद वस्तुच्स्थतीवर णवदारक प्रकाि 
टाकतो. प्रत्येक प्रस्तावनेतून असा एक एक इणतहास समोर येतो. 
 

‘हाक’ या साणहत्य सम्ममेलनातील माडखोलकराचं्या भाषि संग्रहािी, प्रस्तावना साणहच्त्यकािी 
सामाणजक बाणंिलकी स्पष्ट करिारी असून नव लेखकासाठी मौणलक व मार्गदिगनपर ठरावी. संयुक्त महाराष्ट्र 
होिे हे माडखोलकरािें जीवनध्येय. त्यामुळे, साणहत्य सम्ममेलनातील भाषि असो वा अन्य कुठलेही, 
माडखोलकर महाराष्ट्राच्या एकीकरिािा णवषय रेटत. यावर पा.ं वा. र्ाडर्ीळ टीका करताना म्महिाले, 
“नाजुक सुवाणसक फुलािंा सडा अंर्ावर पडेल अिा आिनेे आपि पहाटेच्या वळेी प्राजक्ताच्या झाडाखाली 
जाऊन उभे रहाव े आणि त्याऐवजी अिानक र्ारपीट व्हावी, तसा हा प्रकार” उत्तरादाखल माडखोलकर 
म्महितात की, “अिा प्रकारिी ‘अनुणित’ भाषिे करण्यािा प्रसंर् का ओढवला... .माझ्या मयादा मला 
समजतात. माझे औणित्यािे भानही तीव्र आहे. मर् राजकीय प्रश्नाला हात घालण्याच्या भानर्डीत मी का 
पडलो? त्यािे एक कारि, स्वतःच्या अंतःकरिािी अणनवायग ओढ... दुसरे प्रबळ कारि प्रातंपनुघगटनेच्या 
कैणफयती सादर करायला जबाबदार संस्था इतर प्रातंाप्रमािे महाराष्ट्रातून )नाहीत(...... म्महिून साणहत्यािे 
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जे जे व्यासपीठ माझ्या तावडीत सापडले, त्यािा उपयोर् मी बेदरकारपिे केला. साणहच्त्यक हा समाजापासून 
अणलप्त राहूि िकत नाही” हा मुद्दा येवढया समपगक कृतीतून सारं्ण्यािी ही पद्धती माडखोलकरािंी तळमळ 
आणि ध्येयाप्रती णनष्ठा तर दाखवते त्यािबरोबर साणहच्त्यकाचं्या सामाणजक बाणंिलकीणवषयीिी त्यािंी 
कल्पनाही स्पष्ट करते. भाषावार प्रातंरिना केवळ राजकीय णवषय नसून भाषेच्या प्रातंातला असल्याने साणहत्य 
सम्ममेलनािा णवषयही आहे हे त्यानंी समकालीन साणहच्त्यकाच्या र्ळी कसे उतरवले, आदी सवग इणतहास या 
प्रस्तावनेत आहेत. सवगि काळात काही णभते्र, काही िब्दिः वार्िारे, काही औणित्याच्या नावाने णववादातून 
पळवाट काढिारे णदग्र्ज साणहच्त्यकातही असतात, हे सवग सत्य ते समाजासमोर उघड करतात. ही प्रस्तावना 
साणहच्त्यकाला सामाणजक, राजकीय वर्ैरे कप्पपे पाडून आपले आपले दाणयत्व जर्ता येत नाही हे तत्व स्पष्ट 
करुन लेखकाने आपल्या सवगव्यापी ज्ञानािा उपयोर् लोकाना कसा द्यावा याकडे संकेत करते. जार्णतक 
संदभात भारतािा आर्मथक सामाणजक प्रदीघग आढावा घेतल्यावर ते, णलहीतात, “आज मंुबई िहर हे 
महाराष्ट्रािा द्रव्यिोष करुन त्याच्या आर्मथक आणि राजकीय जीवनावर हुकमत र्ाजविाऱया भाडंवलिाहीिा 
बालेणकल्ला होऊन बसलेले आहे. हा बालेणकल्ला पाडल्याणिवाय, मंुबईत तळ देऊन महाराष्ट्रािे आर्मथकजीवन 
िोणषत आणि णनयणंत्रत करिाऱया भाडंवलिाहीिा नाि होवनू हा बालेणकल्ला महाराष्ट्रात अतंभुगत झाल्याणिवाय 
महाराष्ट्रािे पुनरुत्थान होिार नाही” ही माडंिी लेणननच्या लेखन िलैीिी आठवि करुन देिारी आहे. 
माडखोलकरािंी सामाणजक प्रज्ञा आणि त्यािंा जीवनणवषयक माक्सगवादी दृणष्टकोन येथे सुस्पष्टपिे उमटतो.  
 

‘मुक्तात्मा’ कादंबरीच्या नंतरच्या आवृत्तीत णलणहलेल्या णनवदेनात साणहच्त्यकाने आपल्यावरील टीकेिा 
परामषग कसा घ्यावा यािा बोि णमळतो. ‘मुक्तात्मा’ प्रणसद्ध झाल्यावर नाणयकेला िरुन उडालेल्या र्दारोळािा 
इणतहास येतो. त्याचं्या भणर्नी स्वरुप सुहृद स्त्रीच्या जीवनावर ही कादंबरी आहे हा काही अंिी खरा समज. 
कादंबरीत कालसापेक्ष ‘अणश्ललता’ आहे. हा वाद णवषय. त्यामुळे, णविषेतः आपल्या पतीला काय वाटेल या 
आिकेंने ती स्त्री काही काळ व्यणथत झाली. पत्रव्यवहारही घडून आला. त्यातून नंतरच्या आवृत्तीत खुलासे प्रती 
खुलासे येतात. पि काळ ताजा असल्याने हे सवग खुलासे हातिे राखून येतात. माडखोलकर स्वतःि अन्यत्र 
म्महितात. “साणहत्यातील पाते्र आणि प्रसंर् णनमाि करण्यासाठी आपि कोित्या सामग्रीिा वापर केला हे 
वािकानंा णवश्वासात घेऊन सारं्ाव ेकी नाही, हा  तर नाजूक प्रश्न आहे.... सद्यच्स्थतीत िक्य वाटले तेवढे 
)स्पष्टीकरि( केले”.  तरीपि, समकालीनानंा ओळखू यावीत अिीि बहुतािंी पाते्र त्याचं्या कादंबऱयातून 
आहेत. आणि प्रत्येकवळेी वादही झाला आहे. तत्कालीन दादािंी एक र्ंमत जािवते. पात्र जेवढे वाईट तेवढे ते 
आपिि आहोत असे एकाि वळेी अणिकानंा वाटते. आपली बदनामी झाल्यािीही प्रत्येकािी खात्री असते. 
त्यातूनि तो मी नव्हेि हे नाट्यही सुरु होते. आज कदाणित पारदिगकतेमुळे ककवा पणसद्धी वा खळखळ 
उडणवण्यािी हौस म्महिून कोिाला काही वाटिार नाही. एक णनणित, माडखोलकरािंी पाते्र ओळखू येतात ती 
झाकण्यािा णविषे प्रयत्नही ते करीत नाहीत. लोक ज्याला ‘खोडकरता’ म्महिायिे अिी णमस्कीलता 
माडखोलकरामंध्ये भरपूर होती.  
 

‘िंदनवाडी’ या कादंबरीत ही पाते्र जवळ जवळ वास्तव णितारण्यािा खुलासा णवस्ताराने येतो. 
महत्वािे कारि त्याचं्याि िब्दात असे, “एखादी णविषे घटना अवलोणकल्यावर ककवा अनुभवल्यावर णतिा जो 
ठसा माझ्या मनोबुद्धीवर उमटतो. तो असा काही जोरकस आणि खोल असतो की, त्यािे विगन ककवा णवश्लेषिा 
करावयाला नंतर जी तटस्थतेिी अवस्था यावी लार्ते ती मला सािलेली नाही. त्यामुळे, अवलोकनात आणि 
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अनुभवात आलेल्या ........ त्यािें विगन िक्यतो सहृदयतेने करण्यािा प्रयत्न मी केला आहे”. अथात, पुढे ते 
असेही म्महितात, “केवळ पाणहलं ते णलहायला लार्तो तर तर मर् त्यात माझं िातुयग ते काय राणहलं?.... पाते्र 
जिी णनव्वळ काल्पणनक नसतात, तिीि ती णनव्वळ वास्तणवकही नसतात... काही साविता, आणि बरेिसे 
सत्य या स्पष्टीकरिात आहे. पि माडखोलकरािंा कपड वास्तव पूिगत्वाने साणहत्यात उतरणवण्यािाि होता. 
श्रीमती माडखोलकराकंडे खुलासा करताना ते म्महितात, “समाजजीवनािा टीकाकार म्महिून जो मनुष्ट्य 
लणलत वाङ्मय णलणहतो. त्याि णलणहिं वस्तुणनष्ठ असि ं अत्यंत आवश्यक आहे.... समकालीन जीवनातील 
वैरु्ण्य आणि वैणिष्टय ही दोन्हीही प्राणतनीणिक रुपात घेताना.... कोित्याही प्रकारिं अणत रंजन ककवा 
कोिालाही अन्याय होिार नाही ही दक्षता घेिं त्यािं कतगव्य आहे”.  तेव्हा त्यािंी पातं्र आजूबाजूिीि होती. 
त्यात कल्पनाणवलास जसा माडखोलकरानंा मान्य नाही तसाि मूळ प्रणतकावंर अन्यायही मान्य नाही. 
ज्याचं्यावर ही पाते्र रिली आहेत त्यानंीही अन्याय न झाल्यािे लेखी मान्य केले आहे. णिवाय, सत्य हे 
कच्ल्पताहून अणिक अद्ध भतू असते. या दृष्टीने माडखोलकरािंा वास्तवाला िरुन राहण्यािा णविार योग्यि 
वाटतो. ‘िंदनवाडी’ कादंबरीिा आिायग अत्र्यानंा न पटलेला िंदनच्या मतृ्युिा  दुःखातं िवेट सत्यावर 
आिाणरत असल्याने, माडखोलकरानंा तो काल्पणनक ककवा िातुयगपूिग िवेटापेक्षा अणिक योग्य वाटतो.  
 

‘महाराष्ट्रािे णविारिन’ हया गं्रथािी प्रस्तावना लेखनात झालेल्या कालसापेक्ष बदलािा प्रत्यय देते. 
अणलकडच्या काळात, मुद्रि खिग वािणवण्यासाठी म्महिा, अर्र वळेेअभावी म्महिा, प्रस्तावना आभारापुरती 
णलणहली जाते. लणलत लेखनात तर अनेकदा प्रस्तावना नसताति. णविारिनिी प्रस्तावना अिीि 
आभारासाठी वापरली आहे. तरीपि, कृतज्ञतेिा एक हळुवार वैदभीय नमुना भाऊसाहेब सादर करतात. अपगि 
पणत्रकेणवषयी ते णलणहतात, “(आिायग णवनोबािें(   आणि माझे बहुतेक सवग बाबतीत मतभेद असताना देखील 
त्यािंी मजवरील माया कायम आहे, हे मी सुदैव समजतो. या पसु्तकातील णविार आणि णवविेन दोन्ही त्यानंा 
रुजण्यासारखी नाहीत, तथाणप, आपल्याणवषयीिी माझी आंतणरक भावना लक्षात घेवनू, अनुमणतणवना केलेल्या 
समपगिािा ते स्वीकार करतील, अिी मला खात्री आहे.” यातील दुसरा भावणनक प्रसंर् मनाला िटका 
लाविारा आहे. एका पाल्याला उदे्दिून आलेले हे वाक्य पहा : “अरे, कुठे िाललास मला सोडून दत्ता? तू जरी 
मनात आिलेस, तरी मला तू सोडू िकिार नाहीस, आणि मलाही तुझ्या काही र्ोष्टी आवडल्या नाहीत तरी 
मीही तुला सोडू िकिार नाही. हा कमगबंि आहे बटेा, मृत्यूनेि तो तुटत असतो.” प्रत्येक प्रस्तावनेत असा एक 
एक बोि होतो. सहृदय माडखोलकरािंा आणि जीवनणवषयक तत्वज्ञानािा साक्षात्कार होतो. मर् प्रस्तावना 
लहान असो वा मोठी.  
 

‘मी आणि माझे साणहत्य’ या गं्रथािी माडखोलकरािंी प्रस्तावना त्या गं्रथािा एक तृतीयािं भार् व्यापते. 
एकूि अडणतस पृष्ठापंैकी बावीस पृष्ठे डॉ. मािवराव पटविगन व माडखोलकर याचं्यातील णवतुष्टावर खिी पडले 
आहेत. आपली बाजू माडूंन झाल्यावर माडखोलकर िवेट करतात, “इतके थैमान केल्यावर हा ‘वतेाळ’ िातं 
झाला.” हा लेखन स्पिग वािताि आिीिा णनरस वाटिारा भार् वािून कंटाळलेला वािक भान णवसरुन, 
‘अहा’ ! म्महिून, दाद देतो. ही प्रस्तावना सामान्य वािकाऐवजी िणरत्रकारासंाठीि अणिक उपयुक्त आहे. 
णवस्तार भयाच्या अभावी पुनरोणक्तिेही भान काही वळेा सुटते, यािा अनुभव येथे येतो. णविषेतः गं्रथ वरे्ळा 
असला की तेि ते णविार णलणहण्यािा मोह होतो. पि अिा त्रुटी णवरळि.  
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‘मी आणि माझे वािक’ या गं्रथात जे णनवदेन आहे ते र्ोवा करारावरील वादाच्या संदभात आहे. या 
णनणमत्ताने काही जुने आरोपही ताजे झाले. तो सवग इणतहास उपलब्ि आहे. णजज्ञासुनंी मुळातूनि तो वािावा. 
येथे नमूद करण्यािी बाब म्महिजे त्यातील श्री. कन्नमवारािें बुणद्धमान दिगन. आिायग अत्र्यानंी पूवगग्रणहत केलेल्या 
वािकानंा ते उद्ध बोिक वाटेल. माडखोलकरावरील महाराष्ट्र टाइम्मस मिील टीकेच्या संदभात ते म्महितात, 
“भाऊसाहेब, णतच्याबद्दल )टीकेबद्दल( तुम्महाला आनंदि वाटला पाणहजे. कारि, तकग तीथांच्या णवश्वासातील 
रॉणयस्ट लेखक त्या वृत्तपत्रािे संपादक आहेत. आप बदनाम हुअे लेणकन नाम तो हुआ ना! आपि णतघा िौघानंी 
सह्याणद्र बंर्ल्यात बसून काय खलबते केली हे जािून घेण्यािी तीव्र णजज्ञासा लोकात उत्पन्न झाली हा 
फायदाि समजतो.” सारािं माडखोलकरािंी प्रस्तावना अन्य गं्रथकाराचं्या प्रस्तावना प्रमािे भणूमकारुप 
माणहती पुरवीतेि. पि त्यािवळेी प्रत्येक प्रस्तावना म्महिजे एक लेखि होय. त्यात केवळ भणूमका नसते, केवळ 
स्वसमथगन नसते, केवळ तार्मककता नसते, केवळ टीकाही नसते, केवळ आभारही नसतात. भणूमकेच्या 
जोडीला तत्वज्ञान, स्वसमथगनाच्या जोडीला न्यायािी बूज, तार्मककतेच्या जोडीला अनुभवाणिणष्ठत भाष्ट्य, 
टीकेच्या जोडीला णविायक सूिना, आभाराच्या जोडीला उत्कट संदभग येतात. लाणलत्यपूिग िलैी वापरुनही ते 
माडंिीतून संदभांिी मौणलकता वाढवतात. अर्दी, णवद्यापीठीय प्रबंि लेखकानंी िडा घ्यावा असे ते णवविेन 
आहे. भाऊसाहेब वािकानंा आपल्या साणहत्यािी ओळख प्राजंळपिे करुन देतात. आत्मश्लाघा न करता 
आत्मदोष उघड करतात. वािकाला बौणद्धक आनंद णमळतो. रोिकता व उद्ध बोिकता याचं्या जोडीला थोडी 
णमस्कीलता यािें णमश्रि ही पत्रकारािी िलैी या सवग लेखनात णदसून येते.  
 

प्रस्तावनेत पणरपूिग लेखनािे सवग रु्िणविषे माडखोलकर समृद्धपिे साकार करतात. महत्वािे म्महिजे 
हे सवग अत्यंत सुलभतेने भाऊसाहेब करतात. प्रस्तावना म्महिजे लेखकािा श्रोतृवृदंािी णजव्हाळ्यािा संवाद 
होय. वऱहाडी अघळपघळपिे जवळ जवळ बोलभाषेति ते वािकािंी संवाद साितात. हेि त्यािें आर्ळेपि. 
माडखोलकराचं्या प्रस्तावनािंा एक लेख संग्रह णनघावा व आजवर दुलग णक्षत राणहलेले त्यािें हे लेखन वैणिष्टय 
वािकासंमोर याव.े तसे घडल्यास या अल्प णटपिािे साथगक होईल. 
 

❇ ❇ ❇ 
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अनोख्या व्यशिमत्वातीि भाऊराव 
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श्री. गजानन त्र्यबंक माडखोिकराचंा जीवनपर् 
 
२८ - १२ - १८९९ जन्म )पोभुलें( 

१९१० मातृणनिन )पावगती( 
१९१८ मणॅरक नापास १९१९ 
१९१९ केिवसुतािंा संप्रदाय )टीकालेख( 
१९१९ जून ‘णिवप्रभसू’ कणवता प्रणसद्ध झाली 
१९२० मे श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकरािंी भेट 

१८ - ०१ - १९२१ ‘केसरी’ त णसनफेन िळवळीवरील पणहला लेख प्रणसद्ध 
०६ - ०२ - १९२१ केळकरािें प्रिस्ती पत्र 
१२ - ०२ - १९२१ केळकरािंी भेट 

१९२१ जुलै पुण्यात आर्मन 
१९२१ ऑक्टोबर ‘आिुणनक कणवपिंक )पणहला गं्रथ( 

२४ - ०६ - १९२३ णपतृणनिन )त्र्यंबकराव( 
१९२२ नोव्हेंबर ते १९२४ सव्हगट् स ऑफ इंणडया सोसायटीिा आिार 

१९२३ णिपळुिकर, काल आणि कतृगत्व प्रबिंािे प्रकािन 
१९२३ मािग ते १९२४ जुलै  ‘ज्ञानप्रकािा’ च्या दोन सदरािें संपादक 
१९२४ ऑर्स्ट नार्पुरास आर्मन 
२७ - ०८ - १९२४ ‘महाराष्ट्र’ साप्ताणहकािे सहसंपादक 
२९ - ०५ - १९२५ णववाह ) िातंाबाई( 
०६ - ०८ - १९३० जंर्ल सत्याग्रहात भार्, िार मणहने सश्रम कारावास 

१९३२ पणहली प्रस्तावना : िदं्रिखेराचं्या काव्यसंग्रहास 
१९३३ मािग ‘मुक्तात्मा’ कादंबरी )पणहली( 
१९३५, ३६ कादंबरी ‘भरं्लेले देऊळ’, ‘िाप’ 
१९३७ ‘िातंाणनवास’ (िंतोलीत( वास्तव्यास आले. 

०७ - ०६ - १९३७. महेश्वरच्या मध्य भारतीय मराठी साणहत्य 
 संमेलनािे अध्यक्षपद 

१९३८ ‘िुक्रािे िादंिे’ कथासंग्रह 
 स्वैरणविार लेखसगं्रह 
०६-०१-१९४० उज्जणयनी महाराष्ट्र वाङ् मय सभा अध्यक्ष 
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२९ - ०५ - १९४० अध्यक्ष, िारदोपासक संमेलन )पुिे( 
०६ - ११ - १९४० अध्यक्ष, मंुबई प्राणंतक साणहत्य संमेलन )कल्याि( 
०१ - ०२ - १९४१ अध्यक्ष, मराठी वाङ् मय पणरषद )बडोदे( 
२३ - ०७ - १९४१ अध्यक्ष, मराठी गं्रथ संग्रहालय 
 बेिाळीसावा वार्मषकोत्सव )मंुबई( 
३० -११ - १९४३ ‘महाराष्ट्र’ साप्ताणहकािा राणजनामा 
०२ -०१ - १९४४  ‘तरूि भारत’ दैणनकािे मुख्य संपादक 
१९४४ नोव्हेंबर सारं्ली णवकलग्डन कॉलेज, मराठी वाङ् मय मंडळ, अध्यक्ष )वार्मषकोत्सव( 
१२ - ०५ - १९४६ महाराष्ट्र साणहत्य संमेलनािे )णतसाव(े अध्यक्ष, बेळर्ाव 
२८ - ०७ - १९४६ संयुक्त महाराष्ट्र पणरषदेिी स्थापना, णिटिीस 
०२ - ०२ - १९४८ ‘तरूि भारत’ व ‘िातंाणनवास’ िा णवध्वसं 
१९४८ फेबु्रवारी एका णनवाणसतािी कहािी )आत्मकथनात्मक( 
१८ - ०८ - १९५० पत्नीिे णनिन  

१९५७ अमेणरकेिा दौरा 
१९६४ युरोपिा दौरा 
१९६७ ‘तरूिभारता’ तून णनवृत्त 

०८ - ०९ - १९७५ ‘अकेला’ कादंबरी अखेरिा गं्रथ 
२७ - ११ - १९७६ मृत्यु - नार्पूर मुक्कामी 
 

(संकलन : - सौ. कीती मंर्रूळकर(  
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ग. त्र्य.ं माडखोिकर : गं्रथ्ंपदा 
 
१९२१ आिुणनक कणवपिंक )टीकागं्रथ( 
१९२३ णवष्ट्िु कृष्ट्ि णिपळूिकर 
१९२७ णवलाणपका )टीकात्मक( 
१९३४ णवष्ट्िु कृष्ट्ि णिपळूिकर णद्वणवि दिगन 
१९३४ मुक्तात्मा, भरं्लेले देऊळ )कादंबरी( 
१९३६ िाप )कादंबरी( 
१९३७ वाङ्मयणवलास 
१९३८ स्वैरणविार, िुक्रािे िादंिे )कथासंग्रह( 
१९३९ कातंा, दुहेरीजीवन )कादंबरी( 
१९४० मुखवटे )कादंबरी( अविषे, रातरािीिी फुले )कथासगं्रह( 
१९४१ नव ेसंसार )कादंबरी( ‘आव्हान’ 
१९४२ डाकबंर्ला, नार्कन्या )कादंबऱया( माझी नभोवािी 
१९४३ िंदनवाडी )कादंबरी( परामषग, जीवनसाणहत्य 
१९४६ सुभाषवाद, दोनतपे 
१९४८ हाक 
१९४९ एका णनवाणसतािी कहािी 
१९५० अनघा )कादंबरी( 
१९५३ स्वप्पनातंरीता )कादंबरी( 
१९५६ अरंुिती )कादंबरी( 
१९५९ प्रमद्वरा )कादंबरी(, रूच्क्मिी 
१९६३ उर्ममला )कादंबरी( मी पाणहलेली अमेणरका 
१९६४ णनमाल्य, उवगिी )नाटक( देवयानी )नाटक( 
१९६५ माझे आवडते लेखक, माझे लेखन रु्रु, माझे आवडते कवी 
१९६६ व्यणक्तरेखा 
१९६७ पखरि 
१९६८ मी आणि माझे साणहत्य, सत्यभामा )कादंबरी( 
१९७० साणहत्य िलाका, व्यक्ती णततक्या प्रकृती 
 श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर : व्यणक्तदिगन 
१९७२ जन्मदुदैवी )कादंबरी(, साणहत्यसमस्या मी आणि माझे वािक 
१९७३ महाराष्ट्रािे णविारिन, समग्र कोल्हटकर खंड 
१९७४ श्रद्धाजंली 
१९७५ रेिुका )कादंबरी( 
१९७५ अकेला )कादंबरी( 
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एकूि पंिाव्वन गं्रथसंपदा आणि तरूि भारतातील अग्रलेख पािहजारावंर अिी अजोड - अमोल 
साणहत्याणनर्ममती माडखोलकरािें खाती जमा आहे.  
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माडखोिकरावंरीि शनवडक ्ंदभट ्ाशहत्य 
 

१. तीथगस्वरूप भाऊराव : सौ. उमा माडखोलकर, रुद्रवािी णदवाळी अकं, नोव्हेंबर १९६५  
 
२. माझ्या माणहतीिे माडखोलकर : अरकवद ताटके, दीपावली, फेबु्रवारी १९७०.  
 
३. भाऊराव माडखोलकर - एक र्मतीदार व्यणक्तमत्व : जयवतं दळवी, लणलत, फेबु्रवारी १९७५.  
 
४. णविाल, णवणवि, भोर्लोलुप मानवी जीवन दाखणविारे कादंबरीकार : जयवतं दळवी, 

लोकसत्ता, २९ - १२ – १९७६ 
  
५. सामाणजक व साणहत्य के्षत्रातील आिुणनक परिुराम : ले. प्रा. णव. ह. कुलकिी, म. टाईम्मस, 

२९ - १२ – १९७६. 
  
६. संपन्न व्यणक्तमत्व - र्त्र्यं : ले. डॉ. रा. ि.ं वाकळबे, रुद्रवािी, णडसेबंर १९७६. 
 
७. वादळी व्यणक्तमत्व : रुद्रवािी, णडसेंबर १९७६. 
  
८. र्. त्र्यं. श्रद्धाजंली : कवी यिवतं, रुद्रवािी, णडसेंबर १९७६. 
  
९. पत्रकार माडखोलकर : णव. स. वाकळब,े म. साणहत्य पणत्रका, नोव्हेबर- णडसेंबर १९७६. 
   
१०. माडखोलकर कसे होते? : णव. ह. कुळकिी, नविक्ती. 
  
११. र्त्र्यं मराठी साणहत्यदिगन : संपादक प्रा. सुरेि डोळके, १९५९. 
  
१२. माडखोलकर वाङ्मय आणि व्यणक्तमत्व : मा. का. देिपाडें, १९४८. 
 
१३. मुलासंाठी माडखोलकर : संपादक पराजंपे, १९४२. १४. मुक्तात्म्मयापासून प्रमद्वरेपयंत - प्रा. 

रा. ि.ं वाकळबे.          
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वतद्धकाळातीि भाऊरावाचें अखेरचे छायाशचत्र 
 


