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पुरस्कार 
 
सांर्गमनेरच्या सांर्गमनेर महाववद्यालयाि काही वनवमत्ताने मी रे्गलो असिा एका योर्गायोर्गानेच डॉ. 

च नेकराांची भेट झाली. डॉ. माधवराव पटवधधन याांचे वाङ्मय व त्याांच्याववषयीचे वाङ्मय याांची वणधनात्मक व 
समीक्षात्मक ववस्िृि सूची त्याांच्याकडे ियार असल्याचे व िी अप्रकावशि असल्याचे िेव्हा मला समजले. अशा 
प्रकारची सूची प्रकावशि होणे मला आवश्यक वाटले. आज िी प्रकावशि होण्याचा योर्ग येि आहे. सावहत्याच्या 
अभ्यासाला व ववकासाला अशा सूची जेवढ्या होिील िेवढ्या व्हावयास हव्यािच. अशा प्रकारच्या सूची या 
कोणत्याही अभ्यासाचा पाया आहे, प्रारांभचबदू आहे. सूचींच्या योर्गाने इिर अनेक अभ्यासकाांचा वळे व श्रम फार 
वाचिाि, आवण अवधक सूक्ष्म, सखोल अभ्यासाच्या, चचिनाच्या प ढच्या टप्पप्पयाला िे मोकळे राहािाि. एकेका 
ववषयाच्या, वाङ्मयप्रकाराच्या, ग्रांिकाराच्या, ग्रांिाच्या… अशा अनेकानेक सूची वैप ल्याने वनमाण व्हावयास 
पावहजेि. अशा ववभार्गीय सूचींिूनच प ढे बृहद्सूची वसद्ध होिे. मराठीमध्ये अशा सूची अपवादालाच आहेि. डॉ. 
च नेकराांची प्रस्ि ि सूची प्रकावशि करण्यामध्ये मांडळाचा एक हेिू हाच आहे की, अशा प्रकारच्या सूची ियार 
करण्यास इिर अभ्यासकाांना पे्ररणा व प्रोत्साहन वमळाव.े मांडळाने आजवर मराठी वाङ्मयकोश, शब्दकोश, 
वनयिकावलकाांची सूची याांसारखे उपक्रम अांर्गीकृि केले. त्याांपैकी काही पूणधही झाले. त्याच धोरणाने या, एका, 
आध वनक मराठी सावहत्यािील प्रम ख सावहत्त्यकावरील समावशेक सूची मांडळ प्रकावशि करीि आहे. 

 
अशा प्रकारचे साधनसावहत्य वनमाण होणे आवश्यक; पण िे कष्टाचे व वकचकट, म्हणून त्याच्याकडे 

फार कमी अभ्यासक वळिाना वदसिाि. अशा कामाला सामान्य मान्यिाही सहसा कमी वमळिे. बाह्य पे्ररणेपेक्षा, 
स्विःला महत्त्व पटले म्हणनू, स्विःच नावदष्टपणाने करीि राहावयाचे हे काम आहे. सूवचकायध हे याांवत्रक कायध 
म्हणूनही, अर्गदी अनेक जाणत्या समजणाऱयाांचाही समज असलेला वदसिो. पण िो सवधिैव अयिािध आहे. 
सूवचकायाि सांशोधकीय वशस्ि, सचोटी, िशीच समीके्षची सूक्ष्म जाण अवश्य असावयाला हवी. सूची करिाना 
कत्यांच्या कष्टाांचा, वचकाटीचा िर कस लार्गि असिोच, पण एखाद्या ग्रांिाची कमीि कमी अवकाशाि यिािध 
ओळख करून देण्याि, चकवा एखाद्या मोठ्या लेखाचे सार नेमके, मोजक्याच शब्दाांि साांर्गण्याि त्याची 
ममधग्रावहिा, सूक्ष्म समीक्षाब द्धी याांचीही कसोटी लार्गि असिे. सवध लेखनाचा परस्पराशी अन्वय लाविाना 
त्याला अविशय सावधान असाव ेलार्गिे. अच कपणाचा, काटेकोरपणाचा आग्रह हे अशा सूचीचे प्राणित्त्व असिे. 
सूची जेवढी अचूक, िेवढे विचे मोल, िेवढी विची खरी मौज. अन्यिा िी वायाच रे्गल्यासारखी. प्रस्ि ि पटवधधन 
सूचीची परीक्षाही याच वनकषावर व्हावी.   

 
प्रस्ि ि सूचीि डॉ. माधवराव पटवधधन याांच्या ग्रांि, लेख, पते्र, भाषणे इत्यादी सवध वाङ्मयाचे साराांश 

आहेि, िसेच त्याांच्याववषयीच्या वाङ्मयाचे–ग्रांि, आठवणी, व्यक्ती व वाङ्मयववषयक लेख, त्याांच्या वाङ्मयावरील 
समीक्षणे, अवभप्राय, त्याांना आलेली पते्र, वरे्गवरे्गळ्या ग्रांिाांि त्याांच्याववषयी झालेले लेखन, त्याांच्यावरील ग्रांिाांची 
समीक्षणे, रे्गल्या स मारे पांचेचाळीस वषाि त्याांच्या स्मवृिवदन प्रसांर्गी झालेली त्याांच्यावरील भाषणे, त्याांच्यावरील 
काही कवविा या सवांच्या नोंदी, साराांश आहेि. एका अिाने ही सूची म्हणजे ‘अक्षर न् अक्षर माधवराव’ आहे. या 
दृष्टीने ही एका आध वनक प्रम ख मराठी सावहत्त्यकाची समावशेक सूची आहे. सूची ही कधीच पवरपूणध नसिे. 
परांि  पवरपूणधिेच्या वदशनेे केलेला हा एक व्यापक प्रयत्न आहे. 
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पीएच्. डी. पदवीच्या वनवमत्ताने १९५८ पासून डॉ. च नेकर डॉ. माधवराव पटवधधनाांचा अभ्यास करीि 
आहेि. त्याांच्या पटवधधनाांच्या अभ्यासाचे हे रौप्पयमहोत्सवी वषध. या वषाि त्याांच्या अभ्यासाचे आणखी एक फवलि 
या सूचीच्या रूपाने प्रकावशि होि आहे.  

 
मांडळाच्या विीने या सूवच–ग्रांिाचा प रस्कार करिाना मला ववशषे आनांद होि आहे.  
 
 

२९ नोव्हेंबर १९८३ सुरेंद्र बारललगे 
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प्रास्ताणवक 
 

‘‘माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदशधन’’ [मौज प्रकाशन र्गृह, म ांबई, १९७३] या माझ्या ग्रांिामध्ये पवरवशष्टाि 
[पवरवशष्ट पाचव]े पटवधधनाांचे वाङ्मय आवण त्याांच्याववषयीचे वाङ्मय याांची यादीवजा सूची जोडलेलीच आहे. 
िेव्हापासूनच पटवधधनाांच्या व त्याांच्यावरील वाङ्मयाची वणधनात्मक ववस्िृि सूची करण्याचे मनाि होिे. िो 
सांकल्प आिा बऱयाच कालावधीने प रा होऊन प्रकाशाि येि आहे.  

 
एकेका लेखकाच्या अभ्यासाची सवध साधने सांकवलिपणाने उपलब्ध व्हावयास हवीि. लेखकाच्या 

स्विःच्या व त्याच्यावरील वाङ्मयाच्या समग्र सूची हे त्याच्या अभ्यासािील एक महत्त्वाचे साधन आहे. 
इांग्रजीमध्ये अशी एकेका लेखकावरील अभ्यासाची साधने, सूची वकिीिरी आहेि. चॉसर, कोलरीज, वडकन्स, 
हाडी, वमल्टन, पोप, शके्सवपयर अशाांसांबांधी वकिी िरी सूची आहेि. एकेका लेखकावर िेिे अनेक सूची 
झालेल्या आहेि. उदाहरणादाखल Dictionary to the plays and novels of Bernard Shaw, with a 
bibliography of his works and of the literature concerning him, with a record of the Principal 
Shavian Productions (London, Black, 1929) या सी. एल्. ब्रॉड आवण व्ही. एम्. ब्रॉड याांच्या प स्िकाचा 
उल्लेख करिा येईल. [An Introduction to Research in English Literary History : Chauncey, Sanders, sixth edtion 1961,] वदल्ली 
ववद्यापीठािील डॉ. सत्यपाल नारांर्ग याांची Kalidas Bibliography [Kalidas Bibliography : editor Satyapal Narang, 

Heritage Publishers, M.–16, Connaught Circus, New Delhi, 1976, pp. 412, 100 Rs.] प्रवसद्ध आहे. कावलदासाचे जीवन, त्याचे 
वाङ्मय, त्याच्याववषयीचे वाङ्मय याांची िी समावशेक सूची आहे. कावलदासाचे जीवन व त्याचे वाङ्मय 
याांववषयीच्या मलूभिू व द य्यम अशा दोन्ही स्वरूपाच्या साधनाांच्या द्वारा मावहिी र्गोळा करून या ग्रांिाि 
सांकवलि केली आहे. त्याि एकूण ३६०० पेक्षा अवधक नोंदी आहेि. केवळ भारिीय चकवा इांग्रजी भाषेप रिीच ही 
सूची मयावदि नाही. जर्गािील इिरही बह िेक भाषाांिील ग्रांिाांची विच्याि नोंद आहे. ववववध 
वनयिकावलकाांिील लेखाांचाही या सूचीि समावशे आहे. वनयिकावलकाांप्रमाणे र्गौरवग्रांि, स्मारकग्रांि इत्यादी 
सांकवलि स्वरूपािील ग्रांिाांिील लेखाांच्या नोंदीही समाववष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रांिाांिील आशयाची 
व वववचेनपद्धिीची ओळख करून देण्याचाही उपक्रम केला आहे. [रा. के. लेले, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, शवनवार, वद. ७ ऑर्गस्ट 

१९७६.] मराठीमध्येही अशी अनेक लेखकाांवर सांदभधसाधने व्हावयास हवी आहेि. अपवाद वर्गळिा अशा सूची 
मराठीि नाहीिच म्हटले िरी चालेल. डॉ. म. प. पेठे याांनी ‘‘ज्ञानदेव वाङ्मयसूची’’ [ज्ञानदेव वाङ मयसूची : डॉ. म. प. 

पेठे, म ांबई मराठी ग्रांिसांग्रहालय, म ांबई, १९६८.] ियार केली आहे. िी प ष्ट्कळच ववस्िृि, समावशेक आहे. बाळकृष्ट्ण अनांि 
वभडे याांचे वाङ्मय, [बाळकृष्ि अनांत णिडे, बी. ए. याांच्या वाङ मयाची सूची : मराठी सांशोधन मांडळ, म ांबई, १९६९.] त्याांच्या कवविा, 
[बाळकृष्ि अनांत णिडे, बी. ए., याांच्या कणवताांची सूची : मराठी सांशोधन मांडळ, म ांबई १९६९.] अ.का. वप्रयोळकर याांचे वाङ्मय [प्रा. अ. का. 

णप्रयोळकर याांच्या वाङ मयाची सूची : मराठी सांशोधन मांडळ, म ांबई, १९७३.] याांच्या मी केलेल्या सूची प्रकावशि झालेल्या आहेि. 
त्याांिील वाङ्मयसूची या वणधनात्मक आहेि. पण त्याांचेही स्वरूप मयावदि आहे. प्रस्ि ि ‘‘पटवधधन–सूची’’ चे 
स्वरूप अवधक व्यापक व समावशेक आहे, आवण विच्यामारे्ग अवधक वनविि अशी वववशष्ट दृष्टी आहे, सूत्र आहे. 
त्याम ळे िी फक्त पटवधधनाांच्याच अभ्यासाला उपय क्त ठरेल असे नाही, िर विला स्विांत्रपणाने अभ्यसनीयिा 
राहील. एका लेखकाचा अभ्यास करीि असिाना िो वकिी प्रकाराांनी होऊ शकिो, वकिी प्रकाराांनी त्या 
लेखकाचा ववचार करिा येिो, अशा अभ्यासािून कोणिे चवरत्रात्मक व वाङ्मयीन प्रश्न वनमाण होऊ शकिाि, 
वकिी ववववध, वभन्न, आवण परस्परववरोधीही मिे, दृवष्टकोण व्यक्त होऊ शकिाि याची या सूचीवरून कल्पना 
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येईल. एकाच सावहत्त्यक व्यवक्तसांबांधाने वभन्नवभन्न व्यक्तींचे आकलन कसे वभन्नवभन्न होऊ शकिे िे लक्षाि येऊन 
व्यक्तीच्या आकलनािील र्ग ांिार्ग ांि अवधकच जाणव ू लार्गिे. या सूचीचे समग्र, सलर्ग वाचन केल्याने एकाच 
लेखकाच्या अभ्यासाि, आकलनाि, मूल्यमापनाि बदलणाऱया काळाप्रमाणे कसा, वकिी बदल होि जािो, 
समीक्षकाांच्या प्रकृविवभन्निेप्रमाणे कसा वरे्गळेपणा येि जािो याचीही कल्पना येईल. म्हणजे अशी सूची 
समीके्षच्या ऐविहावसक ववकासाच्याही अभ्यासाला उपय क्त ठरेल. िी केवळ याांवत्रक सूची नव्हे; विचे स्वरूप 
केवळ सांदभांचे, सांकलनात्मक साधन असेच नाही; केवळ पटवधधनाांच्या अभ्यासाि नव्हे, िर या सूचीला 
स्विांत्रपणाने सांशोधनात्मक व समीक्षात्मक मोल आहे. 

 
या सूचीचे दोन ववभार्ग असून पवहल्या ववभार्गाि पटवधधनाांचे ग्रांि व इिर स्फ ट लेखन, पते्र याांची 

वणधनात्मक नोंद आहे. त्याांच्या काही महत्त्वाच्या, लेखरूपाि प्रवसद्ध झालेल्या नाहीि अशा भाषणाांचीही नोंद 
केली आहे. (लेखरूपाि प्रवसद्ध झालेल्या भाषणाांची नोंद लेखसूचीिच केली आहे.) द सऱया ववभार्गाि 
पटवधधनववषयक वाङ्मयाची सूची आहे. या ववभार्गािही (अ) ग्रांि, (ब) वनयिकावलकाांचे ववशषेाांक, (क) लेख, 
आवण (ड) इिर असे उपववभार्ग आहेि. ‘क’ ववभार्गािच पटवधधनाांना आलेल्या प्रकावशि चकवा उपलब्ध, प्रकट 
चकवा व्यवक्तर्गि पत्राांची नोंद केली आहे. पटवधधनाांच्या चकवा त्याांच्यावरील लेखाांची व्यवक्तववषयक, 
कववजीवनववषयक, आठवणी, वाङ्मयववषयक अशी काटेकोर ववभार्गणी करणे शक्य नाही. लेखाांचे स्वरूप 
सांवमश्र असिे. हे लक्षाि घेऊन, काहीशा िारिम्याने ववभार्गवारी केली आहे. पटवधधनववषयक ग्रांिाांिर्गधि उल्लखे 
नोंदववले आहेि. याला अिात् फारच मयादा आहेि. ििावप पटवधधनाांचे जीवन चकवा वाङ्मय यासांबांधाने काही 
वरे्गळा ववचार, मावहिी, आठवण, दृष्टी ज्याांि आलेली असेल अशा नोंदी उपलब्ध झाल्या त्या सांकवलि केल्या 
आहेि. पटवधधनाांवरील ग्रांिाांची जी परीक्षणे आली त्याांचीही नोंद एवढ्याकवरिा करून ठेववली आहे की, 
त्याांिूनही पटवधधनाांच्या अभ्यासाला व आकलनाला काही चालना वमळेल. याच ववभार्गाि पटवधधनाांवरील 
भाषणाांच्या उपलब्ध झालेल्या नोंदी करून ठेववल्या आहेि. पटवधधनाांवरील कवविाांच्याही नोंदी करून ठेववल्या 
आहेि. पवरवशष्ट म्हणून पटवधधनाांच्या ज्या कवविा ध्ववनम वद्रि झाल्याची मावहिी वमळाली त्याांचीही मावहिी 
नोंदवनू ठेववली आहे. िोडक्याि म्हणजे पटवधधनाांसांबांधी जी जी मावहिी मला उपलब्ध झाली, विच्यािील 
बह िाांश येिे प ढील अभ्यासकाांसाठी ख ली केली आहे. बह िेक सवध सावहत्य मी बवघिलेले, वाचलेले आहे. 
काही िोडे लेख म ळाि मला बघावयाला वमळालेले नाहीि. पण इिर ववश्वसनीय साधनाांवरून वमळालेल्या 
मावहिीवरून त्याांचीही नोंद, अवधक शोध घेण्याची वाट मोकळी असावी म्हणून करून ठेववली आहे. ‘‘मराठी 
वनयिकावलकाांच्या सूची’’ िूनही [मराठी णनयतकाणलकाांची सूची : सांपादक शां. र्ग. दािे, वद. व. काळे, शां. ना. बवे, म ांबई मराठी 

ग्रांिसांग्रहालय, म ांबई, भार्ग १, भार्ग २–खांड १ िे ५; १९६९–१९७८ [सांक्षेप : ‘म. वन.’] काही अवधक नोंदी वमळाल्या त्या वटपून ठेववल्या 
आहेि. ििावप या सूचीलाही मयादा आहेिच. सावरकराांनी म्हटले आहे, ‘इविहासाचा आरांभ द सऱया 
पानापासून होिो.’ त्याप्रमाणे सूचीची अखेर शवेटच्या पानापूवी होिे. सूचीला शवेटचे पान असि नाही. 
इ्विहास ‘अनावद’ असिो, िर सूवच ‘अनन्ि’ असिे. परांि  अशा सूचीच्या वदशा कळाव्याि म्हणून काही नोंदी 
अप ऱया असल्या िरी करून ठेववल्या आहेि. सूचीि भर घालावयाला अवसर प ष्ट्कळ आहे. ििावप या 
स्वरूपािही िी प रेशी व्यापक व समावशेक आहे असा ववश्वास आहे. यामध्ये आणखीही काही जोड देिा आली 
असिी. पटवधधनाांच्या जीवनाचा जास्िीि जास्ि िपशीलवार, वदवसाांन सार कालपट देिा आला असिा. 
समकालीन वाङ्मयीन, सामावजक, राजकीय घटनाांचाही कालपट जोडिा आला असिा. पटवधधनाांच्या 
स्विःच्या प स्िकाांच्या अपधणपवत्रका, आवण त्याांना अपधण केलेल्या प स्िकाांच्या अपधणपवत्रका याांच्याही नोंदी 



 
 अनुक्रमणिका 

करिा आल्या असत्या, आवण त्या बोधक ठरल्या असत्या. पटवधधनाांच्या वाङ्मयामध्ये आलेल्या ववषयाांचीही सूची 
करणे शक्य आहे–केली पावहजे. परांि  आहे या स्वरूपािच सूची प्रारांभीच्या कल्पनेपेक्षा ववस्िृि झाली, त्याम ळे 
अशा काही कल्पना बाजूला ठेववल्या. 

 
पटवधधनाांच्या व त्याांच्यावरील ग्रांिाांचा पवरचय िोडक्याि देण्याने त्यावर मयादा पडली आहे. 

पटवधधनाांच्या ग्रांिाांचा पवरचय शक्यिो त्याांच्या शब्दािच वदला आहे. ग्रांि चकवा लेख याांचे वर्गीकरण करणे 
कठीण आहे. ‘पटवधधन–वाङ्मया’मध्ये प्रिम र्गद्य ग्रांि नोंदले आहेि. त्याांि प्रिम ववषयान सार वर्गीकरण केले 
आहे. एकेका ववषयावरील ग्रांिाि कालान क्रम ठेववला आहे. नांिर पद्यग्रांिाांची नोंद केली आहे. त्याांि प्रिम 
वदघधकाव्ये, नांिर रुबायाांची भाषाांिरे आवण नांिर स्फ ट काव्यसांग्रह असा क्रम प्रिम–प्रकाशनाच्या कालान सार 
ठेववला आहे. त्या त्या प्रकाराि प न्हा कालान क्रम ठेववला आहे. लेखसूचीमध्ये प्रिम ववषयान सार वर्गीकरण 
केले असून प ढे प्रत्येक वर्गाि कालक्रम साांभाळला आहे. वर्गीकरण काटेकोर करिा येि नाही; त्याि िारिम्य 
सांभाळाव ेलार्गिे. त्याप्रमाणे काही वठकाणी एखाद्या ववषयावरील लेख, कालक्रम िोडा डावलून, एकत्र वदले 
आहेि. (उदाहरणािध, कवव चांद्रशखेराांवरील ववभार्ग १, ब. २८, ब. २९, ब. ३०, ब ३१ हे लेख एकत्र नोंदले 
आहेि.) वर्गीकरण सोय व िारिम्य पाळून केलेले आहे. ‘इांग्रजी’ या र्गटाि ववववध वर्गांिील लेख आहेि; 
सोयीसाठी िे एकत्र नोंदले आहेि. लेखाांचे सार शक्यिो पटवधधनाांच्याच शब्दाांि साांवर्गिले आहे. 

 
पटवधधनाांचे वाङ्मय, त्याांच्यावरील वाङ्मय याांचे सार देिाना त्याांवर सांकलनाच्या व्यवक्तमते्तचा िोडाफार 

पवरणाम होण्याचा सांभव आहेच. जास्िीि जास्ि वस्ि वनष्ठपणाने िे देण्याची कसोशी बाळर्गली आहे. 
सांकलकाचे भाष्ट्य असेल िेिे िे वरे्गळे लक्षाि याव ेअशी सावधानिा ठेववली आहे. सार शक्य िेवढ्या सांके्षपाने 
वदले आहे. सांपूणध लेखाचे काही िोड्या ओळींि सार काढणे द ष्ट्कर आहे. िसे सार काढिाना काही र्गोष्टी 
बाजूला पडणे अटळ आहे. ििावप असे सार काढिाना लेखाचा ववपयास न व्हावा, चकवा त्याच्यावर अन्याय न 
व्हावा चकवा त्याच्याववषयी अप रा समज वनमाण न व्हावा याची शक्य िेवढी दक्षिा घेिली आहे. सांपूणध लेखाचे 
सार देण्यापेक्षा काही वठकाणी त्या लेखाि कोणत्या ववचारावर, ववशषेावर भर वदला आहे त्याच्याकडे लक्ष 
वधेले आहे. ववशषेिः लवलि स्वरूपाच्या लेखाचे सार साांर्गणे जास्िच वबकट, प्रायः अशक्यच. लावलत्याचे सार 
काढिा येि नाही. ववचार िेवढे साांर्गिा येिाि. ‘माधव जूवलयन : वाङ्मयदशधन’ (क. २·१२१) अशासारख्या 
लेखाच्या बाबिीि सारसांकलनाची ही मयादा जाणविे. लेखसारावरून लेखाचे एकां दर स्वरूप, धोरण ध्यानी 
याव,े अवधक अभ्यासासाठी म ळाकडे जाव ेअशी अपेक्षा आहे. ज्याांचे सार साांवर्गिलेले नाही अशाांिील बरेच लेख 
िसे महत्त्वाचे नाहीि, चकवा त्याांच्याांिील प्रविपादन अन्य लेखाांि येऊन रे्गलेले आहे. काही टीकालेखाांि काही 
ववधाने अप री, चकवा च कीची आहेि हे लक्षाि येिे. अशी सवधच वठकाणे वनर्ददष्ट केली आहेि असे नाही. लेखाांवर 
काही वठकाणी सांकलनकाराने भाष्ट्य केले आहे. वनयिकावलकाांपेक्षा प स्िके अवधक स लभपणाने उपलब्ध 
होिाि, म्हणून जे लेख प स्िकवनववष्ट झाले आहेि, त्याांचा िसा वनदेश केला आहे.  

 
ग्रांिाच्या शवेटी ‘लेखक–वनदेवशका’ जोडली आहे. पटवधधनाांवरील वाङ्मयाच्या (ववभार्ग दोन) 

लेखकाांची ही वनदेवशका आहे. पटवधधनाांचे ववशषे अभ्यासक कोण, त्याांचे एकां दर प्रविपादन क ठे क ठे ववख रले 
आहे, िे काय आहे याची या योरे्ग साकल्याने कल्पना करिा येईल.  
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प ढे प्रत्यक्ष सूचीि ज्याांच्या नोंदी आल्या नाहीि असा साधनसामग्रीचा येिे प्रस्िावनेि उल्लेख करीि 
आहे. 

 
प्रारांभी महत्त्वाच्या अप्रकावशि साधनाांचा पवरचय करून देिो. 
 
(१) प्रस्ि ि सूवच–ग्रांि ज्याांना अपधण केला आहे िे पटवधधनाांचे बालवमत्र रा. वव. मराठे याांना 

पटवधधनाांनी पाठववलेली पते्र. मराठे याांनी ही पते्र वमत्रवनष्ठेने सांभाळून ठेववली आहेि. या सांग्रहािील पवहले पत्र 
२९ ऑर्गस्ट १९११ चे असून अखेरचे पत्र १० सप्टेंबर १९३९ चे आहे. या अठ्ठावीस वषांिील एकूण ३६२ पत्राांचा हा 
सांग्रह आहे. या पत्राांि १९११ िे १९१८ या काळािील १७१, १९१९ िे १९२८ या काळािील १६३, आवण १९२९ िे 
१९३९ या काळािील २८ पते्र आहेि. म्हणजे पटवधधनाांच्या पूवधवयािील पते्र सवावधक आहेि. [अन क्रमे वार्दषक 
सरासरी कालखांड १ : २१      , कालखांड २ : १६       , कालखांड ३: २     ] यामध्ये या पत्रसांग्रहाचे महत्त्व 
आहे. पटवधधनाांचे पूवधवय या पत्राांिूनच जास्ि समजिे. उत्तर काळाि पटवधधनाांचे जीवन जास्ि ववस्िृि, प्रवसद्ध 
झाले, अवधक ज्ञाि, पवरवचि झाले. जेव्हा िे कोणीच नव्हिे िेव्हाच्या काळािील ‘माधव’ या पत्राांिून वदसिो. 
पटवधधनाांच्या काही अप्रकावशि कवविा, चकवा प्रकावशि कवविाांची पूवधरूपे या पत्रव्यवहारािून वमळिाि. (रा. 
वव. मराठे व प्रस्ि ि सांकलक या पत्रव्यवहाराचे सांपादन करीि आहेि.)  

 
(२) पटवधधन आवण लीलाबाई याांचा पत्रव्यवहार. १९२८ िे १९३९ या अकरा वषांिील या उभयिाांचा 

पत्रव्यवहार वाचीि असिाना या काळािील पटवधधनाांचे जीवन झरझर डोळ्याांप ढून जािे. िेिे पटवधधन कवी 
नाहीि, पांवडि नाहीि, प्राध्यापक नाहीि. िेिे िे पिी, वपिा आहेि. पत्नीच्या दृष्टीिून िे येिे वदसिाि. 
[‘‘माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदशधन’’, पृ. ३४–३५ पहाव.े] 

 
(३) लीलाबाईांची आत्मलेखनपर वटपणवही. लीलाबाई लग्नानांिर जी. ए.– [र्गृहीिार्गमा] साठी 

प ण्याला चहर्गण्याला वसविर्गृहाि राहाि होत्या. िेव्हा त्याांनी स्विःच्या ित्कालीन मनःत्स्ििीचे आलेखन 
करणारी आत्मवृत्तपर व्यवक्तर्गि वटपणे वलवहली होिी. िी वटपणवही अविशय महत्त्वाची आहे. ‘‘आमची अकरा 
वष’े’–पेक्षाही ही वटपणे हृद्य आहेि. िी अर्गदी स्विःसाठी वलवहलेली आहेि. प्रकाशनाच्या ववचाराांचा स्पशधही 
त्याांना झालेला नव्हिा. त्याि ३ वडसेंबर १९२८ चे पवहले वटपण आहे. ३ वडसेंबर १९२८ पासून २८ माचध १९२९ 
पयंिच्या साडेिीन–पावणेचार मवहन्याांिील ही वटपणे आहेि. शवेटची अडीच पृष्ठे ११ ज लै १९४० ची, पटवधधन 
वारल्यानांिरची आहेि. वहीची एकूण ६३ पृष्ठ े आहेि. (प्रारांभीची दोन पृष्ठे नाहीि.) त्या त्या वदवसाांि 
लीलाबाईांनी वटपून ठेवलेल्या स्विःच्या मानवसक प्रविवक्रया याि आहेि. या नोंदी दैनांवदन नाहीि. जेव्हा काही 
मानवसक प्रक्षोभ झाला असेल िेव्हा केलेले हे आत्मप्रकटन आहे.  

 
(४) पटवधधनाांनी र्गां. दे. खानोलकराांना पाठववलेली पते्र. ७ ज लै १९२३ िे ३० एवप्रल १९३७ या 

काळािील ही पते्र आहेि. िी खानोलकराांकडे आहेि. 
 
(५) पटवधधन–लीलाबाई आवण पटवधधनाांचे श्वशूर बाबासाहेब र्गरुड याांच्या पत्राांिूनही वडील–म लर्गी, 

सासरे–जावई याांचे परस्परसांबांध वदसिाि िेही मोठे वजव्हाळ्याचे आहेि. 
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ही सूची करीि असिाना पटवधधनाांच्या, िसेच त्याांच्यावरील वाङ्मयाचे काही अप रे सांदभध वमळाले िेही 

येिे अवधक सांशोधनासाठी नोंदवनू ठेवीि आहे. 
 
(१) ‘लोकसांग्रहा’ि आपले पत्र आल्याचा उल्लखे रा. वव. मराठ्याांना ३० वडसेंबर १९१९ ला पटवधधनाांनी 

पाठववलेल्या पत्राि आहे. 
 
(२) ११ सप्टेंबर १९२२ ला त्याांनी ‘चांद्रशखेर आवण त्याांची कवविा’ हे व्याख्यान वदले, त्याच्या आदल्या 

वषी त्याांनी ‘चांद्रशखेर व र्गोदार्गौरव’ हा लेख ियार केला होिा. त्या वषीच्या ऑक्टोबराि िे हा लेख घेऊन 
चांद्रशखेराांच्या भेटीला रे्गले होिे. [रा. वव. मराठे–पत्रसांग्रह, १ नोव्हेंबर १९२१. या लेखाचाच समावशे प ढे 
‘चांद्रशखेर व त्याांची कवविा’ (नवय र्ग, सप्टेंबर–ऑक्टोबर १९२२) या लेखामध्ये (पहा, ववभार्ग १. ब. २८) केला 
का?] 

 
(३) ‘‘स धारक’’ वर स्विः पटवधधनाांचे परीक्षण ‘ज्ञानप्रकाश’ मध्ये आल्याचा उल्लखे रा. चच. श्रीखांडे 

याांनी केला आहे. [‘यशवांि’, जानेवारी १९४०, पहा, क. २·४९]. ‘ज्ञानप्रकाश’, श क्रवार, २७ ज लै १९२८च्या 
अांकाि ‘‘स धारक’’चे परीक्षण आले आहे. [पहा, क. ३·४४]. परीक्षण अनाम आहे. त्याि कसलेच वैवशष्ट्य 
नाही. पटवधधनाांचे असाव ेअसे वाटि नाही. 

  
(४) ‘सह्याद्री’च्या जानेवारी १९४० च्या पटवधधन–अांकािील लेखाि [पहा, क. २·६४] द. सी. पांर्गूांनी 

वलवहले आहे, ‘प्र. धों. कावनटकराांनी ‘‘रुत्क्मणीहरणा’’िील शब्दचचेनांिर स्विांत्र प त्स्िका प्रवसवद्धली. िीि 
मजवर अन्याय झाला आहे हे बघून पटवधधनाांनी मला ‘सामराज’ वनबांध वलवहण्यास प्रोत्साहन वदले, व 
‘ज्ञानप्रकाशा’ि स्फ ट लेख वलहून माझ्यावरील अन्यायाचे पवरमाजधन केले.’ 

 
(५) कृ. पाां. क लकणी याांनी ‘लोकवशक्षण’च्या पटवधधन–अांकािील लेखाि [क. २·७५], पृ. ६५६ वर 

म्हटले आहे, ‘त्याांची ‘ज्ञानप्रकाशा’ि प्रवसद्ध झालेली वटपणे मूलर्गामी असली िरी िी फासी भाषेच्या 
अध्ययनाची अवधक वनदशधक आहेि.’ [ही वटपणे म्हणजे ‘महाराष्ट्र शब्दकोशास जाहीर सूचना’, लेखाांक १,२, 
२८ जानेवारी व १४ फेब्र वारी १९३२, ववभार्ग १, ब. १५७, ब. १५८ ही िर नव्हिे?]  

 
पटवधधन व लीलाबाई पत्रव्यवहारािून प ढील चार लेखाांची नोंद वमळिे– 
 
(६) ‘‘प्रो. ववष्ट्ण  र्गोचवद ववजापूरकर’’ [चवरत्र, र्गां. दे. खानोलकर, १९२८] या प स्िकाला आपण 

प्रस्िावना वलवहली आहे, परांि  ‘प्रवसद्ध प्रस्िावनाकार’ हे वबरुद लार्गायला नको म्हणून िी खानोलकराांच्या 
नावाने वलवहली आहे असे पटवधधनाांनी लीलाबाईांना एका पत्राि वलवहले आहे. सावधजवनक वशक्षण सांस्िाांिील 
आजीव सेवकब्र वाांच्या वार्गण्यावर याि टीका आहे. 
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(७) १० एवप्रल १९३० च्या स मारास पटवधधनाांचे ‘ज्ञानप्रकाश’च्या ‘काव्यशास्त्रववनोद’ –प रवणीि एक 
परीक्षण आले होिे. 

 
(८) ‘‘स शीलेचा देव’’ [प्रकाशन १९३०] या कादांबरीवर बरीवाईट, पण टीका वलवहण्यास पटवधधनाांना 

लीलाबाईांनी साांर्गाव ेअसे वामनराव जोशाांनी लीलाबाईांना स चवले होिे. 
 
(९) सामराजाच्या ‘‘रुत्क्मणीहरण’’वरचे ‘ज्ञानप्रकाशा’िील पटवधधनाांचे परीक्षण–‘िीन 

कवववमत्राांकडून’ अशा नावाने, ११ िे २१ एवप्रल १९३० च्या दरम्यान. 
 
(१०) ‘मी एक र्गोष्ट वलवहली आहे’ असा उल्लेख पटवधधनाांच्या रा. वव. मराठ्याांना १९ ऑर्गस्ट १९२९ ला 

वलवहलेल्या पत्राि आहे. 
 
(११) ‘‘छांदोरचने’’च्या इांग्रजी भाषाांिराचा पटवधधनाांचा मानस होिा. जोवर शक्ती होिी िोवर त्याांनी हे 

काम केले. अवघे चाळीस पाने भाषाांिर झाले. [सह्यावद्र, पटवधधन–अांक, पृ. ४८; आमची अकरा वष,े पृ. १५४] 
 
(१२) ‘‘प्राजक्ताची फ ले’’ या (कै.) श्रीवनवास कृष्ट्ण पाटणकर याांच्या काव्यसांग्रहावरील [प्रकाशन 

१९३७] पटवधधनाांचा चार ओळींचा अवभप्राय. ‘आपल्या कवविाांनी सांस्मरणीय चटका लावनू अकाली वदवांर्गि 
होणारे कवी बालकवींच्या मार्गून हेच होि.’ [उद्धृि, ‘‘पोिदार : ववववध दशधन’’, १९३९, शवेटी जावहराि.] 

 
(१३) एक शास्त्री व प्राध्यापक याांनी पटवधधनाांची वळेी अवळेी वाटेल वििे वाटेल िशी चनदा केली. 

सत्यवादी पटवधधनाांना वाईट वाटले व त्याांनी ‘सत्याग्रही’ या टोपणनावाने विधमानपत्राि लेख वलवहले. (शां. के. 
कानेटकर. ‘माधव ज्यवूलयन याांच्या काही कवविाांच्या जन्मकिा’, पूर्दणमा, ९ वडसेंबर १९३९.) 

 
(१४) ‘व्य त्पन्नाची अब्र’ू (मा. ह. प रांदरे याांस उत्तर) या एका लेखाची नोंद र्गां. दे. खानोलकराांकडील 

पटवधधन दप्तराि आढळिे. 
 
(१५) ‘ ‘‘पे्रमावाच नच्या स खास वदधली केव्हाच आम्ही रजा’’ या माधव ज्य वलयनच्या अनन्यसाधारण 

श्रदे्धची कास धरावी.’ असे पटवधधनाांच्या एका ओळीचे अविरण वव. द. घाटे याांच्या, प ण्याि भरलेल्या 
कववसांमेलनािील (१९४९) स्वार्गिाध्यक्षीय भाषणाि आढळिे. ही ओळ कोणत्या कवविेि? 

 
पटवधधनववषयक लेखाांचेही असे अप रे सांदभध वमळिाि. िेही प ढील सांशोधनासाठी नोंदवनू ठेवणे य क्त 

वाटिे. 
  
(१) लो. वटळकाांना मानपत्र देण्याच्या सभेि पटवधधनाांनी ववरोध केल्यावर ‘सांदेश’मध्ये ७ िे ९ वडसेंबर 

१९१९ च्या दरम्यान अच्य िराव कोल्हाटकराांनी पटवधधनाांची रेवडी उडववणारे लेख वलवहल्याचा उल्लेख वमळिो. 
[‘‘माधव जूवलयन’’, र्गां. दे. खानोलकर, आ. २, पृ. ९९.] 
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(२) पटवधधनाांना डेक्कन एज्य केशन सोसायटी सोडावी लार्गली त्यावळेी ‘केसरी’ि त्याांच्याववरुद्ध 
बरेचसे रे्गले होिे असा सांदभध वमळिो. 

  
(३) १९२७ च्या स मारास सािाऱयाच्या ‘प्रकाश’ साप्तावहकाि ‘‘ववरहिरांर्ग’’–वर लां . वव. काशीकर याांचे 

िीन लेख आले होिे. [आठवण, श्री. लां . वव. काशीकर] 
 
(४) पटवधधन–लीलाबाई पत्रव्यवहाराि माडखोलकराांनी ‘‘द्राक्षकन्ये’’चे ववपयधस्ि परीक्षण केल्याची 

मावहिी वमळिे. 
 
(५) ‘‘अवाचीन मराठी वाङ्मयसेवक’’, खां॰ १ चे ववरोधी परीक्षण ‘महाराष्ट्रा’ि [नार्गपूर, सांपादक 

माडखोलकर] आले होिे. त्याि बह धा त्या खांडािील पटवधधनाांच्या केशवस िाांवरील लेखावर प्रविकूल टीका 
असावी. [सांदभध, पटवधधनाांचे १ फेब्र वारी १९३२ चे खानोलकराांना पत्र.] 

 
(६) ‘प्रविभा’ पावक्षकाि ह. वव. मोटे–माडखोलकर वाद चालू असिा, त्याि र्गो. र्गो. अवधकाऱयाांचे 

ववस्िृि पत्र उद्धृि केले आहे. त्या पत्राि पटवधधन–बेहेरे वादामारे्ग माडखोलकर असल्याचा आरोप 
अवधकाऱयाांनी केला आहे. माडखोलकराांच्या ‘‘म क्तात्मा’’ कादांबरीनांिर ‘ववववधवृत्ता’ि प्रवसद्ध होणाऱया 
‘‘बद्धात्मा’’ कादांबरीि पटवधधनाांवर येणारी अप्रत्यक्ष टीका— ‘जी वस्ि िः खरी नव्हिी’—िी माडखोलकराांनी 
वदलेल्या मावहिीवरूनच वलवहली रे्गल्याची साक्ष रा. का. िटणीस, माधवराव पटवधधन देिील असे साांर्गनू प ढे 
‘ही मावहिी देऊन वर बनावट व खोया हवककिी प्रवसद्ध करिो म्हणून “बद्धात्मा”च्या लेखकावर टीका 
करण्यास, व पटवधधनाांना सहान भिूीची पते्र टाकण्यास माडखोलकर ियार’ अशी माडखोलकराांवर टीका 
केली आहे. “बद्धात्मा” ही ववडांबनात्मक कादांबरी क्रमश: श्री. व्यविपाि या टोपण नावाने ‘ववववधवृत्ता’ि प्रवसद्ध 
होि होिी. ‘ववववधवृत्ता’च्या १९ नोव्हेंबर १९३३ च्या अांकािील विच्या प्रकरणाि रवववकरण मांडळ, मांडळाची 
उविष्ट,े त्याचे सभासद वर्गैरेंचे स्वैर ववडांबन आले आहे. 

 
(७) प्र. के. अते्र (केशवक मार) याांच्या “झेंडूच्या फ ला”िून रवववकरण मांडळाच्या सदस्याांच्या, आवण 

ववशषेिः पटवधधनाांच्या कवविाांची झालेली ववडांबने प्रवसद्धच आहेि. ‘मी ववडांबनकार कसा झालो’ या लेखाि 
अत्रयाांनी पटवधधनाांच्या काव्यासांबांधाने टीका केली आहे. ‘रवववकरण मांडळािील रवी माधवराव, बाकीची िेव्हा 
िरी वकरणे होिी.’ हे अत्रयाांचे प्रवसद्ध ववधान त्यािीलच. 

 
केवळ मराठीिच नव्हे, िर मराठीिर भारिीय, चकवा इांग्रजी अशा भाषाांिील वाङ्मयािही मराठी वाङ्मय 

– काव्य याांच्या पवरचय–परामशाच्या वनवमत्ताने, “वाङ्मयकोशा”िून, चकवा स्विांत्रपणाने पटवधधनाांववषयी काही 
मजकूर आला असणारच. पण त्या सवांचा शोध घेणे, आवण त्याांची नोंद करणे हा एक िर स्विांत्रच, मोठा 
उद्योर्ग आहे आवण द सरे, क्ववचत् एखाद्या मूलभिू, मार्दमक ववचाराखेरीज त्याि, जे मराठीि आले नाही असे 
येण्याची शक्यिाही कमी. असा एक वमळालेला सांदभध : ‘मानसी’ या र्ग जरािी तै्रमावसकाि पटवधधन जळर्गावला 
भरलेल्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाचे अध्यक्ष झाले िेव्हा श्री. देसाई याांनी लेख वलवहला आहे. ["छांदोरचना", 
परीक्षण, ना. र्ग. जोशी, महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, ऑक्टोबर १९३८, व. ११ अां. ४. [क. ३·१२०]. 
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आणखीही वरे्गवरे्गळ्या प्रकाराांनी असे उल्लखे येि असिाि, आवण त्याांनाही महत्त्व असिे. श्री. ना. 
पेंडसे याांच्या ‘‘कलांदर’’ कादांबरीचा [प्रकाशन १९५९] काळ १९३३ चा उत्तराधध आहे. ‘त्या वदवसाांि लोकवप्रय 
असलेले र्गीि’ म्हणून ‘सङर्गमोत्स क डोह’चा विच्याि उल्लेख आहे. कां चा िे र्गाणे म्हणिे (पृ. २२१–२२२). 
हेमीही िे र्गाणे चसधूला ग्रामोफोनवर ऐकविे (पृ. ३४२). अशा उल्लेखाांवरून पटवधधनाांच्या कवविेला त्या काळाि 
कोणिे स्िान होिे याची कल्पना येिे. 

 
पटवधधनाांना प्रत्यक्षिः नायक कल्पून त्याांच्यावर लवलि वाङ्मयकृिी वनमाण झालेली नाही. पण 

पटवधधनाांवरून वजच्यािील व्यक्ती वनमाण केली असावी असे वाटिे, िसे म्हटले रे्गले, त्याच्याबिल वादही झाले 
अशा लवलि वाङ्मयकृिीचाही येिे उल्लखे करावयास हवा. माडखोलकराांच्या ‘‘भांर्गलेले देऊळ’’चा [१९३४] 
नायक अरुण याच्यामध्ये पटवधधनाांचे (ववकृि?) दशधन होिे असे म्हटले रे्गले आहे, त्याच्यावर वादही झाले 
आहेि.  

 
‘‘पवहले पे्रम’’ या वव. स. खाांडेकराांच्या कादांबरीि [आ॰ १, १९४०; ित्पूवधप्रकाशन ‘वकलोस्कर’ 

मावसकािून क्रमशः] पृ. १०७ वर प ढील उल्लखे आहे : प्रभाकर हा कोल्हापूरच्या कॉलेजािील ववद्यािी. पे्रमभांर्ग 
झाल्याने िो आत्महत्येच्या ववचाराने पछाडलेला आहे. िो साांर्गिो, ‘माधव ज्यूवलयन माझे र्ग रु. त्याांची कवविा 
मी मोठ्याने आवडीने वाच ू लार्गलो.’ पृ. १०८–१०९ वर माधवरावाांचा अविशय हृद्य उल्लखे आहे. बेपत्ता 
प्रभाकराच्या शोधािध वनवदेक (‘मी’) कोल्हापूरला, प्रभाकराच्या खोलीवर येिो. या वठकाणी माधवराव प्रत्यक्ष 
एक पात्र म्हणनू आलेले दाखवले आहेि. या वळेचे त्याांचे दशधन लढाऊ, आशावादी, सहृदय म्हणून घडववले 
आहे.  

 
१९६४ च्या आरांभी रायटसध सेंटरच्यािफे हवर नारायण आपटे अभ्यासवृत्तीसाठी लवलि लेखनाच्या 

योजना मार्गववण्याि आल्या होत्या. दरमहा पाचश ेरुपये सहा मवहन्याांसाठी अशी ही अभ्यासवृत्ती होिी. या 
अभ्यासवृत्तीसाठी मी पटवधधनाांच्या जीवनावरील लवलि वाङ्मयकृिीची योजना पाठववली होिी. प्रािवमक 
चाचणीि ही योजना पसांि पडून, ज्याांना म लाखिीसाठी म ांबईला बोलावण्याि आले (५ एवप्रल १९६४) त्याि मी 
होिो. वदलीप वचते्र, रत्नाकर मिकरी, चच. त्रयां. खानोलकर, वद. बा. मोकाशी, उद्धव शळेके याांनाही बोलावले 
होिे. त्या वषी ही अभ्यासवृत्ती खानोलकराांना वमळाली. 

 
‘य र्गवाणी’ मावसकाच्या १९६७ सालच्या वदवाळी अांकाांि क ां दा पारसनीस याांची ‘आम्ही दोघां’ या नावाची 

किा आली आहे. वसांिराव आवण मोहनराव हे दोघे ज ने स्नेही दीघध कालाने म्हािारपणी परस्पराांना भेटिाि, 
आवण ज न्या आठवणींची उजळणी होिे. मोहनरावाांच्या पूवाय ष्ट्यािील एका घटनेसांबांधाने वसांिरावाांनी िेव्हा जी 
भवूमका घेिली, कृिी केली त्यासांबांधाने, मध्यांिरी द रावलेले हे स्नेही मने मोकळी करीि आहेि, असा त्या 
किेिला आशय आहे. िी किा वाचिाना माधवराव (मोहनराव) आवण श्री. बा. रानडे (वसांिराव) याांच्या 
परस्परसांबांधाची आठवण अर्गदी सहजपणाने होिे. क ां दा पारसनीसाांनी–श्री. बा. रानडे याांच्या कन्येने— िी 
किा वलवहल्याने िी अवधक अिधपूणध वाटावयाला लार्गिे. 
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व. ह. वपटके याांच्या वनधनानांिर माधव वपटके याांनी त्याांच्यावर वलवहलेल्या लेखाि [प्रविष्ठान, 
एवप्रल–मे १९७८] प ढील उल्लेख आहे : ‘माधव जूवलयन याांच्या जीवनावर एक भली मोठी व उत्कृष्ट कादांबरी 
व. ह. वपटके वलवहणार होिे. त्यासाठी त्याांनी रे्गले वषध–दीड वषध फार मोठी ियारी चालववली होिी. वजिे 
वमळेल वििून, वाटेल िे कष्ट घेऊन कै. माधव जूवलयनाांववषयी मावहिी िे र्गोळा करीि होिे. यासांबांधी वकिी 
िरी टाचणे, वटपणे फायली भरभरून त्याांच्या कपाटाि आहेि.’ 

 
कधी एखाद्या समिध लेखकाच्या लेखनाि एखादी प्रविमा म्हणून पटवधधनाांसांबांधी सहज उल्लखे येिो, 

पण िोही ववचाराांना एक वरे्गळी वदशा दाखविो. जी. ए. क लकणी याांच्या ‘‘वहरव े रावे’’ (१९६२) या 
किासांग्रहािील ‘माणूस नावाचा बटेा’ किेि ‘माधव ज्यवूलयनच्या शलैीसारखे वजवांि चढउिाराचे शरीर विने 
ख शाल शो–रूममध्ये ठेवले आहे.’ (पृ. २४१) असे पटवधधनाांच्या शलैीसांबांधाने महत्त्वाचे ववधान येऊन जािे.  

 
ववठ्ठलराव घाटे याांच्या ‘र्गॉन व इि द चवड’ या वनबांधाि ‘डॉसनची भावर्गीिे वाचिाना मला कधी सांस्कृि 

कवींची, िर कधी माधव ज वलयनाांच्या र्गज्जलाांजलीची पदोपदी आठवण येिे’. असे ववधान जािाजािा येऊन 
जािे, आवण ववचाराांना एक नवी वदशा दाखवनू जािे. [‘‘ववचारववलवसिे’’, वव. द. घाटे, १९७३, पृ. ८३]. 

 
१९२० िे १९४५ या वाङ्मयीन कालखांडािील डॉ. पटवधधन ही एक प्रम ख वन प्रभावी व्यक्ती व प्रवृत्ती 

असल्याने या सांदभाि जेिे जेिे लेखन झाले चकवा होईल िेिे िेिे पटवधधनाांचा उल्लेख क्रमप्राप्त आहे. मराठी 
वाङ्मयाचे इविहास, मराठी काव्याचे इविहास, मराठी समीके्षसांबांधीचे ग्रांि, सावहत्यववमशधक ग्रांि, पद्यरचना–
शास्त्रावरील ग्रांि, कोशवाङ्मयववषयक लेखन, फाशी–मराठी सांबांधाबाबिचे वाङ्मय, उमरखय्यामसांबांधीचे 
लेखन, भाषाववचार करणारे, वलवपववचार करणारे वाङ्मय अशा सवांिूनच पटवधधनाांववषयी कमीजास्ि महत्त्वाचे 
लेखन येिे. रवववकरण मांडळ, त्याचे सदस्य त्याांच्यावरील, चकवा त्या सदस्याांचे लेखन याांिूनही पटवधधनाांचे 
उल्लेख येणे स्वाभाववक आहे. या काळािील इिर सावहत्त्यक चकवा अन्य व्यक्ती याांची चवरते्र, आत्मचवरते्र, 
आठवणी, त्याांच्यावरील पवरचय–परामशात्मक वाङ्मय याांिूनही पटवधधनाांचे उल्लखे भेटिाि. अनेक प स्िकाांच्या 
प्रस्िावनाांिून पटवधधनाांच्यासांबांधाने काही वववचेन झालेले वमळिे. अनेक मान्यवर कवींनी आपल्या आठवणी, 
आत्मवनवदेनपर लेखन याांि पटवधधनाांपासून आपल्याला पे्ररणा, प्रोत्साहन, मार्गधदशधन वमळाल्याचे वलहून ठेववले 
आहे. काही कवव–अभ्यासकाांनी पटवधधनाांना आपली प स्िकेही अपधण केली आहेि. त्या अपधणपवत्रकाांिून 
पटवधधनाांसांबांधी काही भावभावना व्यक्त झाल्या आहेि. पत्रसांग्रह, वरे्गवरे्गळ्या स्वरूपाचे चवरत्रकोश, सांस्िावृते्त 
अशाांिूनही पटवधंनाांसांबांधी काही वनदेश आलेले आहेि. पटवधधनाांच्या वैयवक्तक वा सावहत्त्यक जीवनािील 
फर्गधसन महाववद्यालय प्रकरण, महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाचे अध्यक्ष होणे, डी. वलट्. पदवी वमळववणे, मृत्यू 
अशाांसारख्या महत्त्वाच्या घटनाांच्या वळेीही ववववध वृत्तपते्र, वनयिकावलके याांिून त्याांच्यावर प्रसांर्गोपात्त लेख, 
स्फ ट वटपणे आली. पटवधधनाांच्या स्मवृिवदन–प्रसांर्गी अजूनही अनेक वठकाणी, सांस्िाांिून भाषणे होिाि, त्याांचे 
वृिाांि येिाि, वृत्तपते्र–वनयिकावलकाांिून लेख येिाि. अशा लेखाांिून, त्याांमधील अशा एखाद्या ववधानािूनही 
पटवधधन–व्यवक्तववषयक चकवा वाङ्मयववषयक काही महत्त्वाचे ववधान वमळून जािे. असे उल्लेख क ठे, कसे, 
वकिी आले असिील िे साांर्गणे, आवण त्या सवांचा शोध घेणे व नोंद करणे अशक्यप्राय आहे. नाहीिर 
सांशोधनाला आवण ववस्िाराला सीमा उरणार नाही. त्याांिल्या काही िोड्याांची कल्पना यावी, सूचीचा ववस्िार 
वकिी होऊ शकिो िे समजाव ेएवढ्याप रिा हा काहीसा ववस्िार केला.  



 
 अनुक्रमणिका 

ही सूची वाचिानाही लक्षाि येिे िे हे की, एवढ्या साित्याने आवण वैप ल्याने पटवधधनाांवर चचा होि 
आली आहे. अशी चचा फारच िोड्या सावहत्त्यकाांवर झाली आहे. पटवधधनाांवरील ही चचा म ख्यिः त्याांच्या 
काव्यावर होि आली आहे. त्यािही “ववरहिरांर्गा”वर िी जास्ि झाली आहे. पटवधधनाांचे प्रम ख कायध 
काव्यवनर्दमिीववषयक की, सांशोधनात्मक याचे एक हे अप्रत्यक्ष उत्तर ठरले. पटवधधनाांच्या कोणत्या काव्याने 
रवसक मनावर अवधक मोवहनी घािली आहे त्याचेही प्रत्यांिर यािून वमळेल.  

 
पटवधधनाांच्या काही अप्रकावशि, हस्िवलवखि वाङ्मयाचीही नोंद येिे करीि आहे.  
 
देवी अघोरकावमनी : वम. वशवप्रसाद याांच्या ‘देवी अघोरकावमनी’ या र्ग जरािी प स्िकाचा अन वाद. 

वहीची १६ पृष्ठे. शवनवार वद. २३ नोव्हेंबर १९१८. [रा. वव. मराठे–सांग्रह.]  
 
पटवधधनाांची काही हस्िवलवखिे, त्याांच्या वटपणवह्या लीलाबाईांनी स्विःच्या शवेटच्या आजाराि 

ववठ्ठलराव घाटे याांना वदल्या. घाटे याांनी िे सवध सावहत्य माझ्याकडे वदले. त्यामध्ये पटवधधनाांचे अद्यापही 
प्रकावशि न झालेले काही सावहत्य आहे. त्या सांग्रहाची मावहिी प ढे वदली आहे. याांपकैी कोणत्याही लेखनाचा 
कालोल्लेख नाही. 

 
१. ‘‘काव्य–क िूहल’’ या सांपूणध ग्रांिाचे पूवध–हस्िवलवखि त्यामध्ये आहे. ‘‘माधवराव पटवधधन : 

वाङ्मयदशधन’’ या माझ्या ग्रांिाि मी असा िकध  केला होिा की, ‘वाङ्मयानांद–मीमाांसेवरील आवण रसचचेवरील 
िीन लेखाांिून पटवधधनाांचा अखेरच्या काळािील अभ्यासाचा नवा ववषय कोणिा होिा िे वदसिे. परांि  हे लेख 
एखाद्या मोठ्या योजनेिील भार्ग असावा असे त्याांच्या सद्यःस्वरूपावरून िरी वाटि नाही. आहे त्या त्स्ििीि 
त्याांिील प्रविपादन पूणध आहे.’ (पृ. ३२६). परांि  आिा नव्याने उपलब्ध झालेल्या या सावहत्यावरून असे वदसिे 
की, पटवधधनाांच्या सांकत्ल्पि ग्रांिाि त्यािील भार्ग यावयाचा होिा. शक्यिा अशीही आहे की, प्रारांभी वरे्गवरे्गळे, 
स टे भार्ग म्हणनू वलवहलेले सवध काव्यसांबांवधि वववचेन लेख एका सूत्राि आणनू त्यािून एक सलर्ग ग्रांि वसद्ध 
करावयाचा अशी नांिर कल्पना आली असेल. ‘सध्या मी अलांकार, रस वर्गैरेंचा अभ्यास स रू केला आहे व त्याच 
अभ्यासासाठी मी या वळेी श्री. xxx शास्त्रीब वाांकडे वशकावयास जाि असिो. ‘‘छांदोरचने’’प्रमाणे याही ववषयावर 
एखादे प स्िक वलहाव े अशी माझी फार इच्छा आहे.’ र्गोपाल कृष्ट्ण वचरम ले याांच्याकडे काढलेल्या या उद्
र्गाराांिून [सह्यावद्र, जानेवारी १९४०] सूवचि होणारा ग्रांि म्हणजेच हा ‘‘काव्य–क िूहल’’ असावा. ‘‘आमची 
अकरा वष’े’, ‘‘माधव जूवलयन’’, ‘‘स्वप्पनभमूी’’ या कशाांि या ग्रांिाचा उल्लखे नाही.  

 
पटवधधनाांचे हे जे लेखन वमळाले िे त्याांनी केव्हा वलवहले वर्गैरेचा िपशील उपलब्ध नाही. परांि  

‘‘छांदोरचने’’िील (आ. २), ‘‘पद्यप्रकाश’’मधील, चकवा ‘रसव्यवस्िेचे वैयर्थयध’, ‘रसव्यवस्िा वन 
आस्वाद्यमानिा’, ‘वाङ्मयानांद–मीमाांसा’ वर्गैरे लेखाांिील काही मजकूर सांस्कावरि होऊन या अपूणध ग्रांिाि 
आलेला आहे त्यावरून त्या लेखनानांिर, म्हणजे १९३७ नांिर, १९३८–३९ मध्ये हे लेखन झालेले असाव.े 
पटवधधनाांची दक्ष पवरष्ट्करणवृत्ती, अिक पवरश्रमशीलिा, वनरलस वचकाटी याांचा प्रत्यय येिेही येिो. आपल्याच 
ज न्या लेखनािील मजकूर प न्हा नव्या ग्रांिाि घेिाना पटवधधन िेवढ्यािही काही सांस्कार, स धारणा करिाि. 
ज ना उिार नकलिानाही त्याच्यावर सांस्कार करून िो िे अवधक नेटका करिाि.  
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सदर ग्रांि अद्यापपयंि अप्रकावशि राहावा याचे िोडे आियध, ववषाद वाटिो. (आवण 
पटवधधनाांसारख्याांचाही ग्रांि इिकी वष े अप्रकावशि राहािो यािून काहीसा वदलासाही वमळिो, अनेक वष े
अप्रकावशि लेखन आहे अशाांना!) आवण व्यवक्तशः माझ्या दृष्टीने आनांदही होिो, त्याचा प्रिम पवरचय करून 
देण्याचा भाग्ययोर्ग मला लाभला म्हणनू. 

 
हा ग्रांि उपलब्ध झाला आहे िो पूणध स्वरूपाि नाही. त्याची आरांभीची, अधलीमधली काही पाने र्गहाळ 

झालेली आहेि. परांि  या ग्रांिाची सांपूणध अन क्रमवणका–त्याि आलेले ववषय व त्याांच्या ओळी–त्याांचे वटपण या 
ग्रांिासोबि असल्याने कोणिा भार्ग र्गहाळ झाला आहे िे नेमके समजू शकिे, आवण या र्गहाळ भार्गािील 
ववषयाांचा सांस्कारय क्त ववस्िार केलेले काही लेखन स्विांत्रपणाने उपलब्ध होिे, व हा खांवडि भार्ग साांधिा येिो.  

 
या हस्िवलवखिावर ग्रांिाचे नाव नाही. परांि  पटवधधनाांची द सरी एक सांधावरका (file) आहे, त्याि 

यािील आरांभीचा ववषय ववववेचला आहे, आवण त्या सांधावरकेच्यावर ‘‘काव्य–क िूहल’’ हे शीषधक वलवहलेले 
आहे. त्यावरून या सांयोवजि ग्रांिाचे नाव आवण स्वरूप समजू शकिे. 

 
या हस्िवलवखिाची एकूण १३८ पाने (२१ × १७ सें. मी.) आहेि. त्याांपैकी ११३ पाने उपलब्ध आहेि. 

अधलीमधली एकून २५ पाने र्गहाळ आहेि. पानाच्या एका बाजूला मजकूर वलवहलेला आहे. हस्िवलवखिाि 
अधूनमधून भर घािली आहे, स धारणा केल्या आहेि. समासाि चकवा अविीभविी काही टाचणे केली आहेि. 
सवध पानाांवर पृष्ठाांक आहेि. पण त्याांि खोडाखोड, ज ने पृष्ठाांक खोडून नव ेघालणे वर्गैरे केले आहे. त्यावरून 
पटवधधनाांनी लेखनाच्या ओघाि माांडणीि काही बदल, वफरवावफरव केल्याचे कळिे. अधूनमधून लेखन 
ववस्कळीि वाटिे. मधला काही मजकूर र्गहाळ झाला असावा. या सवांवरून हा ग्रांिाचा कच्चा खडा असावा असे 
लक्षाि येिे. 

 
या सांकत्ल्पि ग्रांिाि पटवधधनाांनी काव्याशी सांबांवधि ववववध घटकाांचा, प्रश्नाांचा ववचार केला आहे. 

वरे्गवरे्गळ्या वठकाणी, वरे्गवरे्गळ्या वळेी शब्दववचार, पद्यरचना, रसववचार, वाङ्मयानांद–मीमाांसा वर्गैरेंवर त्याांनी 
जे वलवहले िे या ग्रांिाि एकसूत्रात्न्वि, सलर्गपणे, ग्रांिरचनेच्या बठैकीवरून समत्न्वि करण्याचा, व त्याि भर 
घालून ववषयाला पूणधिा आणण्याचा त्याांचा ववचार असावा. 

 
या ग्रांिाच्या सोबि असणाऱया अन क्रमवणकेच्या अन रोधाने या ग्रांिािील ववषयवववचेनाचा िपशील प ढे 

नोंदववला आहे. [ववषयाांचे अन क्रमाांक पटवधधनाांच्या अन क्रमवणकेच्या टाचणाप्रमाणे ठेववले आहेि. 
अन क्रमवणकेिील ववषय–नाव ेक्ववचत् आि ग्रांिाि बदललेली वदसिाि. म ळाि पवरच्छेद नाहीि. ववषयान सार 
पवरच्छेद मी पाडले असून पवरच्छेदाांना अन क्रमाांक मी वदले आहेि.] : 

 
१. पृ. १–८ नाहीि. [(१) वाङ्मय म्हणजे काय? (२) वाङ्मय ही एक लवलिकला आहे या म द्याांचे या 

पानाि वववचेन आल्याचे समजिे. या ववषयाांचा स्विांत्रपणाने ववस्िार केलेला मजकूर एका स या सांधावरकेि 
आहे. या सांधावरकेि वहीच्या १३ पानाांएवढा मजकूर असून त्याांि प ढील ववचार आले आहेि : ‘ज्यािील 
ववषयासम्बन्धीं वन माांडणीसम्बन्धी मन ष्ट्य मात्राला क िूहल वाटिे आवण ज्याच्या रचना–सौन्दयांपासून आनन्द 
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होिो असा ग्रांि वाङ्मय होय.’ –इांवद्रयिृप्तीपेक्षा मनाला समाधान देणारी कला िी लवलिकला. कलावांि आपला 
सांस्मरणीय अन भव इिराांना आणून देण्याचा प्रयत्न करिो. – वाङ्मय ही कला वनवळ अन कारक नाही.] (३) 
वाङ्मयाचा इिर उपयोर्ग. वाङ्मयाच्या वाचनापासून होणारा आनांद. – वाङ्मयवनर्दमिीच्या पे्ररक शक्ती. प्रविभेचे 
स्वरूप. स्फूिीचे स्वरूप. वनर्दमिीची प्रवक्रया.–ववचार, भावना, व कल्पना या काव्याच्या िीन घटकाांचे वववचेन.  

 
२. (४) काव्य म्हणजे काय? (पृ. ३२). (५) पद्य हे काव्याचे शरीर, अिवा वस्त्रपवरधान. पद्य म्हणजे 

लयबद्ध अक्षररचना. (६) पद्याच्या उपय क्तिेची अांरे्ग. (७) पद्याची कृवत्रमिा. कृवत्रमिेला वभण्याचे कारण नाही 
(पृ. ३५–३८) [‘‘छांदोरचना’’ (आ॰२), पृ. ५–७ वरील वववेचन येिे सांस्कार करून समाववष्ट.] (८) काव्य वाचनीय का असावे? 
(९) र्गायनाने होणारी फसर्गि. (१०) रे्गयिा आवण अिधर्गौरव याांचे व्यस्ि प्रमाण. (पृ. ४१–४५) [‘‘छांदोरचना’’ 
(आ॰२) पृ. ११–१२] (११) वकमान रे्गयिा. 

 
३. (१२) काव्यर्ग ण, कवविापण ओळखायचे कसे? रसाचा िोडा ववचार. (१३) काव्याचा आनांद 

क िूहलपूिधिेने वन सहान भिूीच्या चालनेने होिो. सामग्राने ववचार करण्याची आवश्यकिा. द्राक्षापाक–
नावरकेलपाक.–काव्यानांदमीमाांसा. 

 
४. (१४) काव्य आवण ववज्ञान. काव्य–शास्त्राांच्या के्षत्राांची अभेदिा. केवळ दृष्टीभेदिा. (१५) काव्य 

शास्त्रीय ज्ञानाचे पूरक आहे. (१६) काव्यात्म सत्य म्हणजे काय? (१७) काव्याचे ववज्ञानववरुद्धत्व क्षम्य नाही. 
(१८) मनःपूवधकिेचे महत्त्व. (१९) ब द्धीचे कायध (अप्रत्यक्ष). (२०) कववत्वाची िोरवी कशावर अवलांबनू आहे?  

 
५. (२०अ) [हे ववषय मळू अन क्रमवणकेच्या वटपणाि क्रमाांकवनर्ददष्ट नाहीि. मार्गून याांचा समावेश केला आहे. ‘रसव्यवस्िेचे वैयर्थयध’, 

‘रसव्यवस्िा वन आस्वाद्यमानिा’, ‘वाङ मयानांद–मीमाांसा’ [अन क्रमे ववभार्ग १. ब. १०४, ब. १०५, ब.१०६] या लेखाांिील मजकूर, त्यावर सांस्कार होऊन, 

येिे समाववष्ट झाला आहे.] रसववचार.–काव्यनन्दमीमाांसा. (पृ. ८३–८४)  
 
६. (२१) मराठी काव्याचे समालोचन. (२२) काव्यप्रकार. महाकाव्य. आख्यानकाव्य. (पृ. ८७–८९) 

(२३) भावर्गीि. (२४) नवकौि की आवण वशष्टाचारी (Romantic and Classic) वृत्ती. (२५) स नीि आवण 
र्गज्जल; कवणका (पृ. ९५–९७). 

 
७. (२६) शब्द म्हणजे काय? सांकेि. [अन क्रमवणकेिील (२७) वाच्यािध, लक्ष्यािध, आवण व्यङ्गग्यािध. 

(२८) र्गोचरवाचकिा. (२९) यौवर्गकािध, प्राांविक, ग्राांविक, ग्राम्य. पृ. ९९–१०६, र्गहाळ. [‘शब्दववचार’ हा स्विांत्र, 

अप्रकावशि लेख या सांग्रहाि आहे. त्याि हा ववचार आला आहे.]] 
 
८. (३०) रीविववचार. (३१) वैदभी आवण र्गौडी. 
  
९. (३२) प्रसाद. [अपूणध]. (३३) माध यध. (३४) ओज. (३५) शवैिल्य [?] (३६) वनदोषिा (३७) 

सदोषिा. 
 
१०. (३८) काव्यमय–अकाव्यमय शब्दवर्गीकरण. [पृ. ११२–१२२ र्गहाळ.] 
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११. (३९) मराठी भाषेच्या शब्दसांपत्तीचा ववचार. (पृ. १२३–१३१) [यािील ववचार ‘‘भाषाश वद्धवववेक’’ मध्ये आले 

आहेि.] (४०) फासी शब्दाांचे अकाव्यमयत्व. [यािील ‘‘भाऊसाहेबाांच्या बखरी’’िला उिारा (प.ृ १३३–१३५) सांस्कावरि करून 
‘‘भाषाश वद्धवववेक’’, पृ. १२–१४ वर उद् धृि केला आहे. प ढचाही भार्ग ‘‘भाषाश वद्धवववेक’’, पृ. १४–१५ वर आला आहे.] 

 
२. (१) ‘शब्द’ या ववषयावर मराठी मांडळाच्या [स्िलवनदेश नाही] वार्दषक सांमेलनप्रसांर्गी [काल–

वनदेश नाही] पटवधधनाांनी वदलेले एक व्याख्यान या सांग्रहाि आहे. वहीची २४ पाने भरिील. [आकार १६॥ × 
२१ सें. मी.]. त्याि पृ. १ िे १९ या भार्गाि शब्दाांचा अिधदृष्ट्या ववचार केला असून पृ. १९ िे २४ ‘शब्दाांचा 
ध्वनींच्या दृष्टीने ववचार’ केला आहे. या उत्तर भार्गाचा ववस्िार करून, त्यावरून पक्की प्रि करून ‘शब्दाांचा 
नाददृष्ट्या ववचार’ हा लेख ‘महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रके’ च्या जून १९३९ च्या अांकाि प्रकावशि झाला आहे. 
[ववभार्ग १. ब १३८]. पूवध भार्ग अप्रकावशि आहे. [याच वहीि वेद–उपवनषदाांिील ऋचा–सूके्त याांचे अन वाद आहेि. 
‘‘मध लहरी०’’िील ‘साम दावयक प्रािधने’ि (म. ल. २) िे समाववष्ट आहेि. ‘‘मध लहरी॰’’िील ‘अनन्य ऐशा॰’ हा अन वाद िेवढा या वहीि नाही.] 

  
(२) ‘शब्द’ या व्याख्यानािील ‘शब्दाांचा अिधदृष्ट्या ववचार’ या भार्गाची सांस्कावरि, प नर्दलवखि प्रि 

‘शब्दववचार’ या नावाने याि आहे. त्याची वहीची २३ पाने [आकार १६॥ × २१ सें. मी.] आहेि. (‘‘काव्य–
क िूहल’’ या ग्रांिाि या ववषयाचा ववचार झालेला आहे.) या लेखाि शब्दाांचा वाचकाच्या वन लेखकाच्या दृष्टीने 
ववचार केला आहे. यािील ववषय : ‘शब्दािधववचार आधी करून शब्दनादववचार मार्गाहून करू.’ असे म्हणून, या 
लेखाि शब्दािधववचारच केलेला आहे. शब्दाच्या अवभघा, लक्षणा, व्यञ्जना या िीन शक्तींचे सोदाहरण वववचेन. 
शब्दाांचे वजणे लोकसांमिीवर अवलांबून असिे. (चटर्गल, मोचा या शब्दाांची उदाहरणे). अिधबोधास साहाय्यक 
होऊन शब्दाने जर नड भार्गववली, आवण शब्दघडणीचे स्वािांत्रय घेणारी व्यक्ती जर समिध असेल, िर त्या 
प्रमाणाि नवशब्दाला मान्यिा वमळिे. (उदाहरणािध, नोकरशाही, प्राध्यापक, अन्),–लवलि लेखकाच्या दृष्टीने 
शब्दयोजनेचा ववचार. भाषेिील शब्दसांग्रहाची पाहणी.–लाक्षवणक शब्द वापरण्याचे कारण.–समासववचार.– 
वस्ि वाचक शब्दाचे महत्त्व.–कवविेची भाषा शक्य वििकी स बोध, स्वाभाववक हवी.–कवीला उपलब्ध 
शब्दसांग्रह.–वरे्गवरे्गळ्या प्रदेशाांि एका अिी वभन्न शब्द.–वकत्येकदा शब्द िोच, रूप वभन्न.–अवशवक्षिाांच्या 
बोलीिील शब्दाांचा स्वीकार व्हावा.–भाषेची शब्दसांपत्ती कशी वाढेल ही एक दृष्टी या लेखामध्ये आहे. 

 
३. ‘अलङ्कार ववचार’ ही एक स्विांत्र सांधावरका आहे. विच्याि वहीची ५७ पाने (आकार १७ × २१ से. 

मी.) आहेि. विचाही लेखनकाल नमूद नाही. रा. श्री. जोर्ग याांच्या ‘‘अवभनव काव्यप्रकाश’’चा सांदभध आहे. 
म्हणजे १९३० नांिरचा हा लेख आहे हे स्पष्ट आहे. अप्रकावशि आहे. पवहल्या पृष्ठाि अलांकाराांववषयी सवधसामान्य 
प्रास्िाववक भार्ग असून पृ. १ िे ५ शब्दालांकाराचे, व पृ. ६ िे ५७ अिालांकाराांचे वववचेन आहे. एकेक अलांकाराचे 
सोदाहरण वववचेन आहे. 

 
४. वाङ्मयीन अवभरुचीवर वहीच्या ८ पानाांचे एक वटपण आहे. वाङ्मयीन अवभरुचीचे स्वरूप, नाटक–

कादांबरीपेक्षा काव्याचे वाचक कमी का? बाल्य–यौवन–प्रौढ यवयोऽवस्िाांि बदलि जाणारी अवभरुची याांवर हे 
छोटे वटपण आहे. अप्रकावशि. 
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५. ‘रसववचार’ लेख. वहीची २९ पाने. अपूणध. आणखी एखादे पान असाव े‘रसव्यवस्िेचे वैयर्थयध’ आवण 
‘रसव्यवस्िा वन आस्वाद्यमानिा’ या दोन लेखाांचे हे हस्िवलवखि आहे. काही वकरकोळ बदल करून, माांडणीि 
िोडा फरक करून िे लेख ियार केले आहेि. 

 
६. ‘रुद्रास आवाहन’ या आकाशवाणी भाषणाची प्रि. दोन आवृत्त्या. ७–७ पृष्ठे. लेखनकाल नाही. 

अप्रकावशि. (‘रुद्रास आवाहन’, साप्ता. ‘प्रर्गवि’, ‘‘काव्य–वचवकत्सा’’, ववभार्ग १, ब. ४६).  
 
७. १९३२ मध्ये कोल्हापूरला भरलेल्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाचे (१) स्वार्गिाध्यक्ष (रावबहाद र 

दत्तोबा मा. भोसले) याांचे भाषण (वहीची ६ पृष्ठे), आवण (२) उद्घाटक (श्रीमांि राजाराममहाराज छत्रपिी) 
याांचे भाषण (वहीची ५ पृष्ठ)े याांच्या हस्िवलवखि प्रिी. पटवधधनाांनी ही भाषणे वलहून वदली असावीि. 
(पटवधधनाांसारख्याांना सांस्िानी सेविे कशी कामे करावयाला लार्गि असावीि याची यावरून कल्पना येिे.) 
सांमेलनवृत्ताि ही भाषणे प्रकावशि. 

 
८. Rubaiyat of Omar Khayyam Naishapur. २० पाने. सांपूणध रुबाया उिरववलेल्या आहेि. प स्िके 

अनेक उपलब्ध असिाना पटवधधनाांनी हा उद्योर्ग का केला असावा लक्षाि येि नाही. 
 
९. इांग्रजी वटपणाांच्या चार वह्या. वही १ : (१) From ‘The Changing School’, by Dr. Philip 

Boswood Ballard. (२) From P. Gurrey’s ‘The Appreciation of poetry’ (२९ पाने). वही २ : (१) बह धा 
‘The Appreciation of Poetry’ची वटपणे. (२) From ‘Thought and Language’ by A. P. Ballard. (३) 
From ‘Poetry in School’ by Dr. Iagger (?) (२) From ‘Types of Aesthetic Judgement’ by E. M. 
Barlett (?) (३८ पाने). वही ४ : From ‘The Psychology of Literary Appreciation’ by D. C. Griffith 
(पाने ३५). 

 
१०. वाचनववचार. फासी भाषेचा वाचनववचार. मराठीि. प्रास्िाववक, आवण प ढे १० धडे. (वहीची २६ 

पाने). प ढील उल्लखेाि या अभ्यासाचा सांदभध असावा का? ‘ह्याच स मारास फासी भाषेचे एक व्याकरण त्याांनी 
वलहावयास घेिले होिे. पण उमरखय्यामचे भाषाांिर पूणध करण्याची उस्ि किा वाढि रे्गल्याम ळे हेही काम 
अधधवट रावहले. १९२९ साली त्याांनी ‘फासी वशक्षक’ वलवहण्याचे योजून बराचसा भार्ग वलहूनही काढला होिा. 
ह्या प स्िकाचे काम त्याांनी मध्यांिरी प न्हा हािी घेिले होिे. पण त्याचीही र्गि ह्या व्याकरणाप्रमाणेच झाली.’ 
(र्गां. दे. खानोलकर, ‘माधव जूवलयन’, आ॰ २, पृ. १९४).  

 
पटवधधन–वाङ्मयाची ही सूची एका परीने माझ्या ‘‘माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदशधन’’ या ग्रांिाची 

पूरवणका ठरेल. ग्रांिामध्ये पटवधधनाांच्या कवविाांचे लेखनकाल, प्रकाशनाांचे स्िल व काल पवरवशष्टाांि नोंदले 
आहेि (पवरवशष्ट चौिे). पटवधधनाांच्या जीवनाची रूपरेषाही एका पवरवशष्टाि वदली आहे (पवरवशष्ट पवहले). या 
सूचीिूनही पटवधधनाांचे समग्र दशधन घडू शकेल. 
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सूचीचे काम अनेक वष ेचालू होिे. १९५८ मध्ये पटवधधनाांच्या अभ्यासाला आरांभ केला. १९६३ मध्ये 
पीएच. डी. वमळाली. त्या प्रबांधावर आधारलेला स्विांत्र ग्रांिही १९७३ मध्ये प्रवसद्ध झाला. १९७७ मध्ये ‘‘समग्र 
माधव जूवलयन’’चे सहसांपादन केले. १९८० मध्ये सावहत्य अकादमीसाठी ियार केलेले ‘‘माधव जूवलयन’’ 
प्रवसद्ध झाले. सूचीची म द्रणप्रि १९७४ मध्ये, ‘‘माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदशधन’’च्या प्रकाशनानांिर एक 
वषानेच ियार करून ठेववली होिी. पण िेव्हा प्रकाशनाचा योर्ग आला नाही. आिा प न्हा सांस्कार करून ही 
अद्ययावि म द्रणप्रि ियार केली आहे. दीघध काळ काम चालू होिे. नोंदींचे लेखनही वरे्गवरे्गळ्या काळाि झाले 
आहे. त्याम ळे काही वठकाणी नोंदींच्या लेखनस्वरूपाि िोडा फरक पडला असण्याची शक्यिा आहे. मात्र 
त्याम ळे सूचीच्या आकलनाला कसलाच बाध येणार नाही.  

  
अशा प्रकारची वाङ्मय–सूची खासर्गी प्रकाशकाांनी प्रकावशि करणे आपल्याकडील आजच्या वाङ्मयीन 

प्रायः अशक्यच. ववद्यापीठे, सांशोधन सांस्िा याांचे हे कायध. पण त्याांच्याकडूनही अशी अपेक्षा आज अनाठायीच 
ठरेल. अनेक कारणाांनी अशा पवरत्स्ििीि, ही सूची प्रवसद्ध होिच नाही असे समजून, स्विःप रिे विला पूणधिा 
आणण्याचे माझे काम चालले असिा, एका सांस्मरणीय योर्गायोर्गाने महाराष्ट्र राज्य सावहत्य सांस्कृिी मांडळाचे 
अध्यक्ष डॉ. स रेंद्र बारचलरे्ग याांची भेट झाली. अनेक ववषय वनघिा वनघिा या सूचीचा ववषय वनघाला. त्याांना िी 
कल्पना आवडली. प ढे प्रत्यक्ष हस्िवलवखि पावहल्यावर त्याांना िे पसांि पडले; आवण मांडळाच्या विीने त्याांनी 
प्रकाशनािध स्वीकृि केले. त्याांच्याम ळेच म ख्यिः ही सूची प्रकावशि होि आहे. त्याांचा मी अविशय आभारी आहे. 

 
अशा सूचीची छपाई हीही िशी त्रासदायक. श्री. लाटकराांनी हे काम स्वीकारले, आवण आत्मीयिेने, 

त्याांच्या नेहमीच्या लौवककाला साजेशा पद्धिीने उत्तम प्रकाराने केले. हे काम नेहमीच्या कामापेक्षा वकचकट, 
वजवकरीचे. श द्ध म द्रणाचा याि ववशषे आग्रह. पण त्याांच्या ज ळवणसाांनीही या कामाचा कसला त्रास न मानिा 
आस्िेने िे केले त्याचा, ववशषेिः श्री. वरघडे याांचा मला आवजूधन उल्लखे करावासा वाटिो.  

 
प ण्या–म ांबईसारख्या कें द्रस्िानापासून बाजूला असणाऱया सांर्गमनेराि राहून असे काम स्विःच्या 

मनाप्रमाणे करवनू घेणे फार कठीण जािे. अनेक अडचणी येिाि. म द्रण एके वठकाणी, सांदभध–सामग्री 
वरे्गवरे्गळ्या वठकाणी, अशा त्स्ििीि लरे्गचच्यारे्गच काही सांदभध पडिाळून पाहािा येि नाहीि. याम ळे सूचीला 
काही मयादा पडल्या आहेि. त्याची जाणीव मला आहे, आवण त्याचा मला ववषादही वाटिो. ििापी अशा 
काहीशा प्रविकूल त्स्ििीिही जास्िीि जास्ि पूणध, वनदोष काम करण्याची धडपड केली आहे. 

 
काम करण्याि कसूर केलेली नाही. इच्छा ही आहे, त्याची दखल घेिली जावी. म िाम असे वलहून 

ठेवीि आहे. केवळ या सूचीप रिेच नव्हे, िर कोशात्मक कामे आपल्याकडे बऱयाच अशी द लध वक्षि राहािाि. ही 
प्रवृत्ती दूर व्हावी एवढ्यासाठीच हा उल्लखे केला. माझ्याप रिे मी काम चोख केले आहे, आवण मी मोकळा झालो 
आहे.  

 
ही सूची श्री. रा. वव. मराठे याांना अपधण केली आहे. ‘त्याच्या र्ग णाांचे वणधन करण्यापेक्षा कृिज्ञिापूवधक 

स्मरण करणेच बरे.’ म्हणून छप्पपन वषांपूवी पटवधधनाांनी आपल्या या ‘अप्रवसद्ध वमत्रा’ च्या नावाची केवळ 
आद्याक्षरेच [रा.वव.म.] जाहीर करून त्याांना ‘‘ववरहिरांर्ग’’ अपधण केले होिे. त्यानांिर चाळीस वषांनी श्री. मराठे 
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याांनी ‘ज्याांच्याशी माझा स्नेह झाल्याम ळे अशा िऱहेच्या उद्योर्गाबिल मला र्गोडी उत्पन्न झाली व आपण प्रत्यक्ष 
काही कराव ेअसे वाटू लार्गले’ असे म्हणून आपला ‘‘इांग्रजी मराठी स्िापत्य–वशल्प–कोश’’ ‘माधव ज्यवूलअन 
याांच्या पे्रमळ स्मृिीस’ अपधण केला होिा. ‘‘ववरहिरांर्गा’’ च्या वळेचा हा ‘अप्रवसद्ध वमत्र’ आिा माधवराव 
पटवधधनाांच्या जीवनववषयक व वाङ्मयववषयक अभ्यासाला प्रारांवभक महत्त्वाचे साधन म्हणजे पटवधधनाांचा 
पत्रव्यवहार उपलब्ध करून देणारा ‘स प्रवसद्ध वमत्र’ म्हणून पटवधधनाांच्या चाहत्याांचे, अभ्यासकाांचे क िूहलाचे, 
आदराचे स्िान झाला आहे. त्याांनी ही ‘‘डॉ. माधवराव पटवधधन : वाङ्मय–सूची’’ अपधण करण्याि मला ववशषे 
आनांद होि आहे. 

 
सांर्गमनेर महाववद्यालय, सांर्गमनेर, ४२२६०५ सु. रा. चुनेकर 
२९ नोव्हेंबर १९८३ (माधवराव पटवधधन–स्मृविवदन)  
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सुचीच्या माांडिीचे स्पष्टीकरि 
 
स चीिील मावहिीचा क्रम प ढीलप्रमाणे आहे— 
 
ववभार्ग १  :  (१)  ग्रांि—ग्रांिनाम / प्रकाशक / म द्रक / प्रकाशन–काळ / पषृ्ठ / सांख्या / आकार / मूल्य.  
 
  (२)  लेख, पते्र, भाषणे वर्गैरे–लेखशीषधक / प्रकाशन–स्िळ / प्रकाशन–काळ / पृष्ठ. 
 
ववभार्ग २ : (१)  ग्रांि—ग्रांिनाम / लेखक–नाम / प्रकाशक / म द्रक/ प्रकाशन–काळ / पृष्ठसांख्या /  
   आकार / मूल्य. 
 
   (२)  लेख– लेखशीषधक / लेखक–नाम / प्रकाशन–स्िळ व काळ / पृष्ठ. 
 
याांिील काही नोंदी जर उपलब्ध झालेल्या नसिील िर नोंदीिील प ढच्या क्रमाची मावहिी येिे.  
 
उपलब्ध जास्िीि जास्ि मावहिी नोंदवनू ठेवण्याचे धोरण ठेववले आहे.  
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डॉ. माधव त्र्यांबक पटवधधन (माधव रू्णलयन) : र्ीवनपट 
 
१८९४, जानेवारी २१ : जन्म (बडोदे येिे आजोळी) 
 
१८९४–१९०३ : बालपण. पवहली चारपाच वष ेप्रायः र्ग जरािमध्ये (बडोदे, भडोच इत्यादी वठकाणी). 

प ढील चारपाच वष े पटवधधनाांचे मूळ र्गाव आवळस (म ळशी पेटा, प णे वजल्हा) येिे राहून प्रािवमक मराठी 
वशक्षण.  

 
१९०३ : आवळस येिे व्रिबांध होऊन बडोद्यास प्रयाण.  
 
१९०९ : मवॅरक्य लेशन.  
 
१९१८ एवप्रल : एम् ए. (फाशी–इांग्रजी).  
 
 १९१८ जून–१९२५ ऑक्टोबर : डेक्कन एज्य केशन सोसायटी, प णे, मध्ये अध्यापन. प्रारांभी न्यू इांत्ग्लश 

स्कूलमध्ये अध्यापक. जून १९१९ पासून फर्गधसन महाववद्यालयाि फाशी, इांग्रजी या ववषयाांचे अध्यापन.  
 
१९२४, जून १७–१९२६, एवप्रल २४ : खानदेश एज्य केशन सोसायटी, अमळनेर, या सांस्िेच्या प्रिाप 

हायस्क लाि वशक्षक. 
 
१९२४, जून २०–१९२५, ऑक्टोबर : डेक्कन एज्य केशन सोसायटीिून वनवेिन रजेवर. 
 
१९२५ ऑक्टोबर : डेक्कन एज्य केशन सोसायटीचा राजीनामा. 
 
१९२६ , एवप्रल २५–१९२६, ज लै ३१ : प ण्याि. अवनविि जीवन. नोकरी नाही. 
 
१९२६, ऑर्गस्ट १–१९२८, जून १५ : महाराष्ट्र एज्य केशन सोसायटी, प णे, या सांस्िेच्या भाव े

हायस्क लाि वशक्षक. 
 
१९२८, मे २९ : वववाह, क . र्गांर्ग बाई र्गरुड याांच्याशी. 
 
१९२८, जून २०–१९३९ : राजाराम महाववद्यालय, कोल्हापूर, येिे फाशीचे प्राध्यापक. 
  
१९३३, सप्टेंबर १६, १७ : अध्यक्ष, महाराष्ट्र कववसांमेलन, नावशक. 
 
१९३४, वडसेंबर २४, २५, २६ : अध्यक्ष, काव्यशाखा, महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलन, बडोदे. 
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१९३६, नोव्हेंबर १०, ११ : अध्यक्ष, महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलन, जळर्गाव. 
 
१९३९, फेब्र वारी १५ : डी. वलर. (‘‘छांदोरचना’’ ग्रांिास. म ांबई ववद्यापीठ). 
 
१९३९, नोव्हेंबर २९ : वलव्हर कॅन्सरने प णे येिे मृत्यू. 
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णविाग पणिला 
 

डॉ. माधवराव पटवधधन याांचे वाङमय  
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ग्रांथ 
 
गद्य 

 
१. फार्शी–मराठी–कोर्श : भारि–इविहास–सांशोधक–मांडळ–स्वीय–ग्रांिमाला, क्र. २९ / दत्तो 

वामन पोिदार, र्गांर्गाधरराव नारायणराव म ज मदार, वचटणीस, भा. इ. सां. मांडळ, प णे / अनांि ववनायक 
पटवधधन, आयधभषूण छापखाना, प णे / २३ वडसेंबर १९२५ / पृ. २ (प्रस्िावना) + ३२ (उपोद् घाि इ.) + २८० 
+ ३६ (शब्दसूची) / १४ × २१।। / ४ रु. 

 
[या आधी (१) भाऊसाहेबाांची बखर, सांपा. कावशनाि नारायण साने, आ. ४, १९२२, याला पटवधधनाांनी 

ियार केलेला अरबी व फारसी शब्द चकवा त्याांची अपभ्रष्ट रूपे याांचा वणान क्रमाने लघ कोश, व (२) आज्ञापत्र, 
सांपा. अनांि आत्माराम मोरमकर, याला पटवधधनाांनी ियार केलेला ‘अरबी, फारशी व ि की शब्दाांचा कोश’ हे 
जोडले आहेि]. 

 
या कोशास फाशी–मराठी कोश म्हटले असले िरी त्याि फाशीद्वारा मराठीि अरबी, ि की शब्दाांचाही 

समावशे आहे. मराठी वलखाणािील फाशी शब्दाांचा सांदभध पाहून व त्याांचा िौलवनक दृष्टीने अभ्यास करून हा 
कोश ियार केला आहे. मध्यकालीन मराठीि म्हणजे स्िूल मानाने एकनािापासून प्रभाकरापयंि होऊन 
रे्गलेल्या लेखकाांच्या वलखाणाि आढळणारे आवण पटवधधनकालीन बोलीि ऐकू येणारे फाशी शब्द या कोशाि 
समाववष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ववस्िृि ‘उपोद् घािा’ि मराठी लेखनपद्धिी, फाशीिून मराठीि 
आलेल्या शब्दाांचे ववशषे, व्य त्पवत्तववचार, फाशीिून मराठीि आलेले व्याकरणववशषे, शब्दवसद्धी आदींचा ववचार. 

 
२. छन्दोरचना : वा. र्गो. पराांजपे, आयधसांस्कृवि, प णे / आयधसांस्कृवि, प णे / १९२७ / ८ + २४० / १२ × 

१८ / २ रु. 
 
मराठी छांद आवण जावि यासांबांधी सोपपवत्तक व सोदाहरण छाननी. प्राचीन सांस्कृि व प्राकृि वृत्ताांची 

(आवण अरबी वृत्ताांचीही) मावहिी. काव्याच्या जडाांर्गाचा ववचार पूणध व्हावा म्हणून पद्यािील व्याकरणववशषे व 
पद्याची भाषा ही प्रकरणे घािली असून ‘प्रस्िाव’ या प्रकरणाि कवीचे वनरांक शत्व वर्गैरे काव्यरचनान षांर्गी 
ववषयाांचा ऊहापोह केला आहे. 

 
आ० २ / मां. ना. क लकणी, कनाटक पत्ब्लचशर्ग हाऊस, म ांबई / कनाटक वप्रचटर्ग पे्रस, म ांबई / १९३७ / 

२८ (चसहावलोकन, अन क्रमवणका इ.) + ५९८ / १२ × १८ / ४ रु. 
 
भारि–चपर्गलादी सांस्कृि छन्दःशास्त्रकाराांचे ग्रांि अभ्यासून आवण सांस्कृि वन मराठी प्राचीन–अवाचीन 

वाङ्मय डोळ्याखाली घालून प ष्ट्कळच नवीन सामग्री वमळवनू, ज ळवनू “छन्दोरचने”ची ही आवृत्ती अिपासून 
इविपयंि नवीनच वलहून काढलेली आहे. ‘पद्य म्हणजे लयबद्ध अक्षररचना’ या ित्त्वाप्रमाणे, पद्यरचना ही 
वृत्तस्वरूप असो, जाविस्वरूप असो, वा छन्दः स्वरूप असो, िी कशी सम, अधधसम आवण ववषम असू शकिे िे 
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या ग्रांिाि ववस्िाराने दाखववलेले आहे. प्रारांभीच्या दोन अध्यायाांि काही पद्यरचनाववषयक प्रश्नाांचा ववचार केला 
असून शवेटच्या अध्यायाि छन्दः– शास्त्राचा इविहास साांवर्गिला आहे. 

 
३. पद्यप्रकार्श : म. ना. क लकणी, कनाटक पत्ब्लचशर्ग हाऊस, म ांबई / कनाटक, म ांबई / १९३८ / २ 

(प्रस्िावना) + ४ (सांके्षप, अन क्रमवणका इ.) + १३२ / १२ × १८ / बारा आणे. 
 
मराठदेशाि चालू असलेल्या पाठ्य प स्िकाांिील पद्यप्रकाराांची श द्ध स्वरूपे समजण्यास साह्य व्हाव े

म्हणून हे प स्िक वलवहण्याि आले आहे. हे प स्िक अभ्यावसल्याने वृत्त, जावि वन छन्द या विन्ही वर्गांिील 
महत्त्वाच्या पद्यप्रकाराांचे ज्ञान िर होईलच, पण या शास्त्राांिही चाांर्गला प्रवशे होईल. 

 
४. िाषारु्शणि–णववेक : ल. ना. चापेकर, आयधसांस्कृवि, प णे / आयधसांस्कृवि, प णे / १ एवप्रल १९३८ /८ 

(प्रस्िा.) + २०१ / १२ × १८ / १ रु. 
 
भाषाश वद्धववषयक लेख व भाषणे याांचा सांग्रह. शवेटी बवहष्ट्कायध शब्दाांचा कोश. 
 
५. काव्यणविार : मनोहर ग्रांिमाला प्रकाशन ४७ / म. म. केळकर, प णे / न. वव. सरदेशपाांडे, आदशध, 

प णे / २९ नोव्हें. १९४७ / ३ (प्रस्िा.) + १९३ / १२ × १८ / ४ रु. 
 
कवव–पवरचयपर, आवण काव्य वचवकत्सापर लेखाांचा व भाषणाांचा सांग्रह. 
 
६. काव्यणचणकत्सा : सांपादक र्गां. दे. खानोलकर / स. कृ. पाध्ये / व्हीनस, प णे / वव. प . भार्गवि, 

मौज, म ांबई / नोव्हेंबर १९६४ / ८ + १८५ / १२ × १८ / ६ रु. 
 
‘प्रर्गवि’ साप्तावहकािील ‘काव्यवचवकत्सा’ लेखमाला, व वाङ्मयववषयक वनवडक स्फ ट लेख याांचा 

सांग्रह. 
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पद्य 
 
दीर्धकाव्ये 

 
७. णवरितरङ ग : सांपादक व प्रकाशक चच. रा. देवधर, प णे / र्ग. का. र्गोखले, र्गणेश चप्रचटर्ग वक्सध, प णे 

/ ९ सप्टें. १९२६ / १० (प्रस्िा.) + ४१ / १२ × १८ / आठ आणे. 
 
इांदू आवण प्रभाकर याांच्या प्रीिीची हळवी कहाणी. 
 
आ० २, ल. ना. चापेकर, आयधसांस्कृवि, प णे / आयधसांस्कृवि, प णे / ज लै १९३३ / ६ + १० + ३८ / १२ 

× १८ / आठ आणे. सांस्कावरि आवृत्ती. 
 
आ० ३ (सप्टें. १९४८) पासून प्रा. रा. श्री. जोर्ग याांचे सांपादन; ‘परामशध’; आ० १ व २ याांची 

पाठभेदसवहि आवृत्ती; टीपा. आ. ४ (१९५३) मध्ये ‘मेघदूि आवण ववरहिरङ्ग’ हा प्रा. रा. श्री. जोर्ग याांचा लेख 
(पृ. ११८–१२८). 

 
आ० ७. व्हीनस, प णे / श. म. देव, स लभ, प णे / एवप्रल १९७१ / ६ – १५ (माधव जूवलयन याांनी 

द सऱया आवृत्तीस वलवहलेली प्रस्िावना) + १६ – ४५ (‘परामशध’, रा. श्री. जोर्ग, वाढवलेला) + ४६ – ४७ 
(शब्दलेखनववषयक वटपण) + ४७ – ४८ (‘ववरहिरांर्ग’ ववषयक वाङ्मय) + १ – ६२ (काव्य) + ६३ – १०४ 
(टीपा). 

 
८. सुधारक : वा. र्गो. पराांजपे / आयधसांस्कृवि प णे / आयधसांस्कृवि, प णे / १९२८ / ६ + १८ 

(‘प्रवाहपवििाचे िरङ्गारोहण’ माधव जूवलयनाांची प्रस्िावना) + १७६ / १२ × १८ / १।। रु. 
 
वास  राजे या धीरोदात्त नायकाचे चवरत्र. सामावजक उपरोधकाव्य. 
 
आ० २ / नवीन वकिाबखाना, प णे. 
 
आ० ३ / स. कृ. पाध्ये, व्हीनस, प णे / वव. र्ग. माटे, ववश्वकमा, प णे / माचध १९६२ / ३ – ११ 

(‘आवाहन’, रा. श्री. जोर्ग) + १३ – २८ (‘प्रवाहपवििाचे िरङ्गारोहण’, माधव जूवलयन) + ३ – १९२ (काव्य) 
+ १९३ – १९६ (कै. वै. का. राजवाडे याांचे पटवधधनाांना पत्र व त्याला पटवधधनाांचे उत्तर) + १९७ – २२० 
(टीपा).  

  
९. तुटलेले दुवे म्ििरे्च सुनीताञ्जणल : ल. ना. चापेकर, आयधसांस्कृवि, प णे / आयधसांस्कृवि, प णे / २१ 

जाने. १९३८ / ७ – ९ (प्रस्िा.) + १०१ (काव्य) + १०२ – १०४ (टीपा) / १२ × १८ / १ रु. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१९१२ पासून १९३८ पयंिच्या काळािील ब हिेक स नीिाांचा सांग्रह. १०१ स नीिे. एका कवीची–
शारदा–चककराची ही दैनांवदनी. वरे्गवरे्गळ्या काळी वलवहलेल्या स नीिाांना एका किासूत्राि र्ग ांफण्याचा प्रयोर्ग. 

 
१०. नकुलालङ कार : श्री. वव. दामले, एन् के. पत्ब्लचशर्ग हाऊस, प णे / र्गो. व. जोशी, आनांद, प णे / 

२९ मे १९३९ / १ – ८ (सम्पादणी) + १ – २ (अन क्रमवणका) + १ – १०१ (काव्य) + १०२ (अवधक टीपा) / 
१२ × १८ / १ रु. 

 
कववभषूण कववकल्पद्र म दण्डी म्हणजेच रा. ब. प्रो. भय्यासाहेब न कलराव दण्डे क लकणी याांचे 

यशस्वी जीवन भववष्ट्यप राणावरून. लटपया मन ष्ट्य समाजाि कसा लब्धप्रविवष्ठि होिो, आवण िो आपल्या 
पायाखाली काय जळि आहे हे न पाहिा वशष्टपणाने द सऱया द बळ्या लोकाांवर कशी आर्ग पाखडू शकिो हे 
दाखववणारे उपहासात्मक दीघधकाव्य. 

 
िाषाांतर 

 
११. उमरखय्यामकृत रुबाया : वा. र्गो. पराांजपे, आयधसांस्कृवि, प णे / आयधसांस्कृवि, प णे / १५ ऑर्गस्ट 

१९२९ / १ – १७ (प्रस्िावना) + १८ – २० (अन क्रमवणका) + १ – १०६ (काव्य) + १ – ६ (टीपा) + १ 
(वफत्छजेरल्डची सूची) / १२ × १८ / १।। रु. 

 
उमरखय्यामच्या मूळ फाशी रुबायाांचे झळझळीि भाषाांिर. एकूण ५२४ रुबाया. प्रस्िावनेि भाषाांिराचे 

महत्त्व, उमरखय्यामचा सांप्रदाय, उमरखय्यामची चवरत्रववषयक मावहिी, फासी कवविेची अप्रार्गविकिा, रुबाई 
म्हणजे काय? रुबायाांच्या मळूाची अवस्िा, उमरखय्यामचे ववचार, वर्गैरे म द्याांचा परामशध. 

 
१२. द्राक्षकन्या : सी. वा. फडणीस, आयधसांस्कृवि, प णे / आयधसांस्कृवि, प णे / १५ ऑक्टो. १९३१ / १ – 

१८ (प्रस्िावना) + १ – ७७ (इांग्रजी व मराठी रुबाबा) + ७८ – ८४ (टीपा) / १२ × १६।। / बारा आणे. 
 
एडवडध वफजे्जरल्डकृि Rubaiyat of Omar Khayyam of Naishapur या जर्गप्रवसद्ध काव्याच्या पवहल्या 

आवृत्तीचे वनव्वळ भाषाांिर. प्रस्िावनेि उमर, त्याचे काव्य, वफजे्जरल्डचा अन वाद, त्याच्या मोवहनीची मीमाांसा, 
भाषाांिरववषयक मिे वर्गैरे म द्याांचा परामशध. 

 
स्फुटकाव्य 

 
१३. गज्जलाञ्जणल : ल. ना. चापेकर, आयधसांस्कृवि, प णे / आयधसांस्कृवि, प णे / २९ मे १९३३ / ६ + ६ 

(प्रस्िावना) + ४ + १४० / १२ × १८ / १ रु. 
 
अरबी–फासी वृत्ताांिील माधव जूवलयनाांची सारीच रचना प्रस्ि ि ‘र्गज्जलाञ्जाली’ि प स्िकरूपाने प्रवसद्ध 

झाली आहे. १०८ र्गज्जल. स रुवािीला र्गज्जल या काव्य–प्रकाराववषयी वववचेन करणारी प्रस्िावना. 
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आ० २ / नवीन वकिाबखाना, प णे / र्गो. ब. जोशी, आनांद, प णे / फेब्र वारी १९४७ / ८ + १ + २ + ५ + 
१०४ / १०।। × १६।। / २ रु. 

 
१४. स्वप्नरञ्जन : ल. ना. चापेकर, आयधसांस्कृवि, प णे / आयधसांस्कृवि, प णे २७ नोव्हें. १९३४ / ८ + 

१६४ / १२ × १८ / १।। रु. 
 
र्गज्जलाञ्जवल व स नीिाञ्जवल वर्गळून ब हिेक स्फ ट भावकवविाांचा सांग्रह. 
 
आ० २ / स. कृ. पाध्ये, व्हीनस ब क स्टॉल, प णे / श्री. र. राजर्ग रु, प णे / १९४९ / ८ + १ – २३ 

(‘माधवरावाांची स्वप्पनभवूम’, शां. के. कानेटकर याांची प्रस्िावना) + १ – १५९ (११३ कवविा) + १६० (कवठण 
शब्दाांचे अिध) + १६१ – २१९ (टीपा) + २२० – २२२ (माधव जूवलयनाांच्या भाषाांिवरि कवविाांची म ळे) + 
२२३ (छांदोरचनाववषयक मावहिीपर टीप) + १ – ४ (प्रिम–चरणाांची सूची) / १२ × १८ / २ रु. 

 
आ० ३ / ज लै १९६७ (प नम धद्रण) / ६ रु. 
 
१५. मधुलिरी व इतर कणवता : स. कृ. पाध्ये, व्हीनस ब क स्टॉल, प णे / वव. र्गां. केिकर, लोकसांग्रह, 

प णे / सप्टें. १९४० / २४ (वनवदेन – लीलाबाई पटवधधन, ववनांवि – न. चच. केळकर, पत्ण्डि कवव माधवराव 
पटवधधन – चवरत्र व काव्यववषयक वटपण, कवव माधव जूवलयन याांचे हस्िाक्षर इ.) + १ – १८ (वफजे्जरल्डकृि 
उमर खय्यामच्या रुबायाांच्या अन वादाच्या चवर्थया आवृत्तीचे भाषाांिर) + १९ – ६५ (‘इिर कवविा’ २८ 
कवविा) + ६७ – ७१ (टीपा, शब्दािध व स्पष्टीकरण) / १२ × १८ / १ रु. 

 
पटवधधनाांच्या पिाि प्रकाशन. 
 
१६. स्वप्न–लिरी : सांपादक वर्गरीश / कॉत्न्टनेन्टल, प णे / राजर्ग रु, प णे / १९५३ / २४ (‘स्वप्पनाांचा 

स र्गांध’, वर्गरीशाांची प्रस्िावना इ.) + १ – ११९ (कवविा) + १ – ८० (टीपा इ.) / १२ × १८ / ५ रु. 
 
आ० २ – १९६६ / ६ रु. 
 
माधव जूवलयन याांच्या वनवडक कवविाांचा सांग्रह. 
 
१७. समग्र माधव रू्णलयन : सांपादक : रा. श्री. जोर्ग, द. न. र्गोखले, स . रा. च नेकर / स. कृ. पाध्ये, 

व्हीनस प्रकाशन, प णे / चच. स. लाटकर, कल्पना म द्रणालय, प णे / २१ जानेवारी १९७७ / १४ × १२ / १५० रु. 
(यावशवाय डीलक्स आवृवत्त). – खांड १ : स्फ ट काव्ये. पृ. ५–७ (‘सांपादकीय वनवदेन’, रा. श्री. जोर्ग), पृ. 
८–२९ (प्रस्िावना, ‘माधव जूवलयन याांची स्फ ट कवविा’, द. न. र्गोखले) / डॉ. माधवराव पटवधधन याांचा 
जीवनपट, हस्िाक्षर / एकूण पृष्ठे ५४२ / पवरवशषे्ट : ‘स्वप्पनरांजन’ व ‘र्गज्जलाांजवल’, ‘ि टलेले द वे’, ‘उवधवरि 
कवविा’ याांचे स्िल–काल–वनदेश / ‘वृद्ध भट’ (वभन्न पाठ), ‘र्गज्जलाांजवल’चा लर्गक्रम, शब्दािध–कोश.– खांड 
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२ : खण्डकाव्ये. पृ. ५–८ (‘सांपादकीय वनवदेन’, रा. श्री. जोर्ग), पृ. ९–३८ (प्रस्िावना, ‘माधव जूवलयन याांची 
खण्डकाव्ये’, स . रा. च नेकर) / एकूण पृष्ठे ६५० / पवरवशषे्ठ : द्राक्षकन्या–मध लहरी–उमरखय्यामकृि रुबाया 
याांिील रुबायाांचे ि लनात्मक कोष्टक / शब्दािध–कोश / प्रकाशन–इविहास. 
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लेख, पते्र, िाषिे वगैरे 
[* अशी खूण असलेले लेख उत्तर–प्रत्य त्तर स्वरूपाचे आहेि. 

 अशी खूण असलेले लेख “काव्यवचवकत्सा”मध्ये समाववष्ट आहेि. 
+ अशी खूण असलेले लेख “काव्यववहार”मध्ये समाववष्ट आहेि. 
• अशी खूण असलेले लेख “भाषाश वद्ध वववेक”मध्ये समाववष्ट आहेि.] 

 
१. स्वतः सांबांधी लेख 

 
१. प्रो. माधव त्र्यम्बक पटवधधन : “मराठी भाषेचे व्याकरणकार व व्याकरण–प्रबांधकार”, सांपादक मो. 

स. मोने / १९२७ / २ पृष्ठे. 
 
स्वचवरत्रववषयक त्रोटक वटपण. (१) नोकरीि िाबडिोब वशरण्याच्या दृष्टीने ववडलाांनी फासी घेण्याची 

जबरदस्िी केली. पण मामाांचे प्रोत्साहन, आन वाांवशक आग्रही व महत्त्वाकाांक्षी स्वभाव, एका उदार नािलर्गाची 
सवक्रय सहान भवूि, आवण म ख्यत्व े वशष्ट्यवृत्त्या, वशकवण्या याांिून पदवीधर झाले. (२) डेक्कन एज्य केशन 
सोसायटीि प्रवशे. वनकराचा बेबनाव. १९२५ ि राजीनामा. लेख व ग्रांि याांच्या प्रकाशनाचा इविहास. 

 
२. मी व माझे लेखन : अरुण, व. ४, अां. १२, फेब्र वारी १९२९ / समाववष्ट, “मी आवण माझे लेखन”, 

सांपादक मो. र्ग. राांर्गणेकर, १९४३, पृ. ११–१३. 
 
ज लै १९२८ पासून ‘अरुण’मध्ये लेखमाला. सांपादकाांनी वदलेल्या १२ प्रश्नाांच्या अन रोधाने ही 

लेखमाला. याांि २८ प्रवसद्ध लेखक–कवींची उत्तरे. याि माधवराव पटवधधन, वर्गरीश, यशवांि, माडखोलकर हे 
रवववकरण मांडळाांिील सदस्य. 

 
(१) स्फ ट लघ काव्याांि आवडिी ‘वाग्यि मोवहनी’, नविीच्या आनांदासाठी ‘ववरहिरङ्ग’ वप्रय, अन्यायी 

जर्गाच्या आठवणीसाठी ‘स धारक’. (२) मध्यविी कल्पना स्विांत्र. ववस्िारिाना अन भवाांचा फेरफाराने उपयोर्ग. 
(३) लेखन मांदावण्याचे कारण प ढे प ढे कल्पना स चनूही टाक हािी घेण्याचा कां टाळा येिो. स्फूिीचा अभाव 
नव्हे, वशस्िीचा अभाव होय. (४) िदू्रप होण्यासाठी बाह्य र्गोष्टींची पे्ररणा जरूर नाही. (५) शोकान्ि वा ववनोदी 
अशी रचना मला साधि नाही. (६) काव्य–लेखनाला आरांभ १९१० साली. (७) नाटक, कादांबरी याांवर 
उपजीववका शक्य; काव्यावर नाही. (८) कवव–टीकाकार सांबांध–टीकाकाराांच्या टीकेचा योग्य िऱहने फायदा 
होिो. 

 
३. पटवधधन–बेिेरे वाद : साप्ता. ‘प्रर्गिी’िून ३ वडसेंबर १९३१ िे २४ वडसेंबर १९३१ या चार अांकाांिून 

पटवधधन आवण प्रो. बेहेरे याांचा वैयवक्तक पािळीवर वाद झाला. ‘केशवस ि’ या वनबांधािील [अ. म. वा. सेवक, 
खड. १] ‘केशवस ि नावाचा प्रो. बेहेरे याांनी केलेला अपहार स्ि त्य वाटि नाही’ अशा आशयाच्या पटवधधनाांच्या 
ववधानाने सांिापून बेहेरे याांनी ‘अवाचीन मराठी वाङ्मयसेवकािील ‘केशवस ि’ चवरत्र’ हा लेख वलहून वादाला 
आरांभ केला. यावर ‘टोपण नावाचा अपहार आवण प्रो. बेहेर’ हा पटवधधनाांनी लेख वलवहला [१० वडसेंबर 
१९३१]. यावर बेहेऱयाांचा लेख ‘प्रो. पटवधधन याांचा खोडसाळपणा’ अखेर ‘अवभिृस्नान’ हा पटवधधनाांचा लेख 
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[२४ वडसेंब १९३१]. या उत्तर–प्रत्य त्तरीं वैयवक्तक आरोप–प्रत्यारोप झाले. परस्पराांचे चावरत्रय वनघाले. काही 
मोघम उल्लखे स्विःकडे लावनू घेऊन बेहेऱयाांनी पटवधधनाांना फर्गधसन–कॉलेज प्रकरणाची आठवण वदली. 
स्वभाव, विधन याांवर वशष्टपणा, अहांमन्यिा याांसारखे इिरही आरोप केले. प्रौढ शब्दाांि वशव्या देण्यापयंि िोल 
स टला होिा स. प. कॉलेजचे प्रो. रा. प. सबनीस, मो. ज्ञा. शहाणे याांनीही प्राविवनवधक मिप्रदशधन केले. 
सांपादकाांनीवह ख लासा केला. बह िेकाांनी बेहेऱयाांचे वलखाण अन वचि ठरवले. ििावप पटवधधनाांनाही िोल न 
सोडण्याच्या सूचना झाल्या. 

 
४. माझ्या आयुष्याचा माझ्या लेखनावर पणरिाम : साप्ता. ‘सकाळ’, मांर्गळवार वद. १५ मे १९३४. 
 
महत्त्वाचा, ववस्िृि (स मारे १० स्िांभ) लेख. या मालेि यापूवी यशवांि, वा. म. जोशी, ना. सी. फडके, 

ना. ह. आपटे याांचे लेख. 
 
लेखनाि चवरत्र शोधणारे टीकाकार, स्नेही याांववषयी अत्यांि कट  उद् र्गार. भाषा–श वद्धवर्गैरेसांबांधी 

भवूमका. स्विःच्या कष्टप्रसव भाषाशलैीची जाणीव. काव्यलेखनाचा आरांभ, सांस्कार. ‘माझ्या काव्याची वनर्दमवि 
आत्मप्रकटीकरणासाठी आवण मलूिः आत्मरांजनासाठी.’ ‘माझी कृवि आत्मप्रकटनािध आहे, ििावप 
आत्मचवरत्रपर नाही.’ 

 
५. प्रो. पटवधन याांची णवचारसरिी : ‘ववजय’ (साांर्गली), २५ नोव्हेंबर १९३६ / म लाखि १।। स्िांभ. 
 
नवमिवाद, पवरषद–सांमेलनवाद, रवशयािील धमधवडे याांसांबांधीची पटवधधनाांची ववचारसरणी. 
 
६. मी व माझे टीकाकार : ज्योत्स्ना, एवप्रल १९३७ / पृ. ७–१६. 
 
महत्त्वाचा, ववस्िृि लेख. आरांभींच्या प्रकाशनाचा इविहास. काही अप्रवसद्ध व्यवक्तर्गि घटनाांचा सूचक 

सांदभध. लेखाि ज्याप्रमाणे कृिज्ञिा आहे त्याप्रमाणे बऱयाच टीकाकाराांबाबि कडवटपणा आहे. 
 
(१) टीकाकार व टीका याांचे कायध, योग्यिा. (२) ‘पवहला टीकाकार माझा मीच. इिराांच्या टीकेचा 

िाटस्र्थयाने ववचार करू शकिो. प्रकाशनापेक्षा पवरष्ट्करणाचे महत्त्व अवधक वाटू लार्गले.’ “ववरहिरांर्गा”वर 
प्रकाश टाकणारी काही महत्त्वाची ववधाने. “स धारक” पयंिच्या टीका कठोर असल्या िरी प्रामावणक होत्या. 
यानांिर मात्र सांिापाहध जघन्यवृत्ती वदसू लार्गली. र्गज्जलाांजवल, स्वप्पनरांजन याांवरील अवभप्रायाांि सामान्यिः 
अभ्यासाचा वन सूक्ष्म दृष्टीचा अभाव वदसिो. टीकाकाराकडून अपेक्षा. 

 
[या लेखावर डॉ. रा. चच. श्रीखांडे याांचा प्रविवादात्मक लेख– ‘पटवधधन व त्याांचे काही टीकाकार’, 

‘ज्योत्स्ना’, मे १९३७. सांदभध, ‘पटवधधनववषयक वाङ्मय’, क्र. क. २–२०] 
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२. स्वतःच्या काव्यकृतींणवषयक प्रस्तावना, लेख इत्याणद 
 
७. प्रस्तावना : मध माधव, २० ऑक्टो. १९२४. 
 
ववठ्ठलराव घाटे व माधव जूवलयन या उभयिाांची वमळून. दोन पवरच्छेद. 
 
बारा वषांपूवीच्या, बडोद्यािील ववद्यार्दिदशिेील आठवणी, सांकल्प याांचे स्मरण. ‘आम्ही साांप्रदावयकही 

नाही. साहावजक स्फूिीने आमच्या मग्दूराप्रमाणे जी काव्यरचना आमच्याकडून झाली’ िी येिे सादर केली 
आहे. 

 
८. प्रस्तावना (१ सप्टें. १९२६) : ववरहिरङ्ग / आ. १, प्रका. ९ सप्टें. १९२६ / ९ पृष्ठे. 
 
(१) र. वक. मांडळाची प्रकाशनव्यवस्िा. मांडळाची मावहिी. मनोरमाबाई रानडे याांना आदराांजली. 

मांडळाच्या वनधीिून पैका खचध करून मांडळानेच प स्िक प्रकावशि करण्याचा वनयम काढून टाकला. सवध 
सदस्याांचे वलखाण असाव ेहाही वनयम वशविल करावा लार्गला. मांडळाचा जन्म, धोरण, स्वरूप, उविष्ट. (२) 
काव्यववषयक भवूमका इत्यादी. (पवरष्ट्करण करून ‘ववरहिरांर्ग’च्या वद्विीय आवृत्तीि समाववष्ट). 

 
९. ‘र्शारदेचा णवश्रब्ध णविार’ [णवश्रब्ध र्शारदा : सांपादक ह. वव. मोटे / मोटे प्रकाशन, म ांबई / १९७२ / पृषे्ठ ३९३–३९४ वर 

प नम धवद्रि. ज्या पत्राला हे उत्तर िे वा. ना. देशपाांडे याांचे ७ फेब्र . १९२७ चे पत्रही पृ. ३९०–३९३ वर म वद्रि] : प्रविभा, ६ सप्टें. १९३५. या 
सदराि पटवधधनाांचे ‘ववरहिरांर्गा’ बाबि महत्त्वाचे पत्र. १८ फेब्र . १९२७ चे. 

 
अवभनांदन करणाऱया व शांका ववचारणाऱया पत्राला उत्तर. (१) सार्ग िीच्या उल्लखेाचे औवचत्य. वप्रय 

मन ष्ट्याचे अन करण व्यक्ती वडेेपणाने करिे. नावयका ब्राह्मण नाही. िात्याांचे सवहष्ट्ण त्व सूवचि होिे. वाङ्मयाि 
सांक वचि सोवळेपणा नको. (२) नायक–नावयकेचे अखेर लग्न झाले असे म्हटलेले नाही. दोघाांचेही स्िानाांिर 
झाले. (३) इांदू वववाहसांस्िेला अन कूल नाही असे नाही. विच्या आय ष्ट्याि काहीिरी र्गूढ. पिीची प्रविमा का 
नाही? 

 
१०. प्रस्तावना : ववरहिरङ्ग, आ. २ (१५ जून १९३३) प्रका. / १५ ज लै १९३३ / पृष्ठे ९. 
 
पवहल्या आवृत्तीच्या प्रस्िावनेि अवधक–वजावट करून ही प्रस्िावना. प्रिम–प्रकाशनानांिरच्या टीका, 

अवभप्राय याांची िोडी दखल घेिलेली वदसिे. पटवधधनाांची वाङ्मयववषयक अनेक मिे या प्रस्िावनेि. वाङ्मय, 
पे्रम, वववाह, समाज याांवर स्विांत्र वनबांध म्हणनूही प्रस्िावना लक्षणीय. 

 
(१) प्रस्ि ि काव्याचा ववषय. पात्राांच्या भवूमकाांचे स्पष्टीकरण. प्रविभा, प्रिम–प रुषी लेखन याांसांबांधी 

सूचना. (२) पे्रमभावनेचे जीवनािील महत्त्व. पे्रमकाव्ये–त्याांवरील टीका. पे्रमकाव्याचे समिधन. पे्रम आवण 
वववाह. ‘शरीरसांबांध हा पे्रमाचा आद्य व अांविम हेि  असलाच पावहजे असे नाही.’ पे्रमकाव्याच्या प्रसाराच्या 
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मयादा. (३) ‘सौंदयाचे अन्वषेण करून िे इिराांस प्रिीि करून देणे हे लवलिकलेचे आद्य किधव्य ठरिे.’ (४) 
बाह्य पवरवषे. भाषादृष्ट्या प्रस्ि ि काव्य प्रयोर्गावस्िेि. (५) समारोप. या काव्याच्या रचनेचा इविहास. 

 
११. प्रवािपणतताचे तरङ गारोिि : प्रस्िावना, स धारक, (२१ जाने. १९२८)/प्रका. फेब्र . १९२८ / १८ 

पृष्ठे. 
 
पटवधधनाांचे सामावजक ववचार, वववाह आवण समाज, पे्रमववचार याांसाठी महत्त्वाची. ‘ववरहिरङ र्ग’च्या 

आवण या प्रस्िावनेि काही ववचाराांची प नरावृत्ती. काही उद् र्गाराांि वैयवक्तक अन भवाांचा पडसाद ऐकू येिो. एक 
ववफल कट िा. 

 
(१) एक िृिीयाांश भार्ग टीकाकार आवण टीका याांववषयी प्रस्िावनेच्या ित्कालीन टूमीवर टीका. 

टीकाकाराचे कायध. वाचक–लेखक अशा दोघाांकडून त्याच्यावर अन्याय प्राांजल प्रविकूल टीकेचे समिधन. (२) 
टीकेच्या दोन पद्धिी–त्याप्रमाणे सामावजक टीकेच्याही दोन पद्धिी. त्स्िविवनष्ठ नवववदे्वषी आवण र्गविवनष्ठ 
नवावभमानी. व्यक्ती व समष्टी याांचे सांबांध कवीचेही दोन वर्गध. कवीने केलेली सांसवृिटीका. कवी व समाजशास्त्रज्ञ 
याांच्यािील अांिर. कवी प्रविवष्ठि िमाशकेार; (३) ‘स धारक’ची भवूमका, हेिू, स्वरूप, हेि प रस्सर रचना. 
व्यवक्तमाहात्म्य व वववाहस धारणा हे दोन हेिू. व्यवक्तस्वािांत्राच्या मयादा. पे्रम आवण वववाह, पे्रम आवण 
लैङ्गवृवत्त.–या काव्याच्या रचनेची पे्ररणा, इविहास. 

 
१२. पटवधधन याांचे वै. का. रार्वाडे याांना पत्र : “स धारक” (आ. २) पवरवशष्ट. छोटे पत्र. वै. का. 

राजवाडे याांच्या “स धारक”च्या प्रशांसापर पत्राला उत्तर. २९ फेब्र वारी १९२८. ज्येष्ठ ज्ञानोपासकाबिल अवभजाि 
ववनय. आपल्या कृिीचे चीज झाल्याची धन्यिा. दाखवलेल्या दोषाांबिल नम्र पण स्पष्ट मिभेद. 

 
१३. प्रस्तावना : र्गज्जलाञ्जवल, २९ मे १९३३. [पटवधधन–वाङ्मय, क्र. ८८] 
 
१४. प्रस्तावना : स्वप्पनरञ्जन, (२६ नोव्हेंबर १९३४), प्रका. २७ नोव्हेंबर १९३४. अर्गदी छोटी. ५–६ 

कवविाांचे मूळ साांवर्गिले आहे. ‘बघे प्रिम मी बालवयीं’ (स्व. ११२) कवविेचे पूवी केलेले भाषाांिर, 
भाषाांिरप्रवक्रयादृष्ट्या िाडून पाहाण्यासाठी, पूणध उद् धृि. काव्यवनर्दमिीची प्रवक्रया, स्विःची भवूमका याांचे 
वनवदेन. ‘रवसकाला मूळ सत्याशी काही किधव्य नाही, त्याला हृदयङ र्गम सत्याभास प रे असिो.’ 
‘आत्मरञ्जनासाठी आरांभ केला िरी काव्याची समावप्त ही रवसकरञ्जनासाठीच असिे.’ 

 
१५. उत्तर नव्िे, थोडे स्पष्टीकरि : लोकवशक्षण, जाने. फेब्र . १९३६. 
 
‘लोकवशक्षण’, वडसें. १९३५ मध्ये डॉ. रा. चच. श्रीखांडे याांनी “स्वप्पनरांजन”च्या केलेल्या परीक्षणािील 

काही ववधानाांचे स्पष्टीकरण. ‘नाविेील र्गाणे’, ‘रवसकाांस’, ‘सवा खत्ल्वयां माया’ या िीन कवविाांमार्गील भवूमकेचे 
स्पष्टीकरण. सावहत्यके्षत्रािील कां पूशाहीबिल िोडे. 
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[या लेखावर श्रीखांडे याांचे ‘प नि िोडे स्वप्पनरांजन’, लो. वश., माचध १९३६. क्र. क. ३.८७. माचध १९३६ 
च्या सांपादकीय समारोपाि पटवधधनाांची १३ वडसेंबर १९३५ आवण १८ वडसेंबर १९३५ ची अशी दोन पते्र 
उद् धृि]. 

 
१६. प्रस्तावना : ि टलेले द व े(१ जाने. १९३८) / प्रका. २१ जाने. १९३८ / ३ पृष्ठे. 
 
(१) या प स्िकाचे स्वरूप एका कवीच्या दैनांवदनीचे. स नीिरचनेचे प्रयोर्ग म्हणूनही बघिा येईल. (२) 

किानक. पे्रम आवण जीवन याांचा शोकान्ि खेळ. या वलखाणाि एक ववषण्ण स्वर—स नीिरचनेची लाट पांधरा 
वषांपूवी उसळलेली. विची पहाणी व्हावी. 

 
१७. सम्पादिी : नक लालङ्कार / २९ मे १९३९ / ८ पृष्ठे. 
 
(१) या काव्याची पवहली पे्ररणा. त्याचे स्वरूप. उपहासात्मक. उपहासकाव्याचे स्वरूप व त्याची 

मयादा. िे व्यवक्तववषयक असिा कामा नये. उपहास दोषाांचा असावा. िो हृदयांर्गम होिो. (२) या काव्यािील 
पात्राांववषयी. समाजाच्या एका अांर्गाचे हे वचत्र आहे. (३) या काव्याि सांदेश–प्रविपादन नाही. (४) या काव्याची 
लेखनपद्धवि. अलांकारमांिर भाषाशलैीचे उविष्ट. ‘परन्ि  चमत्कृवि म्हणजे काव्य नव्हे, चमत्कृवि म्हणजे 
सरसिा नव्हे.’ वजवांि सौंदयध वनमाण करणारी प्रविभा कष्टसाध्य नाही. 

 
१८. ‘मराठी असे आमुची मायबोली’ : (१) सह्यावद्र, जाने. १९४० / पृ. २१–२२ / (२) यशवांि, जाने. 

१९४०. 
 
नभोवाणीसाठी, म लाांकवरिा, स्विःच्या प्रस्ि ि कवविेसांबांधाने वलवहलेले भाषण. या कवविेच्या 

वनर्दमिीची हकीकि. 
 

३. िाषाांतरे 
 
१९. िाषान्तर व रूपान्तर : ज्ञानप्रकाश / ३ माचध १९२३ 
 

 २०. उमर खय्याम : लोकवशक्षण / फेब्र . १९२९, (व १, अां. २) 
 
(१) उमरचा सांप्रदाय. त्याचे फासीिील स्िान. त्याची पाविमात्याांिील प्रवसवद्ध. अन्य भाषाांिरे. 

उमरची चवरत्रववषयक मावहिी व आख्यावयका. (२) फासी कवविेची अप्रार्गविकिा. (३) रुबाई म्हणजे काय? 
रुबायाांच्या म ळाची अवस्िा. उमरच्या रुबाया कोणत्या याची मावहिी. (४) उमरच्या ववचाराांचे ववस्िृि वववचेन 
त्यािून वनमाण होणारा प्रश्न. मवदरा वैषवयक की आध्यात्त्मक? वस्ि िः उमर कसा असेल? 

 
२१. प्रस्तावना : उमरखय्यामकृि रुबाया / २९ मे १९२९ / प्रका. १५ ऑर्गस्ट १९२९ / १७ पृष्ठे. 
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क्र. २ िे क्र. १६ पवरच्छेद म्हणजे काही िोडे शात्ब्दक बदल, स धारणा करून वलवहलेला 

‘लोकवशक्षण’मधील उपरोक्त ‘उमर खय्याम’ लेख. प्रारांभी भाषाांिराच्या महत्त्वासांबांधी वनवदेन. क्र. १७ पासून 
पवरच्छेद अवधक. त्याि प्रस्ि ि भाषाांिराववषयी िोडी हवककि. हे भाषाांिर मूळास वकिी धरून आहे याचे 
ववस्िाराने वनवदेन. 

 
+ २२. उमरखय्याम : साप्ता. प्रर्गवि /८ जून १९२९. 
 
छोटा, पवरचयपर स्फ ट लेख. (१) खय्यामववषयी उपलब्ध ऐविहावसक मावहिी. दांिकिा. काही 

रुबायाांसांबांधीच्या आख्यावयका. (२) वफत्छ–जेरल्डच्या आवृत्तींची, भाषाांिराांची, पािात्त्य देशािील प्रसाराची 
मावहिी. 

 
२३. स्वतन्त्र, रूपान्तर आणि िाषान्तर : लोकवशक्षण, जून १९२९ (व. २ अ. ६) / ८।। पृष्ठे. 
 
सावहत्यववषयक टीकालेख. पटवधधनाांची सावहत्यववषयक भवूमका, दृवष्ट समजण्यास उपय क्त. 
 
(१) स्विांत्र म्हणजे काय? स्विःचे, इिराांचे अन भव, पांचेंवद्रयाांद्वाराां ग्रहण झालेले ज्ञान, सांस्कार 

इत्यादी कच्चा मालािून कलात्मक वनवड करून, सांयोजक कल्पनाशक्तीच्या साहाय्याने त्याचे योग्य प्रमाणाि 
वमश्रण वनमािा करिो. त्याि वैवशष्ट्य, नावीन्य, पृिर्गात्मिा असिे, वनमात्याच्या व्यवक्तमते्तचा वजवांिपणा 
असिो. (२) वाङ्मयाि साधारणिः श्रमववभार्गणी सांभविच नाही. उसनवारी म्हणजे काय? (३) एखाद्या 
वाचनीय ग्रांिाचे रूपाांिर कराव े की भाषाांिर? रूपाांिरापेक्षा भाषाांिर अवधक वबकट, पण अवधक वहिकारी, 
भाषाांिर म्हणजे राष्ट्राचे देशाटन व कालाटन होय. ‘भाषान्िर हे रूपान्िर, स्विन्त्र लेखनापेक्षा अवधक वकचकट 
व कमी स खावह व यशोदायक असिे.’ 

 
२४. प्रस्तावना : द्राक्षकन्या / १५ ऑर्गस्ट १९३१ / प्रका. १५ ऑक्टो. १९३१ / पृष्ठे १८. 
 
पवरचयपर. (१) उमरची चवरत्रववषयक मावहिी, आख्यावयका. इराणाि त्याची मान्यिा बेिाची. 

त्याच्या नावावरील रुबायाांची सांख्या. (२) वफट्ज्जे्जरल्डच्या भाषाांिरासांबांधी. त्याच्या भाषाांिराचा, प्रकाशनाचा 
इविहास. त्याच्या इांग्लांडमधील लोकवप्रयिेची मीमाांसा. त्या देशवासीयाांिील एक प्रकारच्या असमाधानाला 
ज ळत्या अशा रुबाया. या काव्याचे रसदशधन. (३) वफट्ज्जे्जरल्डचे भाषाांिर. या वनवमत्ताने भाषाांिरववषयक चचा. 
‘परभाषाांिील आदशधभिू कृिींचे श द्ध भाषान्िरच व्हायला हव.े’ मराठीि भाषाांिर करिाना येणाऱया अडचणींचा 
ववचार. (४) या भाषाांिराच्या रचनेचा इविहास. 

 
२५. करुिणवलासाची दोन िाषान्तरे : लोकवशक्षण / जून १९३२ / १२ पृष्ठे. 
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(१) कोणिी कृिी भाषाांिरयोग्य असिे, कोणिी द ष्ट्कर असिे याची चचा. जर्गन्नािरायाच्या 
करुणववलासाच्या भाषाांिर–योग्यिेची मीमाांसा. त्या कृिीवर टीका. (२) कृष्ट्णशास्त्री वचपळूणकराांचे भाषाांिर 
[ववरही ववलाप, १८६५] आवण प्रो. लक्ष्मणशास्त्री लेल्याांचे भाषाांिर [महाराष्ट्र करुणववलास, १९०३] याांची 
ि लना. भाषाांिर–कायाचे हेि . त्यावर टीका (३) भाषाांिराि येणाऱया अडचणी. सांस्कृिाचे मराठी भाषाांिर 
करिाना वमळणारे लाभ. (४) मूळ कृिी व विची ही दोन भाषाांिरे याची वृत्तयोजना, शब्दयोजना, अलांकार 
इत्यादींची सूक्ष्म ि लनात्मक वचवकत्सा. कृष्ट्णशास्त्रींचे भाषाांिर अवधक रसभावपूणध व पवरणामकारक. 
लक्ष्मणशास्त्रयाांच्या प ढे िे असाव.े 

  
४. टीकालेख 

 
(अ) आधुणनक मराठी कणवता 

 
+ २६. काव्यणवषयक भ्रामक कल्पना : १६, १७ सप्टें. १९३३ रोजी नावशक येिे भरलेल्या 

कववसांमेलनािील अध्यक्षीय भाषण. 
 
(१) चांद्रशखेराांचे ऋण. (२) कवीला मान उरला नाही–त्याची मीमाांसा. आध वनक मराठी कवविा 

उत्कृष्ट, भव्य नसली िरी िवद्वषयक ि च्छिेच्या ब डाशी अवभरुचीचा अभाव व भ्रामक कल्पनाांचा प्रभाव. (३) 
रवसकिेचे वववचेन. (४) काव्यवाचनासांबांधी च कीच्या भवूमकाांचा परामशध. (५) कवींच्या स्विःसांबांधीच्या भ्रामक 
कल्पना. स्फूिी व पवरश्रम याांचे वववरण. (६) काव्य आवण त्याची भाषा, काव्य आवण पद्य, काव्याि सांर्गीिाचे 
स्िान, भाषाांिरे याांववषयी ववचार. 

 
+ २७. आधुणनक मराठी कणवता : बडोदे येिे २४, २५, २६ वडसेंबर १९३४ ला भरलेल्या महाराष्ट्र–

सावहत्य सांमेलनािील काव्यववभार्गाचे अध्यक्षीय भाषण. 
 
(१) चांद्रशखेराांववषयी र्गौरवोद् र्गार. (२) आध वनक कवविेचे ववहांर्गमावलोकन. (३) या कवविेच्या 

मयादा–परप ष्टिा आवण अन करणशीलिा. (४) वाङ्मयवनर्दमिीची प्रवक्रया. ‘उत्कृष्ट वाङ्मय हे जसे अनन भिूाचे 
सूचक असिे िसेच िे अन भिूाचे स्मारकही असिे.’ (५) हृदयांर्गम कृिी हृदयापासून प्रस्फ वरि. अन भिूीचे र्गढू 
सांयोजन. भवूमकार्गीि. दीघधकाव्य. (६) वाङ्मयावर कायदेशीर वनयांत्रण, वाङ्मय आवण समाजजीवन, 
नवमिवाद, कला व प्रचार, कवी व कालप्रविवनवधत्व यासांबांधी चचा. भाषाांिर, र्गूढर्ग ांजन याांवरही मि. (७) 
उत्कृष्ट कवविेचे ववशषे. अांिर्गधि वजव्हाळा. प्रामावणकपणा. मानवी सांसारािून विचा उद् भव हवा. (८) समारोप. 
सवध िराांिून लेखक वनपजले पावहजेि. काव्यावर वनत्ष्ट्क्रयिेची, सै्त्रणपणाची छाया. बह जनसमाजाच्या साांवघक 
भावना रांजवणारी, उते्तवजि करणारी र्गीिे हवीि. 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

(ब) कणव पणरचय व टीका  
 
+ २८. (कणव) चन्द्ररे्शखर व त्याांची कणवता : (१) नवय र्ग, सप्टेंबर–ऑक्टोबर १९२२, पृ. ४६७–४७५ / 

(२) “काव्यचचा,” शारदा–मांवदर प्रकाशन, १९२५. 
 
११ सप्टेंबर १९२२ ला डेक्कन कॉलेजािील शारदोपासक मांडळाि वाचलेला वनबांध. चांद्रशखेराांची खरी 

ओळख करून द्यावी ही भवूमका. प ढे “काव्यचचा”मध्ये, प न्हा माांडणी करून, सांके्षप–ववस्िाराने वलवहलेला 
लेख. ३६ पृष्ठे. या लेखाआधी ‘चांद्रशखेर व र्गोदार्गौरव’ लेख वलवहल्याचा सांदभध [रा. वव. मराठ्याांना पत्र : 
नोव्हेंबर १९२१] 

 
(१) चांद्रशखेराांकडील बैठकीचे रांर्गिदार वणधन. चांद्रशखेराांची वृत्ती, अांिरांर्ग–दशधन. 
 
(२) अन ते्तजक, वनराशाजनक पवरत्स्ििीिही काव्यलेखन हे वजवांि स्फूिीचे, खऱया उमाळ्याचे 

द्योिक. यशलाभासाठी लेखन, पण उपेक्षा. त्याांच्या कवविारिीचे मनोज्ञ दशधन. 
 
(३) १८७० पासून प ढील पन्नास वषांिील मराठी कवविेचे स्वरूप. त्याि चांद्रशखेराांचे स्िान. 

‘चन्द्रशखेराांची कवविा किनपरच अवधक असून खऱया वैवणक ित्त्वाचा त्याि जवळजवळ अभावच आहे.’ 
 
(४) त्याांच्या कवविाांचा उिाऱयाांस द्धा पवरचय.–या लेखाि वाङ्मयसांबांधी ववववध प्रश्नाांची चचा ओघाने 

आली आहे. 
 
* २९ चुकीची दुरुस्ती : ‘काव्यशास्त्रववनोद’, ज्ञानप्रकाश, रवव. १८ एवप्रल १९२६. ‘चांद्रशखेर व त्याांची 

कवविा’ लेखाबाबि. या लेखाि ‘Sussex Miracle’ ऐवजी ‘The Suffolk Miracle’ हव.े त्या कवविेची मावहिी. 
मूळ कवविेचा हृदयांर्गम ववस्िार ‘काय हो चमत्कार’ मध्ये. म ळाि नावयकेने वदलेला रुमाल शवाच्या कवटीला 
आढळिो; रूपाांिराि वजऊचे हृदयत्राण वशवबाचे वशरस्त्राण होिे. – चहद  क णब्याांि पे्रिे प रण्याची चाल आहे 
का? 

 
+ ३०. रार्कणव चन्द्ररे्शखर : लोकवशक्षण, एवप्रल १९३७ / पृ. ७४९–७५५ अविशय मोकळ्या, श द्ध 

वाङ्मयीन दृष्टीने चांद्रशखेराांच्या कवविाांचे र्ग णदशधन घडववणारा मृत्य लेख. 
 
(१) सामावजक कीिी आवण बनल्यास राजसांभावना याांची इच्छा अपूणध रावहल्याने ववषादाची व 

सांशयाची छाया त्याांच्या मनावर. (२) यशाचे पृिक्करण. काव्यवाचन रवसकाकडून स्वयांपे्ररणेने आवण 
आत्मानांदासाठी झाले पावहजे. केशवस ि, वटळक, ववनायक, र्गोचवदाग्रज, बालकवव याांच्याशी िोडक्याि 
ि लना. चांद्रशखेराांची रचना–चाि री अनन्यसाधारण. पण व्यवक्तवैवशष्ट्य नव्हिे. िे आत्मपरही नव्हिे. 

 
३१. रार्कणव चांद्ररे्शखर : सह्यावद्र, माचध १९३९ / पृ. १६२–१६६. 
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चांद्रशखेराांच्या छायावचत्राचा अनावरण समारांभ २६ वडसें. १९३८ ला बडोदे येिे सहववचावरणी सभेच्या 

ववद्यमाने मध्यविी वाचनालयाि झाला त्यावळेचे अध्यक्षीय भाषण चांद्रशखेराांवरील पूवधलेखाांपेक्षा फारसे वनराळे, 
नवीन नाही. चांद्रशखेराांववषयी पूज्यभाव–१९१० साली पवहला पवरचय झाला. ३–४ वष े सिि सहवास. 
आठवणी. काव्यलेखनासाठी उपवास! १९२१ सालािील आठवण.–महाकाव्य वलवहण्याची आकाांक्षा. अवभजाि 
सांयम. वैभवशाली भिूकालाि सांचार करीि. 

 
+ ३२. कणव ताम्बे : पणरचय व गुिणनदर्शधन. [‘‘िाांबे–व्यवक्त आवण कला’’ (६ नोव्हें १९३५) मध्ये प नम धवद्रि. खां. १, पृ. ९२–

११४.] : लोकवशक्षण, पूवाधध, सप्टें. १९३० / उत्तराधध, ऑक्टो. १९३०. 
 
(१) ‘महाराष्ट्राि कवविेची आवड आहे. पण रसज्ञिा वििकीशी नाही.’ िाांब्याांची प्रवसद्धीबाबि 

उदासीन (काव्यमय) वृत्ती. काव्यबैठकीचे स रस वणधन. (२) त्याांच्या काव्याचे ववशषे–र्गोचरपद्धवि, उदात्तिा. 
(३) वर्गधवारीने त्याांच्या कवविाांचे रसदशधन. देशभवक्तपर, स धारक–ववधवाववषयक (४) पे्रमववषयक कवविा–
पत्नीसांबांधी. (५) महाप्रस्िान र्गीिे. 

 
(यािील “काव्यववहार”, पृ. ४७ वरील आके्षपासांबांधी िाांबे याांचे पत्र–‘‘राजकवव िाांबे याांचा 

पत्रव्यवहार” मध्ये, पृ. १०७). 
 
३३. ‘सम्पादकीय णनवेदन’ : “राजकवव भास्कर रामचन्द्र िाम्बे याांची समग्र कवविा” (स धारून 

वाढववलेली द सरी अवधकृि आवृत्ती), नोव्हें. १९३५. या आवृत्तीचे सांपादन पटवधधनाांनी केले आहे. ‘सम्पादकीय 
वनवदेन’ हा वाङ्मयववषयक प्रश्नाांची चचा करणारा वनबांधच (८ नोव्हें. १९३५). १०–१५ ओळींि 
कववचवरत्रकिन. काव्यसांग्रहप्रकाशनाचा इविहास. स्विःच्या प्रयत्नाांची हवककि.–सांपादकीय कायािील 
अडचणी. सांपादनाांिील भवूमका. 

 
पवरवशष्ट २ – टीपा : पटवधधनाांच्या. स्पष्टीकरणापेक्षा कवविेचे सौंदयध ख लवनू साांर्गण्यासाठी टीपा. 

अनेक साम्यस्िलाांचे दशधन. िाांब्याांच्या पत्राांचा भरपूर उपयोर्ग.  
 
पवरवशष्ट ३ – [आ० २, १६ सप्टें. १९३९ मध्ये] ‘पद्यरचनाणवषयक सांपादकीय टीपा’ िाांब्याांच्या 

कवविारचनेसांबांधी स्विांत्र वनबांध. १४ पृष्ठाांचा प रवणी लेख. “छन्दोरचने” नांिर लेखन. २५ ऑर्गस्ट १९३९ 
(मृत्यपूवी िीन मवहने). 

 
३४. कणववयध ताांबे लोकणप्रय का नािीत? : कलाववलास, नोव्हें. १९३६ (व. २ अां. ३–४) / १। पृष्ठाचा 

छोटा, पण महत्त्वाचा लेख. 
 
+ ३५. ताांबे याांची कणवता : ज्योत्स्ना, जाने. १९३९ / १४ नोव्हें. १९३८ ला म ांबई नभोवाणीवर केलेले 

भाषण. 
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रवसकिेने िाांब्याांच्या कवविाांचे घडववलेले सौंदयधदशधन. त्याांच्या कवविेचा, विच्यािील वृवत्तववकासाच्या 

दृष्टीने लावलेला अन्वय. िाांब्याांची कवविा अांिःकरणापासून वनघालेली; आबालवृद्धाांना चटका लावणारी. 
 
(या भाषणावरील िाांबे याांचा अवभप्राय– “राजकवव िाांबे याांचा पत्रव्यवहार”– मध्ये पृ. १०६) 
 
३६. केर्शवसुत : अवाचीन मराठी वाङ्मयसेवक / र्गां. दे. खानोलकर / खांड १, १९३१ / पृ. ९८–१७५. 
 
काव्यचचाववषयक पटवधधनाांचा प्रम ख लेख. अनेक वादग्रस्ि प्रश्नाांना जन्म देणारा.  
 
(१) केशवस िाांचे चवरत्र, वृवत्त; प्रवसद्धी. टीकाकार. (२) केशवस िाांचे अगे्रसरत्व. भाषाांिवरि १७ 

कवविाांचा ववचार. (३) कवी आवण कवविाववषयक २० कवविा. वशवाय १६–१७ र्गौणपणे. अचाट, त्क्लष्ट 
अत्य वक्त. आत्मकववत्वाची रोर्गट जाणीव. ‘झपूझा’, ‘हरपलें  श्रये’ याांची वचवकत्सा. (४) वनसर्गध कवविा. (५) 
त्क्लष्ट मरू्दिकरणाच्या कवविा. (६) जनिेला स्फ रण, बोध देण्यासाठी वलवहलेल्या कवविा. (७) कौट ांवबक 
क्लृवप्तय क्त कवविा. (८) प्रणयववषयक कवविा. सांस्कृिवनष्ठ रविलांपट शृांर्गारापेक्षा इांग्रजी वळणावर ववयोर्गजन्य 
शोकवनर्दमि क्लृवप्तजन्य मनोराज्याि दांर्ग होणे. सरस कवविाांची अवधक सांख्या पे्रमकवविाांमध्येच. (९) र्गूढ 
र्ग ांजनपर कवविा. यावर ववस्िृि वववचेन. (प्रम ख मिभेद यावरच झाले). (१०) भाषाशलैी, यमक, ववराम; 
स नीि, वृत्त, जावि. (११) केशवस िाांचे क्राांविकारकत्व, स्विांत्रिा, कामवर्गरी याांचे मापन. क्राांिीि सापडलेले 
प्रामावणक, जोमदार पण एकाांर्गी व उिावीळ कवव. 

 
+ ३७. दत्ताते्रय कोण्डो र्ाटे : कणव दत्त : अवाचीन मराठी वाङ्मयसेवक / र्गां. दे. खानोलकर / खां. १, 

१९३१ / पृ. २३७–२४१. 
 
(१) कववचवरत्राची रेखा. (२) अल्पवयीन मृत्य . कवीची श्रेष्ठिा कवविेच्या र्ग णाांवरून की सांख्येवरून? 

(३) दत्त केशवस ि–सांप्रदायािील होिे, पण त्याांचे चेले नव्हिे. (४) दत्ताांचे वैवशष्ट्य वशश र्गीिाांि, ‘जे हृज्ज िेच 
हृद्य व हृदयांर्गम ठरिे.’ ‘ववश्वावमत्रीच्या काांठी’ कवविेिील उणीवा. (५) दत्ताांच्या पे्रमकवविा देशभवक्तपर 
कवविा. ‘वनज नीज माझ्या बाळा’. (६) समारोपात्मक. 

 
३८. गोणवन्दाग्रर्ाांची कणवता : प्रविभा, २६ ज लै १९३५ / पृ. ४–७. 
 
(१) र्गोचवदाग्रजाांची स्विःची काव्यववषयक मिे, भवूमका याांचा शोध. भावनेच्या उमाळ्याला भाळि. 

कल्पनाचमत्कृिीला प्राधान्य. (२) आपण कवविा का वाचिो? भावनेचे स खद उिीपन व एकान्िािवह स्मरण. 
कवविेचे वाचन स्वानांदासाठी, िर विचे महत्त्वमापनवह स्वप्रत्ययवनववष्टच हव.े कवविेिील वनरवनराळ्या 
घटकाांच्या महत्त्वाचे कोष्टक. (३) र्गोचवदाग्रजाांच्या (आठ कवविाांचे) या ववचारान षांर्गाने वववचेन–‘पे्रम आवण 
मरण’–वृक्ष ववजेचे प्रिीक पिङ र्ग ज्योिीइिके रमणीय नाही. असा वृक्ष कल्पनेच्या वनरांक श के्षत्रािच– ‘पवहले 
च ांबन’–वणधन रसाळ पण सामान्य. हृदयाकषधण प्रबळ असल्यास पवहल्या च ांबनाची चटक द सऱयािवह. 
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परस्परपे्रमाचा अन भव घेणाऱयाांपेक्षा एकाांर्गी स्वप्पनाि रांर्गणाऱयाांनाच अवधक आवडिे. (४) समारोप. भावनेची 
उत्कटिा फार िोड्या कवविाांि. शब्दप्रवावहत्व अनन्यसाधारण. पण त्याि कवीही वाहून जािाि. 

 
+ ३९. गोणवन्दाग्रर् : ज्योत्स्ना, फेब्र वारी १९३९ / पृ. ३७–३९ / २१ नोव्हेंबर १९३८ ला म ांबई 

नभोवाणीवर केलेले भाषण. 
 
सवधसाधारण वववचेन. ‘र्गोववन्दाग्रज कौमारकालािील काही सांवदग्ध वन चञ्चल भावलहरींच्या स्िूल 

वचत्रणापलीकडे कधी रे्गले नाहीि.’ ‘मराठी कवविेि कामपूणध पे्रमाचे पाठ र्गोववन्दाग्रजाांनीच प्रिम वलवहले आवण 
िे योग्य वळेी प्रकावशि झाले.’ 

 
४०. ठोमरे, त्र्यांबक बापुर्ी (बालकणव) : अवाचीन मराठी वाङ्मयसेवक / र्गां. दे. खानोलकर / खां. २, 

१९३८ / पृ. १७–३४. 
 
(१) चवरत्र. काही कवविाांचा पवरचय. ‘अखेर अखेर एका मोहक स्त्रीवर त्याांची अत्यांि भक्ती’ जडली. 

पण अपेक्षाभांर्गापूवीच अपघाि. (२) काव्यप्रकाशनाचा त्रोटक इविहास. (३) नवनविीच्या मनोवृत्तीचे वचत्रण. 
या काळािील मनोवृत्तींचे वणधन बालकवींच्या कवविाि. (४) सृवष्टववषयक कवविा. ‘येिे सृष्टीचे यिािर्थय 
छायावचत्र नाही, िर बालकवींच्या सांस्कारक्षम मनावर उमटलेले प्रविचबब आहे.’ काही उणीवा. (५) पे्रमासांबांधी 
वृवत्त. (६) उदासीनिेची र्गाणी. िी अवधक वजव्हाळ्याची. (७) केशवस िाांचा–ववशषेिः र्गूढर्ग ांजनाचा भयांकर 
पवरणाम. कववत्वाची सिि व रोर्गट जाणीव. (८) पवरष्ट्करण बालकवी करीि असि. ‘बालकवींची प्रविभा 
वजवांि असली िरी विचे सामर्थयध मयावदि होिे.’ 

 
+ ४१. कणव यर्शवन्त : ज्योत्स्ना, माचध १९३९ / २८ नोव्हें. १९३८ ला म ांबई नभोवाणीवर केलेले भाषण. 
 
यशवांिाांच्या काव्याचे आरांभी सौंदयध दाखवनू प ढे वनभीड मयादा दाखविाि.  
 
(१) यशवांिाांच्या प्रिम–र्गौरवाच्या प्रसांर्गाची आठवण. (२) त्याांच्या काव्याि पे्रमाचे वन वनराशचेे सूर. 

‘आई’ ‘स ांदर रसाळ कवविा, अशी कवविा प न्हा होणे नाही’ (३) यशवांिाांच्या पे्रमर्गीिाांिही सत्यसूचक ख णा. या 
प्रकरणी योग्य िी काळजी िे घेि नाहीि. (४) िे जात्याच भावर्गीिकार, अहांभावी आहेि. त्याांचा रोर्गट अहांभाव 
वदसिो. 

 
+ ४२. णवठ्ठलराव र्ाटे : राजारामीयन, ऑक्टो. १९२८ / खांड १५, अां. २ / ५ पृष्ठे. 
 
(१) प्रास्िाववक. उदांड वनपजणाऱया कवविाांि पवरश्रमाने वहरकण्या र्गवसिील. आजचा मन  

लघ भावर्गीिाांचा. ििावप ‘कवविा ही सङ र्गीिाची दासी नाही.’ ‘भाषान्िरानेही जो अांश हृदयङ र्गम वाटिो िोच 
काव्यर्ग ण होय.’ भावकवविेचे ववशषे. (२) वव. द. घाटे याांच्या कवविेचे वववचेन. ‘विचा अवभजाि मराठमोळा, 
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विची अिधपूणधिा हाच विचा िोर र्ग ण आहे.’ उदात्तिा हा विचा ववशषे. काही कवविाांचा पवरचय. (३) अन्य 
र्ग णाांचा, किृधत्वाचा ओझरिा वनदेश. 

 
(क) काव्यणचणकत्सा 

 
 ४३. कणव यर्शवन्त याांचे “न्यािारीचे गािे” : साप्ता. प्रर्गवि, ३१ ज लै १९३०. ‘काव्यवचवकत्सा’ 

लेखमालेिील पवहला लेख, ‘प’ या टोपण नावाने. (१) या लेखमालेची प्रस्िावना. रवसकिा नष्ट न होिा 
टीकेि वचवकत्सकपणा यावा. (२) ‘न्याहारींचे र्गाणें’चे सौंदयधदशधन. क णबाऊ भाषेची योजना उवचि, अवभनव 
चाल र्गोड, प्रसांर्ग रमणीय. (३) पूणधिेची ओढ हवी. या ओढीम ळे उवणवाांचे वदग्दशधन : (१) मिळा अन्विधक 
नाही. ‘मिैवरणी वबवर्ग वबवर्ग चाल’ हाच मिळा योग्य. (२) क णबाऊ बोलीिील अश दे्ध. (३) रचना दोष. – १४ 
ऑर्गस्ट १९३० च्या ‘प्रर्गिी’ि ‘प’चा स. ह. मोडक याांच्या शांकेवर ख लासा. प्रसांर्ग वऱहाडािील मानिा येणार 
नाही. बोली सािाऱयाकडील. 

 
+  ४४. णटळककृत “पाांखरा, येणर्शल का परतून्?” : काव्यवचवकत्सा : २/साप्ता. ‘प्रर्गवि’, १४ 

ऑर्गस्ट, व ४ सप्टेंबर १९३०. 
 
(१) साधा भाव, सरळ, सोपी आवण अदीघध रचना आवण रे्गयिा या िीन र्ग णाांनी य क्त असे हे र्गीिक. 

काव्यर्गायनप्रिेम ळे ही कवविा मारे्ग पडली विच्यामधील जो अन भव आहे िो स्विःला नसल्याने िरुण मन 
िन्मय होि नाही. स्वािांत्रयेच्छ  िरुणास उिेशून. (२) काव्यपांक्तींचा अन्वय बदलून कवविेचे वववरण. (३) काही 
शांकाांना उत्तर. (३) पवरष्ट्करण, द सऱयाच्या कृिीि वफरवावफरव करणे यासांबांधी ववचार. कलाकृिीि स्फूर्दि 
आवण ववचार याांचा सांर्गम. 

 
 ४५. णगरीर्शकृत “रू्शपधिखा” : काव्यवचवकत्सा : ३. साप्ता. प्रर्गवि, २८ ऑर्गस्ट, ११ सप्टेंबर, २५ सप्टें. 

१९३०. 
 
१. (१) यािील सौंदयध उपजि आहे. शूपधणखेची लोल पिा, अनार्गरपणा. (२) काव्यश्रवणाची आठवण. 

(३) लोकवप्रयिेची मीमाांसा–मनोहर, बायकी चाल. मळू प्रसांर्गाि हास्योत्पादक ववकृिी. राक्षसीची फवजिी. 
काव्यान्िर्गधि न्याय. (४) शोकर्गांभीर कवविा. शपूधणखा हे स्वािी पे्रमाचे प्रिीक. शृांर्गार>हास्य>अखेर करुणरस 
जार्गवृि. 

 
२. ‘णगरीर्श’ कृत रू्शपधिखा व रामायि : रामायणािील मूळ किाभार्गाशी ि लना केल्यास ही कवविा 

अवधक स्वाभाववक, माध यधय क्त वाटिे. 
 
३. र्गलर्गली, प्रधान, पांर्गू वर्गैरेंच्या पत्राांवर ‘प’चे आके्षपकाांस उत्तर. (१) िौलवनक काव्यवचवकत्सेि 

पाांवडत्य ओघानेच येिे. (२) टीका स्वप्रत्ययान र्गामी असावी. (३) कववकृिींिून कवीला अनवभपे्रि अिध दाखवणे 
चूक नाही. काव्योत्पत्तीच्या काही प्रवक्रया मनाच्या अन्िभार्गाि. 
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+  ४६. ताांबेकृत “रुद्रास आवािन” : काव्यवचवकत्सा : ४. साप्ता. प्रर्गवि, १८ सप्टेंबर १९३०. 
 
रवसकिा व वचवकत्सकिा याांिून या कवविेचे अन्वषेण. कवविेचे सौंदयध, सामर्थयध याांचे दशधन. काही 

स धारणा पटवधधन स चविाि. भार्गविािील स्कां ध ७ अ. ८ िील वणधनाबरोबर ि लना. 
 

 ४७. केर्शवकुमारकृत “पणरटा, येणर्शल कलध परतून्?” : काव्यवचवकत्सा : ५ साप्ता. प्रर्गवि, २ 
ऑक्टोबर १९३०. 

 
(१) हास्याची मीमाांसा. िी मानवसक वक्रया, िशीच शारीवरक. ववनोदी वाङ्मय इिर वाङ्मयाइिके 

शाश्वि नाही. (२) ववडांबनकाव्य म्हणजे सहृदयिेने दाखवलेली वाकोली. त्याि व्यक्तीवर रोख नसावा. (३) 
केशवक माराांचे किृधत्व–त्याांनी ववडांबन र्गीिाची टूम रूढ केली. (४) ववडांवबि कवविेची अच क उपत्स्ििी हा 
ववडांबन र्गीिाचा प्रम ख ववशषे. कवविेवर टीका म्हणजे कवीवर टीका नव्हे. काव्यदोषाांवर टीका. (५) ‘पवरटा०’ 
ची वचवकत्सा. काही वठकाणी आवश्यक िी हास्यकारक अविशयोक्ती नाही. ववडांबनर्गीिािही कलेचा ववलास 
हवा. वनष्ट्कारण पाल्हाळ, वणधन–दोष त्याि खपणार नाही. 

 
 ४८. दत्तकृत “णवश्वाणमत्रीच्या काांठी” : काव्यवचवकत्सा : ६ / साप्ता. प्रर्गवि, १६ ऑक्टोबर १९३०. 

 
(१) र्गोचवदाग्रजाांच्या म ांबईला ‘स खवनवास’ भोजनालयाि झालेल्या पवहल्या भेटीिील प्रसांर्गाची 

आठवण. र्गोचवदाग्रजाांची चांद्रशखेर, दत्त याांववषयी मिे. (२) प्रस्ि ि कवविेचे प्रत्येक कडव ेस टे घेऊन त्यावर 
भाष्ट्य. बरेच दोष. काही स धारणा. कवीची शृांर्गारवृत्ती भलत्याच वठकाणी डोकावनू ववरस करिे. एक 
वनरीक्षणदोष. (३) र्गोचवदाग्रजाांनी केलेल्या स्ि िीस ही कवविा पात्र नाही. 

 
 ४९ अज्ञातवासीकृत “सरदार धन्य एवढा!” : काव्यवचवकत्सा : ७ / साप्ता. प्रर्गवि, ६ नोव्हेंबर १९३०. 

 
(१) रम्याद् भ िाची स्वाभाववक आवड. पण प्रौढाची दृष्टी वचवकत्सक हवी. कल्पनासृष्टी प्रत्यक्षाशी 

जास्िीि जास्ि ज ळिी हवी. 
 
(१) पे्रम आवण शौयध याांना पोषक असा प्रसांर्ग या काव्याि. पण सूक्ष्म वनरीक्षणानांिर असांभाव्यिा उघडी 

पडिे. या काव्याि अववश्वसनीय, अविवरक्त अविशयोवक्त, कल्पनासृष्टीिील वणधन सत्यसृष्टीच्या सूक्ष्म व खोल 
पवरचयावरच अवधवष्ठि असावयाला पावहजे. 

 
 ५०. केर्शवसुतकृत “िरपलें  श्रेय” : काव्यवचवकत्सा : ८ / साप्ता. प्रर्गवि, १५ जानेवारी १९३१. 

 
[‘केशवस ि’ वनबांधाि यािील बरेच वववचेन आले आहे.] 
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(१) मन ष्ट्याचा करुणरसाकडे जास्ि ओढा असिो. ‘हरपलें  श्रेय’मध्ये वनराशचेी, ववरहाची अवभव्यक्ती 
आहे. (२) विधक, दामले याांच्या अिाची वचवकत्सा. (३) प्राप्त वास्िवापेक्षा अप्राप्त कत्ल्पि मोहक वाटिे. ही 
वनराशचेी अन भिूी या कवविेि घरर्ग िी प्रिीकद्वारा व्यक्त केली आहे. (४) वडधस्विधच्या कवविेचा ही कवविा 
कमजोर प्रविध्वनी वाटिे. चाांर्गली आहे; पण उत्कृष्टिेबिल सांशय. 

 
+  ५१. प्रो. मायदेवकृत “गाई र्रा आल्या” : काव्यवचवकत्सा : ९ / साप्ता. प्रर्गवि, ५ फेब्र वारी १९३१. 
 
पे्रमपूणध सौंदयधवृत्तीने केलेले चाांर्गले रसग्रहण. 
 
आध वनक मराठी कवविेचा बह जनसमाजाि प्रसार का नाही याची वचवकत्सा. जानपदर्गीिाववषयी िोडे 

वववचेन. ‘सहजसांभविा आवण सहेि क करामि या दोन्ही र्गोष्टींचा येिे प्रीविसांर्गम आहे.’ काही क्ष ल्लक दोषाांचे 
वदग्दशधन. 

 
  ५२. केर्शवसुतकृत “झपूझा” : काव्यवचवकत्सा : १० / साप्ता. प्रर्गवि, २६ फेब्र वारी १९३१. 
 
[‘केशवस ि’ वनबांधाि बराचसा भार्ग समाववष्ट] 
 
(१) या कवविेि द बोधिा. र्गूढ वसद्धाांि माांडण्याचा हेिू. (२) कवविेवरील टीका आत्मप्रत्ययवनववष्ट 

असावी. अनेकाांच्या आत्मप्रत्ययाांच्या ि लनेिून मूलिः स ांदर ठरवविा येिे. आत्मप्रत्ययाला िौलवनक 
वचवकत्सेची जोड हवी. (३) ‘झपूझा’ या नवीन बनवलेल्या शब्दाि श द्धिा नाही. (४) ित्त्वज्ञानदृष्ट्या ही 
कवविा सदोष आहे. काव्यदृष्ट्या वनष्ट्कारण रूक्ष व द बोध आहे. 

 
५३. वनवासी फूल : ‘वनवासी फूल’, रे. वटळक / प नम धद्रण, १५ ऑर्गस्ट १९३३ / ४ पषृ्ठे. 
 
रे. वटळकाांच्या ‘वनवासी फूल’ कवविेचे रसग्रहण. सौंदयधदशधन. कवविेचा एक वरे्गळा अिध. अनेक 

स ांदर अविरणे. कौमारकालीन वृत्तीचे वणधन.वटळकाांची प्रसादमय भाषा. ‘जनसेवा म्हणजेच हवरसेवा’ साांर्गणारे 
काव्य. वनवासी फूल ‘हे एका अजाण, सांसारववम ख, भीरू, स न्दर ब्रह्मचावरणीचे प्रिीक आहे.’ 

 
(ड)  परीक्षिे – अणिप्राय 

 
५४. ताांबे याांची कणवता : [काव्यसांग्रह, भा. रा. िाांबे] फर्गधसन कॉलेज–मरेॅ्गवझन, फेब्र वारी १९२१ (प . 

११ अां. ४). 
 
‘M’ या नावाने छोटा, पानभर अवभप्राय. 
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‘िाांबे याांची कवविा साधी, सरळ, स रस आवण स बोध आहे… विच्याि नकली शून्यवाद नाही.’ 
वशश वर्गासाठी वलवहलेल्या कवविाांचे कौि क. ववववध रसाांच्या कवविाांसांबांधी र्ग णग्राहक उद् र्गार. ‘त्याांनी 
वर्दणलेले मनोववकार सवधसामान्य जनान भिू असे आहेि.’ त्याम ळे त्याांची कवविा लोकवप्रय राहील. ‘काही 
कवविा रूपाांिवरि असाव्याि.’ 

 
५५. आधुणनक कणवपांचक : [टीकाग्रांि, र्ग. त्रयां. माडखोलकर, १९२१] फर्गधसन कॉलेज–मरेॅ्गवझन, 

फेब्र वारी १९२२ (प . १२ अां. ४). 
 
३।। पृष्ठाांचा िोडा ववस्िृि लेख. ‘MJ’ या नावाने. एकां दरीने या प स्िकाचे स्वार्गि. पण अवभप्रायाि 

मिभेदाांचाच ववस्िार आहे. 
(१) आध वनक कवविेसांबांधी सवधसामान्य अवभप्राय. कवी व रवसक याांि विला मान्यिा. ििावप 

काव्यवचवकत्सेची वाढ नाही. (२) या प स्िकाचे स्वरूप. काव्यमीमाांसेपेक्षा रसज्ञिापूवधक वववरण अवधक. या 
कववपांचकाच्या काव्यववषयक कल्पनाांची चचा करावयास हवी होिी. (३) (याप ढील बह िेक भार्ग रे. 
वटळकाांसांबांधीच्या माडखोलकराांच्या ववधानाांवर टीका करण्याि खची पडला आहे.) ‘वनवासी फूल’ एखाद्या 
मठवासी रमणीचे वचत्र असाव.े या कवविेवर काही टीका. – वटळकाांच्या विस्िी धमध स्वीकाराच्या अन षांर्गाने 
माडखोलकराांनी केलेली टीका ववपयधस्ि असल्याचा अवभप्राय. माडखोलकराांची ववसांर्गिी. धमधववषयक िोडे 
ववचार. भक्ती व सांिपरांपरा ही धमधभेदािीि आहे.’ (४) माडखोलकराांच्या भाषेवर स्वार्गिपर अवभप्राय. 

 
५६. वीिाझङ्कार : [काव्यसांग्रह, यशवांि–वर्गरीश / १९२२] फर्गधसन कॉलेज–मरॅ्गवझन, वडसेंबर १९२२ 

(प . १३ अां. ३). 
 
‘मा. प.’ नावाने १० ओळींचा अन कूल, उते्तजक अवभप्राय. 
 
‘यािील वैवणके करुणशृङ्गारादी रसाांचा उत्कषध दाखववणारी असून कवींची वववशष्ट मनोरचना त्याांि 

दृर्गोचर होि आहे हा या नव्या मनूिील वैवणकाांचा ववशषे आहे.’ यशवांि व वर्गरीश याांच्या कववत्वर्ग णाांसांबांधी 
उद् र्गार. दोघाांिील भेद. 

 
५७. मराठेर्शािीतील रार्नीणत : [१९२३, ‘ववववधज्ञानववस्िार’ वरून प नम धद्रण] ज्ञानप्रकाश / 

काव्यशास्त्रववनोद / रवववार, वद. २२ ज लै १९२३ / दोन स्िांभ. 
 
(१) रामचांद्र नीळकां ठ अमात्य याचे – ‘आज्ञापत्र’. – प स्िक–पवरचय. लेखक–पवरचय. प स्िकाचे 

महत्त्व. (२) प स्िकािील वववचेन. (अनेक अविरणे.) त्याि वमळणारी मावहिी. 
 
५८. कािीतरी : [काव्यसांग्रह, ह. स. र्गोखले, १९२५] ववववधज्ञानववस्िार, नोव्हेंबर १९२५. 
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ह. स. र्गोखले याांच्या काव्यसांग्रहाचे १०।।। पृष्ठाांचे सववस्िर परीक्षण. पटवधधनाांच्या परीक्षणलेखाांपकैी 
प्रम ख. पटवधधनाांची काव्यववषयक दृष्टी, मिे याि वदग्दर्दशि होिाि. 

 
(१) प्रास्िाववक–आध वनक मराठी कवविेचा भाग्योदय. िी सवध समाजाि प्रसृि व्हावी. (२) र्गोखले 

याांची पद्यरचना व भाषा याांचा ववचार. र्गज्जलासांबांधी िोडे वववचेन. काही वठकाणी वृत्तश द्धरचनेि सांिापजनक 
द लधक्ष. ‘माध याचा आवण छन्दःश द्धिेचा त्यार्ग करणाऱया या बण्डखोरीचा िीव्र वनषेध.’ (३) अांिरांर्ग–परीक्षण. 
केशवस ि, कोल्हटकर–र्गडकरी याांचा प्रभाव. केशवस िाांसांबांधी िोडी चचा. र्गोखले प च्छर्गामी वनकृष्ट 
वर्गधसांबांधी वाङ्मयाववषयी. ‘ब द्धीला र्ग दर्ग ल्या होिाि, पण भावनेला वििकी जोराची चालना वमळि नाही.’ (४) 
सांग्रहाच्या ववषयवैवचत्रयासांबांधी. भावनेच्या प्रबळिेची उणीव र्गोखले क िूहलजनक ब वद्धववलासाने भरून 
काढिाि. काव्यासांबांधी सामान्य वववचेन. (५) उपसांहारात्मक सामान्य ववचार. 

 
 ५९. “कािीतरी” – रा. ि. स. गोखले याांस प्रत्युत्तर : ववववधज्ञानववस्िार’ जानेवारी १९२७ / २।। 

पृष्ठे. 
 
र्गोखल्याांनी पटवधधनाांच्या “काहीिरी” वरील परीक्षणाला ‘ववस्िारा’च्या १९२६ ऑक्टोबरच्या अांकाि 

उत्तर वदले. [“कािीतरी” – प्रो. पटवधधन याांच्या टीकेस उत्तर : ह. स. र्गोखले / ववववधज्ञानववस्िार, ऑक्टोबर १९२६ / पाच पृषे्ठ. पटवधधनाांच्या 
लेखानांिर ११ मवहन्याांनी प्रत्य त्तर. ‘सदर टीका हा वववशष्ट प्रकारचा हल्ला आहे’ असे वाटून ‘स्वसांरक्षणाच्या हक्काच्या दृष्टीने पण टीकेला धरून उत्तर.’ 
(वस्ि िः पटवधधनाांची टीका ित्त्वववचाराांवर उभी. वनरपेक्ष वतृ्तीने समिोल परामशध घेणाऱया टीकाकारावर हेिूचा आरोप होणे स्विांत्र टीकावृत्तीच्या 

ववकासास बाधक.) इिर कवींच्या व पटवधधनाांच्या काव्यरचनेिील वृत्तदोष.–इिर आके्षपाांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न.] त्यावर हे प्रत्य त्तर. 
 
(१) प्रस्िावना. मावसककावर पक्षपाि करिाि या समज िीचे र्गोखल्याांच्या लेखाच्या प्रकाशनाने खांडन 

झाले. (२) पूवीची आपली टीका वनःस्पहृपणे, वनभीडपणे केलेली होिी. आपल्या प्रविपादनाचा र्गोखल्याांनी 
काही वठकाणी ववपयास केला. (३) िावत्त्वक मिभेद, आरोप याांना उत्तर. (४) टीका आवण टीकाकार 
याांच्यासांबांधी समारोपात्मक काही ववचार. 

 
+ ६०. झेंडूची फुले : [ववडांबन–ववनोदकाव्यसांग्रह / प्र. के. अते्र–केशवक मार / प्रकाशन १९२५] 

ज्ञानप्रकाश, श क्रवार, २८ नोव्हेंबर १९३०. 
 
(१) ‘झेंडूची फ ले’ प्रवसद्ध होण्याच्या स मारचा काळ, वाङ्मयीन वािावरण. ‘झेंडूची फ ले’ची 

लोकवप्रयिा. ‘क णालाही द सऱयाची टवाळी झालेली पाहण्याि आनन्दच वाटिो.’ ‘केशवक माराांनी महाराष्ट्र 
शारदामांवदराि एक नवीनच दालन ख ले करून वदले आहे!’ (२) मराठीिील ववडांबनाचा इविहास. ववडांबनाचे 
िावत्त्वक वववचेन. ‘ववडांबन म्हणजे हास्योत्पादक अन करण होय.’ ववडांबनववषयाची ित्काल उपत्स्ििी झाली 
पावहजे. 

 
कवविाांचे िीन वर्गध : (अ) केवळ ववनोदात्मक. (ब) स्वभावदोष – वदग्दशधनपर. (क) वैयवक्तक 

दोषदशधनपर. – प्रो र्गणेशशास्त्री लेले याांच्या प्रस्िावनेवर ववशषे रोख. 
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६१. सुकलेले फूल : [कादांबरी, प . य. देशपाांडे] साप्ता. प्रर्गवि, २३ एवप्रल १९३१. 
 
पटवधधनाांच्या वृत्तीचा पवरचय होण्यास साहाय्यक. ही कादांबरी त्याांना म िाम र्गौरववण्याइिकी आवडावी 

हे सूचक. पे्रम, वववाह याांसांबांधीही त्याांचे ववचार वाचावयाला वमळिाि. 
 
(१) ‘वजवांि कादांबरी’चा र्गौरव. (२) किापवरचय. (३) शवेटावर आके्षप. – नार्गप राि अशा कृिी 

वनमाण झाल्या िर नार्गप र–प णे वाद राहाणार नाही. कादांबरीची प्रस्िावना अनावश्यक. 
 
* ६२. सुकलेले फूल : यशवांि, सप्टेंबर १९३१. 
 
[‘लोकवशक्षण’मधील या कादांबरीवरील ऑर्गस्ट १९३१ च्या अांकािील श्री. शालीनदत्त वशदोरे याांच्या 

टीकेस उत्तर] 
 
पटवधधनाांचा एक महत्त्वाचा टीकालेख. 
 
मराठी वाङ्मयाि वैरल्याने उपजणाऱया कलाकृिीवरील टीकेचा परामशध घेण्यास स्वयांस्फूिीने पटवधधन 

प ढे आले. 
 
(१) “स कलेले फूल” हे र्गद्यग्रविि भावर्गीिच. वैवावहक जीवनािील आदशध पण प्रत्यक्षािील वबकटिा 

याांचा ववचार करावयाला लावण्याचे सामर्थयध. (२) कृष्ट्णेच्या वववाहवचनभांर्गाच्या प्रश्नाचा खोल व स्पष्ट ववचार. 
कृष्ट्णेने केशवाचा ववश्वासघाि केला नाही. िी कामिृप्तीच्या मारे्ग नव्हिी. विने क्षवणक मनोदौबधल्यावस्िेि, 
अन कां पा व कृिज्ञिा याांयोरे्ग केशवाला वचन वदले. वदवाकराचे वठकाणी खऱया स्त्रीस्वभावसहज प्रीिीचा उद् भव 
झाल्यावर केशवाशी लग्न करणे हाच व्यवभचार. (३) वदवाकर पविि असला िरी मलूिः सत्प्रवृत्त. वदवाकर–
शक ां िला प्रीविवववाह ही बौवद्धक चूक. (४) स्वभावािील ववसांवाद हे चौघाांच्या द ःखाचे कारण. 

 
[यावर वशदोऱयाांचे उत्तर : “स कलेले फूल”, ‘उत्तरास प्रत्य त्तर’, ‘लोकवशक्षण’, वडसेंबर १९३१. पण 

प ढे पटवधधनाांनी प्रविवाद केला नाही.] 
 
६३. दूवांकूर : [काव्यसांग्रह, र्गोपीनाि िळवलकर, १९२९] साप्ता. प्रर्गवि, २८ नोव्हेंबर १९३१. 
 
छोटा अवभप्राय. 
 
(१) काव्याि वजव्हाळा हवा. (२) ऐन िारुण्याि रडर्गाणी र्गाण्याची कवींची वृत्ती रोर्गट. (३) 

वजव्हाळ्याप्रमाणेच सामान्याचे ववशषेीकरण झाले पावहजे. (४) काही रचनादोष, ििापी सांग्रह वाचनीय आहे. 
कवीने व्यवक्तमत्ता वाढवावी. साांप्रदायी होऊ नये. 
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६४. (१) मिार्नाांची कणवता, िा. १ : [कवी देवीदास लक्ष्मण महाजन] 
 
(२) कणवसांमेलन, िा. २ : [सांपादक दे. ल. महाजन, १९३१] महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, जानेवारी 

१९३२ (व. ४ अां. ४). 
 
छोटा, पानभर अवभप्राय. पटवधधनाांचे नेहमीचे ववचार. 
 
मराठवाड्यासारख्या वनजामी म ल खाि मराठी वजवांि ठेवण्याच्या प्रयत्नाबिल अवभनांदन. सामान्य 

र्गौरव.– भाषाश द्धीकडे लक्ष देण्याची सूचना. र्गज्जलाांिील दोष. – ‘ववशल्यावशवाय प्रवसद्धी नाही’ या िक्रारीला 
उत्तर. – ‘जे हृदयापासून वनघेल िेच हृदयाि वरघेल.’ 

 
६५. रिणदव ेयाांची कणवता, िा. १ : [दत्तात्रय वभमाजी रणवदव ेयाांचा कवविा सांग्रह, १९३१.] महाराष्ट्र 

सावहत्य पवत्रका, जानेवारी १९३२ (व. ४ अां. ४) / पृ. ३०३. 
 
त्रोटक अवभप्राय. 
 
‘मराठी भाषा ही महाराष्ट्रािील अमूक एका धमाची अिवा जािीची वमरास नसून िी अवघ्या मराठ्याांची 

आहे. रणवदव ेयाांची जैनववषयक कवविा… सवध मराठी जैनेिराांसही वाचनीय अशी झाली आहे.’ 
 
६६. चन्द्न्द्रका : [काव्यसांग्रह, चांद्रशखेर १९३२] महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, एवप्रल १९३२ (व. ५ अां. १) 

/ पृ. ८०–८१. 
 
चांद्रशखेराांच्या काव्याचा र्गौरव. त्याांच्या र्ग णाांचे वनदशधन. या कवविेचे वळण ज ने. पण स्वाभाववक 

सौंदयाम ळे मोहकिेि उणेपणा येि नाही. सांस्मरणीय काव्य–कामवर्गरी, पण अपेके्षच्या मानाने मोठी नाही. ही 
चांवद्रका एखाद्या महाकाव्याची प्रस्िावना ठरेल अशी आशा. 

 
 ६७. चान्दरात : [काव्यसांग्रह. अनांि काणेकर] प्रविभा, ११ सप्टेंबर १९३३ / ५।। पृष्ठाांचे दीघध, 

र्गौरवय क्त परीक्षण. पटवधधनाांची काव्य–टीका–ववषयक मिे, पे्रमववषयक ववचार यािही आढळिाि. 
 
(१) प्रास्ताणवक : टीकाकाराची भवूमका. स्विांत्र टीकालेखन करणाऱया टीकाकाराप ढील अडिळे. 

स्विःचे धोरण. (२) ‘चान्दराि’सांबांधी प्रास्िाववक. हृदयङ र्गम भावर्गीिसांग्रह. कवविाांची ज ळणी 
कालक्रमान सारी का नाही? पवरष्ट्करण. (३) कवविाांचा पवरचय. कवविाांच्या लेखनकालावरून कवववृत्तीचा 
अन्वय शोधण्याचा प्रयत्न. काही कवविाांचे वववचेन. १. आरांभीच्या कवविा. २. ववडांबनर्गीिे (याांि ‘बेर्गमेचे 
वशवाजीच्या पत्रास उत्तर’ सांबांधी प्रत्य त्तर). ३. प्रत्यक्ष सषृ्टीचा पवरचय. ४. इिराांववषयी सहान भिूी. (४) काव्य 
आवण कववचवरत्र, अन भिूी याांववषयी ित्त्वववचार. (५) र्ग णववशषे–सहृदयिा, स्वािांत्रय, वनव्याजिा, 
सत्यसावक्षत्व. भाषासेवा. (६) समारोप. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
६८. साक्षरतेच्या प्रसाराची योर्ना : प्रविभा, श क्रवार, ३० माचध १९३४, (व. २ अां. ७). 
 
“Mass: Education in India–with special reference to the Bombay Presidency” या रा. वव. 

परुळेकर याांच्या प स्िकावर एक पानी छोटा अवभप्रायलेख. वशक्षणशास्त्रासांबांधी काही ववचार. 
 
‘बह जनसमाज साक्षर आवण मिावधकारी झाल्याववना लोकवट यशस्वी होण्याची आशा नाही.’ 

‘अल्पसांख्याांकाांच्या आदशधभिू प्रािवमक वशक्षणासाठी बह जनसमाज सदोवदि वनरक्षर ठेवणे म्हणजे घोडचकू 
आहे. वशक्षणाची पद्धि िोडी मार्गासलेली असली िरी चालेल. पण िी सवांर्ग पावहजे.’ चचेि फार काळ न 
घालविा धडाडीने व मोकळ्या मनाने प्रयोर्ग करून पाहाण्याची वळे आली आहे. 

 
 ६९. स्फूर्ततलिरी : [काव्यसांग्रह, काव्यववहारी, १९३६] लोकवशक्षण, ऑर्गस्ट १९३६ (व. ७ अां. २). 

 
१५ पृष्ठाांचा महत्त्वाचा परीक्षणलेख. 
 
(१) प्रास्िाववक : ‘कवविा र्गविाऐसी उदांड वाढली’ या हाकाटीवर टीका. िोडी औपरोवधक. 

काव्यववहारींच्या कवविेचा प्रास्िाववक पवरचय. त्याांची काव्यदृष्टी. विच्यावर िोडी टीका. त्याांच्या दृष्टीि 
एकाांर्गीपणा आहे. काव्याचे कायध ‘ि िारी’चे नाही. ‘स्विःच्या काही र्गोष्टींचा, पूवधकालींच्या मध रःस्वप्पनाांचा 
ववचारच करावयाचा नाही असा वनिय झाला की, सामावजक स खद ःखाांचा ववचार स चिो.’ (२) काव्य म्हणजे 
काय? ‘काव्य म्हणजे भावपूणध मूिध ववचार होय.’ सवधसामान्य कवींना सांस्करण–पवरष्ट्करणाची आवश्यकिा. 
उत्कृष्ट कृिीची वजिकी वचवकत्सा करावी वििकी सौंदयधवनष्ट्पत्ती अवधकच होिे. कृवत्रमिेच्या सांशयाने रसहानी 
होणाऱया काव्यववहारींच्या काही कवविाांची वचवकत्सा. त्याांच्या काही रूपक–कवविाांची र्ग णदोषवचवकत्सा. (३) 
काव्यववहारींच्या काही स ांदर कवविाांचे सौंदयधदशधन. त्याांिील काही सूक्ष्म उवणवा. (४) आणखी काही कवविा. 
जानपद कवविा. सामावजक स धारणेची एक कवविा. (५) समारोप. सांग्रहावर साकल्यात्मक भाष्ट्य. काव्याची 
भाषा. काळच वनणायक टीकाकार. 

 
७०. छायाप्रकार्श : [कादांबरी, र्गोपीनाि िळवलकर] महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, जानेवारी १९३७ (व. 

९ अां. ४). 
 
१०–१२ ओळींचा त्रोटक, औपचावरक अवभप्राय. कादांबरीचा र्गौरव. 
 
भाषा साधी, प्रसन्न; वणधनशलैी चटकदार. शृांर्गावरक वणधनाि मयादा पाळूनही लावलत्याि उणेपणा 

नाही. स्वभाववचत्रण पात्रबाह ल्याम ळे अस्पष्ट. नायक समाजवादी असूनही कादांबरी प्रचारकी झालेली नाही. 
वस्ि त्स्ििीचे ववस्मरण पाडणारी नाही, िशी वास्िववादाच्या वमषाने र्गटारािील घाण उपसणारी नाही. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

७१. खरा उिार : [कादांबरी, रामिनय] महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, ज लै १९३७ (व. १० अां. २) / २।। 
पृष्ठे. 

 
(१) मनोरांजनाबरोबरच उद् बोधनाचा लेखकाचा हेिू सफल. (२) र्ग णदशधन. ऐकात्न्िक मिप्रचार 

नाही, समिोलपणा. वाङ्मयाच्या दृष्टीने िात्कावलक ववषय आवण वनत्य ववषय असे अांिर. (३) स्वभावरेखा. 
त्याांिील सामर्थयध, उवणवा. प्रसांर्ग. प्रणयवचत्रण. भाषा अवधक लवलि असिी िर बरे झाले असिे. खेड्यािील 
सम्यग्ज्ञान सखोल सहान भिूीने त्याांनी आत्मसाि करून घेिलेले वदसिे. शाश्वि वाङ्मयाचा उर्गम अशाच 
सम्यग्ज्ञानािून. (४) दोषदशधन, आवण त्याबाबि सूचना. (५) ववद्यापीठाची पदवी नसल्याबाबिच्या लेखकाच्या 
उल्लेखावर भाष्ट्य–पदवीला महत्त्व नाही, पण िी ि च्छही नाही. त्याववना अडून बसू नये. ‘वजवांि वाङ्मयाला 
जनिेच्या हृदयाि अढळपद वमळिेच वमळिे.’ ‘ज्याच्या िोडीचा कादांबरीकार महाराष्ट्राि अद्यावप झाला नाही’ 
असा ह. ना. आपयाांचा उल्लखे. 

 
७२. णक्षणतर्ावर : [काव्यसांग्रह, दत्तप्रसन्न कारखानीस, १९३५] महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, ऑक्टोबर 

१९३७ (व. १० अां. ३) / अधे पान / ‘मा. प.’ नावाने. 
 
काही सामान्य उद्गार. सांस्मरणीय कवविाांचे नामोल्लखे. काही दोष, अप रेपणा–‘क िूहलजनक 

ववचारमालेि असांभाव्यिा भासली िर कृवत्रमिेचा वास येऊ लार्गनू रसहानी होिे.’ – भाषेच्या श द्धिेसांबांधी 
टीका. कोश पाहाण्याची सवय कवीने ठेवावी. अश द्धिा उदे्वर्गजनक होिे. ‘आधी कवविा वनदोष पावहजे, मर्ग 
िीि रमणीय अिध पावहजे, म्हणजे िी सरस आपोआप वठिे.’ 

 
७३. सुनीणतका : [स नीि सांग्रह, क म दबाांधव, १९३७] यशवांि, वडसेंबर १९३७ / १–१।। पृष्ठाांचे 

रसग्रहण. 
 
(१) सांग्रह–पवरचय. स नीिाांची मराठीिील परांपरा–िोडक्याि. (२) स नीिाच्या बाह्याांर्गाची चचा. 

स नीिाचे चरण चौदाच का याला परांपरा आवण प्रचवलि रचना याांखेरीज सय वक्तक कारण नाही. चरणसांख्याांची 
ववभार्गणी, यमक याांचा ववचार. अन भवाने शादूधलववक्रीवडि वृत्त योग्य. (३) बाह्याांर्गापेक्षा अांिरांर्ग प्रधान. क म द–
बाांधवाांवर स्विःच्या (पटवधधनाांच्या) काव्याची स्पष्ट छाया असल्याचा अवभप्राय. ‘अशा वहरकण्या हस्िर्गि 
करायला मािीघोण्ड्याचे डोङ र्गर उपसाव ेलार्गले िरी िे कष्ट मी आनन्दाने पत्करीन.’ ‘फासी शब्दाांच्या दाट 
पेरणीवाचून र्गज्जलाचा िाटवा टवटवनू वर येि नाही असे िोडेच आहे?’ (४) काही चाांर्गल्या स नीिाांचा पवरचय. 
वरवर क्ष द्र परांि  वस्ि िः सांस्मरणीय प्रसांर्गाांचा कवी सखोल सहान भिूीने अन भव घेऊन वाचकाांनाही देिो. 
पवरणामकारक ओळी शवेटी आल्या म्हणजे त्याचे पडसाद कवविेच्या समाप्तीनांिरही मनाि द मद मि राहिाि. 

 
७४. णर्शणर्शरागम : [काव्यसांग्रह, बा. सी. मढकर, १९३९] सह्यावद्र, जून १९३९ / २।। पषृ्ठे. 
 
सौंदयधदशधनात्मक, कवविाांिून त्यामार्गील अांिवृधत्ती उकलून दाखवीि दाखवीि वलवहलेला रसास्वादी 

लेख. 
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‘काव्याि वसांिापेक्षा वशवशरच अवधक प्रभावी ठरिो.’ – ‘मढेकराांनी या वीस वचम कल्या कवविाांि 

वनष्ट्फल पे्रमाची सनािन पण सदा नवीन वाटणारी, हृदयांर्गम करुण कहाणी साांवर्गिली आहे.’ त्या कहाणीचे 
र्गद्यािून सांस्कारवचत्रणात्मक वनवदेन. काव्याि दोष असूनही चटकदार वजवांिपणा आहे. 

 
७५. गेल्या पाव र्शतकातील गोमन्तक : [पवरचयपर प स्िक, के. अ. नायक] महाराष्ट्र सावहत्य 

पवत्रका, जून १९२९ (व. १२ अां. ६) / पाऊण पृष्ठ. 
 
लहान लेख, पण महाराष्ट्राबाहेरच्या मराठी भावषकाांववषयीही पटवधधनाांचा आपलेपणा, वजव्हाळा आवण 

सवध मराठी भावषकाांचे, प्रदेशाांचे ऐक्य झाले पावहजे ही उत्कट इच्छा त्यािही वदसिे. ‘सांस्कृविदृष्ट्या र्गोव ेहा 
महाराष्ट्राचाच सलर्ग भार्ग आहे…’ 

 
(इ) प्रस्तावना 

 
७६. मधु–सम्िार : [सावहत्यस्नेहमण्डळाचे १ ले प स्िक. काव्यसांग्रह. ववरार्गी / १९२८] १ पृष्ठ. 
 
या सांग्रहाला सावहत्यस्नेहमांडळाचे वचटणीस या नात्याने प्रस्िावना. 
 
सावहत्यस्नेहमांडळाचे स्वरूप, उविष्ट. सावहत्यपे्रमी जनाांचा ववचारवववनमय–त्या योर्गाने लेखकाची 

सांस्कृिी ववकास पाविे, आवण वकत्येकदा स प्त लेखनशक्ती जार्गिृही होिे. – ‘व्यक्तीचे स्वािन्त्रय सङ घटनेच्या 
जोरावर नष्ट करणे वाङ्मयावभवृद्धीच्या दृष्टीने इष्ट नाही.’ 

 
७७. ‘र्ा सारे णवसरून?’ : ‘वनमाला’ [काव्यसांग्रह, कै. सीिाराम बाळकृष्ट्ण जोशी] प्रस्िावना / १९ 

फेब्र वारी १९३७. 
 
(१) द सऱयाकडून प्रस्िावना वलहवनू घेण्याची प्रिा अवनष्ट. स्विः कत्यानेच हवी िर वलहावी–वदवांर्गि 

कववबांधूववषयी पववत्र किधव्य म्हणून आत्मसमाधानासाठी ही प्रस्िावना. (२) शशैव–िारुण्य सांवधकाळािील 
मध र स्मृिी. (३) काव्य कसे प्रभावी ठरिे? पवरष्ट्करण. कववकृिींचा पवरचय. स नीिाच्या प्रयत्नाांसांबांधी वववचेन. 

 
५. सुनीत–गज्जलणवषयक लेख 

 
७८. सुनीत : ज्ञानप्रकाश, रवववार वद. २२ एवप्रल १९२३ (काव्यशास्त्रववनोद) / १–१।। स्िांभ. 
 
(१) स नीिासांबांधीची टीका अज्ञानाने. हा काव्यप्रकार मराठीि स्िायी होणार. (२) स नीिाचा 

मराठीिील आरांभ. केशवस ि. (३) नामकरणासांबांधी चचा. (४) स नीिाचे स्वरूप. िावत्त्वक वववचेन. 
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चरणसांख्या–त्याांची ववभार्गणी; यमक. शके्सपीवरयन व वमल्टॉवनक स नीि. वृत्तयोजना श्री. बा. रानडे याांच्या 
सूचना. उत्साही प्रयोर्गशीलिेला मान्यिा, उते्तजन. 

 
* ७९. सुनीत आणि प्रो. सबनीस : ववववधज्ञानववस्िार, ऑर्गस्ट १९२४ / ५।। पृष्ठे. 
 
(१) टीकाकाराचे स्वार्गि. क त्त्सि, अश्लाघ्य टीकेसांबांधी. (२) श्री. रा. प. सबनीसाांच्या 

“काव्यववचारा”वरील परीक्षणािील (ववववधज्ञानववस्िार, मे १९२४) ववधानाांना उत्तर. ‘स नीि’ नावावरील 
आके्षपाांना उत्तर. ‘शक्यिोवर शब्दाांची उणीव स्वभाषेिच नवीन शब्द बनवनू दूर करावी.’ शब्द अपभ्रष्ट आहे 
म्हणून केवळ अस्पृश्य न समजिा पवरणि करून घ्यावा. (केशवस िाांनी इांग्रजी वाङ्मय पचवनू काव्यवनर्दमिी 
केली). (३) प्रविभावांिाांच्या कृिीही बेबांद नसिाि. त्या सवांशी अन करणीय मानणे योग्य नाही. (४) शवेटी 
कमीअवधकाबिल सबनीसाांची क्षमायाचना. 

 
* ८०. मराठी अिङ ग व फार्शी गझल : महाराष्ट्र सावहत्य, एवप्रल–मे १९२०. 
 
‘महाराष्ट्र सावहत्या’च्या सप्टेंबर १९१९ च्या अांकाि भालचांद्र याांचा ‘मराठी अभांर्ग व फाशी र्गझल’ लेख. 

त्या चचेि पटवधधनाांनी वलवहलेला लेख. (भालचांद्राांच्या लेखािील १ ल्या टीपाांकाि मराठी अभांर्गाची पे्ररणा 
फाशी र्गज्जलािून वमळाली असावी असे प्रविपादन. वटपाांक २ मध्ये नामदेव आद्य अभांर्गकार मानून ३ऱया 
टीपाांकाि ‘ज्ञानेश्वरी’चा किा सवच्चदानांद असून [अखेरची ओवी वरे्गळ्या स्वरूपाि असावी] िो वनःसांर्ग, एकटा 
असावा; वनवृत्ती–सोपान–म क्ता ही अभांर्गकत्या ज्ञानदेवाची भावांडे इत्यादी वनष्ट्कषध माांडले आहेि. ‘महाराष्ट्र–
सावहत्या’च्या माचध १९२०च्या अांकाि वव. स. वाकसकराांनी या वनष्ट्कषांचा समपधक समाचार घेऊन त्याांिील 
अर्गदी ढोबळ अपवसद्धाांि उघड केले आहेि.) 

 
या लेखाि पटवधधनाांनी फक्त अभांर्ग–र्गज्जल याांच्या सांबांधाच्या चचेशीच ठाम मयादा घालून घेिली आहे. 

ज्ञानेश्वर एक की दोन, ज्ञानेश्वरीचा किा कोण वर्गैरे वादाि िे वशरि नाहीि. (१) घझलाि १७च पांक्तींचे बांधन. 
(२) घझलािील पांक्तींिील स्वयांपूणधिेला अनेक अपवाद, (३) अभांर्ग व घझल याांिील आशयािील अांिर. (४) 
वृत्त, यमक वर्गैरेंचा ववचार करून ‘मराठी अभांर्ग व फाशी घझल याांि साम्य जवळजवळ नाहीच’ असा वनष्ट्कषध. 

 
याला ‘महाराष्ट्र सावहत्या’च्या जून १९२० च्या अांकाि उत्तर देण्याचा भालचांद्राांचा प्रयत्न. 
 
८१. गज्जल : (ख लासा) महाराष्ट्र सावहत्य, एवप्रल १९२२ / (व. ३ अां. १०) पृ. २७०. [म. वन.] 
 
८२. कािी नवीन चलनी वृत्त े[महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश (सांपा. डॉ. केिकर), प्रस्िावना खांड, ववभार्ग ५, ‘ववज्ञानेविहास’, प्र. ५, 

‘वेदववद्या व िद त्तर शासे्त्र छांद व सांर्गीि’ यामध्ये सांक्षपेाने समाववष्ट / १९२२ / पृ. १५४–१५६.] : ववववधज्ञानववस्िार, मे १९२२ / ६ पृष्ठे. 
 
प णे येिे महाराष्ट्र–शारदा–मांवदराप ढे ८ जानेवारी १९२२ ला वाचलेला वनबांध. आध वनक पदाांच्या 

चालींचे वृत्तदृष्ट्या ज्ञान देण्यासाठी लेख. या वनबांधािील बह िेक सवध वववचेन पवरष्ट्कृि, सांस्कावरि, अांविम 
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स्वरूपाि “छांदोरचना”मध्ये आले आहे. मात्र िे सलर्ग लेखस्वरूपाि नसून ग्रांिाच्या योजनेच्या दृष्टीने वभन्नवभन्न 
वठकाणी ववख रलेले आहे. (१) प्रास्िाववक. सांि, शाहीर वर्गैरेंच्या पदाांची रचना, ज न्या पदाांच्या चालींचा 
भावर्गीिजमान्याि प नरुद्धार. लोकवप्रय व कवववप्रय वृत्ताांचा ववचार. (२) ‘मनोरमा’ नावाचा आठ मात्राांचा र्गण 
कत्ल्पला. त्याचे पाच प्रकार. प ढे क्रमाने २७ वृत्ताांचे वववचेन–त्याांचे वणधन, उदाहरणे / काही भाष्ट्य; वृत्ताचे 
ववशषे. 

 
८३. गज्जलाञ्जणल : महाराष्ट्र सावहत्य, लेखाांक १, ज लै १९२२ / प ष्ठ ४१–५६ / लेखाांक २, वडसेंबर 

१९२२, पृष्ठ २२१–२२८ / लेखाांक ३, फेब्र वारी–माचध १९२३ / पृष्ठ ३०९–३१६. 
 
‘मार्गणीच्या अभावी ही लेखमाला बन्द पडली.’ (“र्गज्जलाञ्जवल”, सांग्रह, प्रस्िावना). याच ववषयावर 

“काव्यववचार”मध्ये ‘वृत्त–मनोरमा’ हा लेख. 
 
फासी छन्दःशास्त्राचा सामान्य पवरचय. प ढे क्रमाने फासी वृत्त, फासी उदाहरण, त्याचा अिध, टीपा, 

वझहाफ [=छन्दाांच्या र्गणाांिील मात्राांची कमिरिा], मराठी उदाहरण. एकूण २७ र्गज्जलाांची उदाहरणे– ‘फासी 
वृत्ताि वलवहलेल्या कोणत्याही भावर्गीिास र्गज्जल म्हणाव.े’ 

 
८४. कािी नवीन चलनी वृत्त े: “मराठी भाषेची घटना” (रा. वभ. जोशी, आ. २, ऑक्टोबर १९२३) या 

ग्रांिाि समाववष्ट / भा. ४. ‘वाङ्मयघटना–पूवाधध’ या प्रकरणाला पवरवशष्ट / प.ृ ३२०–३३४. 
 
ववववधज्ञानववस्िार, मे १९२२, ‘काही नवीन चलनी वृते्त’ यापेक्षा िोडा वरे्गळा. “छन्दोरचना”, 

प्रास्िाववक, पृ. ६. 
 
िेवीस वृत्ताांचे वववचेन. प्रिम वृत्तनाम, प ढे लक्षण, िोडक्याि वववचेन. उदाहरण–पांवक्त. उदाहरणे 

ववस्िृि. 
 
८५. वृत्त मनोरमा : “काव्यववचार” (१९ वडसेंबर १९२३) प्रका. २३ जानेवारी १९२४ / १७ पृष्ठे. 
 
(१) अरबी छांदःशास्त्राचा मराठी भावषकाांना पवरचय करून देणारा लेख. एकां दर ७१ वृत्तप्रकाराांचे 

सोदाहरण वववचेन. या वृत्तप्रकाराांचे ५ वर्गध. (२) वृत्तवववचेनाची उदाहरणे. प्रिम फासी नाव, त्याचे मराठी 
नाव, मराठीिील ज्ञाि वृत्तप्रकाराचे नाव, प ढे पृिक्करण, आवण नांिर स्वरवचि उदाहरण, असा क्रम. 

 
 * ८६. गज्जलावरील आके्षप : ज्ञानप्रकाश, २, ९, १६ जानेवारी १९२६ / िीन लेखाांक. 

 
(१) श्री. वन. चापेकर याांनी र्गज्जलावर घेिलेल्या आके्षपाांना या िीन लेखाांि उत्तरे. ‘र्ग पच प झालेले 

आचरण खपिे; पण उघड कृिी व विचे समिधन समाजाला चालि नाही!’ (२) प्रो. चापेकराांचा एकेक आके्षप 
घेऊन त्याचे खांडन. (अ) [‘पूवी मराठीला फासी वृते्त पवरवचि होिी; पण मराठीच्या स्वाभाववक प्रवृत्तीशी िी 
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ववसांर्गि असल्याने नष्ट झाली.’ चापेकर] ही प्रवृत्ती नवीनच आहे. (ब) [‘फासी वृते्त कृवत्रम, त्क्लष्ट, वैर्ग ण्यय क्त, 
रचनाप्रधान आहेि.’ चापेकर] मूलिः पद्यरचना कृवत्रम. सांस्कृिािही त्क्लष्ट वृते्त आहेि. वकलोस्करावदकाांनी 
मराठीि यशस्वी, लोकवप्रय र्गज्जलरचना केली आहे. (क) [‘मात्रामापन इत्यादींची वभन्निा’ – चापेकर] हा 
आके्षप कपोलकत्ल्पि, र्गौण. (ड) [‘नादान कूलिेच्या बाबिीि क्षीणशक्ती’ – चापेकर] हा दोष कवींचा, 
मराठीच्या प्रवृत्तीचा आहे. (इ) [‘या प्राांिाि र्गज्जलाचे खरे स्वरूप समजणार नाही. मराठवाड्याकडे अवधक 
श द्ध’ – चापेकर] िे खरे नाही. मोर्गलाईिील दे. ल. महाजनाांच्या र्गज्जलरचनेिील अश द्धिा. (३) ‘मराठीिील 
फासी शब्दाांचा उपयोर्ग. भाषापद्धिी, लेखनपद्धिी याांचा ववचार. अखेर दे. ल. महाजनाांच्या लेखािील 
दोषदशधन. 

 
८७. फार्शी गज्जलाांचे अन्तःस्वरूप : ववववधज्ञानववस्िार, फेब्र वारी १९२७ / ७–७।। पषृ्ठे / र्गज्जलासांबांधी 

सामान्य मावहिी कळण्यास उपय क्त. 
 
(१) वाङ्मयाची स्विांत्रिा हे उविष्ट. पण अन्य भाषा–वाङ्मयाच्या पवरचयाने व्यापकिा येिे. प्रस्ि ि 

लेखामार्गील भवूमका. (२) फासी र्गज्जलाांचे स्वरूपवणधन. त्याांिील उवणवा. ववववधिेचा पूणध अभाव; स्वदेशी 
वैवशष्ट्य नाही. त्याची कारणमीमाांसा. या अन षांर्गाने काव्यरचना कोणत्या त्स्ििीि होिे याचा िावत्त्वक ववचार. 
(३) याप ढे, प्राधान्याने हावफझच्या िीन उिाऱयाांवरून उपवरचर्दचि र्गज्जलववशषेाांची उदाहरणे. त्याांिील शृांर्गार, 
सूफीवाद, स खलोल पी उमरखय्यामी वृत्तीचे उद्गार. र्गज्जलाांचा उर्गम. मवदरा, पे्रम, आश क–माश काांचे वणधन. 
(४) समालोचन. र्गज्जलाांिील पे्रमववषय कृवत्रम व ववटाळ्याचा वदसिो. मनोवृत्तीची ववववधिा त्याांि नाही. 

 
८८. प्रस्तावना : र्गज्जलाञ्जवल [र्गज्जल–सांग्रह], २९ मे १९३३ / ८ पृष्ठे. ‘र्गज्जल’ या वाङ्मयप्रकाराववषयी 

हा स्विांत्र वनबांधच आहे. 
 
(१) र्गज्जल या पद्यप्रकाराची मावहिी. त्याचे मूळ अरबी. मराठीि िो उदूधद्वारा आला. र्गज्जल व र्गायन. 

त्याची छांदोरचना. – मराठीिील पूवीचे र्गज्जल. त्याांचे नम ने. त्याांच्याशी सदृश प्रस्ि ि सांग्रहािील र्गज्जल. 
पूवीच्या र्गज्जलाांिील वृत्तशवैिल्य नको. (२) काव्यके्षत्राि र्गायनाचे वचधस्व असिाच कामा नये. अिधस्वारस्य व 
र्गायनान कूलिा याांचे प्रमाण (एक आलेख). (३) या रचनाशवैिल्याकडे स्विःचे लक्ष कधी वधेले त्याचा 
इविहास. या सांग्रहाचे स्वरूप. या सांग्रहािील प्रत्येक च टका र्गज्जलच आहे असे नाही. कसीदा, र्गज्जल, 
म स्िझाद्. (४) फासीिील या वाङ्मयप्रकाराचे स्वरूप. त्याचा पवरचय, चचा. त्यािील दोषदशधन. – ‘अरबी–
फासी वृते्त श द्ध स्वरूपाि मराठीि आणावीि या हेिूनेच ही भावर्गीिे बह िेक वलवहण्याि आली आहेि.’ – 
एकयमकीपणाचे बांधन. काही िोडे प्रश्न. (५) ‘हा एक हौसेचा प्रयोर्ग.’ आभार. 

 
* ८९. गज्जलाञ्जणल आणि वाङ्मयऋि : ज्ञानप्रकाश, १६ ज लै १९३३ / १।। स्िांभ. 
 
रवववार वद. २ ज लै १९३३ च्या ‘ज्ञानप्रकाश’ साप्ता. अांकाि ‘काव्यशास्त्रववनोद’ सदराि 

“र्गज्जलाञ्जली”चे परीक्षण. एकां दरीि र्गौरवपूणधच, पण त्याि काही र्गज्जलाांचे मूळ अन्यत्र असाव े अशी शांका 
घेिली असल्याची पटवधधनाांनी कल्पना करून घेऊन त्यासांबांधी उत्तर देणारा लेख. 
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‘महात्मा’ सांबांधी स्पष्टीकरण. – ‘क णीही उठाव ेव वाङ्ममचौयाचा आरोप करावा.’ – काही कल्पना व 

वाक्प्रयोर्ग सवांच्या मालकीचे होिाि. – काही कल्पना, वाक्प्रयोर्ग इांग्रजीच्या वाचनाने सहजर्गत्या मराठी 
लेखनाि येऊन जािाि. – कधी प्राचीन वाक्प्रयोर्ग सहेि कपणे योजले जािाि. साम्यस्िळे, वाङ्मयचौयध, 
कवविेची स्विांत्रिा याांचा िोडक्याि ववचार. 

 
६. पद्यरचनार्शास्त्र णवषयक लेख 

 
९०. आरम्िींचे दोन र्शब्द : प्रस्िावना, छन्दोरचना, आ. १ (२६ जून १९२७) / २।। पृष्ठे. 
 
ग्रांिासांबांधी व्यवक्तर्गि प्रास्िाववक वनवदेन. प स्िकाच्या अांिःस्वरूपाचा पवरचय. स्विःच्या या के्षत्रािील 

स्विांत्र, नवीन किृधत्वाचे वनवदेन. – ग्रांिरचनेचा इविहास. 
 
९१. छन्दोरचना–खुलासा : ज्ञानप्रकाश, २२ नोव्हेंबर १९२७. 
 
१९ नोव्हेंबर १९२७ च्या ‘ज्ञानप्रकाश’मध्ये ह. स. र्गोखले याांचे “छन्दोरचने”िील स्विःच्या 

उल्लेखासांबांधी पटवधधनाांवर हेिूचा आरोप करणारे पत्र. “काहीिरी”–परीक्षण वादाचा सांदभध.–त्याला 
र्गोखल्याांच्याच स राि वदलेले उत्तर – खोचक, िीव्र. 

 
‘वमत्राांच्याही रचनेिील दोषस्िळाांचा उल्लेख केला आहे.’ ‘कवीला साधी सहान भावी प्रविकूल टीकाही 

सहन होि नाही.’ 
 
९२. णनयधमक पद्य का स्वैर पद्य? : वार्गीश्वरी, सप्टेंबर १९३३ / १।। पृष्ठे. छोटा स्फ ट लेख. यािील 

बह िेक प्रविपादन “छन्दोरचना” (आ० २) मध्ये आले आहे. 
 
(१) जािी जशा मात्रासङ्गख्याक, िसे छांद अक्षरसङ्गख्याक. छांद पद्माविधनी व भृांर्गाविधनी. (२) िालाचे 

वणधन. कवीच्या मनािील िालाप्रमाणे वाचन केल्यासच र्गोड लार्गिे. छांद रे्गय. (३) दीघधकाव्याला कोणिा 
प्रकार सोयीचा? िे कववप्रकृिीवर अवलांबनू. (४) स्वैरपद्याची पे्ररणा. आ. रा. देशपाांडे याांच्या सप्तमावत्रक 
जाविरचनेपेक्षा पद्माविधनी जािी वा छांद स कर व लववचक आहे. 

 
९३. स्वैर पद्य : ववश्ववाणी, ऑक्टोबर १९३५ (व. ४ अां. ९) / पृ. ६३–६९. [म. वन.] 
 
९४. वृत्तरचना आणि सांगीत : “िाांब–ेव्यवक्त आवण कला”, ६ नोव्हेंबर १९३५ / खां० ३, पृ. १२–१७. 
 
९५. छन्दःर्शास्त्राचा त्रोटक इणतिास : महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, एवप्रल–ज लै १९३६ (व. ९ अां. १, २) 
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हाच सांपूणध लेख “छन्दोरचना” (आ० २) मध्ये समाववष्ट. अध्याय ८. वकरकोळ बदल. त्यािील २६ वा 
‘छन्दोरचने’ सांबांधीचा भार्ग या लेखाि नाही. 

 
९६. छन्द : व्यावहावरक ज्ञानकोश, भा. २ / म ख्य सांपादक र्ग. रां. वभडे / जानेवारी १९३७ / पृ. ६५६–

६५९. 
 
छोटे पवरचयपर वटपण. [िेिे लेखकाचे नाव नाही, पण मजकूर ‘छन्दोरचने’िील (आ० २) बह िेक 

आहे, आवण कोशाच्या आरांभी या भार्गािील प्रम ख लेखक म्हणून माधवराव पटवधधनाांचे नाव आहे.] 
 
९७. लसिावलोकन : छन्दोरचना (आ० २) / लेखन २३ जानेवारी १९३७ / प्रकाशन १९३७, प्रस्िावना / 

३।। पृष्ठे. 
 
[Introduction–दोन पृष्ठाांची इांग्रजी प्रस्िावना. मराठी ववद्यार्थयांसाठी हा ग्रांि प्राम ख्याने, पण सांस्कृि 

छन्दःशास्त्राच्या अभ्यासकाांना उपयोर्गी होईल म्हणून आपल्या सांशोधनाच्या स्वरूपाचे ववशदीकरण करणारे 
इांग्रजी प्रास्िाववक.] 

 
(१) आपण या अभ्यासाकडे केव्हापासून वळलो याचा इविहास फासी छन्दःशास्त्राचा अभ्यास स्विःला 

काय नवीन आढळले िे नमूद केले. पवहल्या आवृत्तीचा पूवेविहास. विचे स्वरूप. (२) द सऱया आवृत्तीच्या 
रचनेचा इविहास. पूवीच्या उवणवा, अप रेपणा दूर केला. अिपासून इविपयंि ग्रांि नवीनच वलहून काढला. (३) 
यािील सांशोवधि प्रमेय– ‘पद्य म्हणजे लयबद्ध अक्षररचना होय.’ या ग्रांिाचे स्वरूप.–शवेटच्या पवरच्छेदाि 
व्यवक्तर्गि पािळीवर, हृद्य समारोप. ‘छन्दाला मोल नाही, र्गत्यन्िरही नाही’ 

 
९८. कणवतेचे छन्दान्तर आणि त्याचे समथधन : ज्योत्स्ना, एवप्रल १९३७ / ३।। स्िांभ / ‘ज्योत्स्ने’च्या 

चचात्मक सदराि. 
 
(१) लवलि र्गद्यलेखन व पद्यलेखन याांि मौवलक भेट वाटि नाही. लवलि वाङ्मयाची वनर्दमिी ही 

अांशिः र्गूढ अशी एक वक्रया आहे. कवविेच्या प्रिम–लेखनाि दोष राहािाि. प ढे पवरष्ट्करण करण्याची 
आवश्यकिा. (२) शब्दाांची िालान सार ज ळणी म्हणजे छांदोरचना होय. कवविा छांदोरूप घेऊन बाहेर पडिे. 
पण आशयाच्या अवभव्यक्तीला अत्यन्िान रूप असा िो (प्रिम–लेखनाच्या वळेचा) एकच एक छांद असेल असे 
नाही. िो छांद योग्य न वठल्यास, कालाांिराने, पूवीच्या मनःत्स्ििीि जािा येणे शक्य असेल िर अवश्य 
छांदान्िर कराव.े (३) ‘वचम कली शान्िा’, व ‘बघे प्रिम मी बालवयीं’ या स्विःच्या कवविाांची उदाहरणे. 

 
* ९९. णदण्डीचे लक्षि (उत्तर) : ‘केसरी’, मांर्गळवार २९ जून १९३७.  
 
‘प्रो. माधव ज्य वलयनाांची चदडी’ या ८ जून १९३७ च्या ‘केसरी’िील वव. ज. सहस्त्रब दे्ध याांच्या लेखाला 

उत्तर / २।।–३ स्िांभ. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
* १०० अनुष्टुप (श्री. कुां दरराव णदवाि याांस उत्तर.) : लोकवशक्षण, ऑक्टोबर १९३७ (व. ८ अां. ४). 
 
‘लोकवशक्षण’च्या ऑर्गस्ट १९३७ च्या अांकाि क ां दर वदवाण याांचा ‘अन ष्ट प्’वर लेख. त्यावर उत्तर. 
 
(१) अन ष्ट पाचा ववचार “छन्दोरचने”च्या प्रिमावृत्तीि नाही, िरी वद्विीयावृत्तीि आहे. भर्गवद् र्गीिेिील 

अ. १, ५, ७, १०, १२ १४, १६ या साि अध्यायाांिील २१९ श्लोकाांच्या पृिक्करणाने अन ष्ट पाची लक्षणे वनधावरि 
करण्याचा प्रयत्न. 

 
[यावर ‘लोकवशक्षणा’च्या वडसेंबर १९३७ च्या अांकाि वदवाणाांचे प न्हा उत्तर. ‘समचरणाांि िृिीय अक्षर 

र्ग रूच पावहजे.’ हे पटवधधनाांचे म्हणणे त्याांच्या मिे प्रामावदक.] 
 
१०१. प्रस्तावना : पद्यप्रकाश (५ नोव्हेंबर १९३८) / प्रका. १९३८ / २ पृष्ठे. सवधसामान्य प्रस्िावना. 
 
‘मराठदेशाि चालू असलेल्या पाठ्यप स्िकाांिील पद्यप्रकाराांची श द्ध स्वरूपे समजण्यास वशक्षकाांना वन 

ववद्यार्थयांना साह्य व्हाव े म्हणून पद्यप्रकाश हे प स्िक वलवहण्याि आले आहे.’ या प स्िकाची आवश्यकिा व 
उपय क्तिा. 

 
१०२. णदण्डी र्ातीचे र्शास्त्ररु्शि लक्षि : सह्यावद्र, जानेवारी १९३९ / पृ. ४७–५०.  
 
र्गोचवदराव खासर्गीवाल्याांचे वदण्डीच्या लक्षणासांबांधी मि साांर्गून त्याची परीक्षा. त्या लक्षणाची सदोषिा. 

स्विःच्या पद्धिीने माांडणी. 
 

 १०३. ‘छन्दोरचने’चे समथधन : लोकवशक्षण, ज लै १९३९ / १० पृष्ठे. 
 
‘लोकवशक्षण’, एवप्रल १९३९ च्या अांकाि बाळाचायध ख पेरकर याांचे “छन्दोरचने”चे ववस्िृि समालोचन. 

त्यािील आके्षपाांना किधव्यब द्धीने उत्तर देणारा दीघध लेख. “छन्दोरचने”ववषयी पटवधधनाांची भवूमका समजण्यास 
महत्त्वाचा. 

 
(१) पद्यािील लयबद्धिेचे ित्त्व पटवधधनाांनी नवीन शोधून काढले नाही अशा म ळावर क ऱहाड 

घालणाऱया महत्त्वाच्या आके्षपाला उत्तर. पद्यशास्त्राची घटना स्पष्ट करणारे रेषावचत्र. (२) पटवधधनाांनी 
स्वीकारलेल्या र्गणकल्पनेवरील आके्षपाला उत्तर. (३) यविववचारासांबांधीच्या आके्षपाला उत्तर. (४) यानांिर, 
द सऱया वििक्याशा महत्त्वाच्या नसणाऱया आके्षपाांचा ववचार : १–‘ “छन्दोरचना” अकारण फ र्गली’ याला उत्तर. 
हा ग्रांि मूलिः पद्यशास्त्राच्या अभ्यासकाांसाठी आहे. – २. यमकासांबांधीचा इविहास. भारवीचे उदाहरण का?– 
३. ‘छन्द’ शब्दाचा अिध. त्याचा वापर – ४ अक्षराची व्याख्या.–५. मोरोपांिाला र्गाण्याचा कान नसावा. 
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७. रसणवचार आणि वाङ्मयानन्द–मीमाांसा 

 
 १०४. रसव्यवस्थेचे वैयर्थयध : सह्यावद्र, नोव्हेंबर १९३७ / ६।। पृष्ठे. 

 
रसव्यवस्िा अत्स्ित्वाि कशासाठी आली असेल याचा ववचार करून मर्ग िी शास्त्रश द्ध आहे की नाही 

याची चचा. (१) रसव्यवस्िेचा उर्गम. (२) रसववचार. (३) भावनेवरून वर्गीकरण. (४) भावभेदाचे स्वरूप. 
(५) मूलभिू मिभेद. (६) स चवावयाच्या स धारणा.–‘काव्यवचवकत्सेच्या दृष्टीने हा सर्गळा खटाटोप अनावश्यक 
आहे असे म्हणणे प्राप्त आहे.’ 

 
 १०५. रसव्यवस्था णन आस्वाद्यमानता : ‘महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका’, ऑक्टोबर १९३७ (व. १०, अां. 

३) / पृष्ठे ४. 
 
प्रस्ि ि लेख ऑक्टोबराि व ‘रसव्यवस्िेचे वैयर्थयध’ (‘सह्याद्री’मध्ये) नोव्हेंबराि प्रकावशि झाला असला, 

िरी सांदभधदृष्ट्या िो लेख पवहला असून हा नांिरचा आहे. द. के. केळकराांच्या रसमीमाांसेच्या अन षांर्गाने लेखन. 
 
(१) रसव्यवस्िा काव्यर्गि व्यक्तीच्या भावनेवर व्हावी की, रवसकाच्या मनावरील पवरणामावर व्हावी? 

रसाची स्िापना वाचकाच्या भावनेवर करणे वििकेसे ववश्वसनीय नाही. १. अवभरुवचभेद. २. काव्यर्गि व्यक्तीची 
भावना व रवसकाची भावना याांि अांिर असिे. ३. वाचकाला वाटणारी भावना हीही सांवमश्र असणे शक्य आहे. 
भावनाभेदाने सवध काव्याांचे शास्त्रीय वर्गीकरण अशक्य आहे. (२) ‘कोणिीही भावना रसपदवीस पात्र ठरण्यास 
आस्वाद्यमानिा ही कारण’ या केळकराांच्या मिावर टीका. १. ही उपपत्ती केळकराांनी स्पष्ट केली नाही. २. 
‘उत्कटिेने आस्वाद्यमान’ याचा अिधही वनविि नाही. प्रा. रा. श्री. जोर्ग. ३ कलेच्या दृष्टीने अनास्वाद्यमान असे 
काही नाही. (३) समाजवहिपोषकिेचा रसाशी काही एक सांबांध नाही. रसव्यवस्िा लावावयाला 
आस्वाद्यमानिा उपयोर्गी पडि नाही. रसवववचेन हे वकिीही पाांवडत्यपूणध वाटि असले िरी िे शून्यसांशोधनच 
ठरिे. 

 
१०६. वाङमयानन्द–मीमाांसा : पूवाधध. लोकवशक्षण, माचध १९३८ (व. ८ अां. ९) / ९ पृष्ठ.े 
 
ववश द्ध काव्यशास्त्रीय चचा करणारा महत्त्वाचा लेख. द. के. केळकर याांच्या “काव्यालोचना”िील 

‘स्वायत्त िादात्म्या’च्या उपपत्तीची चचा, आवण विला ववरोध करून स्विःच्या भवूमकेचे प्रविपादन. 
 
(१) वाङ्मय वन इिर लवलिकला याांच्यापासून होणाऱया आनांदाि बाह्यिः भेद वदसला िरी दोन्हीिही 

िो आनांद ब वद्धर्गम्यच आहे. (२) वाङ्मयानांद अनेक घटक–घवटि असिो. त्याांपकैी एक महत्त्वाचा घटक 
चमत्कृिी. (३) वाङ्मयानांद–मीमाांसेि केवळ करमण कीच्या वलखाणाचा ववचार अप्रस्ि ि आहे. श्रेष्ठ वाङ्मयाचा 
पवरणाम. न. चच. केळकराांची ‘सववकल्प समाधी’, द. के. केळकराांची ‘स्वायत्त िादात्म्य’, या उपपत्तींची चचा. 
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त्याांच्यावर शांका. ही िल्लीनिा शास्त्रीय वाङ्मयाने, खेळण्यानेही येिे. िादात्म्य न झाले िरी आनांद वमळू शकिो. 
(४) आनांद–प्रविकूल रसापासून आनांदोत्पत्ती कशी होिे याचा ववचार. ‘सहान भिूी’चा अिधवनिय. 

 
वाङमयानन्द–मीमाांसा : उत्तराधध. ‘लोकवशक्षण’, एवप्रल १९३८ (व. ८ अां. १०) / १२ पृष्ठे. 
 
हा भार्ग पूवाधापेक्षा अवधक महत्त्वाचा. याि स्विः पटवधधनाांनी आपली उपपत्ती साांवर्गिली आहे. 

मानसशास्त्रीय चचा अवधक. 
 
(४) ‘सहान भिूी’च्या अिाची अवधक वचवकत्सा. द. के. केळकराांच्या अवभपे्रि अिावर आके्षप. 

सहान भिूी व िादात्म्य याांि अांिर आहे. ‘सहान भिूी’ शब्द वापरण्याि केळकराांची फसर्गि. करुण भावनेची 
वचवकत्सा. िीव्र सहान भिूी काव्यास्वादाच्या आड येिे. (५) ‘स्वायत्त िादात्म्या’ची आणखी परीक्षा. पटवधधनाांची 
उपपत्ती ‘दूरात्न्वि अन भव घेणे म्हणजे रसास्वाद घेणे.’ त्यावरील सांभाव्य आके्षपाांचे वनराकरण. (शोक वन हास्य 
याांचा िोडा स्विांत्र ववचार). ‘वजज्ञासू िाटस्र्थयावाचून कलेचे खरे रहस्य कळि नाही.’ पात्राांच्या अन भिूींपेक्षा 
वाचकाच्या अन भिूी वफक्या. (६) क िूहलपूिीची उपपत्ती. विचा ववस्िाराने ववचार. ‘नवीन वजव्हाळ्याचे ज्ञान 
हा वाङ्मयानन्दाचा र्गाभा होय.’ वाङ्मयवनर्दमिी, व्यक्ती आवण समाज सांबांध वर्गैरेंचा ववचार. अखेरच्या पवरच्छेदाि 
पटवधधनाांच्या उपपत्तीचे प्रविपादन. 

 
८. िाषारु्शणि 

 
१०७. मराठी र्शब्दसम्पणत्त व पद्याची िाषा : महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका (ववववधज्ञानववस्िारान्िर्गधि), मे 

१९२५ / पृ. २१–३२. 
 
हा वनबांध ‘पद्याची भाषा’ या नावाने “छन्दोरचना” प्रिमावृत्तीि पवरष्ट्कृि स्वरूपाि, सांके्षपववस्िार 

करून समाववष्ट झाला आहे. बह िेक प्रविपादन सारखे, परांि  रचनेि बदल. ‘म. सा. पवत्रके’ि २८ पवरच्छेद, 
‘छन्दोरचने’ि ३५ पवरच्छेद. 

 
(१) शब्द, बोली, भाषा, वलपी याांचे स्वरूप, सांबांध. (२) काव्योपयोर्गी व र्गद्योपयोर्गी–शब्दाांचे भेद. 

शब्दसांग्रहाचे सांवधधन. सांस्कृि शब्दभाांडार आणिाना मराठी दौलिीची उपेक्षा होऊ नये. (३) काव्य म्हणजे 
काय? काव्याचे प्रयोजन. पद्य आवण र्गद्य हे अांिर राहाणारच. (४) ‘काव्याची भाषा म्हणजे सहजस्फूिीने 
उसळलेली भावनान सारी भाषा होय.’ काव्यािील कृवत्रमिा. (५) फासी, अरूढ शब्दयोजनेबाबि. 
बह जनसमाजाशी वमसळलेले अिवा त्यािून लेखक प ढे यावयाला पावहजेि. शब्दाभोविी सूचक वलय असिे. 
[या वववचेनािील काही भार्ग ‘मराठीवरील भयङ्कर सांकट’, “भाषा श वद्ध–वववके” मध्ये आला आहे.] (६) 
अपभ्रष्ट वा पवरणि शब्दाांववषयी. शब्दसांपत्ती वाढववण्याचा ववचार. त्याचे प्रयोजन. उपाय. शब्दवचत्राांची कल्पना. 
(७) समारोप. शलैी. कवविेच्या व्यसनासांबांधी. 
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• १०८. मराठीवरील ियङ्कर सङ्कट : ‘ववववधज्ञानववस्िार’, ऑक्टोबर १९२५ / याचा काही भार्ग 
सांस्करण करून “छन्दोरचना” (आ. २) मध्ये. 

 
(१) १९२५ मधील ‘केसरी’िील सावरकराांच्या लेखमालेिील प्रविपादन, त्यािून त्याांची वदसणारी 

भवूमका, त्यािील धार्दमक अांश. िो पटवधधनाांना अमान्य. (चहद –म स्लीमसांबांध, चहद ांचे ऐक्य, बवहष्ट्काराचा अिध 
याांची चचा). सांिाप व नैराश्य याांिून हा बवहष्ट्कार.–सावरकराांच्या दृवष्टकोणाची भावषकदृष्ट्या मयादा. (२) 
सावरकराांच्या पे्ररणेचा शोध. चहदीिील त्स्ििी. (३) फासी शब्द मराठीि आले क ठून याचा इविहास. 
सावरकराांच्या याबाबिच्या प्रविपादनाि अज्ञान.–‘राज्यव्यवहारकोशा’ची िपासणी. (४) आज मराठीि 
प्रचवलि असणारे फासी शब्द. त्याांचे आजचे स्वरूप. त्यासांबांधी ववचार. पांवक्तपावन झालेल्या मूळ फासी 
शब्दाांसांबांधी मोकवळकीचे धोरण असाव.े (५) फासी शब्दाांववना मराठी नेभळट होईल या म्हणण्याचे जोरदार 
वनराकरण. [‘भाऊसाहेबाांच्या बखरी’िील उिाऱयाचे ववश्लेषण]. (६) आपल्याला जाणवलेल्या र्ग प्त सांकटाची 
सूचना. इांग्रजी शब्दाांच्या आक्रमणाचे भयांकर सांकट. त्याची कारणे. फासी शब्द व इांग्रजी शब्द याांबाबिच्या 
स्विःच्या धोरणाचे पटवधधनाांचे स्पष्टीकरण. 

 
१०९. बोलीतील र्शब्दाांची छाननी : ववववधज्ञानववस्िार, ज लै–ऑर्गस्ट १९३० / ५।। पृष्ठ.े 
 
ववदभध सावहत्यसांघ पवरषदेच्या ६व्या अवधवशेनािील ठरावाला अन लक्षून लेख. 
 
(१) स्विःची भवूमका. बोलीिील शब्द वापरण्याच्या प्रयत्नाांचे अवभनांदन. ठरावाशी सहमि. (२) वव. 

वभ. कोलिे याांनी स चववलेल्या अदमासे १५० शब्दाांची वचवकत्सा. त्यावरून आठवणारे अन्य शब्द, पयाय. 
शब्दसांग्रहासांबांधी चचा. 

 
११०. ररु्नाथपन्द्ण्डताची िाषारु्शणि व पाठसांर्शोधन : लोकवशक्षण, फेब्र वारी १९३२ (व. ५ अां. २) / पृ. 

७५–८२. 
 
राजाराम कॉलेज, कोल्हापूर, येिील वाङ्मय–ववहार–मांडळाप ढे िा. १८ वडसेंबर १९३१ रोजी केलेल्या 

चचेचा वनष्ट्कषध. 
 
(१) दमयांिी–स्वयांवराख्यानाचा ‘मराठी काव्यकोशािील एक अमूल्य रत्न’ म्हणनू वनभ्राांि र्गौरव 

प्रवक्षप्ताप्रवशप्तवनणधयाचा मार्गध. कसोशीच्या लेखकाांनाही अचूक याांवत्रक एकरूपिा असिे असे नाही. एकच 
रसापकषधक ओळ.–ग्रामीण शब्द. श द्ध भाषा हा रघ नािपांवडिाचा पवहला वदसणारा ववशषे. काही शब्द अश द्ध 
वाटिाि; कमी पवरचयाचे. पण िे पूणध श द्ध. (२) काव्याि अश दे्ध वकिी व कोठे आढळिाि याचे सांशोधन, 
वचवकत्सा. अशा सहा स्िळाांचा ववचार. (३) रघ नािपांवडिाची भाषा, शब्दयोजना, (४) प्रवक्षप्ताप्रवक्षप्तववचार. (५) 
पाठसांशोधन म्हणजे काय? आठ पाठाांची वचवकत्सा. 
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ररु्नाथपन्द्ण्डताची िाषारु्शणि आणि पाठसांर्शोधन : (प रवणी–पवरच्छेद) लोकवशक्षण, मे १९३२ / पृ. 
२६५. 

 
‘पांच’ू ऐवजी ‘पांची’ शब्द हवा. 
 
— ररु्नाथपन्द्ण्डताची िाषारु्शणि आणि पाठसांर्शोधन : (स्पष्टीकरणाचा पवरच्छेद) लोकवशक्षण, ज लै 

१९३२ / पृ. ३७१. 
 
‘पांच’ू की ‘पांची’? 
 
• १११. मराठी िाषेतील रु्शिीकरि : प रुषािध, माचध १९३५ / पृ. ४५० – ४५४. औांध येिे वदलेले 

व्याख्यान. 
 
न. चच. केळकराांनी परभाषेिील शब्द स्वीकारण्याबाबि केलेल्या भाषणाला उत्तर. परभाषेिील 

शब्दाांच्या स्वीकारणाला ववरोध.–भाषेचे कायध, महिी. (पटवधधनाांची भाषाश द्धीमार्गील व्यापक राष्ट्रीय वृत्ती.) 
परदेशािील लोकाांची दक्षिा. –चहदवी स्वराज्यािील त्स्ििी. –इांग्रजी राजवटीिील त्स्ििी. ववद्वानाांची 
अनास्िा. इांग्रजी व म सलमानी राजवटीसांबांधाने कोणिे धोरण ठेवाव े याचा ववचार इिर प्राांिाांचे दाखले. 
राजभाषा व राष्ट्रभाषा याांिील अांिर. –मराठी लोकाांचे याबाबिीि विधन. आमची अनास्िा, दासवृत्ती. आमच्या 
शब्दाांचे पे्रम, अवभमान हवा. आमची वृत्ती उदासीन, आळशी. िी म ख्यिः पालटली पावहजे. 

 
•  ११२. मराठी र्शब्दाांचा पुरस्कार (माझी िूणमका) : महाराष्ट्र शारदा, नोव्हेंबर १९३५ (व. १ अां. ११) 

/ पृ. ३६–३७. 
 
उत्तररूप लेख. 
 
‘महाराष्ट्र शारदा’च्या सांपादकाांच्या प्रविपादनाचा परामशध. स्विःवर होणाऱया ववसांर्गिीच्या आरोपाला 

उत्तर. स्विःची मूळ पे्ररणा. स्विःच्या भवूमकेचा उच्चार. मराठीि परकी शब्द का वशरले याची मीमाांसा.– 
‘महाराष्ट्र शारदा’च्या सांपादकीय स्फ टािील शब्दाांची छाननी. स्वकीय शब्दाांच्या प रस्कत्यांची दृष्टी. इांग्रजीिील 
शब्दाांची त्स्ििी. स्विःच्या प्रविपादनाचा प न्हा आग्रहाने उच्चार. स्विःचे कायध इिराांची भ रळ दूर करणे हे. 

 
११३. स्वकीय र्शब्दाांचा पुरस्कार श्रेयस्कर नािी का? : भारिमािा (उरूण इस्लामपूर), ६ नोव्हेंबर 

१९३५ / स मारे ४ स्िांभ.  
 
नवीन ववचार नाही. 
 
• ११४. सावरकरी िाषारु्शिीची णचणकत्सा : प्रविभा, १५ जानेवारी १९३६ (सावरकर अांक). 
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(१) सावरकराांच्या भाषाश द्धीवरील लेखाांचे योग्य स्वार्गि झाले नाही. कोल्हापूरला भरलेल्या महाराष्ट्र 

सावहत्य सांमेलनािील (१९३२) प्रसांर्गाने आपले इकडे ववशषे लक्ष वधेले. (२) सावरकर आवण आपण याांच्या 
भाषाश द्धीच्या भवूमकेिील अांिर. आपल्या दृवष्टकोणाचे ववशदीकरण. मराठीची द हेरी हानी होण्याचे कारण.–
आमच्या स्वत्वपराङ म ख वन परधार्दजण्या वृत्तीवर आवशेाने टीका. परकी शब्दाांच्या परकीपणाबाबि य वक्तवाद. 
(या वनवमत्ताने आपल्या लोकाांची प्रचवलि वृत्ती, राजकीय त्स्ििी याांवरही टीका). इांग्रजी भाषेचा ववचार. 
मराठीची सर्गधशक्ती वाढववणे आवण ज न्या शब्दाांचे सांरक्षण म ख्य. (३) ‘शब्दाांचे वजवन्िपण त्याांच्या पौनःप न्यावर 
अवलम्बून असिे.’ केवळ ववदेशी शब्दाला मराठी प्रविशब्द सापडिो एवढे प रे नाही. सावरकराांच्याच 
लेखनािील ववदेशी शब्द. (४) नवीन वस्िू, प्राणी, पदािध याांना ििेशीय शब्द चालिील या सावरकराांच्या 
मिाला ववरोध. (मराठीचा ज्वलांि अवभमान). (५) पद्याच्या भाषेबाबि वववचेन. स्विःचे पूवीचे धोरण. (६) 
भावषक ऐक्याच्या दृष्टीने ववचार. बोलीिील शब्दही घ्याविे. त्याला मयादा. शवेटी आपली वैयवक्तक आकाांक्षा. 

 
* • ११५. िाषारु्शिीचे रिस्य : सह्यावद्र, एवप्रल १९३६. 
 
श्री. के. क्षीरसार्गर याांच्या ‘सह्याद्री’च्या फेब्र वारी १९३६ व माचध १९३६ च्या अांकाांिील [पहा, 

पटवधधनववषयक वाङ्मय, क. ३·१३६] लेखाला उत्तर. 
 
(१) क्षीरसार्गराांच्या लेखाचे स्वार्गि. ‘वैयवक्तक समिधनासाठी सावधजवनक जार्गा अडवीि नाही.’ (२) 

ववदू्रप शब्दवनर्दमिीच्या रोर्गाच्या भीषणिेसांबांधी सहमि. क्षीरसार्गराांच्या प्रविपादनाचा ववमशध. िीन प्रश्नाांची 
वचवकत्सा. त्याांच्या लेखनािील शब्दयोजनेची छाननी. प्र. के. अते्र याांचे उदाहरण. (३) भाषाश वद्धवाद्याची 
िावत्त्वक भवूमका, आवण त्याने स चववलेले शब्द याांची भेसळ नको. (४) भाषाश वद्धवाद्याचे किधव्य, त्याचे 
उत्तरदावयत्व. वचकाटी. टीकाकाराांना उत्तर. (५) क्षीरसार्गराांच्या आणखी एका आके्षपाला उत्तर. बवहष्ट्काराचा 
अिध परभाषाांचा विरस्कार नव्हे. इांग्रजी, फ्रें च, अँग्लो सकॅ्सन भाषाांचा ववचार. भाषाश द्धीची आवश्यकिा वववशष्ट 
पवरत्स्िविजन्य. िशी पवरत्स्ििी महाराष्ट्राि. (६) ज न्या शब्दाांच्या प नरुज्जीवनाववषयी ऐकमत्य. लेखकवर्गाच्या 
ववरोधाचे कारण. कोणत्या शब्दाांची सहज उपत्स्ििी होिे याच क्षीरसार्गराांच्या शब्दयोजनेच्या आधाराने ववचार. 
(७) क्षीरसार्गराांचा आरोप अमान्य. न. चच. केळकराांच्या उिाऱयाची छाननी. समारोपाि आपल्या भवूमकेचा 
आग्रहाने उच्चार, आदेश. 

 
• ११६. स्विाषेतील र्शब्दाांकडे पािण्याची णवणर्शष्ट दृणष्ट : सहववचार, एवप्रल १९३६ / लोकवशक्षण, 

एवप्रल १९३६. मराठी साक्षर सांमेलन, बडोदे, मध्ये ९ माचध १९३६ ला वदलेले व्याख्यान. 
 
(१) भाषेच्या प्रश्नाचा सवध भावषकाांनी ववचार करावा. मराठी भाषेचा ववचार विची वववशष्ट पवरत्स्ििी 

ध्यानाि धरून केला पावहजे. मराठीचा पद्धिशीर अभ्यास नाही, आस्िा नाही. आमची ववपयधस्ि, ववलक्षण 
परधार्दजणी मनोवृत्ती. (२) परकीय शब्द अडवणकू करिाि; आवजूधन कडेस सारल्याववना स्वकीय शब्दाांची 
उपत्स्ििी होि नाही. स्वकीय शब्दाांची व्याप्ती आम्ही सांक वचि करिो.–आमच्या व म सलमानाांच्या वृत्तींिील 
अांिर. आमची बौवद्धक ववकृिी. अनेक परकी शब्दाांचा अनावश्यक डोईजडपणा.–नवीन शब्द बनववण्याच्या 
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रीिीिील दोष. आमच्या अस्वाभाववक वृत्तीम ळे आमचे जाविवांि ज ने शब्द मारे्ग पडिाि; िशीच भाषेची 
सर्गधशक्ती क्षीण होिे.–परकी शब्दाांवरील बवहष्ट्काराचा उिेश. त्यामार्गील भवूमका. जमधनाांचें उदाहरण–अशी 
चळवळ करण्याची आवश्यकिा. स्वावलां बी, स्वावभमानी, स्वकीयपे्रमी ित्त्ववनष्ठचेा आग्रह. 

 
• ११७. िाषारु्शणिवाद्याांची िूणमका : वसांि व्याख्यानमाला, प णे, मध्ये २७ एवप्रल १९३६ ला वदलेले 

व्याख्यान. 
 
(१) स्विःवरील ववसांर्गिीच्या आरोपाचे िोडे वैयवक्तक स्पष्टीकरण. काव्य वन पद्याची भाषा. स्विःचे 

शब्दयोजनेचे धोरण. स्विःच्या मिवनवििीचा इविहास. सावरकराांशी मिभेद. शब्दाांचे प नरुज्जीवन, आवण त्याांची 
सृजनक्षमिा ही दोन ित्त्व.े (२) मराठी लोकाांची मनोवृत्ती. राष्ट्रीय औदावसन्य, सांक वचिपणा, दाांवभकपणा. 
परधार्दजणेपणा. (३) इिर प्राांिाांिील त्स्ििी. बांर्गाल, र्ग जराि. उदूध, चसधी. म त्स्लमाांचा द राग्रह. मराठी ही 
धमधभाषा नाही. समारोपात्मक सूचना. 

 
• ११८. िाषारु्शिीचे मािात्म्य : महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलन, जळर्गाव, मधील अध्यक्षीय भाषण १२ 

नोव्हेंबर १९३६. अनेक अांर्गाांचा सूक्ष्म ववचार करणारा ववस्िृि, महत्त्वाचा लेख. स्विःच्या भाषाश द्धीच्या 
चळवळीचे वरे्गळेपण, आवण िी आपण प्रिमच स रू केल्याचा सूर. चहद  समाज, धमध, राष्ट्रैक्य याांचाही ववचार. 
महाराष्ट्रीय ववद्यापीठाच्या कल्पनेचा उच्चार. 

 
(१) प्रास्िाववक. आभार. (२) धमधपे्रम, भाषापे्रम, राष्ट्रपे्रम. मराठीची महिी. राष्ट्रैक्यािील भाषेचे कायध. 

धमाचे स्िान–त्याची व्याख्या. व्यवक्तधमध व समाजधमध. आमची फ टीर वृत्ती. मराठीची उपेक्षा. धमध–भाषा–देश 
याांच्या वनष्ठाांचा अन्वय. राष्ट्रीय धमध वन स्वत्वावभमान. भाषेचे साांस्कृविक ऐक्याि कायध. डोळस भाषावभमानाचे 
वववचेन. मराठी धमधभाषा नव्हे. (३) आध वनक मराठी वाङ्मयावर ओझरिा अवभप्राय. (४) मराठी भाषेचा 
पूवेविहास; विचे आजचे स्वरूप. (५) आपल्या मनोवृत्तीिील दोष–१. मोठेपणाची ध ांदी. वनत्ष्ट्क्रयिा २. सांक वचि 
दृष्टी. (मराठी भावषकाांच्या ऐक्याचा प रस्कार). फटकून वार्गण्याची वृत्ती. सोवशकिा; शौयध याांची ववपरीििा. 
आम्ही काळ–वादी आहो. (६) ववष्ट्ण शास्त्री वचपळूणकराांची भाषाववषयक दृष्टी, विच्यावर टीका. 
भाषाश वद्धवाद्याांची भवूमका. (७) या चळवळीचे ववरोधक. श्री. के. क्षीरसार्गर. न. चच. केळकराांच्या लेखनाची 
परीक्षा. कृ. पा. क लकणी याांच्या प्रविपादनाला उत्तर. (८) या चळवळीची आवश्यकिा. पूवीचे प्रयत्न? – 
भाषासौष्ठव वन भाषाश द्धी. (९) स्वत्वसांरक्षणवाद्याांच्या भवूमकेचा प नरुच्चार. ववनांिी. 

 
 ११९. श्री. मामा वरेरकर याांचे आके्षपािध णवधान : (चचा–ख लासा) साप्ता॰ ‘ज्ञानप्रकाश’, रवववार, 

१३ वडसेंबर १९३६. 
 
ठाणे येिील सावहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणाच्या अखेरीला वरेरकराांनी भाषाश द्धीचा परामशध 

घेिला. त्याि ‘मराठी भाषा ही न सत्या चहदूांची वमरासदारी आहे अशी कल्पना आत्मघािकीपणाची’ असे ववधान. 
त्याला उत्तर. या समज िीच्या ववरोधी स्विःच्या जळर्गाव, महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनािील अध्यक्षीयािील 
उिारे. 
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• १२०. िाषारु्शिीची र्ोषिा : मराठी वाङ्मय मांडळ, सेंट झेववअर कॉलेज, म ांबई, अध्यक्षीय भाषण. / 

१९ सप्टेंबर १९३७. [‘मराठीची वपच्छेहाट’, ‘महाराष्ट्र–शारदा’, ऑक्टोबर १९३७ (व. ३ अां. ३४) / पृ. ३५–३७. 
 
सवधसाधारण, ऐनवळेचे भाषण. ‘रसव्यवस्िेचे ‘वैयर्थयध’ हा सांकत्ल्पि ववषय ऐनवळेी बदलून 

भाषाश द्धीवर बोलणे. ग्रांिाांचाच नव्हे, िर अवशवक्षिाांच्या बोलीचाही अभ्यास व्हावयाला हवा हा महत्त्वाचा 
ववचार. 

 
(१) सावधजवनक व्यवहारािील मराठीच्या उपेके्षचे दृश्य. मराठीववषयी आपण असावध. बेत्ल्जयमचे 

उदाहरण. िेिील भावषकाांची जार्गरूकिा. (२) परकी र्गोष्टींना ह रळून जाऊ नका. मराठी भाषेचे सामर्थयध 
ओळखा. इांग्रजी न जाणणाऱया बह सांख्य मराठी लोकाांसाठी वलवहले पावहजे. (३) ग्रांिाांप्रमाणेच अवशवक्षि, वस्त्रया 
याांच्या बोलीचा अभ्यास केला पावहजे. –शब्दवसद्धीच्या प्रकरणीही अनास्िा. मराठी शब्दवसद्धीप्रमाणे शब्द 
बनवा. –‘स्वावलम्बनाने आपला पराक्रम वाढावा म्हणून एक प्रकारची कृवत्रम अडचण उत्पन्न करण्यासाठी’ 
बवहष्ट्काराची घोषणा. सौंदयधलालसेपेक्षा स्वावलां बन महत्त्वाचे. 

 
 • १२१ आमचा साणित्यसांसार : लोकवशक्षण, ऑक्टोबर १९३७ / पृ. २६३–२७५. 

 
‘ववहांर्गम’ मावसकािील (व. ४ अां. २, वडसेंबर १९३६) श्री. ना. बनहट्टी याांच्या प्रस्ि ि मिळ्याच्या 

लेखाला उत्तर. महत्त्वाचा लेख; पण आिा नवीन म िे, प्रविपादन नाही. प्रचारकाच्या उत्साहाने िेच िेच 
प्रविपादन; चळवळीवरील आके्षपाांचे खांडन. 

 
(१) बनहट्टींच्या लेखाचे र्गौरवाने स्वार्गि. भाषाश द्धीसांबांधी पटवधधनाांची भवूमका–स्वावभमानी 

स्वभाषासम न्निीची दृष्टी. (२) मराठी भाषेची िीन अांर्गाांनी हानी : ग्राांविक शब्द मेले, बोलीिील घेिले नाहीि, 
अवशवक्षिाांच्या बोलीिील शब्द स्वीकारणे अवशष्ट वाटिे. नवीन शब्द योग्य त्या प्रमाणाि ियार केले जाि 
नाहीि. (३) भाषाश द्धीच्या चळवळीचा हेिू, स्वरूप–सामावजक जार्गृिी, सावधवत्रक स्वावलांबन. (४) इांग्रजी 
शब्द व फासी शब्द याांसांबांधीच्या बनहट्टींच्या धोरणाि ववसांर्गिी. (५) काही शब्दाांची वचवकत्सा. परकी शब्द 
स्वकीय शब्दाांना कसे मारिाि याबाबि बनहट्टींच्या ववधानाचे उदाहरणाांनी खांडन. कोणत्या शब्दाांची प्रिम 
(अवधक) उपत्स्ििी होिे? का? पक्षपाि होिो. (६) केळकर–वचपळूणकर–वटळक याांच्यासांबांधी (७) 
महाराष्ट्राि राहून मराठीसांबधी आप लकी न वाटणाऱया लोकाांचा ववचार, त्याांची आम्ही का चचिा करावी? (८) 
स्विःच्या या प्रचारकायाववषयी िोडे व्यवक्तर्गि. हा उत्साहव्यय अनाठायी नाही; किधव्यच आहे. 

 
 १२२. गो. कृ. मोडक व मराठीचे रु्शिीकरि : ज्ञानप्रकाश, ७ जानेवारी १९३८ / ५।। स्िांभ. 

 
१४ नोव्हेंबर १९३७ च्या ‘ज्ञानप्रकाशा’ि ‘रा. िात्याराव सावरकर व मराठीचे श द्धीकरण’ हा मोडकाांचा 

लेख. त्याची वचवकत्सा. 
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(१) ‘परकी शब्द परवकयाांववषयी विरस्कार जार्गिृ ठेवीि असल्याने िे ठेवाविे.’ या मोडकाांच्या 
ववचाराला व्यापक राष्ट्रीय दृष्टीिून उत्तर. मोडकाांनी उदाहरणादाखल घेिलेल्या शब्दाांची छाननी. (२) परकी 
शब्द कोठपयंि स्वभाषेि ठेवाविे याचा ववचार. ववववध अिधच्छटा. अशा शब्दाांची छाननी (३) ‘रक्षणीय परकी 
शब्दावर सांस्कार कराविे’ या ववधानािील फोलपणा. (४) सावरकराांच्या भाषाश द्धीच्या चळवळीिील 
व्यवहायधिा–अव्यवहायधिा याांचा ववचार. (५) शब्दाांचे इष्टािधद्योिकत्व; वस्िूबरोबर वस्ि नामस्वीकार वर्गैरे 
प्रश्नाांची चचा. 

 
• १२३. िाषारु्शिीकरिाचे तारतम्य : सह्यावद्र, एवप्रल १९३८ / पृ. २८२–२८८. याच मिळ्याच्या न. 

चच. केळकराांच्या ‘सह्याद्री’िील (जानेवारी १९३८). लेखाच्या [पहा, पटवधधनववषयक वाङ्मय, क्र. क. ३·१३९] 
अन षांर्गाने. 

 
(१) केळकराांच्या पवरविधनाबिल आनांदप्रकटन. िपवशलाचा ववचार. केळकराांचे प्रविपादन. त्याांच्या 

प्रश्नाांना उत्तरे. भाषासमृद्धीची व्यापक दृष्टी हवी. भाषाश द्धीच्या आग्रहाची आवश्यकिा. स्विःच्या भवूमकेिील 
वरे्गळेपणा. (२) केळकराांच्या लेखाची परीक्षा. त्याि २५ फासी शब्द. हे चचिनीय. असे का? याची मीमाांसा. 
केळकराांनी साांवर्गिलेले भाषादूषकाांचे आठ प्रकार. केळकराांच्या म्हणण्याच्या अन रोधाने परीक्षण. नवीन नवीन 
शब्द शोधीि राहण्याने भाषेची शक्ती वजवांि राहिे. (३) या वववचेनाचे पाच वनष्ट्कषध : १. मराठी भाषेचा वन 
वाङ्मयाचा खोल अभ्यास केला पावहजे. २. शास्त्रीय पवरभाषेिील उपय क्त शब्दाांचा पवरचय करून वदला पावहजे. 
३. बवहष्ट्काराचा हेिू स्वकीय शब्दाांचा शोध वन प रस्कार. ४. नडी स्वावलां बनाने भार्गवाव्याि. ५. आमच्या 
मनोवृत्तीिच क्राांिी व्हावयाला हवी आहे. (४) िोडे स्विःसांबांधी. भाषाश द्धीचा आग्रह आवण ववलायिी वषे याांि 
ववसांर्गिी मानण्याचे कारण नाही. 

 
• १२४. प्रस्तावना : “भाषाश वद्ध–वववके”, १ एवप्रल १९३८ / ८ पृष्ठे. 
 
या सांग्रहामार्गील भवूमका, रचनेचा इविहास. त्यावनवमत्ताने भाषाश द्धीच्या चळवळीचे धाविे वनरीक्षण. 

स्विःच्या ववचाराांना चालना देणारा कोल्हापूरच्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनािील प्रसांर्ग. स्विःचा दृवष्टकोण. 
स्विःच्या प्रचारकायाचा िोडक्याि वृत्ताांि. या कायािील ववरोधक. जळर्गावच्या महाराष्ट्र सावहत्य 
सांमेलनािील भाषाश द्धीच्या ठरावाची मावहिी. न. चच. केळकराांचे मिपवरविधन. – या कायािून आपण वनवृत्त 
होि असून स्विःप रिे या कायािील भावी धोरण काय राहील याची घोषणा. ववरोधकाांचे आभार.– ‘बवहष्ट्कायध 
शब्दाांच्या कोशा’ सांबांधी स्पष्टीकरण. त्याचे औवचत्य. 

 
 १२५. र्शब्दरु्शणि की िाषारु्शणि? : सह्यावद्र, सप्टेंबर १९३८ / पृ. ७३१.७३५. 

 
ना. वव. चौकर याांच्या ‘सह्यावद्र’िील (वडसेंबर १९३८) लेखाला उत्तर. 
 
“भाषाश वद्ध–वववके”च्या प्रकाशनानांिरचा लेख. प्रत्य त्तरात्मक लेख. त्याम ळे नव्या ववचारापेक्षा 

य वक्तवाद, प्रविपक्ष्याच्या आरोपाांचे खांडन, स्विःच्या भवूमकेचा ठसठशीि उच्चार असे स्वरूप. 
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भाषेचे माहात्म्य.–इांग्रजीच्या आक्रमणाने मराठी भाषा भ्रष्ट झाली. मराठी बोलणाऱयाांची ववलक्षण 

परधार्दजणी मनोवृत्तीच पार पालटून टाकली पावहजे. मराठी शब्द वन मराठी वाक्प्रचार याांच्याववषयी ववशषे 
आप लीक वाटायला लावणे, आवण नवशब्दप्रसवशक्ती वाढवणे हे उविष्ट. – भाषाश द्धीची चळवळ ही न सिी 
शब्दाांच्या भाषाांिराची चळवळ आहे, आवण भाषाश वद्धवादी हे भाषाांिऱये आहेि ही चौकराांची म ख्य टीका. त्याचे 
जोरदार खांडन. 

 
१२६. राष्रिाषेचा प्रश्न : सांजीवनी, माचध–एवप्रल १९३९ (व. ६ अां. ३–४) पृ. २१–२५. [म. वन.] 
 

९. लेखनरु्शिी 
 
१२७. मराठी णलपी : फर्गधसन कॉलेज–मरेॅ्गवझन, वडसेंबर १९२१ (व १२, अां. ३) / ४ पषृ्ठे. 
 
बडोदे येिे भरलेल्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाि [१९२१] वाचलेला वनबांध. सोबि पटवधधनाांनी 

स चववलेला ‘मराठी वलपीचा िक्ता.’ 
 
(१) प्रास्िाववक. वलवपस धारणेच्या पूवधप्रयत्नाांचा उल्लेख. वलवपस धारणेची आवश्यकिा, व मार्गध. मराठी 

भाषेसाठी स्विांत्र वलपीची कल्पना. म द्रणकलेचा प्रसार हे वलवपस धारणेचे कारण. (२) देवनार्गरी वलपीिील 
र्ग ण. दोष. नवीन वलपी अशी असावी याववषयी अवभप्राय. (३) स्वरववचार.–व्यांजनववचार.–वरची आडवी ओळ 
नसावी. (४) समारोप. म द्रणयांत्राचा फायदा घेिा यावा, हस्िम द्रणयांत्रही करिा याव.े 

 
१२८. अरबी, फासी व तुकी र्शब्दाांची पणरिती : ववववधज्ञानववस्िार, वडसेंबर १९२२ / ७ पृष्ठे. 
 
प णे येिे भरलेल्या पवहल्या प्राच्यववद्यापवरषदेप ढे वाचलेल्या वनबांधाचे स धारून केलेले भाषाांिर. 

यािील बराचसा भार्ग “फाशी मराठी कोशा” ि पृ. ८ िे ११ (उपोद् धाि– ‘पवरणिीचा ववचार’) वर आला आहे. 
 
(१) प्रत्येक मराठी शब्दाचे सांस्कृिशी नािे जोडण्याचा मूखधपणा–त्यािील फोलपणा. अरबी, फासी, 

ि की शब्द मराठीि प्रवशेिाना मराठी मोळ्यान सर होणाऱया बदलाांचे स्वरूप शोधण्याचा प्रयत्न. (२) याप ढे ३३ 
वनयम, उपवनयम, पोटवनयम. त्यासाठी भरपूर उदाहरणे. स्वरपवरणिी, व्यज्जने, इिर भाषाशास्त्रीय वनयम–या 
दृष्टीने ववचार. 

 
१२९. स्वर–व्यव्र्न व्यवस्था : महाराष्ट्र–सावहत्य–पवत्रका (ववववधज्ञानववस्िारान्िर्गधि), वडसेंबर 

१९२४ / ६ पृष्ठे. 
 
(१) व.े शा. सां. पाांड रांर्ग जनादधन पाध्ये याांचे “स्वर–व्यञ्जन व्यवस्िा” नावाचे प स्िक. त्याि 

‘लेखोच्चाराच्या सङ्गिीसम्बन्धी स्विन्त्र ववचार’ आहे. िो पटवधधनाांच्या प्रविपादनाला पोषक. (२) पाध्ये याांनी 
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सांस्कृिप रिी अ, आ, इ… ची बाराखडी प्रसावरली. शब्द दृग्र्गोचर करण्याचे काम वलपीचे. त्याि सावळार्गोंधळ 
नको. इांग्रजाांनी त्याांच्या भाषेि केल्या नसल्या म्हणून आमच्या भाषेि आम्ही पटिील त्या स धारणा करू नयेि 
असे िोडेच आहे? – ‘श द्धलेखन म्हणजे वैयवक्तक उच्चारान र्गामी लेखन नव्हे, िर वशष्टसम्मि, रूढोच्चारान र्गामी 
लेखन होय.’ (या अन षांर्गाने सामावजक रूढींसांबांधीही ववचारप्रकटन. (३) पाध्ये याांच्या प्रविपादनाचे वदग्दशधन. 
स्वरवचवकत्सा. अन स्वार. ववसर्गध. व्यांजने. (४) समारोप. वलपी जशी बाळबोध िशी वशक्षा (वशक्षण) ही बाळबोध 
हवी. 

 
१३०. उपोद्धात : “फाशी–मराठी–कोश” (१२ जून १९२५) प्रका॰ १३ वडसेंबर १९२५ / ३० पृष्ठे. 
 
(१) प्रास्िाववक वनवदेन, स्पष्टीकरण. श द्धलेखनववषयक ववचार. शब्दलेखन. इिर काही प्रश्न. फाशी 

शब्दाांचे प्रमाण. व्य त्पवत्तववचार. पवरणिीचा ववचार. (२) फाशीिून मराठीि आलेले व्याकरणववशषे. एकूण ३२ 
कलमे. शब्दवसवद्ध. ११ वनयम. समारोपाचा वैयवक्तक भावनाववष्ट्करणपर पवरच्छेद. 

 
१३१. रु्शिलेखनणवचार–र्शीषधणबन्दु : ववववधज्ञानववस्िार, माचध–एवप्रल १९२८ / ४ पृष्ठे. 
 
न. चच. केळकराांनी “वटळक चवरत्रा”ि अन च्चावरि अन स्वार र्गाळले त्यावनवमत्ताने लेख. 
 
(१) मृि जडिेपेक्षा चळवळ–त्यािही य वक्तवादमय चळवळ–श्रेयस्करच. श द्धलेखन चळवळीचे उविष्ट 

ववद्यार्थयांच्या मानवसक शक्तींचा अपव्यय वाचवणे. (२) उच्चारान सारी लेखन म्हणजे काय याचे स्पष्टीकरण. 
(३) शीषधचबदूची िावत्त्वक चचा. 

 
* १३२. रा. बा. अ. णिडे व लेखनसुधारिा : ववववधज्ञानववस्िार, नोव्हेंबर १९२८ / ८ पृष्ठे. 
 
बा. अ. वभडे याांनी “स धारक” परीक्षणािील द सऱया लेखाांकाि (ववववधज्ञानववस्िार, ज लै १९२८) 

पटवधधनाांच्या ‘श द्धलेखनववचार–शीषधवबन्द ’ या लेखाच्या आधाराने त्याांच्या मिाांची चचा केली. त्या चचेला हे 
उत्तर. 

 
(१) स्विःची भवूमका. (२) पद्याच्या भाषेिील सवलिी. (३) ‘ऋ’कार चचा. लघ –र्ग रु. (४) 

उच्चारान र्गामी लेखनाच्या मयादा, स्वरूप. ‘सामान्य वशष्टसम्मि उच्चारान सार लेखन असाव.े’ ‘उच्चार आवण 
लेखन याांच्याांिील ववसङ्गिी होईल वििकी कमी करणे हे ववद्वज्जनाांचे किधव्य आहे.’ (५) शीषधवबन्दूबाबि. 
‘उच्चारान्िर सूक्ष्म असल्यास पूवधपरांपरेला सोडून लेखन करणे इष्ट नाही.’ (६) दबार, सकार इ. (७) 
शब्दान्िर्गधि अकार. (८) समारोप. वभडे याांच्याववषयी आदर, कृिज्ञिा. 

 
१३३. र्शीषधणबन्दु का परसविध? : रा. बनहट्टी याांस उत्तर. लोकवशक्षण, ऑर्गस्ट १९२९ (व. २ अां. ८) / 

११ पृष्ठे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

‘मराठी भाषेची लेखनपद्धवि’ या ना. दा. बनहट्टी याांच्या ‘लोकवशक्षणा’िील लेखमालेिील विसऱया 
लेखाला उत्तर. लेखनश वद्धववषयक पटवधधनाांची भवूमका समजण्यास उपय क्त. 

 
(१) भाषेचे वनयमन करणारी सांघटना अत्स्ित्वाि नसल्याने विच्याप ढे आधी भाषेिील स धारणा ठेवनू 

मान्यिा घेणे शक्य नाही. िरीही अप्रत्यक्षपणे आपोआप भाषेचे वनयमन होि असिेच. (२) अपवरहायध, 
अत्यावश्यक असे प्रत्ययािील अन स्वार ठेवाविे. उच्चावरि अन स्वारासाठी परसवणध हवा. (३) पृिक् उच्चारास 
पृिक् वचन्ह हव.े लेखनसौकयध हव,े पण त्याने उच्चाराचा घोटाळा होऊ नये. वचन्हाांचा व उच्चाराांचा सांकेिसांबांध 
वनयमाांनी बद्ध असावा. (४) सान नावसक व सान स्वार उच्चार याांिील अांिराचे वववचेन. य वक्तवादास पटेल िे 
आचरणे स धारकाचे किधव्य. 

 
१३४. ‘य’कारयुक्त व ‘ि’ कारयुक्त सांयुक्त व्यञ्जने : ववववधज्ञानववस्िार, फेब्र वारी १९३१ / ५ पृष्ठे. 
 
बेळर्गावला भरलेल्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाि (१९२९) नेमल्या रे्गलेल्या श द्धलेखनसवमिीच्या 

सूचनाांना मडर्गावला भरलेल्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाने (१९३०) सांमिी वदली, या अन षांर्गाने लेख. 
 
(१) श द्धलेखन सवमिीच्या वनणधयाांची वचवकत्सा. ‘वभन्न वभन्न उच्चार व्यक्त करावयाला वलपीि वभन्न वभन्न 

वचन्हे असिाना एकाच वचन्हाकरवी एकाहून अवधक काये करवनू घेणे च कीचे आहे, प ढील वपढ्याांसाठी घोटाळा 
माजवनू ठेवणारे आहे.’ शीषधचबद , व्यांजने वर्गैरेंची वचवकत्सा. (२) ‘य’कारय क्त व ‘ह’कारय क्त सांय क्त व्यांजनाांचा 
प्रश्न. मराठीला आिा स्विःची वलपी हवी. देवनार्गरी वलपी अप री ठरल्यास नवीन वचन्हे वनमाण केली 
पावहजेि. (३) ‘र्’य क्त सांय क्त व्यांजने. 

 
१३५. मराठी िाषेची लेखनपिती : प्रविमा, सोमवार, १७ फेब्र वारी १९३३ / १।। पृष्ठ. 
 
ना. दा. बनहट्टी याांच्या या प स्िकाचे (१९३२) छोटे पण स्पष्ट परीक्षण. (१) प स्िकाचा पवरचय, त्याची 

उपय क्त. (२) बनहट्टीची वृत्ती श द्धलेखनािील स धारणापक्षववरोधी, परांपरावप्रय. विचाही खऱया स धारकाने 
ववचार केला पावहजे. (३) बनहट्टींच्या प्रविपादनाचा परामशध. त्याांनी माजववलेले व्य त्पत्तीचे स्िोम अनाठायी. 
आधी भाषा, मर्ग व्याकरण. उच्चारान्िर, शीषधचबदू यासांबांधी मिे. बनहट्टींच्या च कीच्या ववधानाांवर सूत्ररूप टीका. 
(४) व्यवक्तववषयक क त्त्सि उद्गाराांचा वनषेध. 

 
१३६. ‘अ’ च्या बाराखडींची मीमाांसा : ववववधज्ञानववस्िार, एवप्रल–मे १९३६ / पृ. १५७–१६१. 
 
ववववधज्ञानववस्िार, जानेवारी १९३६ च्या अांकाि वैद्य चिैन्य देसाईांचा ‘ “अ”ची बाराखडी शास्त्रश द्ध 

आहे काय?’ लेख. त्या अन षांर्गाने. 
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(१) प्रस्िावना. स धारणा सांयमाने, मनवमळवण कीने झाली पावहजे. (२) बाराखडी म्हणजे काय? विची 
िपासणी. (३) ऋ, लृ. (४) स्वरमालेि आिा ॲ, ऑ चा समावशे हवा. (५) दोन आके्षपाांना उत्तरे. (६) ऱहस्व ए, 
ओ. 

 
१३७. मराठीतील कािी ध्वणन व त्याांची णचन्िे : महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, एवप्रल १९३७ (व. १० अां. १) 

/ ४ पृष्ठे. 
 
२६ वडसेंबर १९३६ ला प ण्याि भरलेल्या पवहल्या व्याकरण पवरषदेप ढे वाचलेला वनबांध. यािील बराच 

ववषय “छांदोरचना” (आ. २, जानेवारी १९३७) मध्ये आलेला आहे. 
 
चालू वलवपवचन्हे, त्याांचे उच्चार; नवीन आलेले वा नव े स्वरूप घेिलेले उच्चार आवण त्याांच्यासाठी 

वलवपवचन्हे याांचा प नर्दवचार. 
 
(१) ऋ, लृ हे स्वर नव्हेि. ‘अ’ वचन्ह हव.े (२) सांय क्त व्यांजनाांचे स्वरूप. वदखाऊ सांय क्त व्यांजने – ण्ह, 

न्ह, म्ह, ऱह, ल्ह, व्ह. – ह्न, ह्ल, हृ याांचा ववचार.– ‘य’शी सांय क्त होणाऱया व्यांजनाांचा ववचार. 
 
१३८. र्शब्दाांचा नाददृष्या णवचार : महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, जून १९३९ (व. १२ अां. ६) / ५।। पृष्ठे. 
 
‘शब्दाांना अिध हा सांकेिाने येिो; पण जे नाद वमळून शब्द होिो त्याांना स्विःची अशी काही अिधसूचकिा, 

अिान कूलिा, वनदान नाद–सूचकिा िरी आहे का?’ या प्रश्नाचा ववचार. ‘शब्दाांच्या नादाि स्वयांवसद्ध अशी 
काही अिधसूचकिा असिे, ही समजूि वनराधार वदसिे.’–‘वववशष्ट वणांच्या वठकाणी काही स्वयांवसद्ध 
भावनान कूलिा असिे, ही समजूिस द्धा साधार वाटि नाही.’–शब्दाांिील वणध आवण नाद याांच्याि काही 
मूलभिू वत्रकालाबावधि सांबांध आहे, असे वाटि नाही.–उच्चार–सौलभ्य (माध यध) आवण उच्चारकावठण्य याांची 
सोदाहरण मीमाांसा. 

 
१०. सांकीिध 

 
१३९. सुफीवाद ऊफध  युयुकु्षवाद : ित्त्वज्ञानमांवदर (तै्रमावसक), जानेवारी १९२५ / (व. ६ अां ३) / पृ. 

१३३६–१३४८. 
 
ित्त्वज्ञानपवरचयात्मक लेख. 
 
१४०. सांरु्शणि व सङ्रर्टना : ‘रांणर्गजधना’, लेखाक १–३ जानेवारी १९२७ / लेखाांक २–१० जानेवारी 

१९२७. ‘नवमराठा’ या टोपण नावाने. 
 
१४१. मिाराष्र–साणित्य–पणरषदेची पुनर्धटना : लोकवशक्षण, एवप्रल १९३१ (व. ४, अां. ४) / ३ पृष्ठे. 
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महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद या वववशष्ट सांस्िेच्या सांबांधाि मयावदि लेख. त्या सांस्िेच्या ववकासाच्या दृष्टीने 

काही सूचना. एक िात्कावलक लेख. 
 
(१) महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद अवखल महाराष्ट्र, मराठी भावषकाांची कें द्रसांस्िा व्हावी.– ‘महाराष्ट्र–

सावहत्य पवत्रका’, विचे कायध. विच्यावरील खचध अपवरहायध. (२) पवरषद स सांपन्न कशी होईल? अवखल 
महाराष्ट्राचे प्रविवनवधत्व कसे वमळेल? विच्याकडून भरीव कायध कसे होईल? या प्रश्नाांचा ववचार. 

 
१४२. साणित्य सम्मेलनाच्या र्टनेची आवश्यकता : लोकवशक्षण, वडसेंबर १९३२ (व. ५, अां. १२) / ९ 

पृष्ठे. 
 
कोल्हापूरचे महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलन झाल्यानांिर (१९३२) त्या अन षांर्गाने वलवहलेला लेख. बह िाांशी 

प्रासांवर्गक स्वरूप. 
 
कोल्हापूरचे सांमेलन. त्याचे स्वरूप. यशाचा वनवाळा. – अशा सांमेलनाची आवश्यकिा, स्वरूप व कायध 

याांचा ववचार व सूचना. – पवरषदेची आवश्यकिा. मध्यविी सांस्िा हवी. 
 
१४३. वाङ्मयके्षत्राांत णनयांत्रक सांस्था स्थापिे र्शक्य आिे का? : प्रविभा, श क्रवार, १६ माचध १९३४ (व. २ 

अां. ६) / १ पृष्ठ [अांिभिूध : “डॉ. श्रीधर व्यांकटेश केिकर : वाङ्मयववषयक लेख” / सांपा. र्गां. दे. खानोलकर / 
१९७४ / पवरवशष्ट, पृष्ठ २३४–२३५]. 

 
१६ फेब्र वारी १९३४ च्या ‘प्रविभे’ि डॉ. केिकराांचा ‘वाङ्मयके्षत्राांि वनयांत्रक सांस्िेची आवश्यकिा’ 

प्रविपादणारा लेख आला होिा. त्याि अश्लीलापेक्षा अमृिाचा प्रसार अवधक विरस्करणीय असे त्याांनी साांवर्गिले 
होिे. त्यावर ‘प्रविभे’ि पाां. वा. काणे, शां. दा. पेंडसे, न. चच. केळकर, वा. म. जोशी, ना. र्गो. चापेकर, माधव 
जूवलयन, ना. सी. फडके, नी. ब. भवाळकर, श्री. ना. बनहट्टी, र. धों. कवे, वव. स. खाांडेकर याांचे चचा 
करणारे लेख. 

 
‘अश्लील वाङ्मयापेक्षा अमृिाचा दे्वषब द्धीने प्रसार करू पहाणारे वाङ्मय समाजाि अत्यांि विरस्करणीय 

होय.’ ववपयासय क्त टीकेचे िीन प्रकार : (१) व्यक्तीची अप्रामावणक पण उघड टीका, (२) व्यक्तीची 
अप्रामावणक आवण प्रच्छन्न टीका, (३) वाङ्मयकृिीची ववपयासय क्त टीका.–वाङ्मयकृिीची सांभावना करण्याची 
पद्धि सदोष आहे.– द ष्ट कारवाईपासून लेखकाचे सांरक्षण अवश्य झाले पावहजे. वनणायक वशष्टमांडळ स्िापन 
झाले िर कायध होईल. पण िे अवघड. िसा प्रयत्न अवश्यमेव करावा. – वाचकवर्गावर जबाबदारी. – एखाद्या 
वनयिकावलकाने धडा घालून द्यावा. 

 
१४४. साणित्य सांमेलनाांचे ‘रु्शणिपत्रक’ : सह्यावद्र, माचध १९३५ / ४।।–५ पृष्ठे. 
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बडोद्याला भरलेल्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाचे (१९३४) अध्यक्ष ना. र्गो. चापेकर, मा. चत्र. पटवधधन, 
वव. स. खाांडेकर, वव. रा. चशदे, वव. ना. पटवधधन याांचे या ववषयावर लेख. माधवराव पटवधधनाांनी ववस्िृि 
लेखाि अनेक प्रश्नाांचा ववचार केला आहे. 

 
सांमेलन भरववण्यामार्गील हेिूचा ववचार. अनेक बारीकसारीक, व्यावहावरक सूचना. मराठी शाळाांिील 

वशक्षकाांना सवलि द्यावी. काव्यर्गायनाचा कायधक्रम. बसण्याची व्यवस्िा. ठराव.–याांसांबांधी सूचना, ववचार. 
शवेटी महाराष्ट्र सावहत्य पवरषदेसांबांधी ववचार. 

 
१४५. कै. श्रीधर व्यांकटेर्श केतकर : प्रविभा, १ ज लै १९३७ / ३।। पृष्ठे. 
 
‘प्रविभे’च्या केिकर–अांकािील डॉ. केिकराांच्या मृत्य नांिर वलवहलेला र्ग णर्गौरवपर लेख. 
 
केिकराांचा व्रात्यस्िोम वववाह, त्याांच्या देहाचे दफन इत्यावदसांबांधीच्या आठवणी. केिकराांचा मोठेपणा. 

जॉन्सनपेक्षा श्रेष्ठ व्यवक्तमत्त्व. केिकराांची ववद्वत्ता, कमधयोर्ग, ज्ञानावर व्यवक्तवनरपेक्ष पे्रम. त्याांच्या कादांबऱयाांसांबांधी 
प्रविपादन. (याि “ब्राह्मणकन्ये”िील “स धारका”वरील लेखाविरणाची मावहिी.) लोकाांना धके्क देऊन जारे्ग 
करणे हे केिकराांचे जीवविकायध. केिकराांचे र्ग णववशषे, वववक्षप्तपणा याांचा अन्वय दाखववण्याचा आदरपूवधक 
प्रयत्न. 

 
१४६. एक आर्ीव णवद्याथी : ज्ञानप्रकाश, रवववार, ९ जानेवारी १९३८ / २।। स्िांभ. 
 
नार्गाांवचे वभकाजी वामन जोशी याांचा पवरचय. 
 
प्रास्िाववक. श्री. जोशींची जीवनरेखा. चवरत्र. त्याांचा व्यासांर्ग, छांद. त्याांचा छांद:– शास्त्रीय अभ्यासाचा 

कल. यासांबांधी त्याांची काही मिे. त्या मिाांचा ववचार. 
 
१४७. तीलाांर्णल : “श्री–मनोरमा”, रवववकरण मांडळ प्रकाशन / लेखन २५ माचध १९३९ / १० एवप्रल 

१९३९ / ३ पृष्ठे. 
 
कै. सौ. मनोरमाबाई रानडे याांना िीलाांजली. रवववकरण मांडळाच्या इिर सदस्याांबरोबर. 
 
(१) रवववकरण मांडळाच्या स्िापनेच्या काळाचे हृद्य स्मरण. नानाांशी (श्री. बा. रानडे) प्रिम पवरचय 

क ठे झाला, प ढे मांडळ कसे बनले त्याची हकीकि. (२) वजजींचे (मनोरमाबाई) स्वभावदशधन. एक प्रसांर्ग– 
“अभार्गी कमल”च्या प्रकाशनाच्या रात्री एकत्र भोजन.–मनोरमाबाईांसाठी ववरोधाने ित्कालीन काही 
आचारववचाराांवर िोडी टीका. पे्रमासांबांधी उत्कट श्रद्धा. ‘त्या रे्गल्या वन मांडळ पोरके झाले.’ 



 
 अनुक्रमणिका 

 
११. कािी मित्त्वाची पते्र : व्यणक्तगत व प्रकट 

 
१४८. माधव ज्यणूलयनची पते्र : सावहत्य सहकार, एवप्रल, मे, जून, ज लै १९६२ या चार अांकाांि 

पटवधधनाांनी त्याांचे बालवमत्र रा. वव. मराठे याांना पाठववलेली २९ ऑर्गस्ट १९११ िे ३० ऑर्गस्ट १९१३ या 
काळािील २३ पते्र प्रवसद्ध झाली आहेि. 

 
१४९. कै. माधवरावाांची पते्र : रा. वव. म. / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० (पटवधधन–अांक) / पृ. 

५५१–५५४. 
 
पटवधधनाांनी रा. वव. मराठे याांना पाठववलेल्या पत्राांिील ९ पते्र. 
 
१५०. रणवणकरि मांडळाच्या स्थापनेपूवी : ज्योत्स्ना, फेब्र वारी १९३७ / ‘सावहत्त्यकाांचे वहिर्ग ज’ या 

सदराि. 
 
२८ फेब्र वारी १९२२, प णे : आध वनक कवींच्या कवविाांचा नवीन र्ग च्छ काढण्याबाबि. प्रकाशक–

मांडळाचे काही ठोकळ वनयम. 
 
(‘मी व माझे टीकाकार’ या ज्योत्स्ना, एवप्रल १९३७ मधील पटवधधनाांच्या लेखाि हे पत्र प्रवसद्ध 

केल्याबिल पटवधधनाांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्राच्या ख लाशासाठी ११ फेब्र वारी १९२२ च्या पत्रािील 
भार्ग िेिे उद्धृि.) 

 
१५१. रा. सीतारामपांत दामले याांची स्मरिर्शणक्त!! : ज्ञानप्रकाश, रवववार २६ नोव्हेंबर १९२२. 
 
२३ नोव्हेंबर १९२२ : पटवधधन व शां. के. कानेटकर याांचे जोडपत्र. शां. का. र्गरे्ग याांनी केशवस ि व त्याची 

पत्नी याांच्या वनविि केलेल्या मृत्य वदनाांना पाचठबा. न्यू इांत्ग्लश स्कूलच्या व फर्गधसन महाववद्यालयाच्या 
कार्गदपत्राांिून सीिारामपांि दामले याांची ववधाने चूक ठरववणारा प रावा वदला आहे. साि ववधाने. आवण दोन 
िोडी औपरोवधक. 

 
१५२. अ. का. णप्रयोळकर याांना पत्र : ववववधज्ञानववस्िार, वडसेंबर १९२४ च्या अांकाि वप्रयोळकराांची 

‘श्रेष्ठ धमध क ठला?’ [चहद धमधच श्रेष्ठ–उत्तर] कवविा आली, िेव्हा सांपादकाांकडे प्रशांसापत्र. उल्लखे “वप्रय आवण 
अवप्रय” (लेखसांग्रह), अ. का. वप्रयोळकर, १९६५ / पृ. ११६. 

 
१५३. रा. श्री. र्ोग याांना पत्र : प्रा. जोर्गाांचा “ज्योत्स्नार्गीि” काव्यसांग्रह प्रकावशि झाल्यावर, पवरचय 

नसिाना, आपणहून त्याांना पाठवलेले प्रशांसापत्र. आठवण, ‘माझे पवहले प स्िक’, रा. श्री. जोर्ग, लवलि, 
ऑक्टोबर १९६६. 
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१५४. ग. त्र्यां. माडखोलकर याांना पत्र : “ववलावपका” (र्ग. त्रयां. माडखोलकर) बाबि. १९२८ नांिरचा 

स मार. ‘वनवदेन’, र्ग. त्रयां. माडखोलकर / “ववलावपका”, वद्विीय म द्रण, १९६६ / पृ. १८. 
 
१५५. साणित्य सांमेलनाचे अध्यक्ष : ज्ञानप्रकाश, श क्रवार, १९ वडसेंबर १९३०. 
 
दवक्षण हैद्राबादला भरणाऱया महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षपदासांबांधी सूचना करणारे द. सी. 

पांर्गू व पटवधधन याांचे जोडपत्र. 
 
डॉ. केिकराांची वनवडणूक होईलच अशी आशा. िे झाले िर उत्तमच. पण त्याांना अध्यक्ष होिा न आले 

िर ना. र्गो. चापेकर, ल. रा. पाांर्गारकर, र्गो. वच. भाटे, ना. के. बेहेरे, लक्ष्मणशास्त्री लेले, र्गो. स. सरदेसाई या 
नावाांचा ववचार व्हावा. अध्यक्षीय व्यक्तीच्या अवधकारासांबांधाने अपेक्षा. अध्यक्षपद कोणास द्याव?े 

 
१५६. “काव्य–ते कसे समरू्न घ्यावे” : द. के. क लकणी (बेळर्गाव) या प स्िकाि (२० माचध १९३१) 

वकराि, एम्. टी. पटवधधन, ना. सी. फडके, श्री. नी. चापेकर, रा. कृ. लार्गू याांचे िोडक्याि अवभप्राय. 
 
२६ फेब्र वारी १९३१, कोल्हापूर : या प स्िकारपर प रस्कारपर सवधसाधारण अवभप्राय. 
 
१५७. मिाराष्र–र्शब्दकोर्शास र्ािीर सूचना : ज्ञानप्रकाश, २८ जानेवारी १९३२.  
 
“महाराष्ट्र–शब्दकोशा”चा पवहला फमा सूचनेसाठी स्विःकडे आल्यावर सावधजवनक महत्त्वासाठी 

त्याची जाहीर चचा. काही सूचना. 
 
(१) रूपभेदाम ळे वाढणारी शब्दसांख्या कमी केली पावहजे. रूपवनवििी व्हावी. (२) उच्चारववचार. आद्य 

‘आ’; अकारान्ि शब्दाांिील अन्त्य ‘अ’; सामावसक शब्दाांचे लेखन; अन च्चावरि ‘अ’कार. – परकीय शब्दाांचे 
लेखन कसे कराव?े इांग्रजी शब्द कोणिे द्याव?े – आणखी काही वकरकोळ सूचना. 

 
१५८. मिाराष्र र्शब्दकोर्शासांबांधी सूचना : ज्ञानप्रकाश, रवववार, १४ फेब्र वारी १९३२ / पाऊण स्िांभ. 
 
र्गो. कृ. मोडक याांचा ‘ज्ञानप्रकाश’च्या ७ फेब्र वारी १९३२ च्या अांकाि पटवधधनाांच्या सूचनाांचा ववचार 

करणारा लेख. त्या लेखािील ववधानाांचा परामशध. 
 
(१) मराठीिील आद्य ‘आ’च्या वलखाणासांबांधीच्या आके्षपाला ववस्िृि उत्तर. (२) समासाि 

अवयववचन्हाच्या उपयोर्गाचे समिधन. (३) फाशीिून आलेल्या शब्दाांच्या लेखनासांबांधी ववचार. 
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१५९. ना. गो. चापेकर याांना पत्र : २९ सप्टेंबर १९३२ / ‘जीवनकिा’ (आत्मचवरत्र, ना. र्गो. चापेकर, 
श॰ १८६५) / पृ. ९९. 

 
दा. र्ग. पाध्याांना चापेकराांनी ‘ज्ञानप्रकाशा’िून वदलेल्या उत्तराबिल अवभनांदन. 
 
१६०. १६१. गां. दे. खानोलकर याांना दोन मित्त्वाची पते्र : रवववकरण मांडळ व पटवधधन याांचे सांबांध, 

रवववकरण मांडळाचे अत्स्ित्व यासांबांधाने. [१ फेब्र वारी १९३२:] माडखोलकराांवर टीका. ‘मी शाांिपणाने 
रवववकरण मांडळाचा राजीनामा देईन.’ ‘कदावचि मांडळ मोडेल. एका प्रच्छन्न शत्रूस खूप आनांद होईल.’ [५ 
फेब्र वारी १९३२:] ‘मांडळाकवरिा मी आजपयंि काय केले नाही?’ माझ्या वायाचा सांन्यास केला. नव्या जोमाचे 
िरुण कायधकिे याविे म्हणनू खटपट केली… 

 
१६२. णर्ज्ञासूांचे स्वागत : प्रविभा, ५ जून १९३३. 
 
‘प्रविभे’ि नव्याने स रू झालेल्या या सदराि, पवहल्याांदाच पटवधधनाांनी शांका ववचारली. 
 
‘आनांद’ मावसकाि काव्यशखेर या नावाने, आवण “ववदभधवीणा” सांग्रहाि पृ. ११३ वर बा. रा. पडळकर 

याांची ‘आईचे र्गाणे’ कवविा. दोहोंि ववलक्षण साम्य. (त्या उद्धृि केल्या आहेि.) ‘या एकमेकाांपासून घेिल्या 
असे न मानिा एकाच परांपराप्राप्त स्त्रीर्गीिाची ही दोन रूपाांिरे असावीि अशी माझी अटकळ आहे.’ 

 
(३ ज लै १९३३ च्या अांकाि पडळकराांचा ख लासा : काव्यशखेर त्याांचे दूरचे नािलर्ग. स्विःला 

प्रवसद्धीची र्गोडी नसल्याने कवविा त्याांच्याकडे वदली.) 
 
१६३. ना. गो. चापेकर याांना पत्र : ३० ऑर्गस्ट १९३३, “जीवनकिा” (ना. र्गो. चापेकर, आत्मचवरत्र, 

श. १८६५) / पृ. ३८७–३८८. 
 
‘काव्याच्या नादी लार्गून ववदे्यची हावनकरिा’ या चापेकराांच्या ववधानाला उत्तर. िसेच, डे. ए. 

सोसायटीबाबि. 
 
१६४. (खार्गीतील पते्र :) ‘प्रविभा’, सप्टेंबर १९३५ / पृ. १७–१८. [म. वन.] 
 
१६५. “वाङमय, लेखन व र्ीणवत” : मारुिी अनांि पै / ऑर्गस्ट १९३७. 
 
होिकरू लेखकाची जी अनेकदा र्गोंधळल्यासारखी वनराश त्स्ििी होिे त्यासांबांधी एक प्रश्नमावलका 

पाठवनू विची आलेली उत्तरे (१९३३ साली) या प स्िकाि ‘काही महाराष्ट्रीय सावहत्यसेवकाांचे 
लेखनव्यवसायाववषयी मननीय ववचार’ या नावाने सांकवलि करून छापली आहेि. त्याि एक उत्तर पटवधधनाांचे. 
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(१) द्रव्यलोभ नसावा; कीर्दिलोभ असेना. त्याची हाव नको. Todd’s “Student’s Manual” वाचा. 
(२) ज्ञानलालसा धरून ववववध ववषयाांचे वाचन चालू ठेवाव.े मर्ग आवड लारे्गल; नव ेकाय करायचे िे वदसू 
लारे्गल. (३) काही नवीन स्विः जवळ साांर्गण्यासारखे असले म्हणजे कसे साांर्गाव े हे वशकवाव ेलार्गि नाही. 
अन भव व अभ्यास हवा. (४) आज िरी मराठी लेखन स्विांत्र व्यवसाय नाही. हौसेपेक्षा पोटाचा व्यवसाय वरे्गळा 
असावा. 

 
१६६. रामर्शास्त्री, न्यायच करा! : प्रविभा, १ फेब्र वारी १९३५ / ‘प्रविभेिील न्यायमांवदराि’ या 

‘प्रविभे’िील सदरािून ‘रामशास्त्री’ याांनी केलेल्या आरोपाांबाबि प्रो. मा. चत्र. पटवधधन याांचा ख लासा. 
 
(१) ‘झेंडूची फ ले’ रवववकरण मांडळाच्या मत्सराने फ लली असा प्रो. पटवधधनाांच्या ववधानाचा ववपयास 

केल्याबाबि ख लासा. मात्सयध हे द बळेपणाचे लक्षण आहे. केशवक मार समिध आहेि. केशवक मार व आपण याांचे 
वैयवक्तक सांबांध खेळीमेळीचे असल्याचे पटवधधन साांर्गिाि. (२) चां. र्ग. दीवक्षिाांच्या “कॉलेजचे ववश्व”मधील 
‘वस ांधरे’िील प्रिम–प्रकाशनसमयीचे एक कडव ेत्याच्या प स्िकावृत्तीपेक्षा कसे वरे्गळे होिे त्याचे दशधन. प्रिम 
प्रकाशनसमयीच्या स्वरूपािील माधव जूवलयनाांवरील अवशष्ट पयायोक्ती प ढे बदलली. (३) फासी शब्द 
वापरण्याची खोड स टण्याचे श्रेय केशवक माराांना नाही. स्विःच्या ववचारानेच पवरविधन. द्यायचेच िर 
सावरकराांना श्रये द्याव ेलारे्गल. 

 
१६७. ग. त्र्यां. माडखोलकर याांना पत्र : “मी आवण माझे सावहत्य” (र्ग. त्रयां. माडखोलकर, १९६८) / 

पवरवशष्ट, पृ. २३७. 
 
(‘ “भांर्गलेले देऊळ” या कादांबरीववषयीदेखील िे [पटवधधन] खासर्गी रीिीने वाईट बोलि असि.’ 

माडखोलकर, ‘वनवदेन’, “मी आवण माझे सावहत्य” / पृ. २४) 
 
१६ फेब्र वारी १९३५ : “भांर्गलेले देऊळ” ववषयी मि िोडक्याि. ‘अम क एका व्यक्तीचे असे प्रविचबब मला 

िीि आढळले नाही.’ – कादांबरीच्या भाषेबिल. – ही कादांबरी लवलि वाङ्मयाि चाांर्गले यश वमळवनू देईल. 
 
१६८. िा. रा. ताांबे याांना पत्र : ‘िाांबे याांच्या कवविेचे पवरष्ट्करण’, भीमराव क लकणी, महाराष्ट्र सावहत्य 

पवत्रका, वडसेंबर १९७३ [िाांबे ववशषेाांक] मध्ये उद्धृि.  
 
२१ ज लै १९३५, कोल्हापूर : िाांबे याांच्या कवविाांच्या पाठाांबिल, पवरष्ट्करणाबिल पचृ्छा. 
 
१६९, १७०. अ. का. णप्रयोळकर याांना दोन पते्र : [वप्रयोळकराांच्या खासर्गी सांग्रहािून]. (१) २७ 

ऑर्गस्ट १९३५, कोल्हापूर : “दमयांिी–स्वयांवरा”ची पोच. ‘त्याचा सूक्ष्मपणाने अभ्यास करून परीक्षण वलहीन.’ 
(२) वबनिारखेचे पत्र. ‘मराठी राष्ट्र’ [‘मराठाबाणा’, स्वप्पनरांजन, क्र. ४६] कवविा पाठववल्याबिल. ‘आपल्या 
ध्येयवनष्ठ चळवळीकडे सादर कौि काने पाहाि आहे.’ 
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१७१. िवानीर्शांकर पांणडत याांना पत्र : “ववश्रब्ध शारदा”, सांपादक ह. वव. मोटे / १९७२ / पृ. ३९४–
३९५. 

 
१९ वडसेंबर १९३५, कोल्हापूर : (१) ‘एवढ्या िेवढ्यावरून ववपरीि ग्रह मी कधीच करून घेि नाही’. 

(२) म्हणण्याची ओवी आवण अभांर्ग याांि लयबद्धिा. मूळचीच आहे. वाचावयाची ओवी र्गद्यरूप आहे. (३) “िाांब े
समग्र कवविा” सांपादनािील प्रा. पांवडिाांनी दाखववलेल्या न्यनूाांववषयी. ‘आपले माझे सहकायध झाले असिे िर 
ही न्यनेू न राहिी.’ 

 
१७२. कणव माधव याांना पत्र : ज्योत्स्ना, मे १९४० / मा. के. काटदरे याांच्या ‘माधवराव पटवधधन : व्यवक्त 

व वाङ्मय’ या लेखाि उद्धृि. 
 
८ जानेवारी १९३६, कोल्हापूर : माधवाांच्या कवविाांचा सांग्रह प्रवसद्ध झाल्याबिल आनांद व्यक्त करणारे. 
 
१७३, १७४. मराठवाडा आणि कै. माधवराव : प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७. 
 
कोल्हापूराहून रघ नािराव म . जोशी याांना पाठववलेली दोन पते्र. (१) ७ ऑक्टोबर १९३७ : 

मराठवाड्यािील लेखकाांच्या होणाऱया क चांबणेववषयी. सांमेलनाि पवरवचि व्हाविे. ‘मला िर महाराष्ट्रीय 
क ठलाही असला िरी त्याच्याववषयी आप लकी वाटिे.’ 

 
(२) २ वडसेंबर १९३६ : जळर्गाव, महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनानांिरचे. प्रो. चच. नी. जोशी याांच्यासांबांधी 

सांमेलनािील एक प्रसांर्ग. वनजाम सरकारने चौकशी करावी अशा िऱहेच्या ठरावासांबांधाने िे रार्गावले याबिल. 
 
१७५. र्शां. के. कानेटकर याांना पत्र : प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७ / ‘माधवराव पटवधधन (काही 

स्मृवि)’ या शां. के. कानेटकर याांच्या लेखािून. 
 
१ वडसेंबर १९३६ : जळर्गाव, महाराष्ट्र सावहत्य सांमलेनानांिरचे लरे्गचचे पत्र. प्रा. पांर्गू कसे द हेरी 

अांर्गाांनी बोलिाि यासांबांधाने. 
 
१७६. ना. ग. र्ोर्शी याांना पते्र : १७ नोव्हेंबर १९३६ िे ८ ज लै १९३९ या अडीच पावणेिीन वषांिील 

अकरा पते्र. म ांबई मराठी ग्रांिसांग्रहालयाि सांरवक्षि. 
 
ना. र्ग. जोशाांच्या लेखन–प्रकाशनाच्या वनवमत्ताने काही पते्र. नवीनाांना उते्तजन देण्याची वृत्ती.–५ 

ऑक्टोबर १९३७ : ‘धवलचांवद्रका’ जािीववषयी िोडे वववचेन.–२४ नोव्हेंबर १९३८ : ना. र्ग. जोशाांच्या 
‘रत्नमाळ’ या अप्रकावशि स नीिसांग्रहावर अवभप्राय. – २ माचध १९३९ : “ि टलेले द व”े ची काहीच प्रवसद्धी 
नाही. पण याचा मला ववषाद नाही. वनरवनराळे अन भव ग्राह्यच असिाि. 
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१७७. गोलवदराव झोकरकर याांना पत्र : सह्यावद्र, माचध १९४१ / ‘सावहत्त्यकाांची पते्र’ या सदराि. 
 
२९ जून १९३७, कोल्हापूर : (१) आपल्या कवणकाांच्या सांग्रहाला पटवधधनाांनी प्रस्िावना वलहावी या 

झोकरकराांच्या ववनांिीवर उत्तर. ‘क णाच्याही प स्िकाला प्रस्िावना वलहावयाची नाही अशी जवळजवळ शपि.’ 
प्रस्िावनेि कवीनेच स्विःची भवूमका साांर्गावी. (२) सध्या काव्याला फार मांदी असल्याने कवणकाांच्या सांकलन–
प्रकाशनाची घाई नको. 

 
१७८. गां. दे. खानोलकर याांना पत्र : (ठसा) ‘पूर्दणमा’ पटवधधन–अांक, ९ वडसेंबर १९३९. 
 
१५ ज लै १९३८, कोल्हापूर, चे पत्र. 
 
१७९, १८०. सेतुमाधवराव पगडी याांना पते्र : उद्धृि, “जीवनसेि ” (आत्मचवरत्र, सेि माधवराव पर्गडी 

/ वडसेंबर १९६९.) 
 
(१) २८ फेब्र वारी १९३९, कोल्हापूर : सेि माधवराव पर्गडींचा “उषा” किासांग्रह प्रकावशि झाल्यानांिर, 

त्यासांबांधाने (प.ृ ९६). 
 
(२) २५ ज लै १९३९, कोल्हापूर : मराठवाड्यािील वाङ्मयावर प स्िक वलवहण्यासांबांधी पर्गडींना काही 

सूचना (पृ. ९७). 
 
[मूळ पत्राचा प स्िकाि छापलेला ठसा, व टांकाक्षराांनी म वद्रि केलेला त्याांच मजकूर याि फरक आहे. 

िसा असू नये.] 
 
१८१. एक स्नेह्यास डी.णलट्. सांबांधाने पत्र : साप्तावहक ‘मौज’, ६ वडसेंबर १९३९. [समाववष्ट, “माधव 

जूवलयन”, र्गां. दे. खानोलकर, पृ. २३६]. 
 
१८२. दु. का. सांत याांना पत्र : “सांशोधन : पद्धिी, प्रवक्रया, अांिरांर्ग”, (द . का. सांि, सप्टेंबर १९६६) / 

पवरवशष्ट ३ / पृ. १९८. 
 
९ ऑर्गस्ट १९३९, कोल्हापूर : द . का. सांिाांच्या ‘सह्यावद्र’, ज लै १९३९ मध्ये ‘मराठीि द य्यम 

अांकपद्धवि’ या प्रवसद्ध झालेल्या लेखाबिल. 
 
१८३. णदनकर रामचांद्र र्ोगळेकर याांना पत्र : ‘सह्यावद्र’, जानेवारी १९४०. 
 
२८ ऑर्गस्ट १९३९ : जोर्गळेकराांनी केलेल्या वदव्याला सरकारी आर्दिक साहाय्य झाले त्याप्रसांर्गी 

अवभनांदन. ‘राष्ट्राला सांपूणध स्वावलां बी करणे हेच वशक्षणाचे एक म ख्य ध्येय असले पावहजे.’ 
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१८४. ि. श्री. पांणडत व वा. ना. देर्शपाांडे याांना पते्र : ‘य र्गवाणी’, एवप्रल १९४६ / पृ. २५–२७, 

‘य र्गवाणी’, माचध १९४७ / पृ. ९२–९४. [म. वन.] 
 

१२. इांग्रर्ी लेख 
 
१८५. Persian and Arabic Words in Marathi : Proceedings and Translation of the First 

Oriental Conference / Poona, held on 5th, 6th, 7th November 1919 / Published in 1922 / pp. 
461–470. 

 
ववववधज्ञानववस्िार, वडसेंबर १९२२ मधील ‘अरबी, फासी व ि रकी शब्दाांची पवरणवि’ हा वनबांध उपरोक्त 

वनबांधाचे वाढववलेले भाषाांिर आहे. 
 
१८६. Bharatiya Shikshanano Itihas : The Ferguson College Magazine, July 1921 (Vol. XII, 

No. 1) / M. P. या आद्याक्षराांनी. 
 
दोन वाक्याांि त्रोटक अवभप्राय. प स्िकाचा पवरचय, व सी. एम्. जानी आवण बी. सी. जोशी या 

लेखकद्वयाच्या पवरश्रमाांचे कौि क. 
 
१८७. Tarana or Rubai Measure : The Ferguson College Magazine, July 1921 (Vol. XII, No. 

1) ३ पृष्ठे. 
 
पर्दशयन छांदःशास्त्रािील एका वृत्तप्रकारासांबांधी पवरचयपर लेख. िराणा हा अरबी छांद. त्याच्या 

उपत्तीची आख्यावयका. छांदःशास्त्राांची मि–मिाांिरे. म्हणणीचे बारा प्रकार वदले आहेि. पर्दशयन छांदःशास्त्राची 
प नरधचना व्हावयास पावहजे असा अवभप्राय. रुबाईची मोडणी. ज्ञाि पवहली रुबाई इ. स. ९४७ िील. अखेरच्या 
पवरच्छेदाि काही रुबायाांच्या मोडणीच्या परीक्षणाचे वनष्ट्कषध. 

 
१८८. Qa fiya or Rhyme : The Ferguson College Magazine, February 1923 (Vol. XIII, No. 1) 

/ ४ पृष्ठ.े पवरचयपर लेख. 
 
फाशीिील काव्यासांबांधीची कल्पना. क राणािील काव्याचा वनषेध. काव्याची फाशीिील व्याख्या. काही 

पर्दशयन छांदःशास्त्रीय पावरभावषक शब्दाांच्या व्याख्या, त्याांची उदाहरणे. यमकपद्धिी; काही वनयम. काही सूचना. 
काही यमकप्रकाराांची उदाहरणे. त्याांपैकी काही पर्दशयन छांदःशास्त्रज्ञाांच्या लक्षाि न आलेली. 

 
१८९. Persion Prosody : Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute / Vol. VIII, Part 

III, 1927 / pp. 250–292. 
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यािील बह िेक प्रविपादन पटवधधनाांच्या मराठी लेखाि क ठे ना क ठे आलेले आहे. 
 
फाशी काव्य, काव्यशास्त्र, त्यािील सांज्ञा याांचा सवधसामान्य पवरचय. फाशी र्गणाांची मावहिी; वृत्त कसे 

बनिे याची मावहिी. १९ वृत्तप्रकाराांची नाव.े प ढे वृत्तप्रकाराांचा सोदाहरण पवरचय, आवश्यक िेिे भाष्ट्य. 
 
१९०. Sara and Varahmihir : Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. XV / p. 

249. 
 
सार अलांकारासांबांधी एक पवरच्छेद. 
 
१९१. Modern Marathi Poety : A Remarkable Decade : Triveni, July–August 1931 (Vol IV, 

No. 4) / ७। पृष्ठे. 
 
परभावषकाांना आध वनक मराठी काव्याचा पवरचय करून देण्याची भवूमका. १९२० िे १९३० या 

दशकािील मराठी कवविा, विच्यािील प्रम ख प्रवृत्ती, कवी याांची ओळख करून देणारा लेख. इांग्रजी शलैीसाठी 
अभ्यसनीय. 

 
(१) आध वनक मराठी कवविेचा जन्म. विचे भावर्गीि–स्वरूप. इांत्ग्लश वैवणक काव्याचा प्रभाव. १. वव. 

मो. महाजवन, २. केशवस ि, वटळक, चांद्रशखेर इ. ३. र्गोचवदाग्रज, रेंदाळकर, बालकवव इ. – या िीन 
वपढ्याांिील मराठी कवविा. (२) १९२०–१९३० या दशकािील काव्यर्गायनाची प्रिा. स मांि, टेकाडे. र्गीिप्रकार 
(पदे) मराठीि ज्ञानेश्वराांपासून. (३) िाांब्याांच्या कवविेचा र्गौरव. (४) महाराष्ट्र शारदा–मांवदर. त्यािील कवी. 
१९२१ चे बडोद्याचे महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलन. नवीनाांचे किृधत्व. (५) रवववकरण मांडळाचा जन्म. त्याचे सदस्य. 
त्याांची प्रकाशने. माधव जूवलयन (या लेखाला बरेचसे रवववकरण मांडळ आवण माधव जूवलयन याांचे कायध असे 
स्वरूप आले आहे.) केशवक मार, वनवशर्गांध याांचा म िाम आवजूधन स्विांत्र पवरच्छेदाि उल्लेख. (६) या 
दशकािील उदयोन्म ख आशास्िाने. 

 
१९२. New Ways in Marathi Literature : Triveni (?) 
 
१९३. The Native Idiom in Marathi : Triveni, Oct. 1937, ५।। पृष्ठे.  
 
मराठीि अनेक वठकाणी प्रविपावदलेले भाषाश द्धीववषयक ववचार इांग्रजीिून परप्राांवियाांसाठी ग्रविि केले 

आहेि. 
 
(१) भाषाश द्धीच्या चळवळीचा पूवेविहास. पटवधधनाांची भवूमका. सावरकराांच्या व त्याांच्या दृष्टीिील 

अांिर. सावरकराांची धमध–राष्ट्रवृत्ती; पटवधधनाांची श द्ध भाषाववषयक. इिराांचा दे्वष करून बवहष्ट्कार टाकण्यापेक्षा 
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आपल्या भाषेववषयीचे पे्रम वाढवनू ज न्या शब्दसांपत्तीचा उद्धार करावा. ‘Self–help’ आवण ‘Self–reliance’ हे 
म ख्य धोरण. अल्पसांख्य स वशवक्षिाांपेक्षा लाखो बह जनसमाजाचा ववचार केला पावहजे. (२) कोल्हापूरला 
झालेल्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनािील म त्स्लम सदस्याच्या धमकीने स्विःला आलेली आर्ग. जळर्गावचे 
स्विःचे भाषण. त्यावरील टीकाांचा परामशध. परभाषेिील शब्द सहज वापरणे हे लाचार, र्ग लाम मनोवृत्तीचे 
लक्षण आहे. (३) चळवळीचे यशापयश. केळकर–अते्र या पक्षाला वमळाले. (४) परप्राांिीयाांना आवाहन. 
‘भाषाश द्धी’पेक्षा (Purism) ‘स्वदेशी’ शब्द (Swadeshism) शब्द अन्विधक. 

 
१९४. Linguistic Frontiers : Triveni, December 1937 (Vol. –X, No. 6) 
 
भाषावार प्राांिरचनेसांबांधीच्या, राजकीय बनलेल्या पण मूलिः साांस्कृविक, भावषक असलेल्या प्रश्नावर 

लेख. 
 
भाषावार प्राांिरचनेचा प रस्कार. िी रचना राष्ट्रवादाला पोषक आहे. चहदी सवध प्राांिाांवर लादण्याला 

सक्त ववरोध.–भावषक सीमाांचा ववचार. सीमावनवििीच्या कसोया. बेळर्गाव, सोलापूर याांचे उदाहरण.–न्याय 
आवण सहकायध याांच्या आधारावर हे काम व्हावयाला पावहजे. 

 
१९५. The All India Language : Triveni, November, 1938. 
 
राजकारण, भाषाकारण याांसांबांधीचा ववस्िृि लेख. 
 
चहद स्िानीला इांग्रजीची जार्गा देणे प्रादेवशक भाषाांच्या ववकासाला मारक ठरेल. चहद स्िानी अशी 

राष्ट्रभाषा करण्याला ववरोध. भाषावार प्राांिरचनेसाठी खेडे हा घटक मानावा. – प्रादेवशक भाषेला महत्त्वाचे 
स्िान वमळाले पावहजे. सवधसाधारण ववद्यार्थयांवर इांग्रजी व चहदी याांचे ओझे लादणे असह्य आवण अन्यायाचे. 
मािृभाषेचे वशक्षण आधी पूणध पावहजे. राष्ट्रीय एकात्मिेसाठी एकच भाषा असावयाला हवी असे नाही. भावषक 
चकवा धार्दमक वनष्ठाांपेक्षा राष्ट्रीय वनष्ठा बलवत्तर ठरल्या पावहजेि. राष्ट्रीय व्यवहाराि धमधभावनेच्या पलीकडे 
वनधमीपणाचा स्वीकार केला पावहजे. – देवनार्गरी वलपीचा सावधवत्रक स्वीकार व्हावयाला हवा. उदंूच्या 
आग्रहाला ववरोध. चहदी भाषेचे सांस्कृिीकरण होणे राष्ट्रीयिेला पोषक आहे. – भाषावभवृद्धीचा ववचार. 
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१३. कािी मित्त्वाची िाषिे  
[जी भाषणे लेखरूपाने प्रकावशि झाली आहेि त्याांचा अांिभाव लेखाांमध्ये केला आहे]. 

 
१. छन्द (वनबांध वाचन) : २ रे शारदोपासक सांमेलन, प णे / १६ मे १९२६. काही आध वनक पद्याांच्या 

मात्रामापनाववषयी वनबांध. 
 
२. लिदुधमाची सद्यःकालीन न्द्स्थणत : ज्ञानप्रकाश, २२ सप्टेंबर १९२७. ५ सप्टेंबर १९२७ रोजी नर्गर येिे 

र्गणेशोत्सव व्याख्यानमालेि झालेले ५ व ेव्याख्यान. 
 
आजच्या चहद  धमाच्या त्स्ििीवर टीका. आमच्याांि राष्ट्रीय जीवनाची भावना नाही. चहद स्िानचा 

इविहास म्हणजे चहदूांच्या अप्रविष्ठेचे, नालायकीचे प्रदशधन आहे. खरा धमध म्हणजे काय?–आम्हाला धमध नाही. 
ित्त्ववनष्ठा पावहजे. ित्त्वासाठी हौिात्म्य पत्करण्याची वसद्धिा हवी.– व्यक्तीच्या योग्य ववकासास समाजाने पूणध 
स्वािांत्रय वदले पावहजे.–र्ग रुभक्तीवर टीका. [‘चहद धमाचे भावी स्वरूप’ यावर १९२४–२५च्या स मारास 
पटवधधनाांचे अांमळनेरास व्याख्यान झाल्याचा सांदभध वमळिो. “माधव जूवलयन’ (आ. २), पृ. १४२.] 

 
३. मराठीचे रु्शिलेखन : ३ रे शारदोपासक सांमेलन, प णे / ५ जून १९२८ / ज्ञानप्रकाश, ७ जून १९२८. 
 
िात्यासाहेब केळकराांनी प्रयोर्गादाखल लेखनपद्धिीिील रूढींववरुद्ध बांड प कारले म्हणून अवभनांदन. 

“फाशी–मराठी कोशा”च्या रचनेच्या वळेचे अन भव. प्रचवलि, िसेच ज न्या शब्दाांचेही उच्चारण वनविि 
व्हावयास हव.े–लेखनपद्धिीचे ध्येय. वणध–ओळख झाल्यावर म लालाही कोणिेही प स्िक वबनचूक वाचिा 
आले पावहजे. काही आणखी सूचना. 

 
४. सांस्कृत णवरुि मराठी : ३ रे शारदोपासक सांमेलन, प णे, ५ जून १९२८ / ज्ञानप्रकाश, ७ जून १९२८. 
 
मवॅरकपयंि वशकवविाना भाषेची हेळसाांड न होिा योग्य रीिीने वशकववण्याची वशक्षकाांनी खबरदारी 

घेिली पावहजे. 
 
५. कै. रेंदाळकर णदन : १५ नोव्हेंबर १९३०, कोल्हापूर / ज्ञानप्रकाश, १३ वडसेंबर १९३०. 
 
अध्यक्षीय भाषण. स्विःच्या ववद्यार्दिदशिेील आठवणी. ‘प्रबोधन’ म्हणण्याच्या वीस आवृत्त्या झाल्या. 

‘अज वन चालिोवच वाट’ची पवरणामकारकिा. स्मवृिवदनासांबांधी सूचना. 
 
६. काव्यातील चमत्कृती : (कोल्हापूर), वाङ्मय–मांडळ, फेब्र वारी १९३३, पवहला आठवडा. 
 
७. “चांणद्रका” काव्याचा प्रकार्शन समारांि : २७ माचध १९३२, म ांबई / अध्यक्ष न. चच. केळकर / 

ज्ञानप्रकाश, ३ एवप्रल १९३२. 
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वीस वषांपूवी पद्यरचनेचा ओनामा चांद्रशखेराांजवळ वशकल्यावळेच्या आठवणी. चांद्रशखेराांच्या 
कवविासांग्रहाच्या प्रकाशनाची आवश्यकिा, औवचत्य. (बालकवींच्या काव्यसांग्रह–प्रकाशनाचे त्याांच्या 
चाहत्याांनी हाल केले.) 

 
८. अध्यक्षीय समारोप : महाराष्ट्र कववसांमेलन, नावशक / १७ सप्टेंबर १९३३ / ज्ञानप्रकाश, २४ सप्टेंबर 

१९३३. 
 
रवववार, १७ सप्टेंबर १९३३. सांमेलनाि (१) काव्याचे सावभनय पठण, (२) परकीय शब्द, वृते्त व िांत्र 

याांचा मराठीि उपयोर्ग, (३) ववडांबन काव्य या िीन ववषयाांची चचा झाली. यासांबांधी पटवधधनाांचे ववचार. 
 
९. अणनष्ट णलखाि : पावरजाि, जानेवारी १९३५. बडोदे येिे भरलेल्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाि 

(वडसेंबर १९३४), अश्लील वाङ्मयासांबांधीच्या ठरावावर कडाक्याची चचा. 
 
वाङ्मयाच्या वनर्दमिीवर कोणत्याही सांस्िेचे वनयांत्रण नको. स सांस्कृि समाजाच्या अवभरुचीचे अप्रत्यक्ष 

वनयांत्रण.–क्ष द्र ववकाराांना चेिववणाऱया अवनष्ट वाङ्मयाचा वनषेध. – अप्रमावणकपणाववरुद्ध ठराव. 
कलाववलासाच्या नावाखाली लपणाऱया नांरे्गपणाचा वनषेध. पे्रम म्हणजे स्वैराचार नव्हे. कामवासना नैसर्दर्गक. 
पण आत्मसांयमन महत्त्वाचे आहे. 

 
१०. अिमदाबादची बृिन्मिाराष्र पणरषद : ३० वडसेंबर १९३४ / अध्यक्ष सरदार वकबे / कवववयध िाांब े

याांच्या वयाला ६० वष ेप री झाल्याबिल त्याांचा र्गौरव करणारा, परमेश्वराचे ऋण व्यक्त करून प्रािधना करणारा 
पटवधधनाांचा ठराव. त्यावर त्याांचे िाांब्याांच्या कवविेचा र्गौरव करणारे भाषण. 

 
११. केर्शवसुत याांचा स्मृणतणदन : ७ नोव्हेंबर १९३५ / महाराष्ट्र शारदा मांवदराच्या ववद्यमाने / अध्यक्ष श्री. 

म. माटे, म ख्य वके्त के नारायण काळे / ज्ञानप्रकाश, १७ नोव्हेंबर १९३५. 
 
स्विःच्या केशवस िाांवरील लेखामार्गील भवूमका. काव्यरवसकिा चोखांदळ हवी. पृिक्करण हे झालेच 

पावहजे. ‘सरदार धन्य एवढा’चा उल्लखे. केशवस िाांच्या काव्याचे स्वरूप, महिी. त्याांची प्रवृत्ती. 
 
१२. अध्यक्षीय : साांर्गली हायस्कूल, ३५ व ेवार्दषक सांमेलन / ज्ञानप्रकाश, २५ वडसेंबर १९३५. 
 
(१) मांचरजी वावडया व प्रो. पेंडसे या दोघाांच्या सत्सांर्गाम ळे स्विःि क्राांिी झाली. (२) रे्गल्या साठ–

सत्तर वषांिील शकै्षवणक प्रर्गिीचा आढावा. चालू वशक्षणपद्धिीवर टीका. – आमचा ज्ञानावरचा ववश्वासच 
उडाला. सांशोधनवृत्ती नाही. – स वशवक्षिाांन धमधच नाही. ज्याकवरिा जीवत्यार्ग करू असे आपल्याबाबिीि 
कोणिेही ित्त्व नाही. – वशक्षणाचे उविष्ट ब द्धी, मन, शरीर कायधक्षम व्हाव.े – ित्त्ववनष्ठचेा र्गौरव. 
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१३. कणवता कर्शी णनदोष असावी? : २३ जानेवारी १९३६ / र्गोचवदाग्रज स्मवृिवदनावनवमत्त व्याख्यान / 
ज्ञानप्रकाश, जानेवारी १९३६. 

 
१४. िाषारु्शिी लकवा िाषेकडे पिावयाची नवी दृष्टी : ५ व ेशारदोपासक सांमेलन, प णे / ३१ मे १९३६ / 

अध्यक्ष–कृ. पाां. क लकणी / ज्ञानप्रकाश, ७ जून १९३६. 
 
१५. णवधवाणववाि कायदा णदन (पुिे) : २५ ज लै १९३६ / ववधवावववाह साहाय्यक मांडळािफे / अध्यक्ष 

न. चच. केळकर / ज्ञानप्रकाश, ९ ऑर्गस्ट १९३६. 
 
(१) कायद्यापेक्षा कायद्याची प्राणप्रविष्ठा व इविश्री करणाऱया व्यक्तीचे महत्त्व अवधक. ववष्ट्ण  

परश रामशास्त्री पांवडि याांचा र्ग णर्गौरव. न्या. रानडे कसोटीला उिरले नाहीि. (२) या कायाची सद्यःत्स्ििी. 
ववधवाांचे वववाह आवण आर्दिक स्वािांत्रय. लग्न ज ळववण्याची सदोष पद्धिी. क मावरकाांचाही प्रश्न. वववाहपूवध 
पवरचयाववना र्गत्यांिर नाही. प्रणयाची आवश्यकिा. (३) नवा प्रश्न–अवववावहि िरुणी वववावहि प रुषाांशी 
लग्नास अवधक उत्स क वदसिाि त्या का? परप्राांिीय वा परधमीय प रुषाांशीही वववाह. यावर मार्गध. पवरचयाचे 
के्षत्र वाढले पावहजे. “ववरहिरांर्गा”वरील टीकेचा उल्लेख. 

 
१६. कणव चांद्ररे्शखर–णनधनाबद्दल दुःखप्रदर्शधन : २८ माचध १९३७, प णे / अध्यक्ष न. चच. केळकर / 

ज्ञानप्रकाश, ४ एवप्रल १९३७. 
 
पटवधधनाांनी द खवयाचा ठराव माांडला. त्यावर त्याांचे पवहले भाषण. अत्यांि आत्मीयिेने, रांर्गून बोलले. 

अध्यक्षाांनी त्याांचा र्गौरव केला. चांद्रशखेर व्यक्ती व कवी म्हणून र्गौरव. त्याांची प्रविमा, काव्य याांचे स्वरूप. 
म के्तश्वर–मोरोपांिाांची परांपरा. 

 
१७. ज्ञानकोर्शकार डॉ. केतकर याांना स्मृणतपुष्पाांर्णल : ज्ञानप्रकाश, २० एवप्रल १९३७. 
 
(अ) ११ एवप्रल १९३७ / अांत्यववधीच्या प्रसांर्गी महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे, येिे भाषण. केिकराांची 

असामान्य ववद्वत्ता व ववलक्षण उद्योर्गवप्रयिा. कायध करणारी नवी िरुण वपढी वनमाण केली. अखांड उद्योर्ग, ज्ञान 
व देश याांवर वनष्ठा. 

 
(ब) १९ एवप्रल १९३७, प णे / ववलक्षण कल्पनाशक्ती. उच्च प्रिीची रवसकिा. प्राांजलपणा. द दधम्य 

आशावाद. 
 
१८. (मराठी) काव्याला ओिोटी लागली आिे काय? : ६ व ेशारदोपासक सांमेलन, प णे / ३० मे १९३७ 

/ चचा / ज्ञानप्रकाश, ६ जून १९३७. 
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काव्याला भरिी आली आहे, पण चटकदार काव्याची वनपज होि नाही. िाांबे–प्रभिृींचा भर रे्गला आहे. 
काही उल्लखेनीय कवी–कवविा.–ओहोटीची न सिी ओरड नको. चाांर्गल्या भावर्गीिाांचे कौि क झाले पावहजे.–
ज्या कवविाांनी मनाला वडे लार्गिे, एकाांिाि र्ग णर्ग णिानाही आनांद वमळिो, नवीन दृष्टी प्राप्त होिे, मानविा 
वाढिे िे श्रेष्ठ काव्य. िे वकिीही वळेा ऐकले िरी कां टाळा येि नाही. –कवींनी जर्गाचा अन भव घेिला पावहजे. 
शोधक दृष्टी ठेववली पावहजे. 

 
१९. िाषारु्शिीच्या ठरावाला अनुमोदन : एवप्रल १९३८ मध्ये वव. दा. सावरकर याांच्या अध्यक्षिेखाली 

म ांबईला भरलेल्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाि भास्करराव जाधव याांनी माांडलेल्या भाषाश द्धीच्या ठरावाला 
अन मोदन देणारे म ख्य भाषण. 

 
२०. कोर्शयुग व सांकलनयुग : ७ व ेशारदोपासक सांमेलन, प णे / २९ मे १९३८ / ज्ञानप्रकाश, ५ जून 

१९३८. 
 
कोशकिे स्वयांस्फूिीने काम करिाि. पण त्याांच्या प्रयत्नाांचे चीज होि नाही. जनिेि असावी वििकी 

ज्ञानलालसा नाही. “फाशी–मराठी–कोशा”वर अद्याप कोणी उत्तम टीका केली नाही. 
 
२१. कणव व त्याचे खासगी र्ीवन : ७ व ेशारदोपासक सांमेलन, प णे / २९ मे १९३८ / ज्ञानप्रकाश, ५ 

जून १९३८. 
 
कवीही समाजाचा इिराांप्रमाणे सामान्य घटक असिो. त्याांच्या सवलिी, बांधने त्यालाही असू द्या. 

समाजाची वछद्रान्वषेी वृत्ती. कवीच्या जीवनाच्या मावहिीने त्याच्या काव्यािील रसास्वाद वाढिो असे नाही. 
‘सांर्गमोत्स क डोह’च्या वनर्दमिीचा इविहास. 

 
२२. मातृिूमी णन णस्त्रया : ५ ऑर्गस्ट १९३८ / महाराणी लक्ष्मीबाई र्गल्सध हायस्कूल, कोल्हापूर / 

ज्ञानप्रकाश, २१ ऑर्गस्ट १९३८. 
 
मािृभाषेची सेवा मािृभमूीच्या सेवइेिकीच महत्त्वाची. मायभाषेचे महत्त्व. श्रेष्ठ सांस्कृिी वन उज्ज्वल 

परांपरा जिन करण्याि वस्त्रयाांचा वाटा मोठा. मािृभाषा श द्ध वन स्वाभाववक राखण्याचा वस्त्रयाांनी वनिय करावा. 
 
२३. अध्यक्षीय : महाराष्ट्र एज्य केशन सोसायटीचे ३२ व ेवार्दषक सांमेलन, प णे २६, २७ नोव्हेंबर १९३८ / 

(१) ‘वत्रकाळ’, २८ नोव्हेंबर १९३८ / (२) ‘ज्ञानप्रकाश’, ४ वडसेंबर १९३८. 
 
पटवधधनाांच्या ित्त्ववनष्ठेच्या, जीवनािील अन भवाांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे. वशक्षण के्षत्राि कसे अनाचार 

चालले आहेि त्याचे सडेिोड दशधन. 
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(१) वशक्षकवर्गाच्या क चांबणेचे हृदयद्रावक वचत्र. वशक्षण–व्यवसायाि अवभमानास्पदिा उरली नाही. 
वशक्षण–सांस्िाांचे प नरुज्जीन केले पावहजे. आजीव सदस्य पद्धिीवर कडक टीका. ज्ञानवृत्ती, सांशोधनकायध 
िाांबले. वशक्षकाांची हेळसाांड. (२) ववद्यार्थयांना मार्गधदशधन. परीके्षवर ववसांबू नका. पवरश्रम करा. प्रामावणकपणे 
वाटेल िो धांदा करा, त्याि ि मचा हाि धरणार नाही अशी कीिी वमळवा. ‘आधी वमळवीन व मर्ग वमरवीन’ अशी 
आकाांक्षा बाळर्गा. 

 
२४. प्रा. पटवधधनाांचा कोल्िापुरात गौरव : २० वडसेंबर १९३८ / नर्गर वाचन मांवदरािफे / अध्यक्ष 

पांवडिराव / ज्ञानप्रकाश, २९ वडसेंबर १९३८. 
 
या वजव्हाळ्याच्या र्गौरवाने समाधान वाटले. पदवीपेक्षा किृधत्व व लायकी याांवरच मन ष्ट्याची योग्यिा 

अवलांबून असिे. स्विःच्या अर्गोदर म ांबई ववद्यापीठाने न. चच. केळकर, वरयासिकार सरदेसाई, ना. र्गो. 
चापेकर याांना पदव्या द्यावयाला पावहजे होत्या. 

 
२५. दणक्षि मिाराष्र साणित्य सांमेलन : अवधवशेन, वमरज / ज्ञानप्रकाश, ५ माचध १९३९. 
 
ना. सी. फडके याांच्या अध्यक्षीय वनवडीला पाचठबा देणाऱयाांि पटवधधन. (१) वास्िववाद ववरुद्ध 

ध्येयवाद. (२) पाववत्रयववडांबन याांवरील चचेि भाषण. “छांदोरचने”स डी. वलट्. वमळाल्याबिल अवभनांदनाचा 
ठराव. 

 
२६. राष्रिाषेची सक्ती : २३ वे महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलन, अहमदनर्गर / ८ एवप्रल १९३९ / 

ज्ञानप्रकाश, १६ एवप्रल १९३९. 
 
चहदी भाषेची सक्ती नसावी. आांिरप्राांिीय दळणवळणाच्या दृष्टीने जी भाषा अद्याप पवरपूणध झाली नाही 

विची सक्ती का करावी? चहद –म सलमान एकीच्या दृष्टीने ववचार. त्याांच्याांिील िेढीची कारणे भाषा वा वलपी 
नाहीि. 

 
२७. कानडी–मराठी वाद : १६ मे १९३९ / वसांि व्याख्यानमाला, प णे / उपवक्ता–म्हणून भाषण / 

अध्यक्ष डॉ. जी. डी. चाफेकर / ज्ञानप्रकाश, २४ मे १९३९. 
 
आपली भाषा, प्राांि याांबाबिीि आपण आळशी व उदासीन आहोि. कानडी, मराठी वाद क्ष द्र नाही. 

कोणिाही वाद हा नव्या जार्गृिीचा व स्वावभमानाचा द्योिक असिो. सीमाप्राांिािील महाराष्ट्रीयाांकडे आपण 
द लधक्ष करिो िे चाांर्गले नाही. 

 
२८. मिाराष्र–बृिन्मिाराष्रीयाांचे ६ वे सांमेलन, पुिे : अध्यक्ष प्रा. न. ना र्गोडबोले / ज्ञानप्रकाश, २८ मे 

१९३९. 
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‘बृहन्महाराष्ट्रीयाांस प ण्याि स्विांत्र रीिीने राहिा याव े म्हणून येिे एक महाराष्ट्रभ वन बाांधाव.े या 
उपक्रमास आपण सवक्रय मदि करू.’ 

 
२९. ८ वे मिाराष्र र्शारदोपासक सांमेलन, पुिे : २९ मे १९३९ / अध्यक्ष भा. वव. वरेरकर / 

स्वार्गिाध्यक्ष, माधवराव पटवधधन / ज्ञानप्रकाश, ४ जून १९३९.  
 
(अ) स्वार्गिाध्यक्षीय भाषण. 
 
(ब) लेखक व णलणििावळ : चचा / ३० मे १९३९. 
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णविाग दुसरा 
 

डॉ. माधवराव पटवधधनणवषय वाङ्मय 
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ग्रांथ– 
 

१. आमचीं अकरा वषें : लीलाबाई पटवधधन / प्रकाशक य. र्गो. जोशी, प णे / म द्रक श्री. र. राजर्ग रु, 
प णे / प्रकाशनकाल २९ नोव्हेंबर १९४५ / पृष्ठे ८ + १९६ / आकार १९ × १२ सेंटीवमटर / चकमि ४ रु. 

 
पटवधधनाांच्या पत्नी लीलाबाई याांनी पटवधधनाांच्या वनधनानांिर त्याांच्या सहवासाि घालववलेल्या अकरा 

वषांिील आठवणींचे केलेले हृद्य वनवदेन. पटवधधनाांच्या र्गृहजीवनाचे ववशषे दशधन. ही अकरा वष े त्याांच्या 
जीवनािील ववशषे महत्त्वाची. पटवधधनाांच्या सांसारी जीवनािील सत्याचे, प्रामावणकपणाचे, पे्रमळपणाचे प्रयोर्ग 
या आठवणींमधून साांवर्गिले आहेि.–प्रारांभी पटवधधनाांच्या पूवाय ष्ट्याचे वनवदेन. त्याांच्या स्नेह्याांचे पवरचय. 
पटवधधनाच्या काही कवविाांच्या जन्माच्या हवककिी.  

 
२. माधव रू्णलयन : डॉ. माधव लत्रबक पटवधधन : [जीवनर्गािा]. र्गांर्गाधर देवराव खानोलकर / 

स्वत्स्िक पत्ब्लचशर्ग हाऊस, म ांबई ४ / कल्पना चप्रचटर्ग पे्रस, म ांबई / आ. १–ज लै १९५१ / पृ. ८ + २७६ / १८ × 
१२ सेंटीमीटर / ५ रु. ८ आ. 

  
पटवधधनाांची ही एकवीस अध्यायी जीवनर्गािा आहे. त्याांचे जीवन जसे घडि रे्गले आवण वदसले िसे िे 

याि यिाक्रम साांवर्गिले आहे. किानायकाबिल वाटणारा वजव्हाळा ही या लेखनामार्गील पे्ररणा आहे. 
 
आ॰ २ / पॉप्पय लर प्रकाशन, म ांबई / मौज चप्रचटर्ग ब्यूरो, म ांबई / १९६८ / पृ.१४ + २९० / २२ × १४ सेंमी. 

/ १६ रु. 
 
प्रिमावृत्तीि ज्या उवणवा राहून रे्गल्या होत्या त्या या आवृत्तीि दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

पटवधधनाांच्या पूवाय ष्ट्यािील काही प्रसांर्ग व घटना याांचे जेवढ्या वनःसांवदग्धपणाने किन होणे आवश्यक होिे 
िेवढे, अनेक कारणाांम ळे, पवहल्या आवृत्तीि होऊ शकले नव्हिे. प्रस्ि ि आवृत्तीि िे जेवढे करणे शक्य होिे 
िेवढे केले आहे.  

 
३ . णदवस असे िोते : ववठ्ठलराव घाटे / मौज प्रकाशन र्गहृ, म ांबई / मौज चप्रचटर्ग ब्यूरो, म ांबई / २३ ज लै 

१९६१ / पृ. ६ + ४९९ / २२ × १४ सेंमी. / १५ रु. 
 
ख्यािनाम सावहत्त्यक, वशक्षणावधकारी, पटवधधनाांचे बालवमत्र ववठ्ठलराव घाटे याांचे अवभजाि 

आत्मचवरत्र. त्याांच्या जीवनािील पटवधधन ही एक प्रम ख व्यक्ती. ‘माधवरावाांनी िीस एकिीस वष ेसाि वदली.’ 
(पृ. ६) – ग्रांिभर अनेक वठकाणी पटवधधनाांचे उल्लखे. ‘बडोद्यािले वदवस : िो दरबार आवण िे जलसे ‘(प्र. 
१३),’ बडोद्यािले वदवस : कववराज चांद्रशखेर’ (प्र. १४), ‘सािाऱयािले वदवस : कां चनी’ (प्र. २२), ‘प ण्यािले 
वदवस : रवववकरण मांडळ’ (प्र. २७), ‘पे्रम आवण माधवराव’ (प्र. २८) या पाच प्रकरणाांि िर पटवधधनाांवर 
प्राम ख्याने लेखन.  

 



 
 अनुक्रमणिका 

४. स्वप्निूमी : माधव जूवलयन याांचे चवरत्र : शांकर केशव कानेटकर / व्हीनस प्रकाशन, प णे / स लभ 
म द्रणालय, प णे / २८ नोव्हेंबर १९६५ / पृ. ३२ + ३७५ / २२ × १४ सेंमी. / १५ रु. 

 
पटवधधनाांचे सववस्िर चवरत्र. त्याांच्या वाङ्मयाचाही पवरचय व परामशध. वषान वष े मानलेल्या 

वमत्रऋणािून म क्त होण्याच्या किधव्य–भावनेने, काहीशा ववकल अवस्िेिही चवरत्रलेखन. लेखनाि अविशय 
शवैिल्य. शाांिाबाई हेलेकर–पटवधधन सांबांध, वरदा नायडू–पटवधधन सांबांध डेक्कन एज्य केशन सोसायटीचे 
पटवधधनाांचे त्यार्गपत्र प्रकरण अशा काही महत्त्वाच्या प्रकरणाांववषयीचे कार्गदपत्र प्रिमच प्रकाशाि आले. 
त्याम ळे महत्त्व. पटवधधनाांच्या कवविाांचे स्िल–काल, स नीि लेखनाच्या अकारववल्हे व कालान क्रमे वमत्या 
पवरवशष्टाि. कवववयध भास्करराव िाांबे याांनी पटवधधनाांना पाठववलेली पते्र (पृ. ३३३–३६५).  

 
५. माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदर्शधन : स . रा. च नेकर / मौज प्रकाशन र्गृह, म ांबई / मौज चप्रचटर्ग ब्यूरो, 

म ांबई / जून १९७३ / पृ. २० + ३९९ / २२ × १४ सेंमी / २१ रु. 
 
पटवधधनाांच्या समग्र वाङ्मयीन कायाचा शोध घेऊन त्याचे केलेले ववश्लेषण. त्याांचे वाङ्मयीन कायध व 

जीवन या दोहोंमधील सांबांध लक्षाि घेऊन त्याांच्या वाङ्मयीन व्यवक्तमत्त्वाचे दशधन येिे घडववले आहे. ग्रांिाचे चार 
ववभार्ग—(१) ‘उपोद्घाि’. पटवधधनाांच्या वाङ्मयीन कायाला आवश्यक िेवढी त्याांच्या जीवनाची पाश्वधभमूी. (२) 
‘काव्यकिृधत्वा’चा परामशध. (३) ‘काव्येिर किृधत्वा’चा परामशध. (४) ‘उपसांहार’ – पटवधधनाांचे काव्यकिृधत्व 
आवण काव्येिर किृधत्व याांिील सांर्गिी स्पष्ट केली असून त्याचा त्याांच्या जीवनाशी असलेला अन्वय ववशद केला 
आहे. पवरवशषे्ट : (१) पटधधनाांच्या जीवनाची रूपरेषा. (२) जूवलयन ॲडरले. (३) ‘‘वद स्टूडन्ट्ज्् मनॅ्य अल.’’ 
(४) पटवधधनाांच्या कवविाांचे लेखांनकाल, प्रकाशनाांचे स्िल व काल. (५) पटवधधन याांचे लेख व भाषणे. (६) 
पटवधधन याांच्यासांबांधी वाङ्मय. 

 
६. डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव रू्णलयन : द. न. र्गोखले / मौज प्रकाशन र्गृह, म ांबई / मौज चप्रचटर्ग ब्यूरो, 

म ांबई / १ मे १९७८ / पृ. २४ + ४४४ / २२ × १४ सें. मी. / ४० रु. 
 
पटवधधनाांचे समग्र चवरत्र. काही नवीन उपलब्ध, अप्रकावशि साधनसावहत्याच्या आधाराने वलवहलेले. 

पटवधधनाांच्या वाङ्मयाचाही अन षांर्गाने परामशध. िेरा प्रकरणाांि पटवधधनाांच्या समग्र जीवनाचे दशधन. पटवधधनाांचे 
लौवकक चवरत्र व त्याांचे आांिवरक जीवन याांचे सलर्ग, स सांर्गि असे दशधन घडववण्याचा महत्त्वपूणध प्रयत्न. 

 
७. माधव रू्णलयन : स . रा. च नेकर / सावहत्य अकादमी, नवी वदल्ली / श्री राजम द्रा म द्रणालय, म ांबई 

२५ / ऑर्गस्ट १९८० / पृ. ८ + ९९ / २२ × १४ सें. मी. / २ रु. ५० पै.  
 
सावहत्य अकादमीच्या ‘भारिीय सावहत्याचे वनमािे’ मालेिील प स्िक. पटवधधनाांचे जीवन, काव्य, इिर 

वाङ्मय याांचा पवरचय व परामशध. प्राम ख्याने अमराठी वाचकाांसाठी लेखन.  
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८. णवरितरांग–एक अभ्यास : डॉ. लीला र्गोववलकर / प्रभाकर प स्िकालय, अहमदनर्गर / 
[प्रकाशन–काल नाही; १९८१– ?] / पृ. ५२ / ६. रु. 

 
अर्गदी सामान्य, एम.ए.च्या ववद्यार्थयांसाठी वलवहलेले ज जबी प स्िक. ‘प्रभाकराच्या पे्रमाि नको 

वििक्या बायकी वृत्ती वशरल्या आहेि; पे्रयसीची सेवा करण्याची इच्छा करणारा, विला जीवनाची भवविव्यिा 
मानणारा वप्रयकर स्वाभववक वाटि नाही.’ हा प्रभाकरावरील आके्षप, एक स्त्रीचा म्हणून लक्षणीय.  

 
९. णवरितरांग : भाव–ेदािे / अजब प स्िकालय, कोल्हापूर / [प्रकाशन काल नाही.] / पृ. ५१. 
 
 ‘मराठी र्गाईड’. अविशय ज जबी, टाकाऊ. इकडची विकडची हािी लार्गिील िी वशिे र्गोळा करून 

ियार केलेले. लेखकाांना स्विःचा कसला समज, जाण नसिे. अशी ‘र्गाईडे’ ही शकै्षवणक के्षत्रािील अपप्रवृत्ती. 
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णनयतकाणलकाांचे णवरे्शषाांक  
[या ववशषेाांकाांिील लेखाांची सारे लेख–सूचीि योग्य स्िळी वदलेली आहेि. त्याम ळे येिे फक्त त्या अांकाांच्या नोंदी केलेल्या आहेि.] 

 
१. साप्ताणिक मौर् : सांपादक द. प . भार्गवि, म ांबई / ६ वडसेंबर १९३९ / १। आणा. 
 
२. साप्ताणिक पूर्तिमा : सांपादक भा. वव. वरेरकर, म ांबई / ९ वडसेंबर १९३९ / १।। आणा. 
 
३. सह्याणद्र : सांचालक न. चच. केळकर, प णे / जानेवारी १९४०. 
 
लेखाांवशवाय या अांकाि असलेला मजकूर : (१) अवद्विीय वद्विय–अ. पटवधधनाांची शवेटची कवविा 

(‘वाटे ि झ्यापाशीं धाविच जावें’ ) ठसा. ब. Doctor of Letters पदवी – प्रमाणपत्राचा ठसा. (२) डॉ. पटवधधन 
याांचा जीवनपट, पृ. ९७. 

 
४. रार्ारामीयन : राजाराम कॉलेज, कोल्हापूर,चे वनयिकावलक / सांपादक वदनकर द. पाटील / 

फेब्र वारी १९०४. 
 
या अांकाि पटवधधनाांववषयी बराच मजकूर. ‘वाटे ि झ्यापाशी धाविच जाव’े, कवविेचे प नम धद्रण. वव. वा. 

पत्कींचा लेख. दोन िीन कवविा. 
 
५. लोकणर्शक्षि : सांपादक र्ग. र्गां. जाांभेकर, प णे / फेब्र वारी–माचध १९४०. 
 
पटवधधनाांवर वनघालेला महत्त्वाचा ववशषेाांक. लेखाांवशवाय या अांकािील पवरवशष्टवजा मजकूर : (१) 

प्रो. मा. त्रयां. पटवधधन : चवरत्राची रूपरेषा. (२) कै. मा. त्रयां. पटवधधन याांची जन्मपवत्रका. (३) प्रो. माधवराव 
पटवधधन याांचा लेखनसांभार [सूची]–अ. स्विांत्र प्रकाशन. ब. सांय क्त प्रकाशन. क. प्रो. मा. त्रयां. पटवधधन याांचे 
वकरकोळ लेख. (४) कै. माधवरावाांचे हस्िाक्षर–रुग्णशय्येवरून वलवहलेला शवेटचा अभांर्ग (‘वाटे ि झ्यापाशी 
धाविच जाव.े’) 

 
६. ज्योत्स्ना : सांपादक वव. स. खाांडेकर, म ांबई / मे १९४०. 
 
७. प्रणतिा : सांपादक, जर्गन्नाि परमानांद म ळे, औरांर्गाबाद / वडसेंबर १९४७. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

लेख 
 

१. आठविी :  
 

[मावहिीचा क्रम प ढीलप्रमाणे आहे : अन क्रमाांक / लेखाचे नाव / लेखकाचे नाव / प्रकाशनाचे स्िल व 
काल / पृष्ठ.] 

 
१. माझी स्मृणत–सुमनाांर्ली : लीलाबाई पटवधधन / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / पृ. ४६–४९.  
 
पटवधधनाांच्या आठवणींिून त्याांच्या उज्ज्वल व्यवक्तमत्त्वाचे घडववलेले भावपूणध दशधन. 
  
२. कािी आठविी : सौ. वत्सलाबाई घाटे / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / पृ. ६७–६९. 
 
पटवधधनाांसांबांधी कौट ांवबक वजव्हाळ्याने साांवर्गिलेल्या आठवणी. त्याांची म ांबईिील अखेरची भेट. 

आजारपणाची लक्षणे. ठरल्याप्रमाणे कायधक्रम उरकण्याची वशस्ि. वनग्रह. उमदा स्वभाव. 
 
३. आठविी : सह्यावद्र, जानेवारी १९४०. 
 
(१) के. ना. वाटव,े पृ. ६३, (२) ल. द. दीवक्षि, (३) लीला नणदीकर (४) र्गो. कृ. वचरम ले, (५) रा. 

वव. म., (६) वद. रा. जोर्गळेकर, (७) नी. शां. नवरे, (८) लां . वव. काशीकर, (९) सौ. उमाबाई कानेटकर, 
(१०) मोहन नर्गरकर. 

 
४. आठविी–सप्तक : नी. शां. नवरे / यशवांि, जानेवारी १९४०. 
 
५. माधवरावाांसांबांधी कािी आठविी : वव. द. घाटे / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ५३१–

५३५. 
 
(‘‘वदवस असे होिे’’, पृ. १३२, १३८, १४२, १४३, २५५, याांि यािील सवध भार्ग आला आहे.) 
 
६. अांमळनेरच्या कािी स्मृती : (१) वव. रा. रानडे, पृ. ५३६–५३९. (२) वव. म. बेडेकर, पृ. ५४०–५४३ 

/ लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४०. 
 
(१) माधवरावाांनी पूवाय ष्ट्यािील प्रसांर्गाांचे केलेले वनवदेन ऐकिाना शापभ्रष्ट देवदूि आपल्या छळाची 

कहाणी साांर्गिो आहे असे वाटले. मराठीकरणाचे वडे.  
 
(२) ‘सहज स्नेहमांडळा’ची स्िापना. द दधम्य िरुण वृत्ती. वचेक शब्दाांची पारध. 
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७. माधवरावाांचा खांबीरपिा : ना. म. वभडे / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ५४४. 
 
माधवरावाांच्या शवेटच्या आजारािील भेटीमधील आठवण. 
 
८. ‘ज्योत्स्ना’ मे १९४० मध्ये आलेल्या ११ लेखाांखेरीज वदलेल्या आठवणी : (१) खांडेराव क लकणी. 

(२) भ. रा. देशपाांडे. (३) वसांि र्गां. फणसळकर (डी.वलट्.नांिर राजाराम कॉलेजाि सत्कार झाला त्यावळेचा 
एक र्गांभीर प्रसांर्ग. महत्त्वाची आठवण), (४) र. वव. क लकणी. (५) अ. रा. चशदे. (६) रा. अ. काळेले. (७) द. 
ल. कळेकर. (८) ल. श्री. वैद्य. (९) कृ. र्गां. कवचाळे. (१०) मो. रा. वाळांबे. 

 
९. टू एम्. टी. पी. : वव. ना. वलवखिे / सह्यावद्र, जून १९४० / पृ. २१–२२.  
 
आर्गर्गाडीि कोणा एका वृद्ध र्गृहस्िाांकडील पटवधधनाांच्या पत्राि ‘To M.T.P.’ कवविा वलवहलेला 

कार्गद वमळाला, त्याची आठवण. कार्गदाच्या शवेटी २७–५–१३ ही िारीख. (‘टू एम्. टी. पी. कवविा बापूराव 
[श्री.रा.] चशद्याांचीच आहे’. ‘‘आमची अकरा वष’े’, पृ. १११). 

 
 [यावर ‘सह्यावद्र’ ज लै १९४० च्या अांकाि वव. पाां. नेने याांचा परखड आरोप–ही कवविा सवांना आधी 

ज्ञाि. वलवखत्याांचा फसवण कीचा (ब वद्धप रस्सर) प्रयत्न. उद्धृि, ‘‘माधव जूवलयन’’, २, पृ. ६७–६८.] 
 
१०. ‘प्रकार्शकाचे पान’ : य. र्गो. जोशी / आमची अकरा वष े/ २९ नोव्हेंबर १९४५. 
 
य. र्गो. जोशाांचे ‘‘श्रीम खाांि’’ प स्िक पटवधधनाांनी भेट घेिले नाही. प ढे ‘‘नक लालांकार’’ भेट वदले. 

‘‘श्रीम खाांि’’ची मार्गणी. 
 
११. आिखी कािी आठविी : लीलाबाई पटवधधन / रोवहणी, ऑर्गस्ट १९४७ / व. १ अां. ३ / ४ पृष्ठे. 
 
व्यवक्तदशधनाच्या दृष्टीने ‘‘आमची अकरा वष’े’ पेक्षा अवधक ववशषे नाही. (१) अते्र वन माधवराव सांबांध. 

(२) िात्यासाहेब कोल्हटकराांचा स्नेह. (३) ‘रेझरेक्शन’ वचत्रपट लीलाबाईांना दाखववण्यासाठी म िाम 
कोल्हाप राहून प ण्याला आले. (४) काही वववक्षप्त मिे : ‘‘ववरहिरांर्ग’’ची नावयका ववधवा ठेवली, ‘कारण मला 
वस्त्रया क ां कू लाविाि िे आवडि नाही.’ असे माधवराव म्हणि. क ां कू न लावणे, स्त्रीने नोकरी करणे, ‘लेवखका’ 
होणे त्याांना आवडे. ‘सध्याच्या पवरत्स्ििीिील मी माधवरावाांना जास्ि आवडले असिे.’ वदनूची म ांज ववठ्ठलराव 
घायाांच्या पौरोवहत्याने करण्याची इच्छा. म लीची म ांज लावण्याची इच्छा. ‘िे ज न्या मिाचे होि चालले होिे हे 
सवधच बाबिीि खरे नाही.’ (५) काही कवविाांची पाश्वधभमूी, ‘नाविेील र्गाणे’, ‘येिेच’. (६) माधवरावाांचे 
व्यवक्तमत्त्व. प्रामावणकपणा, पे्रमळपणा व ब वद्धमत्ता. –िोडे ‘‘आमची अकरा वष’े’ बिल. 

 
१२. कै. कणव माधव रू्लीयन याांच्या आठविी : वव. के. महाबळेश्वरकर / भारिी, वदवाळी अांक, १० 

नोव्हेंबर १९४७ / पृ. ५२–५६. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
माधवरावाांच्या कवविेने वडे लावलेल्या चाहत्याच्या आठवणी. श्री. के. क्षीरसार्गराांबरोबर माधवरावाांच्या 

कवविा म्हणि सािाऱयाला र्गेंडा माळावर चाांदणी रात्र जार्गवली. माधवरावाांचा साधेपणा; म सलमान–ववरोध; 
अन्यायाची ववलक्षण चीड या वृवत्तववशषेाांचे दशधन. 

 
१३. कािी आठविी : लीलाबाई पटवधधन / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७ / पृ. ३. 
 
(१) माधवरावाांच्या पाच कवविाांचे बाई आझमबाईांनी केलेले र्गीिम द्रण. ‘वासन्ि–उषा’चे लेखन. (२) 

शवेटच्या आजारािील प्रसांर्ग, ‘Be bold and brave.’ (३) माधवरावाांचा हळवपेणा. स धा साडेिीन वषांची 
असिाना विचा पाय म रर्गळला िेव्हा वदसलेला. 

 
१४. माधवराव पटवधधन (कािी स्मृती) : शां. के. कानेटकर / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७ / 

पृ. १०–१२. 
 
(१) माधवरावाांचा स्वभाव. फटकून वार्गणे. स्वभाव वचवकत्सक. पसेै ब डाले िेव्हाचा प्रसांर्ग. 

आत्याबाईांचे पैसे फेडले. (२) प्रिम ओळख झाली िेव्हाचे पटवधधनाांचे वणधन. (३) औपचावरकिेचा अभाव. 
अवधकारािील अांिराचे भान नाही. (४) द टप्पपी विधनाचा रार्ग; प्रो. पांर्गूांसांबांधी १ वडसेंबर १९३६ चे पत्र. (५) 
व्यवक्तस्वािांत्रय व अन्याय याांबाबि झर्गडा, श्री. के. क्षीरसार्गराांच्या वनवमत्ताने. (६) आजारीपणाि 
‘‘नक लालांकार’’ impersonal केले. (७) मृत्यूपूवी ४–६ वदवस. द. ल. र्गोखल्याांसांर्गिी मोकळ्या र्गप्पपा, 
चेष्टाववनोद. 

 
१५. साणित्यके्षत्राांतील कािी आठविी : शां. के. कानेटकर / ज्ञानप्रकाश, वदवाळी अांक, १९५०. 
 
३–४ पृष्ठाांचा छोटा लेख. आरांभी र्गोचवदाग्रज, बालकवव, अनांििनय, रेंदाळकर, वदवाकर याांच्यासांबांधी 

आठवणी. शवेटी माधवरावाांच्या जीवनािील एका प्रसांर्गाचे वनवदेन.–फर्गधसन महाववद्यालयाचा राजीनामा 
वदला त्या वदवसाची आठवण. [यािील बह िेक भार्ग ‘‘माधव जूवलयन’’ (आ. २) पृ. १५१–१५२ वर उद्धृि.] 

 
१६. मला पणरणचत असलेले काांिीं साणिन्द्त्यक : म. वभ. क लकणी / सांजय, जून १९५६. 
 
७ िे ९ सप्टेंबर १९३७ या वदवसाांि क रुां दवाडास सरकारी वाड्यािील र्गणेशोत्सवाि काव्यर्गायन. 

िेव्हाच्या आठवणी. राजवाड्याि सोय केली असूनही पटवधधन क लकण्यांकडे उिरले–जेविाना आग्रह खपि 
नसे. एक वजन्नस िोडा अवधक वाढला िेव्हा त्याांचा चेहरा रार्गाने लाल झाला. क रुां दवाडपासून दोन मलैाांवर 
िेरवाड, िेिून जवळ पांचर्गांरे्गकाठी म के्तश्वराची समाधी. िी पाहण्यास रे्गलो. 

 
१७. कै. माधव ज्युणलयन याांच्या कािी आठविी : वप्र. र्ग. ह. पाटील / रवववार सकाळ, २९ नोव्हेंबर 

१९६४. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
१८. देव तेथेणच र्ािावा : वव. स. खाांडेकर / ‘राजस’, वदवाळी अांक, १९७५. 
 
पृ. १२– डॉ. रा. ह. भडकमकर याांच्यावरील व्यवक्तलेखाि माधवरावाांच्या अखेरच्या आजारपणािील 

आठवण. 
 

२. व्यणक्त आणि वाङ्मय : 
 
१. माधव रू्णलयनाांचे पे्रमणचत्र : (लेखाांक १, २) डॉ. श्री. व्यां. केिकर / ववद्यासेवक, जून १९२८ / पृ. 

८–१३ / ऑर्गस्ट १९२९ / पृ. २१–२९. (हे अांक प्रत्यक्षाि एका पाठोपाठचे आहेि. व. ५ अां. ३ व व. ५ अां. ५ ) 
[समाववष्ट: ‘‘डॉ. श्रीधर व्यांकटेश केिकर : वाङ्मयववषयक लेख’’, सांपादक र्गां. दे. खानोलकर / १९७४ / पृ. 
९८–१०५; १०६ –११६] 

 
लेखाांक १–१. (१) सांस्कृि पे्रमकाव्यािील पे्रमकल्पनाांचे ववहांर्गमावलोकन. (२) अ. प्राचीन मराठीिील 

पे्रमकाव्ये. पांवडिी शृांर्गारकाव्ये. लावण्या. ब. इ. स. १८१८ िे १८५८ मधील मराठीिील पे्रमकाव्ये. या काळाि 
खोया सभ्यपणाची बीजे. मोकळ्या मनाची काव्यवनर्दमिी नाही. क. इ. स. १८५८ िे १८९८ या काळाि सांस्कृि 
काव्यावर प ष्ट झालेली उत्तान शृांर्गावरक. काव्ये. ड. १८९८ िे १९२८ याि मयादशीलपणा आला. इांग्रजी 
अवभरुचीचे वळण. महाराष्ट्रीय मनोवृत्तीचा पे्रमकाव्याच्या स्वरूपावर पवरणाम. समाजपवरत्स्ििीचा पवरणाम. २. 
‘‘ववरहिरांर्गा’’चे–वैवशष्ट्य. (१) त्याच्यावरही लोकाांच्या शृांर्गारववषयक असमाधानकारक वृत्तीचे दडपण. (२) 
नायकाच्या अन नयाचे स्वरूप. प रुषपे्रमाइिके स्त्रीपे्रमाचे वचत्र स ांदर नाही. 

 
— लेखाांक २—(३) ‘‘ववरहिरांर्गा’’िील नायक–नावयका सांबांध कृवत्रम वाटिाि. नावयकेच्या 

मानवसक पवरविधनाची सांर्गिी न लार्गल्याने अस्वाभाववकिा आली आहे. (४) नावयका नायकाच्या खोलीि, िो 
अस्वस्ि असिा त्याचे च ांबन घेिे हा प्रसांर्ग अस्वाभाववक. (५) नायक–नावयकेचे वबनसले कोठे हे समजि नाही. 
—आपला भाव लपववण्याच्या कवीच्या धडपडीिून हे दोष आले असाविे. (६) शवेटचे चार श्लोक र्गाळल्यास 
स्वाभाववकिा येईल.–नावयकेच्या वृत्तीची एक सांभवनीय मीमाांसा. ३. ‘‘स धारक’’. (१) ‘‘स धारक’’ नाव 
अयोग्य. ‘‘उद्धारक’’ योग्य (२) महाकाव्य नव्हे. (३) ववषयाची व्यापकिा अल्प. (४) सरला, श्यामा इ. 
स्त्रीपाते्र. (५) वासूचे वचत्र उदात्त न वदसिा त्राग्याचे वदसिे. 

 
२. कणव ‘माधव रू्णलयन’ याांची कणवता : (पवरक्षणात्मक लेख.) र्गोपीनाि र्गणेश िळवलकर / 

यशवन्ि, सप्टेंबर १९२९ / पृ.३३–४५. 
 
सामान्य, ववस्िृि लेख. र्गोचवदाग्रजाांच्या अन यायाांिील अवनष्ट अन करणाला माधव जूवलयनाांनी प्रविबांध 

केला. त्याांच्या काव्याि व्यापकिा. पे्रम, अन कां पा, समिावाद, राष्ट्रवाद या चार ित्त्वाांवर त्याांच्या काव्याची 
उभारणी झाली आहे.  

 



 
 अनुक्रमणिका 

३. माधव रू्णलयन : र्गां. दे. खानोलकर / साप्ता. प्रर्गिी, २३ जानेवारी १९३० / ३॥ स्िांभ. 
 
‘ववद्यमान सावहत्यसेवकाांस अनावृत्त पते्र’ या पत्रमालेिील विसरे पत्र . माधवरावाांशी वनकट पवरवचि, 

त्याांच्याववषयी आदर असणाऱया, वयाने लहान असणाऱया स्नेह्याने अत्यांि र्गौरवाने वलवहलेले पत्र. (१) 
माधवरावाांवरील ित्कालीन बेस मार टीकेचा स्पष्ट सांदभध. वटकेच्या सांकटाच्या वादळािही आपण वनभधयपणे, 
वनधाराने वशखर र्गाठलेि. (२) आपल्या स्फ ट कवविेने मराठी कवविेला वळण लावले. (३) ‘‘ववरहिरांर्गा’’चा 
झालेला र्गौरव. त्यािील अविरणे. (४) ‘‘स धारक’’ चा पवरचय. (५) ‘‘फासी–मराठी–कोश’’, ‘‘छन्दोरचना 
या किृधत्वाचे र्ग णर्गान. (६) आपल्याकडून अपेक्षा. – ‘आपल्या ववचाराांवर वनयविवादाची छाया वकत्येकदा 
बरीच पसरलेली वदसिे.’ वकत्येकदा नैराश्याचे आक्रमण एवढे होिे की, त्याि ध्येय, आशा र्गडप होिाि. 
‘‘स धारक’’, त्यािील िरलेचे वचत्र त्याम ळे असे प्रवाहपविि झाले आहे.  

 
४. प्रो. मा. लत्र. पटवधधन उफध  माधव रू्णलयन : र्गां. दे. खानोलकर / ‘प्रविभा’ पावक्षक, ३० जानेवारी 

१९३३. 
 
५. माधव रू्णलयन : स्वभाववचत्र २ रे. र्गोपाळ र्गांर्गाधर पोिदार, एम्. ए., एल्. टी. / नवजीवन, मे 

१९३४ (व. ३ अां. ५) / पृ. २७–२९. 
 
र्गौरवपर पवरचय. 
 
६. गडकरी व प्रो. माधवराव पटवधधन : रामशास्त्री [वा. ना. देशपाांडे] / प्रविभा, २३ ऑर्गस्ट १९३५. 
 
७. माधवज्यणूलयन : श्री. के. क्षीरसार्गर / ‘लोकवशक्षण’, ऑक्टोबर १९३६. [समाववष्ट : ‘‘व्यवक्त आवण 

वाङ्मय’’ / श्री. के. क्षीरसार्गर / १९३७ / पृ. ६४–७३] 
 
पटवधधन महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाचे अध्यक्ष झाले त्यावनवमत्ताने. माधवरावाांवर भरपूर वलवहले रे्गले 

असले, टीका झाल्या असल्या िरी त्याि त्याांच्या व्यवक्तमत्त्वाचा यिािध बोध होणार नाही. माधवरावाांचे 
व्यवक्तर्गि स्वभावववशषे, त्याांच्या किृधत्वाची अांरे्ग यासांबांधी र्गौरवपर लेख. पण त्याि डोळसपणा. त्याांच्या मयादा 
व वैर्ग ण्ये. सद्यःत्स्ििीिील माधवरावाांचा मोठेपणा मान्य, पण त्याांच्या अवधक ववकासाच्या आड त्याांच्या 
स्वाभाववक प्रवृत्तीच्या मयादा.—(१) िे बह र्ग णी आहेि, पण त्या र्ग णाांिही परस्परववरोध. सांवमश्र व्यवक्तमत्व. 
(२) त्याांच्या वाङ्मयकिृधत्वाचा आरांभ. त्याांच्या लेखनाि प्रविचबवबि होणारे वचत्ताकषधक व्यवक्तमत्व. कवी, िसे 
पांवडि, सांशोधक. (३) पवरचयाि वदसणारे स्वभावववशषे–अभधकासारखा सरळ स्वभाव. सांभाषणकला. 
सहृदयिा. वकृ्तत्व—त्यािील ववशषे. ‘समाजस धारकाची भवूमका हीच त्याांची सवांि अवलकडची खरी भवूमका’. 
(४) त्याांचे प्रवसद्ध नसणारे र्ग णववशषे—र्गवणि, इांग्रजी याांवरील प्रभ त्व. (५) त्याांची मयादा व वैर्ग ण्य. 
‘काव्यशक्तीस त्याांच्या भाषाववषयक एकात्न्िक मिाांनी मयावदि केले आहे.’ wrong emphasis.–अस्िानी, 
र्गौण र्गोष्टींवर जोर. ‘आजकाल माधवरावाांस चहद  सांस्कृिीच्या व चहद  जािीच्या रक्षणाववषयी ववशषे िळमळ 
लार्गनू रावहली आहे.’ 
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८. म. सा. सांमेलन, र्ळगावच्या अध्यक्षपदासाठी वाद : य. ना. वटपणीस, ज. र. आजर्गावकर / 

‘मौज’, २८ ऑक्टोबर १९३६, मध्ये भा. वव. वरेरकराांची म लाखि / ‘वनभीड’, अ. ह. र्गदे्र, ‘ज्योत्स्ना’, वडसेंबर 
१९३६ / अध्यक्षीय भाषणावर टीका. 

  
९. प्रो. माधवराव पटवधधन : एक चाहिा / ‘सांजीवनी, नोव्हेंबर १९३६, २॥ पृष्ठे. 
 
सवधसाधारण पवरचयपर, द रून वलवहलेला लेख. 
 
१०. Prof. M. T. Patwardhan : K. D. Pednekar, M.A. / Vidyapeeth Patrika, कोल्हापूर / २॥ 

पृष्ठे. 
 
िोडा प्रासांवर्गक. ना. सी. फडके व पटवधधन याांिील अांिर. – पटवधधनाांचे शब्दवचत्र. त्याांचे वैवशष्ट्य. 

शलैीबरोबर उद्बोधक ि लना. पटवधधनाांची पवरश्रमशीलिा. 
 
११. र्ळगाव साणित्यसांमेलनाचे अध्यक्ष प्रो. माधवराव पटवधधन : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / ज्योत्स्ना, 

नोव्हेंबर १९३६ / २–२। पृष्ठे. 
 
फारसा र्गौरवपर नव्हे. (१) भा. वव. वरेरकर, वरयासिकार सरदेसाई, कवव िाांबे याांना अन्याय. (२) 

पटवधधनाांचे अकालवाधधक्य. (३) वाङ्मयके्षत्रािील त्याांची म ख्य भवूमका कवीची असली, िरी पाश्वधभमूी मात्र 
पाांवडत्याची आहे. (४) ‘‘स धारक’’ नांिर स्विांत्र कृिी नाही. (५) टीकालेखन. त्याांच्या पृिक्करणपद्धिीवर 
टीका. (६) भाषाश द्धीवर टीका. पटवधधनाांच्या बौवद्धक, राजकीय, सामावजक, धार्दमक ववचारसरणीवर टीका. 

 
१२. र्ीणवतार्शी समरस िोिारा कणव माधव रू्णलयन : शां. के. कानेटकर ज्योत्स्ना, नोव्हेंबर १९३६ / 

३॥ पृष्ठे. 
 
वाङ्मयीन आठवणी. ‘वभिो मी ि झ्या च म्बनािे’, ‘खरा शूर’, ‘रवसकास’, ‘आत्मवनवदेन’, ‘हाकाटी’, 

‘सवधस्वाचा यज्ञयार्ग’ या कवविाांववषयी आठवणी.–म लाांववषयी कवविा.–बह रांर्गी ववनोद.–माधवरावाांचे 
पांचहत्यारीपण.–पायाश द्ध ववचारसरणी. 

 
१३. र्ळगाव साणित्य सांमेलन : वव. वभ. कोलिे / वऱहाड शालापत्रक, नोव्हेंबर १९३६ / पृ. ३६४–३७१ 

[म. वन.] 
 
१४. र्ळगावचे साणित्य सांमेलन : चच. वव. जोशी / सहववचार, वडसेंबर १९३६ / पृ. २९–३२. [म. वन.] 
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१५. यांदाचे र्ळगाव येथील साणित्य सांमेलन : अप्पपा पेंडसे / कलादशध, वडसेंबर १९३६ / पृ. ५१–५२ 
[म. वन.] 

 
१६. एकणवसावे मिाराष्र साणित्य सांमेलन : शां. दा. पेंडसे / लोकवशक्षण , वडसेंबर १९३६ / पृ. ४२४–

४३३. 
 
१७. साणित्य सोिळयाांतील र्ळगावी िर्ी : (ववनोदी वृत्ताांि) म क्ताप्पपा / ज्योत्स्ना, वडसेंबर १९३६ / 

पृ. ६५–६८. [म. वन.] 
 
१८. र्ळगाव येथील एकणवसाव्या मिाराष्र साणित्य सांमेलनाची फलश्रुती : समीक्षक / यशवांि, 

वडसेंबर १९३६ / पृ.१६ .[म. वन.] 
 
१९. (प्रो.) माधव त्र्यांबक पटवधधन : महाराष्ट्र–पवरचय, वडसेंबर १९३६ / पृ. १४ .[म. वन.] 
  
२०. कणवतेचे छन्दान्तर आणि त्याचे समथधन : बा. भ. बोरकर / ज्योत्स्ना, व. १, अां. १२, एवप्रल १९३७ 

/ पृ. ४६–४९. [म. वन.] 
 
माधव जूवलयनाांच्या पवरष्ट्करणाववषयी. 
 
२०. अ. पटवधधन व त्याांचे कािी टीकाकार : रा. चच. श्रीखांडे / ज्योत्स्ना, व. २, अां. १, मे १९३७ / पृ. 

५८–६३. 
 
‘मी व माझे टीकाकार’ (ज्योत्स्ना, एवप्रल १९३७). या पटवधधनाांच्या लेखावर प्रविवाद–[पहा, 

पटवधधन–वाङ्मय, क्र. ब. ६]  
 
२१. सांपादकीय : (प्रा. माधवराव पटवधधन याांचा सन्मान) : मो. ज्ञा. शहाणे / महाराष्ट्र सावहत्य 

पवत्रका, जानेवारी १९३९ / प.ृ २२. 
 
पटवधधनाांना डी. वलट्. वमळाली त्याबिल अवभनांदन. डी. वलट्. वादळाचे पडसाद. पटवधधनाांच्या 

चाहत्याांना पदवीप्राप्तीच्या बाबिीि काय वनणधय होईल याबिल धाक–धूकच वाटि होिी. ‘पण अविस्नेहाम ळे 
उद्भवलेले हे सांकट पांर्गू पडले.’ 

 
२२. मराठीचे पणिले डी. णलट्. प्रो. माधवराव पटवधधन याांचा अल्प पणरचय : वव. वा. पत्की, एम्. ए. / 

‘मनोहर’, फेब्र वारी १९३९. भरपूर चाांर्गली, ज नी छायावचते्र. 
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(१) आठवणी व चवरत्र. १९११ िील आठवण— ‘िू कसल्या कवविा वलवहिोस?’ चौर्थया–पाचव्या वषी 
आई प्पलेर्गने आजारी. – १९०६ ि हाि मोडल्यावळेची आठवण. स्वकृि पवहले पद्य.—१९०९ च्या महाराष्ट्र 
सावहत्य सांमेलनािील आठवण. (२) माडखोलकराांचे उद्र्गार.—काणेकराांना उत्तर.—’काव्य म्हणजे 
साांकेविक डायरी पावहजे’ असे िे म्हणि. (३) ‘प्रो॰’ खोडल्याची आठवण. —‘‘स धारक’’ची पे्ररणा. 

 
२३. डॉ. माधव त्र्यांबक पटवधधन, एम्. ए., डी. वलट्. (पवरचय) : वव. वा. पत्की, एम्. ए. / 

‘राजारामीयन’, फेब्र वारी १९३९. 
 
२४. डॉ. प्रो. माधवराव पटवधधन, एम्. ए., डी. वलट् ; (अनाम = र्गां. भा. वनरांिर) वाङ्मयशोभा, ज लै 

१९३९. 
 
पे्रमादरपूवधक वलवहलेला व्यवक्तपवरचयात्मक लेख. व्यवक्तर्गि लकबा, मूर्दिवणधन, स्वभावववशषे, आवण 

त्याांवर सौम्य मिप्रदशधन. पोशाखाबाबि कटाक्ष नाही. खासर्गी सांभाषणाि एखादी खाांडेकरी कोटी. मिाांववषयी 
दृढ, पण त्याि चीड नाही. प्रविपक्षाला आपली मिे पटववण्याचा अट्टहास. ‘वचकाटीबाई! ि मचे नाव माधवराव’. 
‘‘छांदोरचने’’ची काही मावहिी वमळववण्यासाठी भर द पारी ४/५ मलै सायकल मारून आले. ‘शरीरासाठी न 
िाांबणारे मन’. कववत्वापेक्षा ववद्वत्त्व अवधक. ब वद्धप्रधान सांस्करणाबिलच्या वमत्राांच्या क रक रीकडे लक्ष देि 
नाहीि. पूणधपणे व्यावहावरक. ‘व्यवहारवनष्ठ र समजले जािाि.’ वहिशतू्रचा पाठप रावा. ग्रांिप्रकाशनाबाबि 
इिका काटेिोल लेखक प्रकाशकाांनी पावहला नसेल.–एका ववद्वान प्रोफेसराला खडसावले.–कवविेचे प स्िक 
आधी रुपया देऊन प्रकाशकवमत्राकडून ववकि घेिले.– ‘चहाची पद्धि मोडली पावहजे.’ –त्याांनी व्यावहावरक 
जीवनास इिकी सलर्गी करू देऊ नये.–डॉ माधवराव म्हणजे िोडे जास्ि भाग्यवान केिकर. 

 
२५ . व्याविाणरक ज्ञानकोर्श : (भा. ४ िा). म ख्य सांपादक र्ग. रां. वभडे / १ ऑक्टोबर १९३९.  
 
पृ. ११६५ वर मा. त्रयां. पटवधधनाांचे त्रोटक चवरत्र.  
 
२६. माधवराव पटवधधन : (अनाम) ध्र व, व. ५ अां. ९, वडसेंबर १९३९ / पृ. ५५५–५६. 
 
२७. माधव रू्णलयन : प्रभ प्रभाि, व १७ अां. १०, वडसेंबर १९३९ / पृ.१३–१४ [म. वन.] 
 
२८. कै. माधव ज्यणूलयन : वचत्रा, ३ वडसेंबर १९३९ / स्फ ट. श्रद्धाांजवल. सामान्य. काही च का, 

अप रेपणा. 
 
२९. कै. डॉ. माधवराव पटवधधन : ववववधवृत्त, वडसेंबर १९३९ / स्फ ट. श्रद्धाांजवल. 
 
३०. पां क. डॉ. मा. त्र्यां. पटवधधन : मौज, ६ वडसेंबर १९३९. सांपादकीय. श्रद्धाांजली. 
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३१. डॉ. माधवराव पटवधधन : श्री. रा. वटकेकर / मौज, ६ वडसेंबर १९३९ / पृ. ६. र्ग णर्गौरवपर लेख. 
‘नम नेदार उमदा वमत्र’. मत्सरग्रस्ि नव्हिे. उदार मन. 

 
३२. अश्रूांची ओांर्ळ : स. अ. श क्ल / मौज, ६ वडसेंबर १९३९ / पृ. ७.  
 
काही वैयवक्तक आठवणी. भावपूणध र्गौरव. 
 
३३. माधव रू्णलयन याांची रे्शवटची कणवता : अनांि अांिरकर / मौज, ६ वडसेंबर १९३९ / पृ. १४. 
 
भावपूणध आदराांजवल. ‘रामद्वारीं’ कवविेसांबांधी आवड व्यक्त केली आहे. 
 
३४. ‘‘ऐणकव तव मधुबोल!’’ जी. एन्. जोशी / मौज, ६ वडसेंबर १९३९ / पृ. १५. 
 
माधवरावाांच्या वमत्रपवरवारािील चाहत्याने वावहलेली श्रद्धाांजली. १९३२ साली शाांिाबाई 

कशाळकराांकडे माधवरावाांचा पवहला पवरचय. जोशाांनी ध्ववनम वद्रि केलेल्या माधवरावाांच्या ‘पे्रम कोणीही 
करीना’, ‘सांर्गमोत्स क डोह’, ‘ऐवकव िव मध बोल’ कवविाांची मावहिी. 

 
३५. क्राांणतकारक कणव! : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / मौज, ६ वडसेंबर १९३९ / पृ. १८. 
 
अत्यांि र्गौरवपर लेख. मराठी कवींि अग्रप जेचा मान. काव्याि क्राांविकारकिा. रवववकरण मांडळाच्या 

किधबर्गारीचे, यशाचे बव्हांशी श्रेय त्याांनाच. क्राांविदशी कववत्व. 
 
३६. डॉक्टर माधव रू्णलयन! : श्री. बा. रानडे / मौज, ६ वडसेंबर १९३९ / छोटा लेख. 
 
पूवधपरांपरार्गि सांकेिापेक्षा वजवांि मनोव्यापाराकडे त्याांचा अवधक ओढा. बांडखोर मनोवृत्ती. स धारणेची 

िळमळ. जाज्वल्य देशभाषावभमान. 
 
३७. मराठी वाङ्मयाचे एकाकी णर्शलेदार : श्री. बा. रानडे / धन धारी, ९ वडसेंबर १९३९ छोटा लेख. 
 
माधव जूवलयनाांमध्ये क्षात्रवृत्ती व काव्य याांचा वमलाफ. आय ष्ट्याि त्या त्या काळी लोकववरुद्ध 

ववचारसरणीम ळे एक ववरुद्ध अनेक अशा पवरत्स्ििीि माधवराव झर्गडले. अनेकदा पाडाव झाला िरी ित्त्व े
सोडली नाहीि. अन्यायाची चीड, स्वमिाचा अवभमान, सत्यवके्तपणा. 

 
३८. (डॉ) माधवराव पटवधधन : (श्रद्धाांजवल) ‘मनोहर’ व. ६ अां. ७०, वडसेंबर १९३९. / पृ. ५ [म. वन.] 
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३९. माधवरावाांचा अांमळनेर येथील अज्ञातवास : एक वशष्ट्य (अांमळनेर) / पूर्दणमा ९ वडसेंबर १९३९. 
[शवेटी टीप ‘ ‘कॉांगे्रस’ पत्रावरून’]  

 
सामान्य लेख. नवीन नाही. 
 
४०. माधव ज्यणूलयन याांच्या कािी काव्याांच्या र्न्मकथा : शां. के. कानेटकर / पूर्दणमा ९ वडसेंबर 

१९३९, व. १ अां. ११. 
 
(१) ‘‘ववरहिरांर्ग’’, (२) ‘‘स धाकर’’, (३) ‘‘ि टलेले द व’े’, (४) रुबाया व ‘‘द्राक्षकन्या’’, (५) 

‘‘नक लालांकार’’, याांच्याववषयी िोडी मावहिी. त्रोटक, वरवरचा लेख. नवीन नाही. 
 
४१. माझे थोर णमत्र माधवराव : र्गांर्गाधरराव खानोलकर / पूर्दणमा, ९ वडसेंबर १९३९, व. १ अां. ११. 
 
पटवधधनाांनी खानोलकराांना अांमळनेरहून पाठवलेली दोन पते्र उद्धृि. त्याांचा उपयोर्ग ‘‘माधव 

जूवलयन’’ मध्ये खानोलकराांनी केलेला आहे. पवहल्या भेटीचे वृत्त. (‘‘आमची अकरा वष’े’ पृ. ११७–११९ वर 
आलेले) पत्र, १–१३ ज लै १९२५ : ‘…मी एक द बळ्या मनाचा… क ली…’ रानडे, यशवांि, घाटे, र्गोखले 
याांच्याववषयी र्गौरवोद्गार.– ‘ठोसर’ काव्याचा उल्लखे. पत्र २, २७ ऑर्गस्ट १९२५ : यािील बह िेक भार्ग ‘‘माधव 
जूवलयन’’, पृ. ११४ िे ११६ वर उद्धृि. 

 
४२. माधव ज्यणूलयनाांची णपवळी रु्नी कणवता विी : श्री. बा. रानडे / पूर्दणमा, ९ वडसेंबर १९३९.  
 
छोटा लेख. यािील बह िेक भार्ग ‘‘आमची अकरा वष’े’, पृ. ११४ िे ११६ वर उद्धृि. माधवरावाांची–

श्री. बा. रानड्याांची पवहली ओळख. महाराष्ट्र शारदा मांवदरािील बैठकी. –माधवरावाांनी वाचावयास वदलेली 
‘कवविा–वही’. माधवरावाांच्या कवविाांचे शारदा मांवदराि वाचन.  

 
४३. डॉ. पटवधधन याांचे वैणर्शष्य : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / पूर्दणमा, ९ वडसेंबर १९३९. 
 
छोटा लेख. पटवधधनाांची वैवशष्ट्ये दाखवणारे िीन प्रसांर्ग : (१) लो. वटळकाांना द्यावयाच्या 

मानपत्रप्रसांर्गी ववरोध. (२) फर्गधसन महाववद्यालय सोडण्याच्या वळेचे धैयध. (३) ‘प्रो.’ खोडल्याने ‘डॉ.’ 
लावण्याची ईष्ट्या. –त्याांच्या वाङ्मयाववषयी र्गौरवोद्गार. सांघषध–अन भिूी यािून व्यापक, सकस जीवनववषयक 
ित्त्वज्ञान. वाङ्मयाि त्याचे प्रविचबब. या बांडखोरपणाम ळे समकालीनाि प्रभावी. 

 
४४. माधव रू्णलयन स्मृणत : माधव मनोहर / (१) पूर्दणमा, ९ वडसेंबर १९३९. ववशषे नाही. माधव 

जूवलयनाांच्या पवहल्या भेटीचे वनवदेन. त्यापूवीची मनःत्स्ििी. ठराववक पद्धिीचा र्गौरवपर लेख. 
 
(२) पूर्दणमा, १६ वडसेंबर १९३९ / पृ. २३–२४. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
माधवराव : व्यवक्त व व्यवक्तमत्त्व याांववषयी अत्यांि आदराने, वजव्हाळ्याने वलवहलेला लेख. आठवणी. 
 
४५. कै. डॉ. माधव त्र्यांबक पटवधधन, एम्. ए. डी. णलट.–व्यणक्त व वाङमय : कृ. पाां. क लकणी / 

ववववधवृत्त, १० वडसेंबर १९३९. 
 
[समाववष्ट : ‘‘वाग्यज्ञ’’, लेखसांग्रह, कृ. पाां. क लकणी / ऑक्टोबर १९५२. त्यािील लेखाचा पूवाधध, पृ॰ 

११८–१२४, १३०]. 
 
चाांर्गला, प्रम ख लेख. ध्येयवादी लेखक. व्यवक्तर्गि उमदेपणा. माधव जूवलयन य र्ग. वचरांिन ित्त्वाांचे 

आववष्ट्करण. काव्यपवरचय. सांशोधनकायध. मराठीचे वदेाांर्गकार. भाषाश वद्ध. मराठीचे जर्गन्नािपांवडि. 
 
४६. श्रिाांर्णल : वचत्रमयजर्गत्, जानेवारी १९४०. 
 
त्याांच्या चवरत्रामारे्ग एका व्यक्तीची आपल्या व्यवक्तत्वासाठी चाललेली अखांड धडपड आहे.– 

‘‘ववरहिरांर्गा’’वर वरै्गरे त्याांच्या प्रवसद्धीच्या काळाि बछूेट टीका झाली.–िरुण कवीने िरुण मनासाठी 
वलवहलेले िे काव्य. बेडर झ ांजार वृत्ती.–डी. वलट्. प्रकरणी काहींनी पांर्गू करण्याचा प्रयत्न केला, पण िेच पांर्ग ू
झाले.–‘‘नक लालांकार’’ वर त्याांच्याच एका वमत्राचे एका प्रवसद्ध साप्तावहकाि परीक्षण १।। ओळीचे. त्याने िे 
सद्र्गवदि झाले. 

 
४७. कै. डॉ. माधवराव पटवधधन : दा. पाां. रानडे / वचत्रमयजर्गत्, जानेवारी १९४० / पृ. ५२ [म. वन.] 
 
४८. कै. डॉ. माधवराव पटवधधन याांर्णवषयी आम्िास काय पाणिरे् : वाङ्मयशोभा, जानेवारी १९४०. 
  
माधवरावाांचे घराणे, बालपण, वशक्षण, पौर्गांडावस्िा व िारुण्य, महाववद्यालयािील ववद्याभ्यास; डे. ए. 

सोसायटीिील आर्गमन, िेिील वैचावरक जीवन, राजीनामाप्रकरण; खानदेशािील जीवन; भाव ेस्कूलमधील 
काळ; राजाराम महाववद्यालय, कोल्हापूर वास्िव्य; खाजर्गी जीवन; वाङ्मयीन योजना, कायधपद्धिी, आकाांक्षा 
याांसबांधी क णी काय वलहाव ेयाववषयी चवरत्रग्रांि पूणध करण्याच्या दृष्टीने अपेक्षा व्यक्त करणारे स्फ ट. 

 
४९. (माधवरावाांवरील अांत्यलेख) : डॉ. रा. चच. श्रीखांडे / यशवांि, जानेवारी १९४०. 
 
माधवरावाांशी प्रिम पवरचय १९३० मध्ये. ‘‘स्वप्पनरञ्जन’’च्या परीक्षणासांबांधी उल्लखे. –माधवराव भेटीस 

आलेल्या प स्िकाांपैकी काही श्रीखांड्याांना देि. ‘श्यामलेस’चा आस्वाद घेि. ‘‘चांवद्रके’’ची प्रि–त्यावर मार्दमक 
सांस्कृि स भावषि–पृष्ठ. श्रीखांडे याांच्या स्विःच्या रोजवनशीिील दोन उिारे. माधवरावाांच्या ‘शूपधणखे’वरील 
वनबांधािील कवविेचे शोकपयधवसान मान्य नाही. ‘‘ववरहिरांर्गा’’च्या द सऱया आवृत्तीच्या वळेी पवहल्या 
आवृत्तीिील अश दे्ध शोधण्यास श्रीखांड्याांना साांवर्गिले. —१९३५–३६ ची िोरल्या महाराजाांच्या प ण्यवििीची 



 
 अनुक्रमणिका 

आठवण. अन ष्ट भाची मोवहनी. ‘‘नक लालांकारा’’वरील ‘केसरी’िील अत्यांि प्रविकूल परीक्षणासांबांधी पटवधधन 
म्हणि, ‘त्या परीक्षकाला माझी भवूमका समजली नाही.’–‘ज्ञानप्रकाशा’ि ‘‘स धारका’’वर माधवरावाांनी स्विःच 
परीक्षण वलवहले. 

 
५०. माधवरावाांचे मरि : सौ. ववमल भाव े/ यशवांि, जानेवारी १९४०.  
 
पोकळ मोठेपणा, बोजडपणा पत्करून वलवहलेला लेख. द बोध. ‘प्रश्नवचन्हास’ कवविा 

[‘‘उमरखय्यामकृि रुबाया’’च्या आरांभीची ‘? स’] वमत्राला उिेशून. 
 
५१. ‘ते णदलखुलास िसिे!’ : य. र्गो. जोशी / यशवांि, जानेवारी १९४०.  
 
आठवणी, पवरचयकिन. ‘काव्यापेक्षा मनमोकळे वदलख लास हसणे ववशषे आवडे मला त्याांचे.’ त्याची 

आठवण.– ‘रे्गल्या स टीि कोल्हापूरला जाण्यापूवी माझ्याकडे २/४ िासाांची बैठक झाली. प्रिमच. प न्हा द सऱया 
वदवशी आले. मी कामाि होिो. दोन वमवनटाांनी वनरोप घेऊन वनघाले. अखेर चहा घेऊन रे्गले.’ 

 
५२. कै. डॉ. माधवराव पटवधधन, एम्. ए., डी. वलट् : ना. र्गो. चापेकर / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, 

जानेवारी १९४० (व. १३ अां. १) / दोन पृष्ठे. 
 
सामान्य मृत्य लेख. (१) माधवरावाांचा र्ग णर्गौरव. (२) महाराष्ट्र सावहत्य पवरषदेच्या कायधकावरणीिील 

त्याांचे कायध. ‘महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रके’चे सांपादक असिानाही चचिोपांि कव्यांचे त्याांना फार साहाय्य. (३) िे 
भावनाप्रधान, पण हाडाने सनािनीच. –व्यवहारदक्ष होिे. 

 
५३. ‘अश्रु–मुक्ता–माला’: महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, जानेवारी १९४० / पृ. ४–७.  
 
र्ग. त्रयां. माडखोलकर (पूर्दणमा), अरुण (आशा), द. ल. र्गोखले (सह्यावद्र), कृ. पाां. क लकणी 

(ववववधवृत्त), अनाम (ध्र व), वत्सलाबाई घाटे (सह्यावद्र), श्री. बा. रानडे (सह्यावद्र), ववठ्ठलराव घाटे 
(सह्यावद्र), लीलाबाई पटवधधन (सह्यावद्र), लीलाबाई पटवधधन (सह्यावद्र) याांच्या, कां साि वनदेवशलेल्या 
वनयिकावलकाांिील लेखाांिील उिाऱयाांचे सांकलन. 

 
५४. माधवराव पटवधधन : रघ वीर सामांि / ‘ज्योवि’, जानेवारी १९४०, व. १, अां. १ / पृ. ५–६ [म. वन.] 
 
५४. अ. कै. डॉ. माधवराव पटवधधन (पुण्यस्मरि) : र्गो. वव. नामजोशी / ‘प्रािवमक वशक्षण’, जानेवारी 

१९४०, व. १२, अां. १०/ पृ. ४६३–४६६. [म. वन.]  
 
५५. माझा बालणमत्र गेला! : ववठ्ठलराव घाटे / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / पृ. ५०–५४. (१३ वडसेंबर 

१९३९ ला केलेले म ांबई नभोवाणीवरील भाषण)  



 
 अनुक्रमणिका 

 
अनेक वमत्राांच्या सूचनेवरून केलेले माधवरावाांच्या चवरत्रािील एका महत्त्वाच्या प्रसांर्गाववषयी 

सत्यकिन.—माधवरावाांचे व्यवक्तदशधन, स्वभावदशधन, माधवरावाांच्या काव्याचे वैवशष्ट्य.—फर्गधसन 
महाववद्यालय प्रकरणाला कारण झालेल्या वरदा—माधवराव सांबांधाबाबि वनवदेन.–माधवरावाांचे जीवन व 
त्याांचे काव्य याांच्या सांबांधाचे ववश्लेषण. 

 
५६. माधव रू्णलयन : नावाचे कूळ व कणवताांचे मूळ : र्गांर्गाधरराव खानोलकर / सह्यावद्र, जानेवारी 

१९४० / पृ. ५५–५७. 
 
(१) ‘माधव जूवलयन’ नावाचे मूळ कशाि आहे िे साांर्गणारे पत्र. (२) माधवरावाांच्या काही कवविाांच्या 

मूळासांबांधीचे ववपयधस्ि समज. त्याांचे वनराकरण. [या लेखाि एक चूक. ‘सहधर्दमणीस’, र्गज्जलाञ्जावल, क्र. २५, 
मनोरमाबाई रानडे याांच्या मतृ्यूनांिर वलवहलेला र्गज्जल असे याि म्हटले आहे. पण मनोरमाबाईांचा मृत्यू १३ 
जानेवारी १९२६, प्रस्ि ि र्गज्जलाचा लेखनकाल १९ जून १९२३. ‘‘मध –माधवा’’ि प्रकावशि.] 

 
५७. गुरुवयध डॉ. माधवराव पटवधधन : र्गोपीनाि िळवलकर / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / पृ. ५८–६०. 
 
त्या वळेच्या िरुण मनाचा प्राविवनवधक लेख. (१) पे्रमकाव्य माधवरावाांचे आत्त्मक वैवशष्ट्य. (२) 

माधवरावाांवरील प्रविर्गामीपणाच्या आके्षपाला उत्तर. त्याांची सामावजक, राजकीय वृत्ती. 
 
५८. माधव रू्णलयन आणि मुले : श्री. बा. रानडे / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / पृ. ६१–६३. 
 
म लाांच्या कायधक्रमाि, ११ वडसेंबर १९३९ ला, म ांबई आकाशवाणीवर केलेले भाषण. म लाांसाठी 

माधवरावाांच्या कवविाांची ओळख. 
 
५९. माधव रू्णलयन याांच्या स्त्रीर्ातीणवषयी िावना : सौ. शावलनीबाई रानडे / सह्यावद्र, जानेवारी, 

१९४० / पृ. ६४–६६. [म ांबई नभोवाणी भाषण, १४ वडसेंबर १९३९]. 
 
‘महाराष्ट्रीय वस्त्रयाांचे उज्ज्वल अांिरांर्ग आपल्या उदार मनाने सवांना पटवनू देणारे एकमेव जाविवांि 

लेखक.’ 
 
६०. माधवराव–पे्रम आणि मरि : श्री. के. क्षीरसार्गर / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / लेखन २२ वडसेंबर 

१९३९ / ३।। पृष्ठे. 
 
आठवणीवजा लेख. पण त्यािून माधवरावाांच्या स्वभावववशषेाांचे दशधन घडवण्याचा प्रयत्न. भाष्ट्य. 

यानांिरचा ‘लोकवशक्षण’मधील ‘िरुण माधवरावाांची द :खे’ आवण प्रस्ि ि लेख परस्परपूरक. या लेखाचा त्या 
लेखाि ववकास आहे. याि वैयवक्तक वजव्हाळा आहे, िसे सत्यशोधनाचे प्रयत्न आहेि. वनव्वळ वनवदेन नव्हे, िर 
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मीमाांसेचा प्रयत्न. (१) १९२४ ि प्रिम पवरचय. (२) माधव जूवलयनपासून स्विःचा मराठी काव्यवाचनास 
आरांभ. (३) पवरचय–ववकास. (४) भाषाश वद्धवादािील आठवण. I have made painter. (५) अखेरपयंि 
प्रचवलि वादाचे महत्त्व त्याांस मला पटवविा आले नाही. (६) जून १९३९ िील ‘नक लालांकारा’च्या प्रसांर्गाने 
आठवण (त्याचे बरेचसे हस्िवलवखि १९३३ की ३६ सालीच ियार). एक आठवण. स्नेह्याांकडे उिरण्यासांबांधी. 
त्यािून स्वभावदशधन. (८) वस्त्रया आवण लोकापवाद याांच्याबाबि वास्िववादी दृवष्टकोण त्याांस अखेरपयंि आला 
नाही. रवववकरण मांडळाच्या प्रम ख सदस्याांचे उसाशाांचे शास्त्र! (९) त्याांच्या योग्यिेच्या मन ष्ट्याने फी भरून 
डॉक्टरेट वमळववणे अपमानच. (१०) अवखल भारिीय कीिी वमळववण्यासारखा हा पांवडि क्ष द्र समकालीनाांि 
सामील होण्यास उत्स क असे!—आणखी काही ओझरिे वैयवक्तक वनदेश. अखेर र्गौरवपूणध उद्र्गार. ‘िारुण्याि 
त्याांनी आम्हाांस पे्रम वशकवले.’ ‘आमचा कप्तान रे्गला!’  

 
६१. वाङमयके्षत्रातील थोर णविूती : द. ल. र्गोखले / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० /पृ. ७८–७९. 
 
माधवरावाांच्या अखेरच्या आजारािील आठवण.—ऐवहक देहाच्या मरणप्रसांर्गी जसे बेर्ग मान धैय व 

ववनोदवृत्ती दाखववली िशीच मोठ्या सावधजवनक र्गांडाांिराच्या वळेीही दाखववली.—माधवरावाांची पवहली 
ओळख.—’भावना, भाषा, ववचार, अलांकार, छांद अशा सवध बाजूांनी मराठी काव्याांि त्याांची कामवर्गरी महनीय 
आहे.’ 

 
६२. कणववयध माधव रू्णलयन : रा. श्री. जोर्ग / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / पृ ८१–८७. 
 
माधवरावाांच्या काव्यप्रकाशनाच्या वळेची आरांभीची वाचकाांची प्रविवक्रया फारशी अन कूल नाही. प ढे 

त्याि बदल होि रे्गला. –स्फ ट काव्य, वशश काव्य याांचे वववचेन. र्ग ढर्ग ञ्जनाचा अभाव.– ‘‘ववरहिरङ्ग’’ आवण 
‘‘मेघदूि’’.—‘‘ि टलेले द व’े’ — ‘‘स धाकर’’.— ‘‘नक लालङ्कार’’.—रुबयाांची भाषाांिरे. –याांचे वववचेन. – 
पटवधधनाांच्या काव्येिर लेखनाचा परामशध.—जर्गन्नािपांवडिाांशी ि लना. –मराठी कवविेकवरिा काय केले? —
रे्गल्या वीस वषांिील मराठी काव्याि त्याांचे स्िान पवहले आहे. 

 
६३. डॉ. पटवधधन याांचे तीन णवरे्शष : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / पृ. ८८. 

[समाववष्ट : ‘‘माझे आवडिे कवव’’, र्ग. त्रयां. माडखोलकर / जून १९६५ / पृ. २४५–२४८] 
 
 माधवरावाांच्या स्वभावाचे िीन ववशषे : (१) वचकाटी, (२) स्वत्वाची ववलक्षण चाड, (३) 

मिपवरविधनशीलिा. 
 
६४. कोल्िापूरातील र्ीवन : द. सी. पांर्गू / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / पृ. ८९–९३. 
 
माधवरावाांचे कोल्हापूरािील जीवन साांवर्गिले आहे. लेखाि कसलीही लपवाछपवी, औपचावरक खोटे 

द ःख नाही. आपल्या एकां दर पवरचयाचे िोडक्याि सरळ वनवदेन. माधवरावाांचा मोकळेपणाने र्गौरव. (द. सी. 
पांर्ग,ू जन्म १८९८. १९२२ ि बी. ए., १९२६ ि राजाराम महाववद्यालयाि प्राध्यापक.) 
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(१) प्रिमचा पवरचय—१९२२, डेक्कन कॉलेजाि. िेव्हाच वणधन. १९२६ ि प न्हा कोल्हापूरला दशधन. 

१९२३ िे १९२८ मधील पटवधधनाांच्या जीवनाचे िोडक्याि वनवदेन. (२) कोल्हाप राि प्राध्यापक. प्रिम आर्गमन. 
१९३३ पयंि. —नाडर्गोंडे याांच्या घरी फारच स खाचा सहवास. ित्कालीन वदनक्रम. आठवणी. माधवरावाांचे 
काही स्वभावववशषे. अत्यांि घरोबा. (काही स्नेह्याांचे उल्लखे.) ‘ववरहिरांर्ग आवण मेघदूि’ वरील रा. र्ग. हष्ट्यांच्या 
व्याख्यानाचा प्रसांर्ग.—सावहत्यस्नेहमांडळाची कल्पना माधवरावाांची. ज जबी र्गैरसमजाम ळे दोघाांचाही त्याच्याशी 
सांबांध स टला. ‘‘स धारक’’, ‘‘ववरहिरांर्ग’’ सांबांधीची पांर्गूांची आवड. ‘ऐकव िव मध बोल’ कवविेचे ममध. 
प्रणयिरलवृत्ती प ढे वटकली नाही याची खांि.—१९३४ नांिर माधवरावाांच्या काव्यात्म वृत्तीचा लोप होऊन 
र्गाांभीयध, ववरक्त, पाांवडत्य याांचा प्रभाव. ‘अांिम धख होि चालले.’ क ट ांबाची काळजी त्याांना वाटि असावी.– ‘सवा 
खत्ल्वयां माया’ सांबांधी. –रवसकिा, पवरष्ट्करण, भाषाश वद्ध; काही कवविा–याांसांबांधी आठवणी. काही सवयी. 
स्विःवरील पवरणामही पांर्गूांनी सरळ साांवर्गिला आहे. डी. लीट्. चे वृत्तही सहज उल्लवेखले आहे. —(वैयवक्तक 
सांबांध सांभाळून घेण्याची पांर्गूांची वृत्ती वदसिे.) 

 
६५. डॉ. माधवराव पटवधधन : वव. वा . पत्की / राजारामीयन, फेब्र वारी १९४०.  
 
६६. माधव रू्णलयन व आदर्शध काव्यगायन : र. ज. सामांि / ‘ज्योवि’, फेब्र वारी १९४०, व. १. अां. २/ पृ. 

१३–१४. [म. वन] 
 
६७. (कै. डॉ.) माधवराव पटवधधन : सहववचार, फेब्र वारी १९४०, व. १८ अां. २ / पृ. ४१–४२. [म. वन] 
 
६८. कै. प्रो. माधवराव पटवधधन : शां. के. कानेटकर / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० (पटवधधन 

ववशषेाांक) / ११–१२ पृष्ठे. 
 
चवरत्रलेख. सरळ किन. जेव्हा माधवरावाांववषयी चवरत्रर्गांि नव्हिे िेव्हा उपयोर्गी. पण आिा ववशषे 

नाही. स्िूल, साांकेविक वववचेन बरेच. सहवासािील उत्कटिेचा प्रत्यय नाही. स्विःकडेही जािाजािा 
मोठेपणा घेण्याची वृत्ती. अविशयोक्तीही काही वठकाणी. क्ववचि काव्यपांक्तींचा वापर. (१) प्रास्िाववक सामान्य 
वववचेन. (२) चवरत्रकिन. (३) जीवनववषयक कल्पना. काव्याचे िोडे स्वरूप. अखेर झपायाने मिपवरविधन 
(४) समारोप. 

 
६९. ‘रणवणकरिमांडळ’ व माधवराव : श्री. बा. रानडे / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ५२१–

५२६. 
 
रवववकरण मांडळाच्या स्िापनेची हवकर्गि. ‘(या आठ लोकाांची) सवांचीच सामावजक मिे प ढारलेली 

आहेि या जावणवनेे वनकट आलेल्या या लोकाांना शवेाळू लार्गणाऱया मराठी काव्याला नवनव ेपाट फोडण्याची 
िळमळ लार्गली, एकमेकाांसांबांधी वजव्हाळा उत्पन्न झाला.’ – त्यावळेचे काव्यके्षत्र. मांडळाची प्रकाशने–
सदस्याांिील मिभेद. रवववकरण मांडळाचे कायध. 
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७०. ‘रणवणकरिमांडळ’ व श्री. माडखोलकर (खुलासा) : श्री. बा. रानडे / लोकवशक्षण, एवप्रल १९४०. 
 
 ‘लोकवशक्षणा’च्या पटवधधन अांकािील रानडे याांच्या उपरोक्त लेखािील [क्र. ६९] काही ववधानाांबिल 

रानडे याांनी सांबांवधि व्यक्तींच्या सूचनेवरून केलेला ख लासा. म ख्य ख लासा : (अ) रवववकरण मांडळाचा 
समारोपाचा ग्रांि काढून त्याचे ववसजधन कराव े अशी माधवराव प्रभिृींची सूचना. पण सवांचे अन मोदन न 
वमळाल्याने िे चालू रावहले. (आ) माडखोलकराांचे एकही प स्िक मांडळाकडून प्रवसद्ध झाले नाही. पण त्याि 
माडखोलकराांचा दोष नाही. त्याांच्या ‘‘ववलावपका’’ प स्िकाच्या प्रकाशनाच्या प्रश्नावर, िे मांडळाकडून प्रवसद्ध 
होऊ नये असे बह मिाने ठरले. त्यानांिर त्याांच्या प स्िकाच्या प्रकाशनासांबांधाने िे व मांडळ दोघे म ग्ध रावहली. 

 
७१. ‘माधव रू्णलयन’ : कािी णवरे्शष : रा. चच. श्रीखांडे / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / प.ृ 

५४५–५५०. 
 
‘‘स्वप्पनरांजन’’ वरील श्रीखांडे याांच्या टीकेच्या [लोकवशक्षण, वडसेंबर, १९३५; पहा, पटवधधनववषयक 

वाङ्मय, क्र. क्र. ३.८४] अन रोधाने लेखन. प्रच्छन्न, उपरोधर्गभध प्रविकूलिा. ‘माधवरावाांवर यिािध टीकास्त्र असे 
फारसे कोणी चालववले नाही.’ ‘माधवराव महाराष्ट्राचे इिके लाडके कवी बनले की, त्याांच्या वववक्षप्तपणालाही 
र्ग णाांचेच कौि कस्िान सांपादन करिा आले!’ ‘मिप्रसार व नवरूवढप्रस्िापना ही दोन्ही माधवरावाांची वैवशष्ट्ये 
होिी.’ माधवरावाांची भाषासरणी काहीशी कृवत्रम व वववक्षप्त, मात्र विच्याि आवशे. श्रीखांडे याांच्या ‘‘स्वप्पनरांजना’’ 
वरील टीकालेखावर भा. रा. िाांबे याांचे श्रीखांडे याांना आलेले पत्र उद्धृि. िे महत्त्वाचे. श्रीखांडे याांच्या 
टीकालेखावर टीकेचा सूर–‘सावहत्य स्नेह मांडळा’ची हवकर्गि–माधवरावाांची वृत्ती. ‘त्याांना अन्यायाची अत्यांि 
चीड होिी असे म्हणिाि; पण अन्याय झाल्याबिल त्याांचा अनेकदा र्गैरसमजच झालेला असे!’ 

 
७२. कणववयध ‘माधव रू्णलयन’ : रा. श्री. जोर्ग / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ६५७–६७६. 
 
माधवरावाांच्या लेखनाचा पवरचय. त्यामार्गील त्याांची भवूमका. त्याांच्या कववत्वाचे ववश्लेषण. 

‘माधवरावाांच्या साऱया पे्रमकाव्याांिून शारीर सौंदयाच्या वणधनास र्गौण महत्त्व असून, खोल व खऱया पे्रमभावनेस 
प्राधान्य आहे.’ ‘‘ववरहिरांर्ग’’ ‘‘मेघदूिा’’ पेक्षा सरस.–‘‘ववरहिरांर्ग’’ ‘‘स धारक’’, ‘‘ि टलेले द व’े’, 
‘‘नक लालांकार’’ याांचे वववचेन. रुबायाांच्या भाषाांिराचा ववचार. –‘कवी’ म्हणून माधवरावाांचे ववशषे कायध. 

  
७३. तरुि माधवरावाांची दुःखे अथात् माधवरावाांचे र्ीवनणवषयक तत्त्वज्ञान : श्री. के. क्षीरसार्गर / 

लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ५२७–५३०. 
 
महत्त्वाचा लेख. माधवरावाांच्या स्वभावािील मयादेची, वैर्ग ण्याची वचवकत्सा.—िावत्त्वक, पण मधून 

काही व्यवक्तर्गि वनदेशही. या स्वभावजन्य मयादेम ळे त्याांच्या किृधत्वाला, कायधके्षत्रालाही कशा आपोआप मयादा 
पडि रे्गल्या याचा यावरून बोध होईल. १. माधवरावाांना भोविीच्या माणसाांची खरी चकमि ओळखिा आली 
नाही. आपल्या सामर्थयाची खरी कल्पना त्याांना नव्हिी. भोविी मयावदि, कृवत्रम जर्ग कल्पून त्यािच प्रविष्ठा 
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वमळवण्यासाठी िे भ्रमि रावहले, धडपडि रावहले. – त्या जर्गाने त्याांना वझडकारले िरी. ज्या वस्त्रयाांना त्याांनी 
दैवि मानले, त्याांपैकी एकीनेही त्याांच्या अपेक्षाांना आपण पात्र असल्याचे प ढील आय ष्ट्याि दाखवले नाही 
यावरून हेच वदसिे. २. माधवराव भावनाप्रधान व िकध वनष्ठ होिे. पण त्याांची भावना आसक्तीचे द बधल रूप घेई 
आवण त्याांचा िकध  त्याांस ववनोदब द्धीस पारखा करी. ३. ित्त्वज्ञानाच्या के्षत्रािही माधवरावाांच्या मनाच्या वाढीस 
पक्षघाि झाला होिा. अध्यात्माच्या उच्च काव्यमय के्षत्राि िे झापडबांद ठरले. ४. प्रत्यक्ष सामावजक जीवनािही 
याच मयादा. कृवत्रम व ख जट जर्गास न वझडकारण्याचे ग्रहण.—पण महाराष्ट्राि स्वर्गीय पे्रम त्याांनीच केले. 

 
७४. ‘माधव रू्णलयन’ याांची स्त्रीसृष्टी : सौ. म क्ताबाई दीवक्षि / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. 

६४३–६५०. 
 
ज्या वववशष्ट कालखांडाि माधवरावाांच्या व्यवक्तमत्त्वाचा ववकास झाला आवण त्याांची स्त्रीववषयक दृष्टी 

बनली त्याचे दशधन.– माधवरावाांची एक दृष्टी रम्याद्भ ि होिी आवण द सरी स धारकी होिी. ‘िे स्त्रीसौंदयाकडे 
चकवा स्त्रीमादधवाकडे पाहून जसे ववह्वल होिाि, स्त्रीजािीवर होणाऱया अन्यायाकडे पाहून त्याांना जशी चीड येिे, 
त्वषे येिो, मािृपे्रमाच्या ववश्वव्यापी स्वरूपाकडे पाहून िे जसे आदराने र्गवहवरिाि, िसे स्त्रीमनाच्या सूक्ष्म व 
वास्िव व्यापाराांचे अचूक वनदान िे करू शकि नाहीि. एवढेच नव्हे, िर स्त्रीहृदयाच्या या अांर्गाववषयी त्याांचा 
िोडा भोळा भावच असावा अशीही शांका येिे.’ –काव्यािील ‘भवर्गनीपे्रमा’च्या कल्पनेवर महत्त्वाची टीका.– 
‘अमोघ भाषाप्रभ त्व, सूक्ष्म वणधनशलैी, कल्पनेची भरारी व वचेक शब्दयोजना ही सवध काव्याची महत्त्वाची अांरे्ग 
जरी या काव्याांिून दृष्टोत्पत्तीस येि असली, िरी पार्दिव सौंदयध व त्याचा िरुण हृदयावर होणारा पवरणाम या 
दोनही र्गोष्टी दाखववणाऱया लालस दृष्टीपलीकडची, कवीचे ववचारप्रर्गल्भ अांिरांर्ग दाखववणारी दृष्टी त्याि नाही.’ 

  
७५. गद्यलेखक व टीकाकार पटवधधन : कृ. पाां. क लकणी / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. 

६५१–६५६. [समाववष्ट : ‘‘वाग्यज्ञ’’ / कृ. पाां. क लकणी / ऑक्टोबर १९५२. त्यािील लेखािील उत्तराधध, पृ. 
१२४–१३०]. 

 
पटवधधनाांच्या र्गद्यलेखनाचा पवरचय व परामशध. – त्याांच्यामध्ये कवीची प्रविभा व सांशोधकाची प्रविभा 

याांचे द्वांद्व.– स्फूिी व लेखनसरणी या दृष्टीने माधवरावाांच्या र्गद्यलेखनाचा सामान्यिः ववचार. ववचारसरणीच्या 
दृष्टीने त्या लेखनाचे अल्प वनरीक्षण. 

 
७६. कै. डॉ. माधव त्र्यांबक पटवधधन : कृ. पाां. क लकणी / ‘‘वाग्यज्ञ’’, ऑक्टोबर १९५२, [लेखसांग्रह, 

कृ. पाां. क लकणी / पृ. ११८–१३०. याांपैकी पूवाधध ‘ववववधवृत्ता’ ि व उत्तराधध ‘लोकवशक्षणा’च्या पटवधधन 
अांकाि. पाहा, क. २.७५]. 

 
माधवरावाांच्या वनधनानांिर बारा वदवसाांनी वलवहलेला. चाांर्गला, प्रम ख लेख. माधवरावाांच्या कायाची 

िोरवी साांर्गणारा. (१) कवी, (२) सांशोधक, (३) टीकाकार अशी वत्रववध ओळख करून देणारा लेख. 
व्यवक्तपवरचयही चाांर्गला.– माधवरावाांचे किृधत्व, आकाांक्षा, जीवन, र्ग णववशषे, त्याांची वृत्ती, व्यवक्तत्वदशधन 
घडवणारा. वदलदार, उमदी वृत्ती. ‘पराभिूाांचे कैवारी.’ अव्वल दजाचा कवी व सांशोधक. ‘माधव जूवलयन’ य र्ग. 
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शब्दसांशोधन. छांदसांशोधन. याप ढे रसचचा करण्याचा माधवरावाांचा सांकल्प. र्गद्यलेखन. कवी व सांशोधन अशा 
दोन प्रविभाांचे माधवरावाि द्वांद्व. उत्तराय ष्ट्याि सांशोधनप्रविभेचा प्रभाव. स रस काव्यलेखन नाही. भाषाश द्धीच्या 
अवभवनवशेाने आरांभीच्या र्गद्यलेखनाि कृवत्रमिा, बोजडपणा. ‘त्स्िविवनष्ट नवावभवनवशेी.’  

 
७७. आमच्या डोक्यावरील छत्र नािीसे झाले! : लीलाबाई पटवधधन / ज्योत्स्ना, मे १९४० / दोन पृष्ठे. 
 
बह िेक भार्ग ‘‘आमची अकरा वष’े’ मध्ये झाला आहे. (१) स्विःचे द ःख. (२) माधवराव टॉड्ला सवध 

श्रेय देि. (३) म लाम लींना वसनेमार्गृहाि बघून, पोषाख, चैन करिाना बघून वखन्न होि. ‘आधी वमळवा, मर्ग 
वमरवा’ म्हणि. (४) र्गरीब, कष्टाळू ववद्यार्थयांना उते्तजन. (५) माधवरावाांची वृत्ती, कवविाांची म ळे याांबाबि 
वनवाळा. (६) पैशाच्या बाबिीि अत्यांि व्यवत्स्िि. (७) एकटे राहण्याची लहर येई. 

 
७८. माधवराव पटवधधन : व्यणक्त व वाङमय : माधव केशव काटदरे / ज्योत्स्ना, मे १९४० / ५।।–६ पृष्ठे. 
 
माधवरावाांचे व्यवक्तमत्त्व समजण्यास साहाय्यक होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा लेख. (१) प्रिम–पवरचय 

माडखोलकराांमाफध ि. ‘नवय र्ग’मध्ये माधवरावाांच्या प्रकावशि झालेल्या कवविा. (२) याप ढील र्गाठीभेटी. 
त्याांिील र्गप्पपाांचे ववषय. त्यािून ववववध ववषयाांवरील माधवरावाांची मिे. उत्तरोत्तर त्याांि कशी पक्विा येि रे्गली 
याचे वदग्दशधन. ‘जूवलयन’ नाव त्याांना द सऱया एका व्यक्तीने वदले होिे. (३) पटवधधनाांच्या महत्त्वाकाांक्षी, 
ववकासोत्स क मनाची कौट ांवबक जीवनाि होणारी क चांबणा सूवचि करणारे महत्त्वाचे उद्गार (१९३२ िे ३४ च्या 
दरम्यान). (४) माधवाांच्या कवविासांग्रहाच्या प्रकाशनानांिर त्याांना माधवरावाांचे रे्गलेले पत्र. (५) दत्त र्गणेश 
काळे याांना योग्य बोध करून त्याांच्या पवरत्स्ििीला वदलेली कलाटणी. काळ्याांच्या पत्रािून उिारा. 

 
७९. माधवराव : काव्य आणि र्ीवन (वदग्दशधनात्मक) : वव. स. खाांडेकर / ज्योत्स्ना, मे १९४० / पृ. 

८९–९२. [समाववष्ट ‘‘र्गोफ आवण र्गोफण’’, वव. स. खाांडेकर, १९४६.] 
 
(१) कवीचे काव्य व वैयवक्तक जीवन चबब–प्रविचबब मानण्याि अन्याय. (२) कवीची जीवनाकडे 

बघण्याची दृष्टी, त्याच्या व्यवक्तत्वाचा ववकास याांचा शोध घेण्याचा छोटासा प्रयत्न. त्याांच्या आरांभीच्या व 
अखेरच्या कवविाांच्या ि लनात्मक अवलोकनािून. (३) प ढेप ढे आय ष्ट्यािल्या अनेक कटू अन भवाांम ळे त्याांचा 
जीवनववषयक दृवष्टकोण अवधक व्यावहावरक झाला. वदवसेंवदवस रवसकिेवर पाांवडत्याचा व काव्यावर 
व्यवहाराचा अवधक पर्गडा. अलीकडच्या त्याांच्या कवविा वाचिाना त्याांच्या पूवधकवविेच्या चाहत्याला 
च कल्यासारखे वाटे. आपण प्रौढ झालो आहो हे ववसरून जाण्याची त्याांची शक्ती आय ष्ट्यािल्या अनेक लढायाांनी 
कमी केली होिी. 

 
८०. पे्रम आणि माधवराव : ववठ्ठलराव घाटे / ज्योत्स्ना, मे १९४० / पृ. ४५–५२. [समाववष्ट : 

‘‘ववचारववलवसिे’’, ववठ्ठलराव घाटे याांचा लेखसांग्रह / १९७३ / पृ. १०३–११७.] 
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माधवरावाांची पे्रमववषयक दृष्टी, ित्त्वज्ञान स्पष्ट करणारा, वनकट पवरवचिाने वलवहलेला महत्त्वाचा लेख. 
अनेक प्रश्नाांना, ववचाराांना चालना देणारा. काही व्यवक्तर्गि वनदेश. (१) माधवरावाांच्या असामान्य लोकवप्रयिेचे 
कारण त्याांची पे्रमर्गीिे. मराठी पे्रमकवविेवरील ब रखा काढून विला मोकळ्या वािावरणाि आणले. ित्कालीन 
पाश्वधभमूीवर पे्रममूिीचे वचत्रण. (२) माधवरावाांचे जीवन समजून घेिाना र्गज्जलाांचा वापर जपून–न केला िरीही 
चालेल. िो माधवरावाांचा कल्पनाववलास. नवीन चाली मराठीि आणण्याच्या हेिूने बऱयाच र्गज्जलाांचे लेखन. 
‘श्यामलेस’, ‘हृदयराणी’, ‘पे्रम कोणीही करीना’, ‘िेिे चल राणी’ या र्गज्जलाांचे वववचेन. (३) माधवरावाांची 
प्रीिीची मीमाांसा ‘‘ववरहिरांर्ग’’, ‘‘ि टलेले द व’े’, ‘‘स धारक’’ मध्येच. त्याांि माधवरावाांची स्वान भिूी. 
‘‘ववरहिरांर्ग’’, ‘‘ि टलेले वदव’े’ मध्ये ववलक्षण साम्य. जर्गाच्या कटू अन भवानांिर चककराची मूिी त्याांनी 
वनर्दमली. िो मरिाना ध्येयवाद सोडिो. [हे बरोबर नाही] इांदू व शारदा पे्रमाचा अव्हेर का करिाि समजि 
नाही. इांदू दैववादी, morbid. (४) ‘‘स धारक’’ माधवरावाांच्या आत्म्याचे वचत्र. वासू माधवरावाांना डोळ्याांप ढे उभे 
करिो. िो त्याांच्या wishful thinking चे फल आहे. (५) माधवीय पे्रमिांत्राचे सवधसामान्य समालोचन. वनष्ट्काम 
पे्रमयोर्ग. पे्रमवणधनाि सामावजक जीवनामधला एक cross–section कापून घेिला. वर्गधकलहाचे रूप. 
माधवरावाांच्या स्त्रीववषयक पे्रमाि प त्रभक्तीचे वमश्रण. 

 
८१. माधवरावाांची पे्रमगीते : र्गां. भा. वनरांिर / जोस्त्ना, मे १९४० / पृ. ९३–९७. [समाववष्ट ‘‘ग्रांिाांच्या 

सहवासाि’’ / र्गां. भा. वनरांिर / माचध १९४५ / पृ. ८८–९९] 
 
माधवरावाांमार्गील िरुण वपढीिील डोळस चाहत्याचा लेख म्हणनू महत्त्व. वव. द. घाटे याांच्या 

लेखाबरोबर वाचण्यासारखा. पण काहीसा एकाांर्गी. (१) िरुण मनािील पे्रमववषयक भावना प्रिम 
र्गोचवदाग्रजाांनी मोकळेपणाने व्यक्त केल्या. पण त्याांनाही िोडा साांप्रदावयकपणा पत्करावा लार्गला. त्या 
साांप्रदावयकिेचा खोटा बडेजाव बाजूस सारून िरुण मनाला माधवरावाांनी बोलके केले. पे्रमकाव्याला प्रविष्ठा 
वमळवनू वदली. (२) माधवरावाांच्या पे्रमभावनेचे वणधन. पे्रम ही स्वयांपूणध, स्वयांवसद्ध भावना आहे. िे जीवनािील 
स्वप्पन आहे. िे स्वप्पन पारखून पाहण्याची त्याांस भीिी वाटिे. स्त्रीहृदय याबाबिीि बवेफकीर, वनब धद्ध, लहरी, 
खोडकर. म्हणून िरुण आपल्या भावना अस्फ ट ठेव ू इत्च्छिो. ही ओढ चूक असली िरी ‘सहज’ आहे. 
‘प रुषाच्या जीवनाचे साफल्य अशा (वस्त्रयाांसारख्या) अप्रब द्ध प्राण्याांच्या सहान कां पावर अवलांबून असाव े हाही 
एक दैवद र्दवलासच!!’ (३) शलेीने पे्रयसीपेक्षा पे्रमावरच पे्रमावरच पे्रम केले म्हणून त्याचे जीववि भकास होि 
रे्गले. िसे माधवरावाांचेही. पण काव्यात्म जीवनाच्या राखेिून पाांवडत्यरूपाने प नजधन्म घेणारे माधवराव शलेीच्या 
प ढे रे्गले. 

 
८२. माधवरावाांची काव्यसृष्टी : द. के. केळकर / ज्योत्स्ना, मे १९४० / पृ. ८१–८६. [समाववष्ट : 

‘‘सावहत्यववहार’’/ द. के. केळकर याांचा लेखसांग्रह / जून १९४४.] 
 
िोडक्याि माधवरावाांच्या कवविा, ववशषे याांचा पवरचय. (१) भरपूर वनर्दमिी करीि होिे. अकस्माि 

मृत्यू. रचनेचे वैप ल्य. िसेच ववद्वत्त्व व कववत्व एकत्र. (२) ह बेहूब शब्दवचते्र रेखाटणे हे वैवशष्ट्य. पण 
किानककौशल्य नाही. काव्यसांवादचाि यध. (३) वनसर्गधसषृ्टीचे ववलोभन कमी. केवळ वनसर्गधवणधने िोडी. इिरत्र 
िी मानवी जीवनाची, भावनाांची पाश्वधभमूी. (४) सभोविालच्या समाजजीवनाचे पडसादही आहेि. मािेच्या 
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स्मृिीने कवीचे अांिःकरण उचांबळून येिे. (५) पण रसोत्कषाची परमोच्च सीमा पे्रमकाव्याि. पे्रमभावनेच्या ववववध 
छटा हळूवारपणे रांर्गववल्या आहेि. 

 
८३. एक क्राांणतकारक कवी माधव रू्णलयन : ना. म. वभडे / ज्योत्स्ना, मे १९४० / पृ. ६७–६९. 
 
माधवरावाांच्या काव्याच्या प्रवसवद्धकाली त्याचे स्वार्गि कसे झाले, त्या काव्यासांबांधीच्या प्रविवक्रया काय 

झाल्या हे समजण्यास उपयोर्गी. (१) रुबायाांच्या भाषाांिराचे यिायोग्य चीज झाले नाही या भावनेने, यशवांि–
वर्गरीशाांइिका बोलबाला वायास आला नाही म्हणून, टीकाकाराांच्या करड्या नजरेिून स टले नाहीि म्हणून, 
लोकवप्रयिेच्या कसोटीस उिरले नाहीि म्हणनू माधवराव स्विःच्या काव्याववषयी उदासीन असि. त्याांच्या 
काव्यवनर्दमिीवरही याचा पवरणाम झाला असावा. पवहल्या उमेदीिल्यासारखी काव्यरचना त्याांच्याकडून प ढे 
घडली नाही. (२) उपहासकाव्याची र्गणना अधम काव्याि. िरी कौशल्य हव.े उपहास–खांडकाव्याांना मराठीि 
मान्यिा वमळवनू वदली. (३) त्याांच्या काव्याि स्फूिीची खळबळ, भावनोदे्रक असले िरी वववचेकपणा व 
स सांबद्धिा याांचाच प्रकषध. केसचपजणाचाच प्रकार. (४) माधवरावाांच्या प्रवसद्धीला ‘‘वकरण’’ वरील टीका, 
केशवक माराांची ववडांबने कारण. (५) ‘य र्गप्रविधक कवी’ म्हणून ववशषे. ववचार व रचना याबाबिीि मराठी 
कवविेि क्राांिी घडवनू आणली. 

 
८४. डॉ. माधवराव पटवधधन सामाणर्क टीकाकार (चचात्मक) : मा. दा. अळिेकर / ज्योत्स्ना, मे 

१९४० / पृ. ३७–४१. 
 
‘माधवरावाांची सामावजक टीकाकाराची भवूमका ववशद करणारा ववस्िृि लेख अळिेकराांकडून आला 

होिा. पण उवशरा आल्याने साराांशरूपाने छापला.’ अशी सांपादकीय टीप. – सामान्य लेख. िोडी ववचारप्रवृत्त 
करणारी, वादमूल ववधाने. (१) माधवरावाांचा सवधसाधारण र्गौरव. भाषेच्या शास्त्रीय स्वरूपाकडे लक्ष देणाऱया 
िोड्याांपैकी एक. सामावजक प्रश्नाांवर प्रत्यक्ष लेखन नाही. पण ‘‘ववरहिरांर्ग’’, ववशषेिः ‘‘स धारक’’वरून शोध 
घेण्याचा प्रयत्न. राजकीय उल्लेख फारसे नाहीि. जहाल–मवाळाांि समिोल. आर्गरकराांचे सामावजक 
स धारणेि अन र्गामी. (‘‘स धारक’’ची कादांबरी फार स रेख झाली असिी.) श्यामाच्या वचत्राि येणाऱया य र्गािील 
ववकृिीचा कवडसा. (२) ‘‘ववरहिरांर्ग’’च्या आधाराने त्याांची पे्रमववषयक भवूमका. (३) ‘‘स धारक’’चा ववचार. 
सरला आरांभी िरला–वासू पे्रमास प्रविकूल असिे. प ढे अन कूल होिे. खरी स धारकी म्हणजे भिूदया. (४) 
व्यवक्तववकसनास पूणध वाव व वववाहाला पे्रमाचे अवधष्ठान या ित्त्वाांवर भर—सामावजक टीकाकार म्हणूनही 
त्याांचा दजा मोठा. जर्गले असिे िर अवधक पवरणिी झाली असिी. 

 
८५. थोडक्यात माधव रू्णलयन : कवव यशवांि / ज्योत्स्ना, मे १९४० / पृ. १३६–१३८. 
 
सांपादकीय प्रास्िाववक—यशवांिाांना लेख वलवहण्याची ववनांिी. विचा अव्हेर करणारे यशवांिाांचे पत्र. 

प न्हा त्याांना ववनांिी. मर्ग लेख. (१) आध वनक कवींि अग्रपूजेचा मान माधव जूवलयनाांचा. माडखोलकराांच्या 
प्रश्नाला उत्तर. (२) चोखांदळपणाचा त्याांच्या वठकाणी अविरेक. भाषाश द्धी ित्त्वदृष्ट्या समिधनीय असली िरी 
सौंदयधदृष्ट्या हावनकारक. [महत्त्वाचा आके्षप.] (३) माधवरावाांची कवविेची व्याख्या अठराव्या वषी त्याांनी 
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वलवहलेल्या पत्रािून : ‘कवविेिून उन्हउन्ह िाजे रक्त खेळि असले पावहजे.’ ही व्याख्या, आवण ‘िेिे चल 
राणी’, ‘सांर्गमोत्स क डोह’, ‘भ्रान्ि ि म्हा का पडे’ या िीन कवविा म्हणजे ‘िोडक्याि माधव जूवलयन.’ याांचाच 
ववस्िार म्हणजे त्याांची प्रदीघध काव्ये. (४) एके काळचे काव्यात्म माधवराव जीवनाच्या अन भवानांिर आय ष्ट्याकडे 
िडजोडीच्या दृष्टीने पाहू लार्गले. 

 
८६. फासी िाषेचे पणिले मिाराष्रस्थ प्राध्यापक : र्ग. र. दांडविे / सहववचार, ऑर्गस्ट १९४० / पृ. 

४९–५२. 
 
८७. प्रियपांढरीचा वारकरी कै. माधव रू्णलयन : शाांिाराम (नार्गपूर) / यशवांि, अां. १२९, जानेवारी 

१९४२ / पृ. २०–२२. 
 
८८. माधव रू्णलयन आणि पे्रम : नीळकां ठ म्हाते्र / ‘नयन’, फेब्र वारी १९४२, व. १ अां. ७ / पृ. २५–२६. 

[म. वन] 
 
८९. केर्शवसुत आणि डॉ. माधवराव पटवधधन : रा. श्री. जोर्ग / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, जानेवारी 

१९४५ / पृ. २–८. 
 
९०. माधव रू्णलयन : मिाराष्राचे प्राणतणनणधक कणव : ना. र्ग. जोशी / अवभरुवच, मे १९४५, व. ३, अां. ४ 

/ पृ. ५१–५३ : [समाववष्ट : ‘‘सावहत्यवववचेन’’, लेखसांग्रह, ना. र्ग. जोशी / १९६८ / पृ. १५८–१८०]. 
 
(१) [व्यवक्तदशधन] काव्यात्म, लढाऊ, वचवकत्सक, आवण मानव्यपे्रमी अशा एकमेकाांना ववरोधी पण 

योग्य प्रमाणाि वमश्रण झाल्याम ळे एकसांघ होऊ शकलेल्या चार प्रकारच्या मनोवृत्ती माधव जूवलयनी 
भावकाव्याि वदसिाि. या चार वृत्ती महाराष्ट्राच्या प्राविवनवधक आहेि. परांि  त्याांिच माधवरावाांची मयादा. 
त्याांच्या मनोवृत्तीची बैठक आध्यात्त्मकिेला, र्गूढवादाला ववरोधी. ब वद्धर्गम्य भौविक सृष्टीशी िी रममाण होणारी 
आहे. ही िार्दकक, जडवादी वृत्ती िकािीि, चैिन्यमय सत्याचे कसे आकलन करणार? जार्गविक महाकवी 
होण्याला भव्योत्कटिा, र्गूढर्गांभीरिा आवण ववशाल कल्पकिा लार्गिे विचा अभाव त्याांच्या काव्याि आहे. िे मोठे 
कवी आहेि, कारण िे सहान भिू, सौजन्यशील असे कल्पक, रवसक, आवण चि र शब्दवशल्पी आहेि. महोदार 
वृत्ती (२) [कववत्वदशधन.] (‘‘ि टलेले द व’े’, ‘‘नक लालांकार’’, ‘‘मध लहरी’’ याांची ‘महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रके’ि 
वरे्गवरे्गळ्या वळेी आलेली परीक्षणे येिे एकत्र केली आहेि.) ‘‘ि टलेले द व’े’ : त्याचे कौि क. सौंदयधदशधन. 
ववववधिा दशधन. (अ) अांिर्गधि पाहाणी. (ब) रचनावनयमाांच्या दृष्टीने पाहाणी. स नीिाांचे रचनादृष्ट्या पृिक्करण. 
भाषासरणी. या १०१ स नीिाांिील वकिी स नीिे उत्कृष्ट? कमी. कारण, उत्कट ववववधिेची उणीव. चककराचे 
जीवन फारसे खळबळीचे नाही. उत्तम सांग्रह.—‘‘नक लालांकार’’ : पवरचय. ‘कोप’ श्लोकत्व पावला. 
‘‘स धारक’’—‘‘नक लालांकाराां’’ि अांिर. ‘‘नक लालांकारा’’चा वचत्रफलक मयावदि. आयेची िपासणी. 
अलांकारवैववध्य. भाषा. श्र िोवक्त. र्ग णशाली ‘‘नक लालांकार’’.—‘‘मध लहरी’’. माधव जूवलयन अांिम धख होि 
चालले होिे. िे भावकवी म्हणून प्रिम अविशय उत्कट. िे कमी होि रे्गले. पांवडि कवी म्हणनू ख्यािी. पण 
भावकवीच वप्रय. 
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९१. माधव रू्णलयनाांचे ओझरते दर्शधन : (ज. ना. ढरे्ग?) / ‘वक्षविज’, (ठाणे, सांपादक माधव र्गडकरी) 

/ जून १९४७, व. १ अां. १ / पृ. १५–१८. 
 
९२. कै. कणव माधव रू्णलयन याांच्या आठविी : वव. के. महाबळेश्वरकर / भारिी, वदवाळी अांक, १० 

नोव्हेंबर १९४७ / पृ. ५२–५६. 
 
चाांर्गल्या आठवणी.–माधवरावाांच्या कवविेचे वडे. श्री. के. क्षीरसार्गराांबरोबर सािारला माधवरावाांच्या 

र्गजला म्हणि माळावर चाांदणी रात्र जार्गववली. माधवरावाांववषयी आदर–भवक्तवमवश्रि भाव. माधवरावाांचा 
वनमधत्सरीपणा. नवीनाांच्या र्ग णाांचे कौि क करून प्रोत्साहन देणारी वृत्ती. मोठेपणाचा देखावा नाही. 
म सलमानाच्या द कानािून माल न घेण्याचे धोरण. अन्यायाची ववलक्षण चीड. 

 
९३. माधवरावाांचे चणरत्र कोिी णलिावे? : श्री. के. क्षीरसार्गर / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७. 
 
माधवरावाांचे चवरत्र वलवहण्यास आवश्यक र्ग ण कोणिे? चवरत्रववषय होणाऱयाचे र्ग णववशषे. 

मोठेपणाइिकीच क िूहलजनकिा हवी. अांिरांर्गािील खळबळींना महत्त्व. चवरत्र वलवहण्यास अर्गदी अयोग्य 
कोण?—पत्राांच्या रांकेचा प्रसांर्ग. माधवरावाांच्या चवरत्रािील र्गूढ आपल्याला ठाऊक आहे असे साांर्गणारे अनेक. 
असे कसे? माधवरावाांची स्वभावप्रकृवि.—चवरत्रकार समकालीन असूनही समानधमा हवा. आध वनक कवींच्या 
रूपाने महाराष्ट्राि जन्माला आलेल्या ‘मानवी नम न्या’चे आकलन करण्याची पात्रिा हवी. कल्पक सहृदयिा 
आवण सहृदय कल्पकिा कवविाांची सांर्गिी लाविाना हवी.—माधवरावाांच्या शब्दशलैीिील दोष.—ववठ्ठलराव 
घाटे माधवरावाांचे चवरत्र वलहायला पवहले अवधकारी नांिर शां. के. कानेटकर. 

 
९४. माधवराव पटवधधन : नी. अ. पोखारे / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७ / पृ. २५–२८.  
 
चवरत्रपर, सामान्य लेख. 
 
९५. ‘‘ ‘माधवराव’ म्ििरे् मला र्ादूचा प्रयोग वाटतो!’’. [कै. ‘माधव ज्यणूलयन’–स्मृणत–तरांग] : 

र्गोचवद झोकरकर / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७ / पृ. १८–१९. 
 
सामान्य, वैयवक्तक आठवणीपर लेख. –भा. रा. िाांबे म्हणि, ‘‘माधवराव म्हणजे मला जादूचा शब्द 

वाटिो!’’ 
 
९६. मनस्वी माधवराव : वा. श्री. प रोवहि / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७. 
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भाववकाचे स्मृविवांदन. पवहली भेट–१९२६. नांिर १९३३–नावसक, महाराष्ट्र कववसांमेलनाच्या वळेी. 
िेव्हाच्या भाषणाची आठवण. एका मराठी वशक्षकाला, त्याच्या पत्रानांिर, पटवधधनाांनी आपल्या समग्र वाङ
मयाची भेट वदल्याचा सांस्मरणीय प्रसांर्ग.  

 
९७. माधवराव पटवधधनाांची पृथगात्मता : यशवांि कावनटकर / प्रवत्रभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७ / 

पृ. २९–३०, ३३. 
 
माधवरावाांनी रांर्गववलेल्या भावना व त्याांची शलैी याांचे िेज स्वयांभ.ू त्याांच्या प्रणयभावनेचे ववश्लेषण. 

पटवधधनाांची भाषा. 
 
९८. माधव रू्णलयन आणि गूढवाद : र्गां. भा. वनरांिर / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७ / पृ. २१–

२४, ३१–३२. 
 
र्ग ढवादाचे प्रास्िाववक वववचेन. माधवरावाांच्या पे्रमर्गीिाांि पे्रममार्गी र्ग ढवादाचे स्वरूप व्यक्त झाले िे 

स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या लेखाि केला आहे. माधवरावाांनी केशवस िाांच्या र्गूढवादी कवविेवर केलेल्या टीकेचे 
समिधन, स्पष्टीकरण. पे्रममार्गी रू्गढवादाचे माधवराव साधक होिे. 

 
९९. कै. लीलाबाई पटवधधन : (श्रद्धाांजली) य. वद. पेंढरकर / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, एवप्रल–जून 

१९४९. 
 
१००. पटवधधन, माधव लत्रबक : र्गां. दे. खानोलकर / ‘‘अवाचीन मराठी वाङ्मयसेवक’’, खां. ३ / १९४९ / 

पृ. २–५०.  
 
(१) चवरत्रववषयक वटपण. (२) प्रवसद्धीचा आरांभ (३) फासी–मराठी कोश. काही लेखनसांकल्प. (४) 

‘‘ववरहिरांर्ग’’—जन्मकिा. ‘‘ि टलेले द व’े’मधील व्यवक्तर्गि घटनाांचे पडसाद. (५) ‘‘स धाकर’’—भाष्ट्य. (६) 
‘‘नक लालांकार’’ प ण्यािील मत्सरी कववब्र वाबिलच्या विरस्कार–सांिापािून. ‘‘नक लालांकारा’’च्या लेखनाच्या 
वळेी िे कववब्र व हयाि होिे. (७) उमरखय्यामच्या रुबायाांची भाषाांिरे; ‘‘र्गज्जलाञ्जवल’’, ‘‘स्वप्पनरञ्जन’’ याांचा 
पवरचय. ‘‘मध लहरी’’. इिर र्गद्य लेख. लेखाअखेर माधवरावाांचे वाङ्मय, त्याांच्यावरील वाङ्मय याांची यादी.  

 
१०१. माधव रू्णलयन याांची काव्यव्यक्ती : र्गो. के. भट / ‘सावहत्य’, वडसेंबर १९४९, व. ३ अां. २ / पृ. 

४६–६०. [‘‘मध धारा’’ लेखसांग्रह, र्गो. के. भट / जानेवारी १९५३ / २३ पृष्ठे.] (१९४४ च्या पटवधधन–
स्मृविवदनी महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे, मध्ये न. चच. केळकराांच्या अध्यक्षिेखाली झालेले व्याख्यान). 

 
महत्त्वाचा, मूलभिू प्रश्न उपत्स्िि करणारा लेख. माधव जूवलयनाांची काव्याची (अवभ) व्यक्ती, आवण 

काव्यािील (काव्याि वदसणारी) व्यक्ती यासांबांधी. त्याांच्या काव्याचे ममध शोधणारा लेख. (१) बाह्य वैवशष्ट्य हे 
आिा र्गौण. पाांवडत्य व प्रणय या दोन उपाधी र्गैरसमजोत्पादक. त्याांि माधव जूवलयनाांच्या काव्याचे ममध नाही. 
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(माधव जूवलयनाांच्या पे्रमभावनेचे वणधन. त्याांची पे्रमववषयक दृष्टी.) (२) कववमन. त्यािील दोन वभन्न प्रवृत्ती 
‘भावजीवी मन’ आवण ‘सौंदयधभोजी मन’. आत्मवनष्ठ व वस्ि वनष्ठ कवी. बह धा या दोहोंपैकी एक पारडे जड. 
माधव जूवलयन वस्ि वनष्ठ कवी. वस्ि वनष्ठ मनोवृत्ती. यािच त्याांचे सामर्थयध. अनेकववध उठावदार व्यवक्तवचते्र. 
प्रसांर्गाांची, क्षणाांची वचते्र, पण यािच मयादा. अांिम धखिा नाही. (‘‘ववरहिरांर्ग’’ अपवाद. दोन वृत्तींचा समिोल.) 
चारुिा आहे, पण र्गांभीरिा नेहेमीच आहे असे नाही. जीवनववषयक ित्त्वज्ञान वनमाण होि नाही. (३) 
काव्यािील व्यवक्तमत्त्वाचे वणधन. प्रीविववषयक. सामावजक भावना–पण िी समिा, समाजसत्तावाद यापलीकडे 
रे्गली नाही. माधव जूवलयनपेक्षा माधवराव पटवधधन श्रेष्ठ. 

 
१०२. माधव रू्णलयन (वाङ्मयणवषयक मूल्यमापन) : मािंण्ड वनळकां ठ र्गलर्गलीकर / ‘य र्गवाणी’, 

जानेवारी १९५०, व. ५, अां. १ / पृ. ८–१८. [म.वन.] 
 
१०३. गडकरी व माधव रू्णलयन : श्री. के. क्षीरसार्गर / रवववारची लोकसत्ता, १० फेब्र वारी १९५२ / पृ. 

४ / स खसांवाद ३ (१८). 
 
१०४. कै. माधव ज्यणूलयन : म. श्री. दीवक्षि/ साप्ता.वववके, २९ नोव्हेंबर १९५३ / पृ.४. [समाववष्ट : 

‘‘सावहत्त्यकाांच्या सहवासाि’’ / म. श्री. दीवक्षि / १९६३].  
 
पटवधधनाांच्या १४व्या स्मवृिवदनावनवमत्त वलवहलेला सवधसाधारण छोटा लेख. 
 
१०५. ‘ प्रियपांढरीचा वारकरी’ : भ. श्री. पांवडि / सह्यावद्र, सप्टेंबर १९५४ / ८ पृष्ठे. महाराष्ट्र सावहत्य 

पवरषद, प णे मध्ये २९ नोव्हेंबर १९५३ ला पटवधधन स्मृविवदनावनवमत्त वदलेले भाषण–चकवचत् फेरफार करून. 
[समाववष्ट, ‘‘सांचय,’’ लेखसांग्रह, भ. श्री. पांवडि/ १९६६]. 

 
समग्र माधवरावाांवर भाषण. माधवरावाांचे र्गद्यपद्य वाङ्मय, िसेच त्याांचे चवरत्र. याम ळे लेख धाविा 

झाला आहे. पण पवरश्रमपूवधक ियार केलेला. (१) प्रास्िाववक. माधवराव–प्रा. पांवडि याांचे सांबांध. 
‘माधवरावाांचा चपड हा वास्िववक जाविवांि भावकवीचा होिा.’ लीलाबाई, खानोलकर, वर्गरीश याांच्या चवरत्राांचा 
अप रेपणा. ‘केवळ सत्यान्वषेण या दृष्टीने अजूनदेखील त्याांच्या वास्िव चवरत्राचे लेखन शक्य आहे. परांि  अद्यावप 
त्याांच्या सांपूणध सावहत्यावरील समालोचनाचा एकही ग्रांि वनमाण झालेला नाही. िो अर्गोदर प्रवसद्ध होणे 
आवश्यक आहे.’ (२) वववचेनािध घेिलेली काव्ये. १९२३–२८ हा कालखांड कववत्वाच्या ववकासाच्या दृष्टीने 
महत्त्वाचा. (३) पे्रम आवण प्रणय. पे्रमाि आांिवरक सौंदयध; प्रणयाि बाह्य ववभ्रमाांचे आकषधण. (४) माधवरावाांची 
कवविा उच्च पायरीच्या प्रणयाने पवरपूणध. प्पलेटॅावनक लव्हचे ववचार कोिे, खोटे, अव्यवहायध. (५) माधवरावाांचा 
काल. (६) सवोत्तम काव्य ‘‘ववरहिरांर्ग’’. (७) िारुण्य, प्रीिी आवण स्त्री. (८) ‘‘स धारक’’ यशस्वी होण्याचे 
कारण. (९) मायबोलीचा अवभवनवशे की िऱहेवाईकपणा? (१०) माधवरावाांववरुद्ध कारस्िान. डेक्कन एज्य केशन 
सोसायटी राजीनामा प्रकरण. माधवरावाांचे वस्त्रयाांच्या मानसशास्त्राववषयी र्गाढ अज्ञान. (११) कवविाांम ळे 
सामावजक बदनामी. म्हणून माधवराव शास्त्रीय ग्रांिरचनेकडे वळले. (१२) व्यविि त्स्ििीि स्फ रलेल्या कवविा. 
माधवरावाांच्या प्रणयाची पवरणिी वचरांिन प्रीिीि झाली असिी. 
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१०६. माधव ज्युणलयन : पांवडि आवळीकर / स षमा, एवप्रल १९५५.  
 
१०७. माधव रू्णलयन : एक प्रयोगर्शील कवी : र्गो. वव. करांदीकर / सत्यकिा, जानेवारी १९५८ / २।। 

पृष्ठे. म ां. म. ग्रांिसांग्रहालयाने साजऱया केलेल्या पटवधधन–स्मृविवदनावनवमत्त (१९५७) आयोवजि केलेल्या 
पवरसांवादािील भाषण. [समाववष्ट: ‘‘परांपरा आवण नविा,’’ लेखसांग्रह, र्गो. वव. करांदीकर / १९६७ / पृ. १८३–
१८९]. 

 
(१) वनव्वळ प्रयोर्गशीलिेच्या दृष्टीने माधव जूवलयन हे केशवस ि आवण मढेकर याांच्याांमधील द वा 

आहेि. ही प्रयोर्गशीलिा सजीव आवण साके्षपी. (२) माधव जूवलयनाांनी काव्याच्या जीवनववषयक आशयामध्ये 
मध्यमवर्गीय भावजीवन व त्याचा सामावजक सांदभध याांच्या स्वरूपाची उपहासपूणध व उपरोधर्गभध जाणीव हा 
नवीनच घटक अांिभूधि केला. मढेकराांना हा एकमेव वारसा आध वनक मराठी कवविेकडून. (३) हा नवा घटक 
अांिभूधि करिाना साधनही वरे्गळे. एका वनराळ्या शलैीची आवश्यकिा होिी. बोलभाषेशी जवळीक करणारी 
मराठमोळी शलैी आवण पाांवडत्याचे आडवळण साधणारी एक परभाषाप ष्ट वववक्षप्त शब्दकळा या दोहाांच्या 
सांघािािून हा नवा अन भव साकार करण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘स धारक’’मध्ये यशस्वी. ‘‘स धारक’’ वलवहणारे 
कवी म्हणनूच भववष्ट्यकाळ ओळखील. त्यासाठी वापरलेला छांद हाही खास त्याांचा स्विःचा आहे. (४) िरी एक 
वववचत्र असमाधान. त्याांच्या कलात्मक साहसाला साि करणारा कलात्मक समज नव्हिा. वाङमयीन 
व्यवक्तत्वाि कलावांिाला आवश्यक असणारा िटस्िपणा नव्हिा. 

  
१०८. कणवणवरे्शष व व्यणक्तणवरे्शष माधव ज्यणूलयन : श्री. के. क्षीरसार्गर / िरुण भारि, प णे, १४ वडसेंबर 

१९५८. 
 
महाराष्ट्र सावहत्य पवरषदेिफे माधवरावाांच्या स्मवृिवदनावनवमत्त वदलेल्या व्याख्यानाचा मो. रा. वाळांब े

याांनी सांपावदि केलेला र्गोषवारा. 
 
 १०९. कवी माधव रू्णलयन : वव. वा. पत्की / रवववारची लोकसत्ता, २९ नोंव्हेंबर १९५९. 
 
स्मृविवदनावनवमत्ताने पवरचयपर, माधवरावाांशी वनकट सांबांवधिाचा वजव्हाळ्याचा लेख. नव्या आठवणी, 

मावहिी. पवरचयािील अप्रवसद्ध प्रसांर्ग साांर्गणारा ववस्िृि लेख. (१) माधवरावाांचा मृत्यू एका व्यक्तीचा नसून 
एका कववसांप्रदायाचा. (२) आठवणी. (अ) माधवरावाांववषयी ववद्यार्थयांि पे्रम, आदर. (ब) ना. सी. फडके वके्त, 
माधवराव अध्यक्ष असे एक व्याख्यान. (क) प ण्याबिल पे्रम. ‘वनवान्ि’मधील आठवण. १९३७ पयंि ‘‘दौलि’’ 
(फडक्याांची काांदबरी) वाचली नव्हिी. (ड) कै. सी. बा. जोशी याांच्या ‘‘वनमाला’’ काव्यसांग्रहाला प्रस्िावना. 
(इ) डी. वलट्. (ई) ‘मनोहर’मधील १९३८ च्या पत्कींच्या लेखाच्या वनवमत्ताने माधवरावाांच्या जीवनाचे धाविे 
दशधन. (३) त्याांच्या काव्याची मोवहनी, सौंदयध. शब्द–योजना. (४) वैयवक्तक िोरवी. 
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११०. कवी माधव–ज्युणलयन : उषा पोिदार / द स्टाफ वमसलनी, श्री शाहू मांवदर महाववद्यालय, प णे 
१९६१–६२. 

 
 महत्त्वाचा, ववस्िृि टीकालेख. (१) माधवरावाांच्या काव्यप्रकृिीमध्ये एक मोठा अांिर्गधि सांघषध आहे. 

त्याांच्या आांिवरक आवण काव्याांिर्गधि व्यवक्तमत्त्वामध्ये एक फार मोठे द भांर्गलेपण आहे. पण हे व्यवक्तत्व पूणधपणे 
द भांर्गलेले नव्हिे हे भावकवविेला बाधक. (२) माधवरावाांची प्रकृिी ही खरी ववचारवांिाची होिी. माधवराव 
खऱया अिाने ‘‘स धारक’’मध्ये आहेि. या दोन म ख्य प्रमेयाांच्या (‘शोधाां’च्या) अन षांर्गाने वववचेन माधवरावाांच्या 
कवविेिील लोकववलक्षण पे्रमभावना; त्या काव्याच्या भावकाव्यस्वरूपाच्या मयादा, अप रेपणा. विच्या 
अवभव्यक्तीच्या मयादा व सामर्थयध. पवरष्ट्करणाच्या हव्यासाने मूळ काव्याला िडे रे्गले—‘‘स धारक’’मधील 
उपहास; त्यामारे्ग सखोल कणव. ‘‘स धारका’’िील स्वभाववचत्रण. माधवराव ववचारवांि होिे, पण ित्त्वज्ञानी 
नव्हिे. 

 
१११. माधव ज्युणलयन : एक आत्मलचतन : सरोवजनी वैद्य / महाराष्ट्र टाइम्स, रवववार, २ वडसेंबर 

१९६२. 
 
पटवधधनाांच्या २३ व्या प ण्यवििीच्या वनवमत्ताने आलेला छोटा लेख. पटवधधनाांसांबांधीचे नव्या वपढीिील 

वाङ्मयाभ्यावसकेचे क िूहलय क्त, आदरपूणध चचिन म्हणनू महत्त्व. पटवधधनाांना उिेशून केलेले ‘आत्मचचिन’ 
वाङ्मयसमीक्षणात्मक लेख नव्हे. लेवखकेच्या मनावरील सांस्काराचे वचत्र. पटवधधनाांववषयीच्या आत्मभावनाांचा 
आववष्ट्कार. त्याच्या वरे्गळ्या स्वरूपाम ळे लक्षणीय. (१) पटवधधनाांच्या जीवनाभोविी आवण काव्याभोविीही 
र्गूढरम्य आकषधकिेचे वलय.–व्यवक्तमत्त्वािील एकाकीपणा. अर्गदी सामान्य र्गोष्टीसाठी मोठा झर्गडा द्यावा 
लार्गला. त्यामारे्ग प्रखर ध्येयवाद नव्हिा. एकाकीपणाने स्विःशी व इिराांशी वनत्य झ जां. (२) काव्याचे नव े
मूल्यमापन स रू झाले. ित्कालीन नावीन्याची झळाळी ओसरली. काही ओळींि सचे्चपणा. प ढे वमसळ. 

 
११२. अन दार व्यवहारवादी सांप्रदायाचे औद्धत्य कै. माधवराव पटवधधन : पे्रमकल्पना आणि पे्रमर्ीवन : 

श्री. के. क्षीरसार्गर / केशरी, श क्रवार, २९ नोव्हेंबर १९६३. [‘‘स्वप्पनभमूी’’च्या प्रस्िावनेि याच लेखािील आशय 
अवधक मोकळेपणाने, उघडपणाने आला आहे.] 

 
(१) ‘रोमतॅ्ण्टक कवीं’ची कवविा समजून घेिाना कवीच्या अांिरांर्गाि आवण अन भिूीि वशरावयास हव.े 

(प . र्ग. सहस्रब दे्ध, रा. ब. आठवले याांवर प्रच्छन्न टीका)–स्त्री–पे्रमावरील कवविा.–‘स्त्री–प रुषाांमधील पे्रम हे 
एक आकषधणही आहे आवण एक धाडसही आहे.’ वप्रय व्यक्तीने वदलेले द :ख म्हणजे कृपाप्रसाद. ‘रोमतॅ्ण्टक 
पे्रमा’िील ही अपार सावत्त्वकिा–ही स्त्रीप रुषाांिील ‘मध राभक्ती’… माधवराव पटवधधनाांनीच मराठीि… आणली. 
(२) िरुण म लीबिल वनष्ट्काम आकषधण. असे आकषधण माधवरावाांना प ण्यािील एका ‘वधट कल्या पोरी’ बिल. 
(३) पण ‘रवववकरण मांडळािीलच बायॉलॉजीचे प्रोफेसर, हाटध स्पेशावलस्ट नाना रानडे, माडखोलकर 
याांच्यासारख्या धूिध आवण धोरणी वास्िववाद्याांनी माधवराव पटवधधनाांसारख्याच्या ध्येयात्मक पे्रमाचा फैसला 
करायला बसणे यासारखी ध्येयवादाची कू्रर िट्टा कोणिी असू शकेल?’ ‘या अन दार व्यवहारवादी सांप्रदायाने 
माधवरावाांची चौकशी करण्याचे जे औद्धत्य दाखववले त्याच्याप ढे ववठ्ठलराव घाटे याांच्यासारख्या महाब वद्धमान 
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आवण वदलदार वमत्रानेही मान ि कवावी हे पवहले आियध’; माधवरावाांचे आकलन करण्याच्या कामी ववठ्ठलराव 
ट ांके पडले. — ‘जे वकत्येक पांवडिाांना जमि नाही िे सामान्य प्राांजल ब द्धीच्या माणसाांना जमिे.’  

 
११३. कणववयध माधव रु्णलयन : अववनाश केळकर / कौस्ि भ, मे १९६४. 
 
११४. सहृदय कणवश्रषे्ठ–माधव रू्णलयन : वव. वा. पत्की / महाराष्ट्र टाइम्स, रवववार, २९ नोव्हेंबर 

१९६४. 
 
११५. प्रास्ताणवक : श्री. के. क्षीरसार्गर / प्रस्िावना, ‘‘स्वप्रभमूी’’ / २८ नोव्हेंबर १९६५ / पृ. साि िे 

एकवीस यािील काही भार्ग ‘महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका’, ज लै–सप्टेंबर १९६५ च्या अांकाि म वद्रि. ‘केसरी,’ २९ 
नोव्हेंबर १९६३ च्या अांकािील क्षीरसार्गराांच्या लेखािही [पहा, क्र. क. २–११२] यािील काही प्रविपादन आले 
आहे. 

 
माधवरावाांच्या चवरत्राचे ववशषे. ‘प रार्गामी म्हणनू वमरववणाऱया व्यक्तींकडून ज्याची प रोर्गावमत्वाबिलच 

नालस्िी व र्गाांजणूक झाली, अशा एका सरळ पण स्विांत्र प्रजे्ञच्या कवीचे िे चवरत्र आहे’. माधवरावाांच्या 
व्यवक्तमत्त्वाचे ववश्लेषण. माधवरावाांच्या जीवनाि आलेल्या वस्त्रयाांबिल अवहेलनेचे उद्र्गार.–माधवरावाांच्या 
व्यावसावयक शत्रूांनी केलेला त्याांचा चावरत्रयघाि.–वरदाप्रकरणावर भाष्ट्य.–रवववकरण मांडळािील 
व्यवहारवादाच्या भोक्त्याांवर टीका. 

 
११६. माधवराव पटवधधन याांची प्रीणतकल्पना : स . रा. च नेकर / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, एवप्रल–

जून १९६६ / पृ. ३९–४३. 
 
पे्रमान भिूी ही पटवधधनाांच्या काव्यलेखनामार्गील प्रम ख पे्ररणा. त्याांची पे्रमकल्पना म ख्यिः त्याांच्या 

भावकवविेिून प्रकट झाली आहे. ‘‘र्गज्जलाांजवल’’, ‘‘ि टलेले द व’े’, ‘‘स्वप्ररांजन’’ याांिील कवविाांिून 
आकारणाऱया पे्रमकहाण्या परस्पराांशी वमळत्याज ळत्या आहेि.–त्याांच्या बह िेक पे्रमकवविाांिून पे्रमसाफल्याच्या 
आशांकेिून वकवा ववयोर्गािील स्मृविरांजनािून वनघालेला अिृप्तीचा सूर भरून रावहला आहे.–पटवधधनाांच्या 
कवविाांिील पे्रमभावनेचे वणधन.– ‘सांर्गमोत्स क डोह’ व ‘पे्रम आवण मरण’ याांची ि लना. 

 
११७. माधवरू्णलयन आणि र्शोपेनिौर : पांवडि आवळीकर / ‘‘वाङ्मयचचिन’’, लेखसांग्रह, पांवडि 

आवळीकर / १९६७ / पृ. १८९–१९६. 
 
शोपेनहौर [Schopenhauer] चा The Metaphysics of Love’ वनबांध माधवरावाांनी वाचलेला. या 

वनबांधािील शोपेनहौरची पे्रमकल्पना व माधवरावाांची पे्रमकल्पना याांची ि लना. शोपेनहौर पे्रम ही एक भावना न 
मानिा वासना, ववकार (Passion) मानिो. विचे मूळ लैं वर्गक प्रवृत्तीि आहे. जाविवधधन, जाविरक्षण, 
जाविसाित्य यासाठीच व्यक्तीचे अत्स्ित्व असिे.–वासनावैफल्य द ःखद खरे, पण वासनासाफल्य त्यापेक्षा 
स खाहून द ःखालाच कारण होिे.–शोपेनहौर आवण माधव जूवलयन याांच्या पे्रमकल्पनेि अांिर. माधवराव पे्रम हा 
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मनोभाव मानिाि. अशरीवरणी प्रीिी.–स्त्रीववषयक क िूहल, आदर, भय माधवरावाांच्या डोळ्याांि वदसिाि.–
माधवराव वासनेच्या धर्गीि जळि, फ लि असल्याचे त्याांच्या कवविेि वदसि नाही. िे स्विःच प ष्ट्कळसे Cold–
blooded आहेि असे वाटिे. – ‘पे्रमाला Passion चे स्वरूप देऊन अखेर त्याच्या िृप्तीम ळे कसा स्वप्पनभांर्ग चकवा 
भ्रमवनरास (Disillusionment) होिो हे शोपेनहौरच्या वनबांधाम ळे माधवरावाांच्या लक्षाि आले असाव े आवण 
त्याम ळे त्याांची वववशष्ट पे्रमकल्पना बनलेली असावी.’ 

 
११८. प्रियपांढरीचे ज्ञानेश्वर माधव रू्णलयन : र्गोपीनाि िळवलकर / महाराष्ट्र टाइम्स, रवववार २६ 

नोव्हेंबर १९६७. 
 
[१९६३ साली िळवलकराांचे महाराष्ट्र सावहत्य पवरषदेि माधव जूवलयन स्मृविवदनावनवमत्त व्याख्यान 

[पहा, क्र. ड. १·२२]. त्यािलाच बराच भार्ग लेखरूपाने हा असावा. मात्र त्या व्याख्यानाच्या शवेटी ‘माधव 
जूवलयन प्रणयपांढरीचे वारकरीच रावहले; मोक्षापयंि पोचले नाहीि. पे्रमािील आध्यात्त्मकिेपयंि िे रे्गले 
नाहीि.’ हा म िा असावा. िो या लेखाि नाही.] 

 
१. आठवणी. (१) पाचोरा स्टेशनावरील र्गाडीिील भेट. इराणी क ट ांबासमविे पर्दशयनमध्ये र्गप्पपा. – 

‘त्याांच्या प्रविवक्रया बह िेक वळेा लहान म लासारखा असि.’ चटकन रार्गाचा पारा चढे. वििक्याच लौकर 
मोकळेपणाने हसू बोलू लार्गि. (२) ग्रीन्स हॉटेलाि इच्छाभोजन. ‘माधवरावाांचे स्वैरालापस द्धा अविशय 
वचत्ताकषधक असि.’–वटप देण्याच्या वनवमत्ताने सांपप्त. – ‘कधी न्यायाचा उमाळा, िर कधी औवचत्यववचार, 
कधी अचूकपणाची दक्षिा, िर कधी भाषाश द्धी–याांपैकी काय कारण माधवरावाांच्या खवळण्याला होईल याचा 
अांदाज बाांधणे कठीण असे.’–िाांब्याांनी एका बैठकीि माधवरावाांना कवविा म्हणावयास साांवर्गिल्या. िो त्याांना 
अन ग्रह वाटला. उलट, एका बड्या धेंडाला ‘ि म्ही माझ्याकडे येऊ नका. आपली मने एकमेकाांबिल श द्ध 
नाहीि.’ असे बजावले. ‘माधवरावाांना सौजन्याचा म खवटा चढवनू कधीच वार्गिा आले नाही.’ िे त्याांच्या 
व्यावहावरक अपयशाचे, व सावहत्त्यक िोरवीचे कारण. (३) वववक्षप्त असामीसाठी ओव्हलटीन. (४) श्री. के. 
क्षीरसार्गराांना अपधणपवत्रका. २. ‘अनन्यर्गिीचे वडे’ माधवरावाांचा स्िायीभाव होिा. रोमवँटक पे्रमकल्पनेला 
माधवरावाांनी फार उांचीवर बसववले. ‘उदात्त, वनरपेक्ष समपधणाची कल्पना’ माधवरावाांचा कळसाचा ववशषे. 
‘रोमवँटक पे्रमाच्या िळमळीिून म क्तीचा मार्गध दाखववणारा उद्गािा’. पे्रम ही एक उदात्त साधना आहे. सांक वचि 
आत्मवनष्ठेिून म क्तिा.–साधकाच्या अनेक अवस्िा माधवरावाांनी आपल्या कवविेिून दाखववल्या आहेि. 

 
११९. णनवेदन : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / प्रस्िावना, “मी आवण माझे सावहत्य” [लेखसांग्रह, र्ग. त्रयां. 

माडखोलकर, जानेवारी १९६८] 
 
आपल्या कादांबरीलेखनामार्गील व्यक्ती व घटना याांच्यासांबांधाने वनवदेन करणारे प्रास्िाववक. त्याि 

“भांर्गलेले देऊळ”च्या वनवमत्ताने माधवराव व शाांिाबाई कशाळकर याांच्याववषयी बराच भार्ग (पृ. ७ िे २९). 
माडखोलकराांना काय नेमके म्हणावयाचे आहे िे कळि नाही. माधवरावाांववषयी विटकाऱयाचे, प्रच्छन्न चनदेचे 
उद्र्गार आहेि; उघड, स्पष्ट र्गौरवाचे आहेि. मात्र जे आहे िे व्यक्ती माधवरावाांववषयी; त्याांच्या वाङ्मयाववषयी 
नव्हे.—‘डॉ. पटवधधन हे ववलक्षण आत्मकें वद्रि, अहांकारी आवण वशवाय आत्यांविकही (extremist) होिे.’ 



 
 अनुक्रमणिका 

‘वमत्रत्वाचे पयधवसान शत्र त्वाि केव्हा कोणत्या कारणाम ळे होईल याचा नेम नसे.’–स्विःच्या कवविेच्या 
माडखोलकराांना वदलेल्या वह्या त्याांच्याकडून परि घेऊन फाडून टाकल्या.–श्री. कृ. कोल्हटकराांकडे फर्गधसन 
प्रकरणाबिल माडखोलकर बोलले त्याववषयी माधवरावाांचे मि ववपयधस्ि झाले.–वरदाववषयी प्रणयवनरपेक्ष 
ववश द्ध स्नेहाची त्याांची भवूमका. कौि कय क्त स्नेह. माधवरावाांच्या जीवनािील मनोभांर्गाचे िीन प्रसांर्ग.—‘इिक्या 
उत्कट भावनाांचा, इिक्या हळव्या मनाचा आवण इिक्या वादळी वृत्तीचा द सरा कवी मी पावहला नाही.’–‘त्याांचे 
िे पे्रम आवण आकषधण आक्रमक नव्हिे, िर चचिनैकशील होिे.’ ‘मानसपूजा हे त्याांच्या प्रणयाचे वैवशष्ट्य.’ 
‘स्वप्पनाळू वनत्ष्ट्क्रय पे्रवमक.‘—’आत्मकें वद्रि आत्यांविकिा आवण िज्जन्य आििायीपणा.’ 

 
१२०. मराठी काव्यात फुललेला इरािी गुलाब माधव रू्णलयन : बालशांकर देशपाांडे / वस धा, जून 

१९६९ / पृ. २७ ३४. 
 
सामान्य लेख. 
 
१२१. माधव रू्णलयन : काव्यदर्शधन : स . रा. च नेकर / य र्गवाणी, नोव्हेंबर–वडसेंबर १९६९ (वदवाळी 

अांक) / प.ृ ३२३–३२८, ३३४. [आकाशवाणी प णे, भाषण, ववद्यापीठासाठी, ३० ज लै १९६७. समाववष्ट : “सहा 
सावहत्यकार”, लेखसांग्रह, स . रा. च नेकर, १९८२ / पृ. ९४–१०६]. 

 
माधव जूवलयनाांच्या कवविेि भावािध वचत्ताच्या एकलेपणाची व्यिा सवधत्र व्यापून रावहली आहे.–

मनाच्या र्गाभाऱयाि जपलेले त्याांचे अांिरांर्ग ख ले होिे िे त्याांच्या कवविेि.–कोणाच्याही प ढे कधी ख ले न 
केलेल्या त्याांच्या द भदे्य हृन्मांवदराचे त्याांच्या कवविेिून येिे दशधन घडववले आहे.–माधवरावाांच्या कवविेचा 
स्िावयभाव असणाऱया अस्वस्ििेची मीमाांसा.–त्याांची प्रकृिी मूलिः आत्मकें वद्रि, अहांवादी, आत्मवनष्ठ कवीची 
माधवरावाांच्या वृत्तीिील पोरकेपणाचा भाव त्याांच्या कवविाांिून कसा आववष्ट्कृि झाला आहे याचे त्याांच्या 
कवविाांिून दशधन.—‘ही कहाणी आहे श्रयेाच्या प्राप्तीसाठी िर्गमर्गणाऱया अिृप्तीची. जीवविाच्या प्रवासाि 
सािसांर्गिीसाठी आसावलेल्या, पण अांियामी एकाकीच रावहलेल्या पोरक्या पे्रमवपपासू जीवाची. हे अांिरांर्ग आहे 
बाह्य लौवकक जीवन आवण र्गूढ आांिवरक जीवन याांिील ववरोधाि वपळवटून वनघालेले.’ 

 
१२२. कणव माधव रू्णलयन : एक णवलक्षि व्यणक्तमत्त्व : प रुषोत्तम आवडवरेकर, रवववार मराठा, 

प रवणी, ७ वडसेंबर १९६९, प.ृ ४. 
 
१२३. ‘पन्नास वषांपूवी’ : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / (१) “र्ग रुवयध प्रा. शां. के. कानेटकर (कवववयध 

वर्गरीश) अमृि महोत्सव र्गौरवस्मरवणका”, ऑक्टोबर १९६९ / सांपा. म. अ. क लकणी. (२) य र्गवाणी, जानेवारी 
१९७०. [समाववष्ट : “व्यवक्त वििक्या प्रकृवि”, र्ग. त्रयां. माडखोलकर, ऑक्टोबर १९७०] 

 
वर्गरीशाांच्या वनवमत्ताने वलवहलेल्या या लेखाि माधवरावाांवरच क त्त्सि लेखन. त्याने बरबटलेला, 

खोटा, ववपयधस्ि, दीघध दे्वषािून वनघालेला. माधवरावाांचे प्रविभाभांजन करण्याचा कडोवनकडीचा प्रयत्न 
करणारा.–प्रो. माधवराव पटवधधनाांचा आढ्यिाखोर स्वभाव. वर्गरीश–र्गोखले आवण माडखोलकर याांच्याशी 
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माधवरावाांच्या वार्गण्यािील स्वािी िरिमभाव. प्रत्येक बाबिीि टोकाला जाणारा अविरेकी स्वभाव. –वरदा– 
प्रकरणी माधवरावाांचे चाहिे श्री. बा. रानडे याांना दूषणे देिाि. ‘ििावप मला िी योग्य वाटि नाहीि. नानाांच्या 
हािून अत्यांि सद्भावनेने काही च का कदावचत् अभावविपणाने घडून रे्गल्या असिील. पण प्रो. पटवधधन याांचे 
होस्टेलच्या स पचरटेंडेंटच्या दजाला न शोभण्यासारखे जे उल्लपूणाचे विधन झाले, त्याचाच म ख्यिः त्याांच्या 
वहिशतू्रांना कायाचा नायटा करण्याच्या कामी फायदा घेिा आला, हे उघड आहे.’ शांकरराव कानेटकराांनी या 
प्रसांर्गी माधवरावाांची बाजू सांभाळली याचे ववशषे कौि क. ‘ववशषेिः माधवराव हे आपल्या कृपण, सांशयी 
स्वभावान सार, पैशाच्या व्यवहाराच्या बाबिीिही त्याांच्याशी वाईट वार्गलेले असिानादेखील!’ –ख नशी पण 
वििकीच भीरू मनोवृत्ती. 

 
[याच स्मरवणकेिील ‘अवघावच सांसार’ या आपल्या लेखाि श्री. बा. रानडे या प्रसांर्गाच्या सांदभाि जािा 

जािा वलवहिाि, ‘अविवरक्त ध्येयवनष्ठेच्या भराि श्रीधराांनी स्नेह िोडणारे वनष्ठ र शब्दाघाि केल्याम ळे माधव 
जूवलयन िर द खावलेच…’] 

 
१२४. प्रियपांढरीचा वारकरी : वव. मा. दी. पटवधधन / अमृि, वदवाळी अांक, नोव्हेंबर १९६९ / पृ. 

१२०–१४३. 
 
माधवराव–वरदासांबांधी प्रिमच प्रकावशि होणारी, स्विः वव. मा. दी. पटवधधनाांशी सांबांवधि मावहिी. वव. 

मा. दी. पटवधधन माधवरावाांचे ववद्यािी, िसे शजेारी. माधवरावाांववषयी भवक्तय क्त आदर. वरदा–माधवराव 
पवरचयाच्या हवकर्गिीही त्याांनी साांवर्गिल्या आहेि. वरदाचे प्रत्यक्ष वचत्रण असे हे एवढे प्रिमच.–ववद्यार्थयांचे 
माधवरावाांवरील पे्रम, ववश्वास. माधवरावाांच्या बाजूने सह्याांचे वनवदेन वप्र. पराांजप्पयाांना. ववद्यार्थयांनी घोषणा देि 
कॉलेजाि उडवलेली धमाल. प ढे चौदा वषांनी याबिलची माधवरावाांची वृत्ती.–याि महत्त्वाचा नवा म िा : 
माधवरावाांवर वप्र. केशवराव कावनटकराांनी [हांर्गामी प्राचायध] वकटाळ आणले याचे कारण–त्याांचे उद्गार, “वम. 
पटवधधन वॉज अ व्हेरी प्रॉवमचसर्ग ब्राईडग्रूम!” कावनटकराांची म लर्गी लग्नाची. ‘जेलसी, दाय नेम ईज वमून.’ 
द सरा आके्षप श्री. बा. रानड्याांसांबांधी. त्याांना अशा आांिरप्राांिीय वववाहाचे आकषधण. त्याम ळे हौसेने, उत्साहाने 
त्याांनी माधवरावाांना पूवधकल्पना न देिा वरदा–माधवराव भेटीचा घाट ज ळवनू आणला. (त्यासांबांधी 
माधवरावाांचे कटू उद्र्गार.) वव. मा. दी. पटवधधन माधवरावाांना िेव्हा म्हणाले, “ि मच्या डोक्यावर सोसायटीची 
टाांर्गिी िलवार आहे, हे माहीि असूनही त्याांनी जो ि मच्या अचानक भेटीचा धाडसी प्रयोर्ग केला, िो केवळ 
त्यािील विल एांजॉय करण्याकरिा.” (या लेखाि लावलत्यासाठी कल्पनाववलास अवधक केलेला असावा. 
ववश्वसनीयिा सांशयास्पद.) 

 
१२५. माधव रू्णलयन : “मराठीचे उमरखैयाम :” मर्गनलाल कामेकर / यशोदीप [यशवांि 

महाववद्यालय, नाांदेड, वार्दषक], १९६९–७० / पृ. ४१–४३ / प नम धवद्रि, ‘लोकववजय’, ब धवार, २१ जानेवारी 
१९७०. 

 
सामान्य लेख. 
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१२६. माधव ज्यणूलयन : एक न सुटलेले कोडे : द. न. र्गोखले / केसरी, लेखाांक १ – रवववार, २८ 
नोव्हेंबर १९७१ / लेखाांक २ – रवववार, ५ वडसेंबर १९७१ / लेखाांक ३ – रवववार १९ वडसेंबर १९७१. 

 
माधवरावाांच्या चवरत्रािील काही कोड्याांचा काही अप्रकावशि साधनाांच्या आधारे उलर्गडा करण्याचा, 

त्र वटि प्रयत्न. अशा साधनाांचा पवरचय. – अशा प्रकारच्या लेखाची आवश्यकिाच नव्हिी. लेखाांि काही च का. 
 
१२७. माधवरावाांच्या मातुश्री उमाबाई : कमल र्गोखले / केसरी, रवववार वद. ९ ज लै १९७२ / अधे पृष्ठ. 
 
कमल र्गोखले याांच्या आत्याबाई व आई याांच्या आठवणींवर आधारून माधवरावाांच्या माि श्री उमाबाईांचा 

करारीपणा, किृधत्व, िोरवी साांर्गणारा लेख. काही मावहिी नव्याने कळिे. ‘प्रत्यक्ष अन भव आवण वमळालेली 
मावहिी साांर्गून उमाबाईांचे व्यवक्तमत्त्व, त्याांचे करारी, वशस्िशीर, स्वावभमानी आवण कणखर स्वभाववचत्र येिे उभे 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे.’ (१) चत्रबकराव (माधवरावाांचे वडील) आजारी पडले िेव्हा उमाबाई श श्रूषेला 
आवळसला रे्गल्या. – उमाबाईांची भावजय घर सोडून माहेरी रे्गली. त्याचे खापर उमाबाईांवर फोडले. – 
प ण्याला उमाबाईांकडे चत्रबकराव येऊन रावहले. चत्रबकराव र्गबाळे. उमाबाईांना वशवीर्गाळ, मारहाण करीि. 
आळीिील सारी म ले त्याांची चटर्गल करीि.–माधवरावाांनी चत्रबकरावाांना कोल्हापूरला नेण्यासाठी टाांग्याि 
घािले. पण िे मध्येच उिरले. –उमाबाईांचे करारी व्यवक्तमत्त्व. सवधत्राांच्या मदिीला जाि. व्यवत्स्िि राहणी. 
उमाबाई फार ज न्या वळणाच्या होत्या. –सांसारािील कट िेचा दोष चत्रबकरावाांकडेच. चत्रबकराव उमाबाईांना 
शत्रू म्हणि. 

 
१२८. माधव ज्युणलयन–आधुणनक मराठी कवींमधील एक आगळे व्यणक्तत्व : र्ग. वव. करर्ग प्पपीकर / 

मराठा, ३ वडसेंबर १९७२ / प.ृ २. 
 
१२९. िास्करराव आणि माधवराव : वव. द. घाटे / सत्यकिा, जानेवारी १९७३ / पृ. २१–२३. 

[समाववष्ट, “ववचारववलवसिे”, लेखसांग्रह, वव. द. घाटे / १९७३ / पृ. ११८–१२०.] 
 
‘भास्कररावाांचे [िाांबे] जीवन त्याांच्या काव्यासाठी होिे. माधवरावाांचे काव्य त्याांच्या जीवनासाठी, त्या 

जीवनािील सांघषध, समस्या आवण सांकल्प व्यक्त करण्यासाठी होिे.’ — “स धारक” ही माधवरावाांच्या आत्म्याची 
– त्याांच्या अांिजींवनाची आत्मकिा आहे. भास्कररावाांना “स धारक” वलवहिा आले नसिे. — ‘काव्य’ हेच 
भास्कररावाांचे आराध्यदैवि होिे. माधवरावाांची अनेक दैविे होिी. काव्य हे माधवरावाांचे साधन होिे. 

 
१३०. माधव रू्णलयन : एक चणरत्रात्मक कादांबरी : [वटपण] द. वभ. क लकणी / महाराष्ट्र सावहत्य 

पवत्रका, जानेवारी–फेब्र वारी–माचध १९७३ / पृ. ७०–७२. 
 
१३१. एक मनन्द्स्वनी “र्शाांताबाई कर्शाळकर” : यशवांि शास्त्री / राजस, वदवाळी अांक १९७३. 

[समाववष्ट: “यशवांि बाळाजी शास्त्री”, आत्मचवरत्र / १९७५ / पृ. १६८–१८२.] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

वाईट लेख. – शाांिाबाईांच्या मृत्यूनांिर यशवांि शास्त्रयाांचा ‘िरुण भारिा’ि (नार्गपूर) शाांिाबाईांवर लेख 
आला होिा, त्यािील काही भार्ग या लेखाि. – शाांिाबाईांनी म लींसाठी चालववलेल्या होस्टेलाि शास्त्री राहाि 
असिाना, त्या वठकाणचे र्गैर अन भव. िे ववस्िाराने साांवर्गिले आहेि. – लल्ली प्रकरण. — माधवरावाांचे उल्लखे, 
पण िेही अधधवट. 

 
१३२. माधव ज्यणूलयन याांच्या र्ीवनातील रोमणँटणसझ्मचा बोर्वारा : श्री. के. क्षीरसार्गर / ‘मनोरा’ 

(प णे), ऑर्गस्ट १९७४ / पृ. ४७–४९. ‘कारण मी रोमवँटक आहे’ या क्षीरसार्गराच्या लेखमालेिील चौिा लेख. 
 
एकाांर्गी, पूवधग्रहदूवषि लेख. “स्वप्पनभमूी”च्या प्रस्िावनेि माधवराव–शाांिाबाई हेलेकर सांबांधासांबांधी जे 

म्हटले होिे िेच अवधक भडकपणे या लेखाि. शाांिाबाईांववषयी हेटाळणीचे लेखन.–माधव ज्यवूलयन 
पे्रमासांबांधीच्या आवण सामावजक स धारणेसांबांधीच्या ध्येयवादाप रिे महाराष्ट्राचे ‘शलेे’. प्रत्यक्ष जीवनाि 
रोमवँटवसझ्मचा प्रयोर्ग करणाऱयाांचे िे आद्यप्रविधक. 

 
१३३. माधवराव : स्वप्नसृष्टी आणि व्यवसायातील मत्सर : श्री. के. क्षीरसार्गर / ‘मनोरा’, सप्टेंबर 

१९७४ / पृ. ३–६. ‘कारण मी रोमवँटक आहे’ या लेखमालेिील लेख. 
 
भडक, एकाांर्गी, ववपयधस्ि वववचेन. रवववकरण मांडळाच्या सदस्याांवर आत्यांविक, ववपयधस्ि टीका. 

क्षीरसार्गराांनी इिरत्र वलवहल्यापेक्षा नवीन नाही, जास्ि भडक. १. माधवराव एकीकडे किधव्य व कायदा याांचे 
कडक पालन करणारे; द सरीकडे काही दृष्टींनी स्वप्पनाळू. काम क नसून स्त्रीपूजक. २. स्वप्पनाळूपणा 
व्यवसायािही नडला. व्यवसायके्षत्रीय मत्सराशी लढि देण्यास अपात्र ठरले. ‘फग्य धसनमध्ये ब वद्धमान आवण 
धीट म लर्गी.’ त्याबाबिचे प्रकरण. त्यािली शोकाांविका. ३. रववकरण मांडळािील सदस्याांच्या या प्रसांर्गीच्या 
विधनावर टीका.—’हळव्या सौंदयधवाद्याचा व्यवहारवादी शत्रूांनी आवण न पारखिा पत्करलेल्या वमत्राांनी बळी 
घेिला.’ ‘माधवरावाांवर शत्र  वमत्राांनी अन्याय केला ही खरी रॅजेडी नसून, िे माधवरावाांनी वजवाला इिके लावनू 
घेिले ही खरी रजेॅडी होय!’ 

 
१३४. खामोर्शी गुफ्तगु िै आर् बेर्बॉां र्बॉां मेरी : श्री. के. क्षीरसार्गर / र्गोमांिक, वदवाळी अांक, १९७५ / 

पृ. ११३–११७. 
 
“िसवीर आवण िकदीर” या क्षीरसार्गराांच्या आत्मचवरत्रािील माधव जूवलयन याांच्या जीवनािील 

ववववध क्षण वटपणारा भार्ग या लेखाांकाि आला आहे. 
 
१३५. माधवराव पटवधधन आणि आम्िी णतरे् : श्री. के. क्षीरसार्गर / पौरुष, वदवाळी अांक, १९७५ / पृ. 

६९–७२. 
 
“िसवीर आवण िकदीर” या क्षीरसार्गराांच्या आत्मचवरत्रािील प्रकरण. क्षीरसार्गर, र्गोपीनाि 

िळवलकर, भय्यासाहेब उमराणी याांच्या सांबांधाववषयी आठवणी. माधवरावाांववषयी फारसे नाही. 
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१३६. प्रियपांढरीचा वारकरी (मा. त्र्यां. पटवधधन) : श्रीकाांि कासकर / र्गोमांिक, ३० नोव्हेंबर १९७५ / 

पृ. ३. 
 
१३७. मराठीतला पणिला पे्रमकणव : नाना राघव / साप्ता. परी (म ांबई), रवववार ११ एवप्रल १९७६ / पृ. 

१२. 
 
म ांबई मराठी सावहत्य सांघाि २०, २१, २२ माचध १९७६ या वदवशी ‘माधव जूवलयन : पे्रमजीवन आवण 

पे्रमकवविा’ या ववषयावर डॉ. द. न. र्गोखले याांनी र्ग ांफलेल्या व्याख्यानमालेिील पवहल्या वदवशीच्या 
व्याख्यानाचा साराांश. 

 
१३८. माधव रू्णलयन : पे्रमर्ीवन आणि पे्रमकणवता : द. न. र्गोखले / लेखाांक पवहला. महाराष्ट्र 

सावहत्य पवत्रका, एवप्रल–मे–जून १९७६, अां. १९७ / पृ. २०–२७. 
 
म ांबई मराठी सावहत्य सांघाच्या कै. हवर नारायण आपटे व्याख्यानमालेि वद. २०, २१ व २२ माचध १९७६ 

रोजी वदलेल्या व्याख्यानाांच्या आधारे ही लेखमाला ियार केली आहे. त्याांिील पवहला लेख. 
 
माधवराव पटवधधन या आर्गळ्यावरे्गळ्या माणसाचे वास्िव पे्रमजीवन आवण त्याची पे्रमकवविा याांि 

कोणिा अन बांध होिा? माधवरावाांच्या बाबिीि प्रत्यक्ष पे्रम आवण पे्रमकवविा याांि कोणिे नािे होिे? दोन्हींि 
पे्रमाची जी रूपे वदसिाि िी वकिी सदृश, असदृश चकवा ववसांर्गि होिी? वकिी स सांर्गि, असांर्गि, चकवा ववसांर्गि 
होिी? दोन्हींचा परस्पराांवर कोणिा पवरणाम होि असे? ही दोन पे्रमरूपे त्या सांपूणध मन ष्ट्याच्या घडणीि कशी 
सहभार्गी झाली होिी? अशा प्रश्नाांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या लेखमालेि केला आहे. 

 
माधवराव–शाांिाबाई (हेलेकर) याांच्या पे्रमसांबांधाचा माधवरावाांच्या काव्यावर पवरणाम. अनेक 

कवविाांमारे्ग हा पे्रमान भव.–हा म ख्य वसद्धान्ि. त्याचे ववस्िाराने, कवविाांच्या आधाराने वववचेन. ‘जे प्रत्यक्ष 
जीवनाि घडले, त्याचा सांदभध घेऊन व शाांिाबाईांना दृष्टीसमोर ठेवनू त्याांनी वकिीिरी कवविा वलवहल्या.’ 

 
[भाष्ट्य : (१) शाांिाबाई माधवरावाांच्या मनाि स्मृविरूपाने, चकवा प्रविमारूपाने रावहल्या—या ववधानाि 

नवीन नाही. माझ्या प स्िकाि सूचनेने िे आले आहे. (“माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदशधन”, पृ. १०–११). येिे 
मावहिीचे काही कण, चकवा िपशील िोडा अवधक वमळेल. 

 
(२) या लेखाच्या बठैकीशी माझा मलूभिू मिभेद. जीवन आवण काव्य याांचा सांबांध–काव्यवनर्दमिीची 

प्रवक्रया– आत्माववष्ट्कार याचा अिध, वास्िव आवण कत्ल्पि याांचे वमश्रण–माधवरावाांची स्विःची भवूमका या 
प्रश्नाांकडे येिे द लधक्ष झाले आहे. –याम ळे काही कवविा मयावदि होिाि. ‘सांर्गमोत्स क डोह’चे असे झाले आहे. 
स . रा. च .] 
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—लेखाांक द सरा, महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, ज लै–ऑर्गस्ट–सप्टेंबर १९७६, अां. १९८, पृ. ११३–
१३२. 

 
[या वववचेनाि िसे नवीन काही नाही. या लेखाचे प्रयोजन, प्रविपाद्य सूत्र काय िेही लक्षाि येि नाही. 

माधवरावाांचे जीवन, व्यवक्तत्व, काव्य याांचे काही अवधक आकलन होिे असे नाही.] 
 
१. शाांिाबाईांचे कशाळकराांशी लग्न झाले. त्यानांिर त्या ‘मानसी’ प्रविमा म्हणून माधवरावाांजवळ 

उरल्या. ही ‘मानसी’ प्रत्यक्षािल्या शाांिाबाईांपेक्षा वरे्गळी; स्विःला हवी िशी करून घेिा येि होिी. कवविेि 
इष्ट–पूर्दि–चचिन. (काही कवविाांचे वववचेन. “ववरहिरांर्गा”िील इांदूचे बीज शाांिाबाईांि.) 

 
२. (१) शाांिाबाईांखेरीजही अन्य वस्त्रया माधवरावाांच्या जीवनाि आल्या. ‘स्त्रीकडे नाना िऱहाांनी आकृष्ट 

होण्याची आवण विच्यासाठी हृदयद ःख सोसण्याची त्याांची शक्ती अमयाद होिी.’ परांि  या सवध वस्त्रयाांच्या 
कें द्रस्िानी शाांिाबाई रावहल्या. 

 
(२) ज्या वस्त्रया माधवरावाांच्या जीवनाि प्रववष्ट झाल्या त्या त्याांच्या काव्याांिही प्रववष्ट झाल्या का? 
 
(३) या पे्रमकवविेची मयादा. ‘स्वान भव वन स्विःच्या भावना या पलीकडे िे फारसे जाऊ शकि 

नव्हिे.’ 
 
(४) ‘प ण्याच्या कवविा बडोद्याच्या कवविाांच्या मानाने अनेक दृष्टींनी सरस आहेि.’ याची मीमाांसाः ‘या 

काळाि माधवराव स्विःच्या भावनाांपासून दूर उभे राहून त्या स्विःच बघण्याच्या त्स्ििीि आले होिे.’ 
 
(५) माधवराव व त्याांच्या काव्यािील पे्रवमक याांच्याांिल्या नात्याचा ववचार. ‘माधवरावाांचे व्यावहावरक 

रूप वन काव्यर्गि रूप ही बव्हांशी समान होिी हे खरे आहे. पण िी रूपे सवधिैव समान होिी असे म्हणिा येणार 
नाही.’ या क्ववचत् वदसणाऱया असमानिेची मीमाांसा. 

 
—लेखाांक विसरा. महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, जानेवारी–जून १९७७, अां. २००–२०१ (जोड अांक) पृ. 

१६०–१७६. 
 
[काही िोडा मावहिीचा िपशील अवधक. बाकी नव ेफारसे नाही.] 
 
१. वरदा नायडू–माधवराव पे्रमभावनेचे स्वरूप व ववश्लेषण. माधवरावाांच्या जीवनाि वरदेने र्ग प्त क्रान्िी 

घडववली होिी. ‘सामान्य प्रणयभावनेपेक्षा आर्गळी वन लग्न भावनेपेक्षा वरे्गळी अशी काही अनोखी भावना 
(वरदेसांबांधी) त्याांच्या मनाि उद्भवली होिी; आवण विचे वर्गीकरण करणे, विला नाव देणे त्याांना जमि 
नव्हिे.’ –माधवरावाांच्या हृदयस्ि भावनेि सौंदयात्मकिा, ध्येयात्मकिा, आवण वात्सल्याची भकू या िीन छटा 
होत्या. 
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२. वरदेवरील पे्रमाचा मार्गमूस त्याांच्या पे्रमकवविेि शोधूनही फारसा सापडि नाही. (‘िेिे चल राणी’चे 

वववचेन.) त्याची मीमाांसा. (१) या कामासाठी जे क्राांविकारी कववत्व आवश्यक होिे त्याि माधवराव कमी 
पडले. [अस्वीकार]. (२) वरदेवरील पे्रमाचे आविध सांपिे न सांपिे एवढ्याि त्याांनी जणू पे्रमकवविेचा वनरोप 
घेिला. (३) वरदेववषयीची भावना वणधनीय वाटण्यापेक्षा चवधणीय वाटली. [अप रे वववचेन]. (४) व्यावहावरक 
अडचणींम ळे माधवरावाांनी वरदेसांबांधीची आपली भावना काव्याि म खर केली नाही. 

 
३. वरदेशी ओळख झाल्याच्या काळाि शाांिाबाई माधवरावाांच्या मनाि वार्गि होत्या, आवण 

त्याांच्यासांबांधीची पे्रमभावना िे काव्याि रांर्गवीि होिे. 
 
४. ‘१९२६ नांिरच त्याांच्यामधला आत्मकें वद्रि, पे्रमपरायण कवी पवरविधन पावि जण ूएक सांशोधनमग्न 

ववद्वान आवण समाजपरायण कायधकिा झाला होिा.’ ‘प्रीिी’चा त्यार्ग करून ‘कीिी’ची कास धरण्याचा वनिय 
त्याांनी प ढे अांमलाि आणला. त्याांच्या स्वभावाि मूलिः िीन प्रवृत्ती – (१) काव्यात्म प्रीिीमारे्ग धावण्याची, (२) 
ज्ञानाच्या सांशोधनाची, (३) सामावजक प्रविष्ठा सांपादन करण्याची. ‘प्रीवि’–‘कीिी’ची ओढािाण. 

 
[कवविाांच्या ववश्लेषणाि डॉ. र्गोखले उणे पडिाि. 
 
जीवन आवण कवविा याांच्या सांबांधासांबांधीची त्याांची भवूमकाच म ळाि मला मान्य नाही. – स . रा. च .] 
 
१३९. (माडखोलकर–माधवरावणषयक नाना [श्री. बा.] रानडे याांची मुलाखत) : वसरास, ‘अरुां धिी’, 

जानेवारी १९७७. [?] 
 
१४०. माधवराव पटवधधन–सांपाणदत साणित्य पणत्रका : मांदावकनी खोले / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, 

ऑक्टोबर–वडसेंबर १९७७, अां. २०३ / पृ. ४३–४७. 
 
पवरचयपर सामान्य लेख. 
 
१४१. मराठी कवींचा मानलबदु : माधव रू्णलयन : डॉ. व. दा. क लकणी, अन बांध (र्ग लबर्गा), 

जानेवारी–माचध १९७८, पृ. २५–३७. 
 
१४२. वरदा–प्रकरिाचा रिस्य–िेद : द. न. र्गोखले / ‘रवसक’, वदवाळी अांक, १९७८ / प.ृ १०२–

१०८. 
 
द. न. र्गोखले याांनी स्विःच्या “डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव जूवलयन” या चवरत्रग्रांिाच्या लेखनामार्गील 

पे्ररणा, वनर्दमिीची प्रवक्रया, माधवरावाांच्या जीवनािील ववववध र्गोष्टींचा शोध कसा लार्गि रे्गला वर्गैरेंसांबांधी 
वनवदेन करणाऱया वलवहलेल्या “एका चवरत्राचे चवरत्र!” या (आर्गामी) प स्िकािील एक प्रकरण. वरदा–
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प्रकरणाचे धारे्गदोरे आपल्याला कसे उकलि रे्गले, आवण िे रहस्य कसे स्पष्ट झाले त्याचे किन. ‘माधवरावाांना 
वरदेबिल खरोखर काय वाटिे होिे? वरदेला माधवरावाांबिल काय वाटि होिे?’ याचा शोध. घाटे–वर्गरीश–
खानोलकरादी माधवरावाांच्या समिधकाांची बाजू; सोसायटीची बाजू; वव. के. जोर्ग–कावनटकर पक्षाची 
क वटलिा; सोसायटीच्या भवूमकेसांबांधाि माधवरावाांची भवूमका; माधवराव–वरदा स्नेहाचे स्वरूप; या स्नेहाचा 
र्गाढपणा, वरे्गळेपणा. वरदेची स्नेहभावना. नाना रानड्याांकडील म ांबई–भेटीची मीमाांसा. [लीलाबाई–वरदा 
नायडू याांचा पूवधपवरचय असल्याचे र्गोखले म्हणिाि; िे पूणध चूक. स . रा. च .] 

 
१४३. ‘तेथे चल रािी’ : श्री. के. क्षीरसार्गर / ‘लोकसत्ता’, वदवाळी अांक, १९७८ / पृ. १२८–१३२. 
 
डॉ. द. न. र्गोखल्याांनी आपल्या चवरत्रग्रांिाि या कवविेसांबांधाने जे म्हटले आहे, त्याचा काहीसा 

प्रविवाद करण्याच्या वनवमत्ताने हा लेख. क्षीरसार्गराांनी इिरत्र अनेक वळेेला म्हटले आहे िेच येिे.–या कवविेि 
माधवरावाांनी पे्रमािील ध्येयवादाचा आववष्ट्कार केला आहे. माधवराव Love Mystics च्या (पे्रमसाक्षात्कारमार्गी) 
जािीिील होिे. 

 
१४४. प्रियपांढरीचा वारकरी माधव रू्णलयन : प्रा. अववनाश केळकर ‘वपसारा’, वदवाळी अांक १९७८ / 

पृ. २१–३२. 
 
डॉ. र्गोखल्याांच्या “डॉ. पटवधधन०”च्या वनवमत्ताने. अविशय सामान्य लेख. 
 
१४५. एक टीपि : र्शाांता कर्शाळकरणवषयी : नरहर क रुां दकर / ‘लवलि’ / एवप्रल १९७९ / पृ. ९–१२. 
 
शाांिाबाई कशाळकराांच्या आत्मचवरत्राववषयी वटपण. शाांिाबाईांच्या आत्मचवरत्राची अांविम प्रि म लाांनी 

जाळली. सध्या आहेि िी पूवधियारीची वटपणे. त्यावरून वनष्ट्कषध काढणे अप रेपणाचे. 
 
१४६. माधव रू्णलयन याांचे व्यणक्तणचत्र : वव. ह. क लकणी / ‘अन राधा’, वदवाळी अांक १९८१ / पृ. २९–

३६. 
 
स मार लेख. काहीही नाही. 
 
१४७. माधव रू्णलयन आणि कुसुमाग्रर् : स . रा. च नेकर / “कै. भ. श्री. पांवडि स्मवृिग्रांि”, मराठी 

ववभार्ग, नार्गपूर ववद्यापीठसाठी. [अप्रकावशि] समाववष्ट, “सहासावहत्यकार”, लेखसांग्रह, स . रा. च नेकर / 
१९८२ / पृ. १०७–१२०.] 

 
माधव जूवलयन याांची कवविा जेव्हा प्रस्िावपि, िेव्हा क स माग्रजाांचा आरांभ.–माधव जूवलयन 

क स माग्रजाांना समकालीन कवींि सवांि जवळचे–माधव जूवलयन–क स माग्रज याांचे व्यवक्तर्गि–वाङ्मयीन 
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सांबांध.–माधव जूवलयन, क स माग्रज याांच्या काव्यलेखनाच्या पे्ररणा, प्रयोजन वभन्न.–दोघाांच्या काही कवविाांच्या 
आधाराने साम्य–वैषम्य दशधन. –उभयिाांची चपडप्रकृवि. 

 
१४८. लवदा तथा गो. णव. करांदीकर : [मुलाखत : १] : ववजया राजाध्यक्ष / ‘लवलि’, जानेवारी १९८३. 
 
या म लाखिीि करांदीकर माधवराव पटवधधनाांववषयी बरेच बोलले आहेि. माधव जूवलयनाांचा–

करांदीकराांचा सांबांध आय ष्ट्याला व्यापून रावहलेल्या नािेसांबांधािील एक नािेसांबांध. 
 
१४९. मािूस एकां दरीत कठीिच : रा. वभ. जोशी / सावहत्य, वदवाळी अांक १९८३ / पृ. २६–२९. 
 
आठवणीपर सवधसाधारण लेख. लेखन ववस्कळीि. 
 

३. वाङ्मयकृतींवरील परीक्षिे, अणिप्राय 
 
१. णकरि : (रवववकरण मांडळाचे पवहले प्रकाशन, ९ सप्टेंबर १९२३) (प स्िक–पवरचय) बा. अ. वभडे / 

महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका (ववववधज्ञानववस्िाराांिर्गधि), वडसेंबर १९२३ (प . ११ अां. ४) / पृ. १३३–१३७. 
 
रवववकरण मांडळाच्या पवहल्या प्रकाशनाचे सडेिोड, सवध सदस्याांच्या वाङ्मयाचा समाचार घेणारे ववस्िृि 

परीक्षण. कलाकैिवाचे कौि क; पण आशयावर सामावजक दृष्टीिून टीका.–हे सप्तरांर्ग एकजीव नसून 
इांद्रधन ष्ट्याप्रमाणे मनोहर. बरीचशी कवने मनःशाांिीपेक्षा मनःक्षोभ करणारी. म ले म ली एकत्र कॉलेजाि 
वशकण्यास आरांभ झाला असिा शृांर्गारचेष्टा व उिाम प्रणयभावना उिीवपि होणारी कवने रचणे व ववद्यार्थयांच्या 
हािी पडणे घािक आहे. या प्रणयोद्र्गाराि चोरटेपणा आहे. र्ग णाांपेक्षा रूपावरच भाळलेले. माधवरावाांवर ववशषे 
कटाक्ष. चटोरपणाि माधव जूवलयन धाडसी आहेि.–या कवनाांि कलार्ग ण असल्याने त्याांची भयांकर 
पवरणामकारकिा द णावली आहे. अनांि फां दी, परशराम, होनाजी, प्रभाकर इत्यादींच्या स धारलेल्या अविाराांची 
सूचना. प ढील छकडालावण्याांच्या उदयाचा हा अरुणवकरण आहे.–वदवाकराांच्या नायछटाांचे कौि क. 

 
२. काव्यणवचार : (रवववकरण मांडळाचे द सरे प्रकाशन, १९२४) रा. प. सबनीस / ववववधज्ञानववस्िार, मे 

१९२४. 
 
औपरोवधक परीक्षण. – ‘आपल्याला वववक्षप्त म्हणा हा पटवधधनाांचा आग्रह प रा होईल.’ 
 
३. काव्यणवचार : वव. स. खाांडेकर / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, फेब्र वारी जून. १९२४. 
 
४. उषा : (रवववकरण मांडळाचे विसरे प्रकाशन, ९ मे १९२४), बा. अ. वभडे / महाराष्ट्र सावहत्य, ज लै 

१९२४ (व. ६ अां. १) / पृ. २५–३०. 
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स्वार्गिपर अवभप्राय. “वकरण” वरील स्विःच्या टीकेचा प नरुच्चार. नायर्गीि, आवण कववभावना व्यक्त 
होणारे र्गीि.–एकेका कवीवर मि. माधव जूवलयनाांवर अवधक ववस्िाराने लेखन.–यमक, स नीि याांववषयी. 

 
मधुमाधव 

 
(वव. द. घाटे, माधव जूवलयन याांचा काव्यसांग्रह, रवववकरण मांडळ प्रकाशन ४, २० ऑक्टोबर १९२४.) 
 
५. मधुमाधव : श्री. म. माटे / ‘लोकमान्य’ [सांदभध : ‘मी व माझे टीकाकार’ या लेखाि पटवधधनाांनी 

‘स्विांत्र, स्पष्ट व वाचनीय परीक्षण’ असा याचा उल्लखे केलेला.] 
 
६. मधुमाधव वर िीन अवभप्राय: डेक्कन व्हन्याक्य लर रान्स्लेशन सोसायटीच्या दप्तरािील परीक्षणाांच्या 

नकला. परीक्षकाांची नाव ेनाहीि. [र्गां. दे. खानोलकराांकडील पटवधधनाांची सांधावरका]. 
 
७. मधुमाधव : ‘आदशध’ (=वव. स. खाांडेकर), साप्तावहक वैनिेय, १७ माचध १९२५ / पृ. ५. 
 
८. मधुमाधव : ज्ञानप्रकाश, २१ माचध १९२५ (‘काव्यशास्त्रववनोद’–प रवणीि) / स्िांभ .  
 
िमाशािील अश्लील व शृांर्गारववषयक लावण्याांची छाप घायाांच्या पे्रमर्गीिाांवर–वण्यधववषय 

रांर्गववण्याची हािोटी, शब्दयोजना, भावनाांची खळाळी याांि माधव ज्यूवलयनाांची कवविा अवधक सरस. 
 
९. मधुमाधव : ‘माधव ज्यूवलयनाांच्या काव्यासांबांधाने त्याांच्याच एका वमत्राचे मि.’ सांपादकीय द य्यम 

स्फ ट, ज्ञानप्रकाश, श क्रवार वद. १७ एवप्रल १९२५. 
 
नार्गपूरच्या ‘महाराष्ट्र’ (१२ एवप्रल १९२५) पत्रािील अवभप्रायाचे अविरण. (हा अवभप्राय र्ग. त्रयां. 

माडखोलकराांचा असणार) : ‘त्याांच्या कवविेची एकां दर सजावट पावहली म्हणजे एखाद्या स धारकाच्या स्विांत्र 
वृत्तीच्या हौशी म लीचा भास होिो. िी छचोर नसली िरी, विची चालचलणूक वशष्टसांमि, वनदान आज िरी 
क लीन चकवा शालीन वाटेल अशी नाही.’ वमत्राचा हा अवभप्राय वाचनू माधव ज्य वलयनची त्स्ििी केववलवाणी 
झाली असल्यास नवल नाही. 

 
१०. र्शलाका : (रवववकरण मांडळ प्रकाशन ५, ९ सप्टेंबर १९२५) बा. अ. वभडे / रत्नाकर, नम ना अांक, 

ऑक्टोबर १९२५ / ४–४।। पृष्ठे. 
 
रवववकरण मांडळासांबांधीच्या समकालीन वाङ्मयपे्रवमक जाणकाराांच्या, मांडळाच्या चाहत्याांच्या 

मांडळासांबांधीच्या समज िी, अपेक्षा या लेखािून समजिाि. बा. अ. वभडे याांची वाङ्मयाकडे बघण्याची दृष्टी, 
सामावजक ववचारसरणी या लेखािून ववशद होिे. वनरपेक्ष रवसक वाङ्मयपे्रमी मांडळाचे स्वार्गि कसे करीि िे 
वदसिे. िसेच मांडळाच्या नावीन्याच्या हव्यासाने आचरलेल्या काही र्गोष्टींनी जाणत्याांची वदशाभलू कशी होई 
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याचाही प्रत्यय येिो.–काव्याबाबि सवांचाच र्गौरव. माधवरावाांच्या काही कवविाांवर अवभप्राय. माधवरावाांच्या 
भाषेिील अनौवचत्य (‘बेर्गमेचे ववरहर्गीि’). ‘अन्’वर आके्षप. िोंडभाषेिील अश द्ध उच्चार ग्राांविक नार्गर भाषेि 
योजणे अयोग्य. व्याकरणश द्धिेचा प रस्कार. 

 
११. फार्शी–मराठी–कोर्श : (अवभप्राय) केसरी, १५ जानेवारी १९२६ स मार. (सांदभध : रा. वव. 

मराठ्याांना पत्र : २५ जानेवारी १९२६). 
 
१२. फार्शी–मराठी–कोर्श : (समीक्षण). र्ग. ह. खरे / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ६३१–

६३४. 
 
पवरचय.–प्रशांसा.–अशा कोशाची पूवधसाधने–कोश अत्यांि उपय क्त.–त्यािील दोष, उणीवा. 
 

णवरितरांग 
 
१३. णवरितरांग : (परीक्षण). केसरी, अध्यापेक्षाही कमी स्िांभ एवढेच. [सांदभध : ‘परामशध’, ववरहिरांर्ग, 

रा. श्री. जोर्ग / “माधव जूवलयन”, र्गां. दे. खानोलकर, आ. २, पृ. १५९.] 
 
‘ववद्योपासनेच्या वळेी एखाद्या ववधववेर पे्रम करणे हे अनैविक होय. ‘महाववद्यालयािील िरुण ववद्यािी 

ववधववेर पे्रम ठेविो ही नीविदृष्ट्या विरस्करणीय र्गोष्ट आहे. 
 
१४. णवरितरांग : (प स्िकपवरचय) र्गो. रा. चहर्गणेकर / ज्ञानप्रकाश, रवववार १९ सप्टेंबर १९२६ / 

ववस्िृि, सांपूणध १ पृष्ठ. 
 
र्गौरवपूणध, पवरचयपर सवधसाधारण लेख. (१) कववर्गौरव. प स्िकपवरचय. किावनवदेन. (२) 

कववचवरत्र व काव्य याांच्या सांबांधाचे वववचेन. (३) नायकाचे चवरत्र. नावयकेची चवरत्ररेखा, धार्दमक मिे इत्यादी. 
त्याांच्या चवरत्राच्या अन करणासांबांधीचा प्रश्न. (४) सामावजक समस्यादृष्ट्या ववचार. प नर्दववाह. त्याि 
मयादाविक्रम. नीविमते्तस बाध येणारे काही नाही. (५) अांडी, सार्ग िी याांच्या उल्लेखाचे समिधन. (६) रवववकरण 
मांडळासांबांधीची प्रस्िावनेिील मावहिी. त्याचा पवरचय. (७) नावयकेच्या र्गौरवाच्या मयादा. (८) समारोपाि 
काव्याबिल अत्यांि र्गौरवाचे उद्र्गार. 

 
१५. णवरितरांग : डेक्कन व्हन्याक्य लर रान्स्लेशन सोसायटीच्या परीक्षकाांच्या अवभप्रायाांच्या नकला. 

(१) बा. अ. वभडे, (२) अनाम, (३) बा. र्ग. खापडे. [पटवधधनाांचे वचकट प स्िक–र्गां. दे. खानोलकर सांग्रह]. 
 
१६. णवरितरांग वर ग. त्र्यां. माडखोलकराांचे परीक्षि? : यशवांि, माचध १९२७ पूवी? [सांदभध : “मी 

आवण माझे सावहत्य”, र्ग. त्रयां. माडखोलकर. पण िे आढळले नाही. यशवांि, एवप्रल–मे १९३० (अां. १७–१८) 
मधील ‘लेखनकला’ या माडखोलकराांच्या लेखाि “ववरहिरांर्ग”, “स धारक” याांवर टीका. िो सांदभध अवभपे्रि?] 
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त्या लेखाांिील ववधान, ‘कॉलेजािील ववद्यार्थयांि मानवसक सांभोर्गाची जी चटक वदवसेंवदवस वाढि आहे, विची 
शब्दवचते्र (“ववरहिरांर्ग” आवण “स धारक”) या काव्याांि रेखाटून माधव जूवलयन याांनी महाराष्ट्रास नकळि 
वनःसांशय उपकृि केले आहे.’ 

 
१७. णवरितरांग : (परीक्षण) वव. स. खाांडेकर / साप्ता. रणर्गजधना, म ांबई, १८ ऑक्टोबर १९२६. 
 
प्रभाकर महाववद्यालयीन ववद्यािी. त्याचे विधन ववद्यार्दिजीवनाला योग्य नाही. ‘कॉलेजािील 

ववद्यार्थयांचे र्ग रुम खापेक्षा ववद्यार्दिनींच्या चेहऱयाकडे लक्ष असणे कोणत्याही दृष्टीने इष्ट नाही.’ ‘सरस्विीमांवदराि 
प्रणयाच्या लीला चालणे वकिपि इष्ट आहे हा प्रश्नच आहे… ववरहिरांर्गाि या वादग्रस्ि प्रश्नाला जार्गा वदली 
नसिी िर अवधक बरे झाले असिे.’ ‘ववरहिरांर्गाचे अांिरांर्ग आकषधक व स ांदर आहे. या स ांदर अांिरांर्गाचे म ख्य र्ग ण 
स वश्लष्ट रचना, पाांवडत्यप्रकषध व सरस कल्पना हे होि.’ ‘माधव जूवलयन हे सौंदयधवादी कवी आहेि, हे 
ववरहिरांर्गावरून समजून येण्यासारखे आहे. काव्यान कूल पाांवडत्य, भावनाांची उत्कटिा व पद्यरचनेचे प्रभ त्व या 
र्ग णाांचा वत्रवणेी सांर्गम त्याांच्या इिर सरस काव्याांप्रमाणे या काव्यािही आढळिो.’ कवटे, सार्ग िी [श्लोक १५२] 
याांचे वणधन अकाव्यमय. ‘ववद्यमान कवींमध्ये माधव जूवलयन याांचा दजा बराच वरचा आहे.’ [“माधव जूवलयन”, 
र्गां. दे. खानोलकर, आ. २, पृ. १६०–१६२ वर उद्धृि]. 

 
१८. णवरितरांग (एक मित्त्वाचे पत्र) : लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ५६२–५६४. 
 
ववरहिरांर्गाचे ित्कालीन िरुणाांकडून स्वार्गि वकिी आत्मीयिेने, उत्कटिेने झाले त्याचे वनदशधक पत्र. 

‘K. B.’ या आद्याक्षराांनी अत्न्वि. ‘Students of the Fergusson College, F. Y. Class’ असा उल्लखे. [‘श्री. 
जोशी याांचे पत्र’, वद. १६ (१९२६?), स्वप्पनभमूी, पृ. १२३.] 

 
१९. णवरितरांग : (प स्िकपरीक्षण) बा. अ. वभडे / रत्नाकर, माचध १९२७, व. २ अां. ३) / पृ. २०९–

२१५. 
 
र्गाजलेले परीक्षण. काव्याची प्रस्िावना व काव्य दोहोंवर नजर ठेवनू परीक्षण वलवहलेले. कलादृष्ट्या 

या काव्याचा र्ग णान वाद; पण सामावजक वहिदृष्ट्या अवनष्ट मानून टीका. काव्याच्या ि टक्या स्वरूपाची मीमाांसा. 
‘हृदयांर्गम प्रणयप्रधान काव्य.’ (१) किानकािील कालान क्रम. प्रिम हे िरांर्ग स टेच वाटिाि. (२) कवी व 
काव्य याांचा सांबांध. काव्यनायक, कववजीवन, कवीची मिे. ‘नटव ेव नखरेबाज काव्य.’ कलार्ग णाांचे कौि क. 
नायकनावयकाांच्या व्यवक्तरेखाांवर कडक आके्षप. नायक नावयकाांचे चवरत्र र्गहयध आहे. त्याचे समिधन करून, 
त्यावर उदात्तिेचे आवरण चढववण्याचा कवीचा प्रयत्न अन वचि आहे. काव्यनायक सै्त्रण, द बधल. (३) भाष्ट्यात्न्वि 
किाकिन. [इांदूचा वभडे ‘बालववधवा’ असा उल्लखे करिाि.] प्रभाकराच्या ‘प्रणयपांढरीच्या वाऱया.’ इांदूच्या 
वडेाने त्याच्या ब वद्ध शीलाला ओहोटी लार्गली. –वबनसहीच्या पत्राने प्रभाकर नेमका इांदूकडे कसा रे्गला?– 
सार्ग िी–अांड्याच्या उल्लेखाने वहवडसपणाचे काजळ. ‘वपधान’वर टीका. [पटवधधनाांनी द सऱया आवृत्तीि 
पवरष्ट्करणाि हा उल्लखे र्गाळला.] भ्रान्िच म्बन. अांविम कलह. (४) पे्रम इष्ट की अवनष्ट? चचा. (५) शब्दयोजना 
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मननीय. लेखनपद्धिीचा ववचार. अन स्वार अन नावसक भेद. ‘ऋ’कार. (६) समारोप. ‘पटवधधनाांनी आपले र्ग ण 
श्रेयस्कर काव्यरचनेला लावाव.े’ 

 
२०. णवरितरांग : (प स्िकपरीक्षण) वा. म. जोशी / ववववधज्ञानववस्िार, जून १९२७ / प.ृ १९९–२०२. 
 
(१) किानक, व्यवक्तदशधन. (अ) इांदू प्रभाकराचा आपणहून पवरचय करून घेिे. अशी त्स्ििी आपल्या 

समाजाि नाही. िी का पवरचय करून घेिे? (ब) ‘श श्रूषेस वमळेल…’ [श्लो. ४३] अशी चेष्टा कोणी करील का? 
िी सभ्य ठरेल का? [पटवधधनाांनी द सऱया आवृत्तीि पवरष्ट्करणाि हा श्लोक पवरचयोत्तर घािला.] 

 
(क) प्रभाकराि िर प रुषी अरेरावीपणा क ठे वदसि नाही. (ड) वववाहाची इच्छा नसिाना नायकाला 

बरे वाटाव ेम्हणून नावयकेने वववाहाला ियार होण्याि सावत्त्वकिा असली, िरी िे उच्च पे्रमाचे लक्षण नाही. आधी 
नावयका पवरचय वृचद्धर्गि का करून घेिे, आवण अनेक वष ेघोळवनू एकदम वववाहास ियार का होिे? (२) 
वैयवक्तक चवरत्र आवण वाङ्मय. (३) भाषा, वणधने. (४) वाचनाने होणाऱया आनांदाि उणेपणा राहािो. नायकाि 
अलौवकक, उदात्त र्ग ण नाहीि. ‘काहीिरी कमी आहे ही भावना िोडीबहूि राहिेच.’ 

 
२१. णवरितरांग : (परीक्षण) शां. के. कानेटकर / “काव्यकला” [लेखसांग्रह, शां. के. कानेटकर, 

१९३६], पृ. ९४–११२. 
 
बा. अ. वभडे, वा. म. जोशी, वव. स. खाांडेकर याांच्या परीक्षणाांचाही परामशध.–‘‘ववरहिरांर्गा”च्या 

माांडणीिील सांर्गिीचे दशधन. कवीने रेखाटलेल्या मानसशास्त्रीय अन क्रमाने किानकाचा र्गोषवारा. 
“ववरहिरांर्गा”िील घटनाांची पाहणी. घटना नैसर्दर्गक. रसपवरपोष चाांर्गला साधलेला. आध वनक जीवनाची स ांदर 
वचते्र हा एक ववशषे. पाांवडत्य हा एक ववशषे. “मेघदूि” व “ववरहिरांर्ग” याांची ि लना सवधिा बरोबर आहे असे 
वाटि नाही. पात्राांचे स्वभावरेखाटन. ‘इांदूचे पात्र वजिके उदात्त, वनसर्गधरम्य व ध्येयभिू वाटिे वििके प्रभाकराचे 
वाटि नाही. प्रभाकर हा एक वनव्वळ पे्रम करणारा वनजीव नायक आहे.’ शृांर्गाररसाचा उठाव वीररसाच्या 
समविे केल्यास िो फार उठून वदसिो. िसे येिे होि नाही. इांदूचे वचत्र मनोहर व स्वाभाववक. स ांदर कल्पनाांचा 
वठकवठकाणी प्रकषध. या सवध कल्पनाांिून वजव्हाळ्याचे माध यध. ‘िे [पटवधधन] आध वनक जीवनाचे भाष्ट्यकार 
आहेि.’ 

 
[‘मला स्विःला हा नायक प्रभाकर हा एका काळी ‘वनजीव’ व ‘कमक वि’ आहे असे वाटि होिे… पण 

आिा माझे मि प्रभाकर ‘वनजीव व कमक वि’ नाही असे वनविि झाले आहे.’ “स्वप्पनभमूी”, पृ. १३३.] 
 
२२. णवरितरांग : कािी सौंदयधस्थळे : वदनकर साक्रीकर / पूर्दणमा, ९ वडसेंबर १९३९, व. १ अां. ११. 
 
‘माधव जूवलयनाां’चा वनस्सीम भक्त’ म्हणून लेखन. ‘ववरहिरांर्ग सवांि वप्रय.’ काही फ टकळ 

सौंदयधस्िळे, स ांदर श्लोक लावलत्यपूणध भाषेि दाखववले आहेि. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

२३. णवरितरांग : (समीक्षण) रा. र्ग. हष े / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ५५५–५६१. 
[समाववष्ट: “टीका आवण अभ्यास”, लेखसांग्रह, रा. र्ग. हष,े १९४२, पृ. १०६–११५.] 

 
र्गडकऱयाांनांिर महत्त्वाचे आध वनक कवी माधव जूवलयन. िे र्गडकऱयाांप्रमाणेच सांप्रदायप्रविधक. 

रवववकरण मांडळाचे रवी माधवरावच. –माधवरावाांच्या अभ्यासाच्या वदशा.– “ववरहिरांर्गा”च्या भाषेचे कौि क. 
‘रचनेच्या सांबांधाि िर िे मेघदूिाहूनही सरस आहे.’ ‘पे्रमासारखा काव्याचा वचरांिन ववषय आवण त्याला 
लाभलेली ही रचनेची कलात्मक योजकिा याम ळे हे काव्य मराठी वाङ्मयाि अमर झाले आहे.’ ववरहिरांर्गाचे 
रसग्रहण. भरपूर कौि क िे आध वनक खांडकाव्याांि सवोत्कृष्ट. अवभजाि काव्याचा कलात्मक आदशध. इिर 
भाषाांि भाषाांिरीि झाल्यास माधवरावाांना वत्रखांड कीिी वमळाल्यावशवाय राहणार नाही. 

 
२४. “णवरितरांगा”वरील णवचारतरांग : रा. श्री. जोर्ग / ज्योत्स्ना, मे १९४० / पृ. ५५–५९. 
 
यािील बराचसा भार्ग लोकवशक्षण, सहावद्र ववशषेाांकाांिील लेख, धन धारीिील (वदवाळी १९४५) लेख, 

“ववरहिरांर्गा”ला जोडलेला ‘परामशध’ याांि आलेला. (१) आजच्या िरुणाांच्या अवभरुचीवर कटू टीका. त्याांना 
अवभरुची नाही, काव्याची आवड नाही, समज नाही. (२) “ववरहिरांर्गा”चे खरे वैवशष्ट्य नायक–नावयकेच्या, 
ववशषेिः नायकाच्या मनोववश्लेषणाि. नावयकेवरील म क्ताबाई दीवक्षिाांनी घेिलेल्या आके्षपाच्या अन रोधाने 
नावयकेच्या स्वभाववचत्रणाचा ववचार. हाडी व िाांबे याांचा प रावा. (३) प्रभाकराचे स्वभाववचत्रही लक्षणीय. 
पे्रमाच्या ववकासाचा स ांदर वचत्रपट. यािील पे्रमवचत्रण िात्कावलक ठरले िरी एक नमूना म्हणून नेहमीच 
क िूहल राहील. (४) इिर आरोपाांचा ववचार. (५) नायकाचे वैदग्ध्य दाखवणाऱया र्गोष्टी. (६) “ववरहिरांर्गा”ची 
अपूवध रचना. त्याच्या पयधवसानासांबांधीच्या आके्षपाांचा परामशध. (७) “ववरहिरांर्ग” “मेघदूिा”पेक्षा सरस. (८) 
“ववरहिरांर्गा”चे पवरष्ट्करण. न सिे फासी वा परकी शब्द काढण्यासाठी नव्हे. काही वठकाणी इष्टिेबाबि शांका. 

 
२५. दोन णवरिकाव्ये मेर्दूत आणि णवरितरांग : रा. श्री. जोर्ग / धन धारी, वदवाळी अांक, १९४५. 

[समाववष्ट : ववरहिरांर्ग, आ. ४, ज लै १९५३, पृ. ११८–१२८ / “ववचक्षणा”, लेखसांग्रह, रा. श्री. जोर्ग, १९६२.] 
 
“मेघदूि”कार कावलदास आवण “ववरहिरांर्ग”किे माधव जूवलयन या दोन कवींमध्ये ही ि लना नसून 

िी त्याांनी वलवहलेल्या दोन काव्याांमध्ये आहे.–प्रभाकराच्या ववरहाि उत्कटिा अवधक आहे. “ववरहिरांर्गा”ि 
पाहावयास वमळणारा पे्रमाचा क्रमववकास “मेघदूिा”ि पाहावयास वमळि नाही.–‘‘ववरहिरांर्गा”ि जसे पे्रमाचे 
ित्त्वज्ञान पाहावयास सापडिे िसे “मेघदूिा”ि पाहावयास सापडि नाही.–‘‘ववरहिरांर्गा”ि व्यवक्तदशधन 
अवधक सववस्िर, व्यवत्स्िि आवण मनोवधेक.–प्रसांर्ग आवण त्याांची कौशल्यपूणध माांडणी याम ळे यावयाची 
वधेकिा “मेघदूिा”ि येऊ शकली नाही. “ववरहिरांर्गा”ि िी प ष्ट्कळच अवधक आहे.–‘‘मेघदूिा”िील 
सृवष्टवणधनाि कल्पनेचा ववलास अवधक असला िर “ववरहिरांर्गा”िील वणधने अवधक वास्िव वाटिील. 
“ववरहिरांर्गा”िील सवृष्टवणधने नावयकेला कें द्र करूनच आली आहेि. िसे “मेघदूिा”ि नाही.–
‘‘ववरहिरांर्गा”चा आणखी एक ववशषे म्हणजे त्याची वनदेशपूणधिा–‘‘ववरहिरांर्गा”च्या भाषेला “मेघदूिा”च्या 
भाषेची बरोबरी करिा आलेली नाही. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

२६. णवरितरांगातील णवरि : मानसर्शास्त्रीय चचा : ना. मा. सांि / सत्यकिा, वडसेंबर १९४५. 
 
 “ववरहिरांर्गा”ची नावयका इांदू वहच्या स्वभावाचे र्गढू मानसशास्त्रीय चचेने उकलण्याचा प्रयत्न.–प रुषी 

वृत्तीच्या स्वािीपणाने आवण मात्रासौख्यलालसेने विला या र्गोष्टीची दडस बसली असावी; विच्या मनाि 
व्यवक्तशः आपल्या पिीबिल आवण मर्ग एकां दर प रुषजािीबिल भीिीचा र्गांड वनमाण झाला असावा.–स प्त 
भीविर्गांडािून बचावयोजना म्हणजे विची वधटाई, लाघटपणा. 

 
२७. णवरितरांगातील नाणयकेचे गूढ : रा. व्यां. जोशी / सत्यकिा, मे १९४६ / पृ. ४१–४२. 
 
ना. मा. सांि याांच्या प्रविपादनाचे खांडन. (१) इांदूवर लग्न झाल्यावर अर्गदी िोड्याच कालावधीि 

वैधव्याचा घाला पडला असावा. केवळ वैधव्याची आपत्ती विच्या द ःखाचे कारण. (२) इांदू प्रभाकराकडे 
वप्रयकराच्या दृष्टीने पाहाि होिी.–शवेटी त्यार्गाचे ित्त्व पटून िी वववाहास ियार होिे. [प्रा. पांर्गूांच्या 
“ववरहिरांर्गा”वरील लेखनाचा उल्लेख. िे क ठले? ‘इांदूच्या खोलीि (पिीची) िसबीर नसण्याचे कारण प्रा. 
पांर्ग…ू साांर्गिाि…’] 

 
२८. ‘सि नौ िुनकु्त’ आणि कै. माधव ज्यणूलयन : (“ववरहिरांर्ग”, श्लो. १० प्रमाद). म. दा. साठे / 

‘य र्गवाणी’, नोव्हेंबर–वडसेंबर १९४६, व. १ अां. ११–१२ / पृ. ४२–४३. [म. वन.] 
 
२९. मेर्दूत आणि णवरितरांग : म. र्गो. माईणकर / नवय र्ग, वदवाळी अांक, १९४७ / पृ. ८३–८८. 
 
“ववरहिरांर्ग” व “मेघदूि” याांचे साम्य अर्गदी स्िूल मानाने व वरवरचे आहे. या दोघाांची ि लना का 

व्हावी िेच कळि नाही.–‘‘मेघदूिा”िील नायक–नावयका ही ‘सौंदयधवादाची वनर्दमिी’ आहेि, िर 
“ववरहिरांर्गािील नायक–नावयका ‘वास्िववादाची वनर्दमिी’ आहेि. सौंदयधवादी “मेघदूि” व वास्िववादी 
“ववरहिरांर्ग” याांची वभन्निा दाखवणे हाच या लेखाचा हेिू.–‘‘मेघदूि” रवसकाांना नेहमीच आनांद देईल; 
“ववरहिरांर्गा”बिल िसे म्हणिा येणार नाही. 

 
३०. डॉ. माधवराव पटवधधन याांचे णवरितरांग (रसग्रिि) : एम्. रघ नाि / प्रविभा (औरांर्गाबाद), 

वडसेंबर १९४७ / पृ. १–२, ३४–३६. 
 
सामान्य लेख. 
 
३१. परामर्शध : रा. श्री. जोर्ग / ववरहिरांर्ग, आ. ७, एवप्रल १९७१ / पृ. १६–४५. आ. ३, सप्टेंबर १९४८ चे 

प्रास्िाववक समाववष्ट. हा भार्ग “दवक्षणा” (लेखसांग्रह, १९६७) मध्ये समाववष्ट, पृ. ९७–१२४. अवधक पृ. ३८–४५ 
हा भार्ग या सािव्या आवृत्तीि अवधक. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

अ. “ववरहिरांर्गा”वर झालेल्या टीकाांचा परामशध. (१) ववषयासबांधी आके्षप. केसरी, डेक्कन व्हनाक्य लर 
रान्स्लेशन सोसायटीचे परीक्षक, बा. अ. वभडे याांच्या टीकाांचा परामशध.–‘वववशष्ट पवरत्स्ििीि परस्परपे्रमाने बद्ध 
झालेल्या दोन व्यक्ती वववशष्ट प्रकाराने वार्गल्या एवढे साांर्गण्याचाच कवीचा आशय आहे.’ (२) नैविक म द्यावर 
आधारलेला आके्षप. माडखोलकराांचे त्याला उत्तर. (३) व्यवक्तदशधनावरील आके्षप. बा. अ. वभडे, शां. के. 
कानेटकर याांचे आके्षप. वामनराव जोशाांचा आके्षप.–नावयकेच्या व्यवक्तदशधनावरील आके्षप. डॉ. केिकर, 
म क्ताबाई दीवक्षि याांचे आके्षप. (४) किारचनेवरील आके्षप. (५) भाषेवरील आके्षप. (६) पवरष्ट्करणामधील 
बह सांख्य स्िानी स धारणा झाली आहे. ब. “ववरहिरांर्गा”चे ववशषे. (१) पे्रमाच्या क्रमववकासािील वचते्र. (२) 
पे्रमाचे ित्त्वज्ञान. (३) व्यवक्तदशधन. (४) किानक. (५) सृवष्टवणधने. (६) उल्लेखपूणधिा. (७) अलांकाराप्रच रिा. 

 
३२. मेर्दूत आणि णवरितरांग : प्रा. र्ग. वव. क लकणी / लोकशवक्त, वदवाळी ववशषेाांक, नोव्हेंबर १९४८ 

/ पृ. ६७–७२. 
 
अप रा लेख. काही ववशषे नाही. दोन्ही कृिींचे मूलर्गामी ववश्लेषण नाही. “मेघदूिा”चा अवभमान, 

कौि क. “ववरहिरांर्गा”ववषयी द जेपणा. प्रा. जोर्ग, रा. र्ग. हष,े माईणकर वर्गैरेंच्या लेखाांच्या सांदभाि हा लेख 
वलवहलेला. जोर्ग, हष ेयाांच्या वववचेनाला ववरोध.–दोन्ही काव्ये आपापल्या परी रमणीय. स्िूल साम्य बाजूस 
ठेवले िर दोन्ही काव्याांच्या स्वरूपाि पराकाष्ठेची वभन्निा आहे. नायकाच्या ववरहावस्िेचे वणधन करणारी 
“ववरहिरांर्ग” ही एक आध वनक पे्रमकहाणी. “मेघदूिा”ि ‘मेघावर सोपववलेले दूित्व’ ही चमत्कृविपूणध, 
हृदयांर्गम आवण अत्यांि काव्यात्म कल्पना सूवचि करावयाची आहे. “मेघदूि” वलवहिाना कावलदासाची भवूमका 
Romantic आहे; “ववरहिरांर्गा”ि कवीची भवूमका Realistic आहे. “ववरहिरांर्गा”पेक्षा “मेघदूि” सरस. – 
“ववरहिरांर्गा”िील दोषदशधन. “मेघदूिा”चे र्ग णवणधन. “मेघदूिा”वरील आके्षपाांचे खांडन. 

 
३३. “णवरितरांगा”ची नाणयका : रमेश िेंड लकर / सावहत्य, जानेवारी १९५२. [म खपृष्ठावर च कीने 

‘जानेवारी १९५२’ वनदेश असून अांक वडसेंबर १९५१ चा]. पृ. ३–८, ४८–४९. 
 
इांदूच्या ‘स्वभाववचत्राची उकल’ करण्याचा प्रयत्न वा. म. जोशी, म क्ताबाई दीवक्षि, वव. द. घाटे, रा. 

श्री. जोर्ग, ना. मा. सांि, द. सी. पांर्गू याांच्या टीका ध्यानाि घेऊन प ढे ६ पृष्ठे स्विःची मीमाांसा. इांदू आक्रमक 
नावयका. (“ि टलेले द व”े, “स धारक” मधील नावयकाांप्रमाणे.) प्रभाकराची भवूमका बचावाची. पण िो धीट 
होिाच इांदूचे अवसान र्गळून पडिे. –२८ व्या िरांर्गािील इांदूचे उद्र्गार र्गौण मानले पावहजेि. विचा िो वळे 
मारून नेण्याचा प्रयत्न.–प्रभाकराच्या दृष्टीिून इांदूचे दशधन होि असल्याने त्याि अप रेपणा.–इांदूला यापूवी 
प रुषसहवास झालेला आहे. अशारीर पे्रमाच्या अद्भ िरम्य कल्पनाजालाि रमणे विला अशक्य. प्रभाकराच्या 
आय ष्ट्याि ही पवहलीच िरुणी. म्हणनू स्वप्पनाळूपणा.–सहवासाच्या पयधवसनाचा नावयका ववचार करीि नाही. 
अकाली वैधव्याने अप री रावहलेली प रुषसहवासाची इच्छा प्रभाकराच्या सहवासाि भार्गि होिी. विच्या कृिी 
पे्रयसीसारख्या. पण अखेर प्रत्यक्ष प्रसांर्गाि िी कचरिे. प ढे दोन वषांि वादळ. इांदूप रिे िरी विचे स्वभाववचत्र 
वास्िव, स्वाभाववक. 
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३४. “णवरितरांगाां”तील पणिले णवक्रीणडत : एक रसग्रिि : कृ. बा. मराठे / सत्यकिा, माचध १९६० / 
स मारे २।। पृष्ठे. 

 
“ववरहिरांर्गा”च्या प्रिमावृत्ती व वद्विीयावृत्ती याांिील पवहल्या श्लोकाांि पवरष्ट्करणाम ळे आपाद अांिर 

पडल्याच्या सांदभाि िौलवनक लेख. एका श्लोकावर २।। पृष्ठाांचे सौंदयधरसग्राही भाष्ट्य. मूळ कृिीपेक्षा रवसक, 
व्यासांर्गी टीकाकाराचे वैवशष्ट्यदशधन होिे. अशा भाष्ट्याने समग्र कृिीच्या आस्वादनाि फारशी भर पडिे असे 
नाही. “ववरहिरांर्गा”ववषयी अत्यांि र्गौरवपूणध लेख. पवरष्ट्करणोत्तर कृिीि केवढे अांिर पडिे याचा दाखला 
देण्यास उपयोर्गी.–आरांभी ‘इांदू’ हे सांबोधन समपधक, सूचक. नावयकेच्या साहचयधकल्पनेने नायकासांबांधीही 
कल्पना उभ्या राहिाि. नायक सांयमी, स सांस्कृि. काव्याची स रुवाि रात्री न करिा द पारी करण्याि औवचत्य. 
“ववरहिरांर्गा”िील पवहले ववक्रीवडि “मेघदूिा”च्या मांदाक्राांिेपेक्षा सवािाने पवहलेच आहे. 

 
३५. णवरितरांग : द. वभ. क लकणी / सत्यकिा, सप्टेंबर १९६७ / पृ. २९–३५. [समाववष्ट : “द सरी 

परांपरा”, लेखसांग्रह, द. वभ. क लकणी, ज लै १९७४, पृां. ५८–६९]. 
 
लेख सामान्य. ढोबळ. अनेक ववधानाांवर आके्षप घेिा येईल. काही वठकाणी आपला वसद्धान्ि 

पटववण्यासाठी ओढािाण केली आहे. उदाहरणािध, या काव्याि पटवधधनाांच्या झ ांजार ध्येयप्रवण मनोवृत्तीचे 
दशधन घडि नाही, म्हणून याि कवीचा आत्माववष्ट्कार नाही. (१) प्रास्िाववक. काव्यस्वरूपाचा पवरचय. (२) हे 
भावकाव्य नव्हे, िसे खांडकाव्यही नव्हे.– “ववरहिरांर्गा”ची किा. त्याला स स्पष्ट किा आहे. (विचे वनवदेन.) 
खांडकाव्याि न सिी किा असून चालि नाही, विचे किन लार्गिे.–िे भावकाव्यही नव्हे, की किाकाव्यही 
नव्हे. भावकाव्याचा आद्य र्ग णधमध ‘कवीचा आत्माववष्ट्कार.’ िो इिे नाही.–पात्रवनर्दमिीम ळे काव्यािील आशय 
कवीचा आत्माववष्ट्कार उरि नाही. या पात्राांना प्रिीकात्मक पािळीही नाही.–या काव्याि कवीची खासर्गी 
पे्रमान भिूी आढळिे? –पण त्यावर काव्याचे भावकाव्यत्व अवलांबून नाही.–या काव्यािील अन भिूी कवीची 
स्विःची नाही. कवीच्या झ ांजार ध्येयप्रवण मनोवृत्तीचे दशधन त्याि घडि नाही.–यािील दृष्टी भावकवीची नसून 
नायकवीची आहे. “ववरहिरांर्ग” हे दीघध नायकाव्य आहे.–त्यािील दृवष्टर्गोचर वणधनपद्धिी नायकाव्याला 
उपकारक.–पवरष्ट्करणाचा उपयोर्ग मात्र नायर्ग णवधधनासाठी प रेसा करून घेिलेला नाही. कारण कवीला हे 
दीघध नायकाव्य असल्याची स स्पष्ट जाणीव नसावी. िे एक मोनोलॉर्ग आहे.–भाषा नायर्ग णाला िोडी 
साहाय्यक. सांवादवैप ल्य. (३) “ववरहिरांर्ग” आवण “मेघदूि”, “मेघदूि” नायवनष्ठ नसून वनवदेनप्रधान. 
“ववरहिरांर्गा”चे स्वरूप आिध–करुण नाही. अवधकाांश काव्य म्हणजे म क्त, प्रसन्न आवण िरुण जीवनाचा 
ववलास. इिे “ववरहिरांर्ग”–‘‘मेघदूि” साम्य.– “ववरहिरांर्गा”चे स्िान अनन्यसाधारण. 

 
३६. णवरितरांग : सरोवजनी वैद्य / बारे्गश्री, वदवाळी अांक १९६७ / पृ. ९६–१०५.  
 
[समाववष्ट : “मािी आवण मूिी”, लेखसांग्रह / सरोवजनी वैद्य / नोव्हेंबर १९७५, पृ. १०९–१२६]. 
 
१९६७ सालािील स जाण सावहत्याभ्यासकाच्या दृष्टीला “ववरहिरांर्ग” कसे वदसिे, िे कळण्यास लेख 

वाचनीय. खूपच अडखळि लेखन, त्याम ळे लेवखकेला काही म्हणावयाचे असूनही िे प रेसे स्पष्ट होि नाही. – 
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“ववरहिरांर्ग” प्रत्यय देण्याला अप रे. अन भवाांचा वजवांिपणा नाही. ही म ख्य दृष्टी या टीकालेखाि. – १. 
प्रास्िाववक. आजवरच्या टीकाांनी समाधान नाही म्हणनू या काव्याचा स्विांत्रपणाने शोध. २. (१) नावयका. 
विच्या व्यवक्तमत्त्वाि अस्वाभाववकिा, ढोंर्ग नाही. ‘िादात्म्याच्या शक्तीचा अभावच “ववरहिरांर्गा”ला कलादृष्ट्या 
अनेकववध प्रकाराांनी भोवलेला आहे.’–‘ “ववरहिरांर्गा”च्या वाचनानांिर िोडी ह रह रीची भावना वनमाण झाली 
िरी, चकवा त्यािील जीवनान भवाने, ववलक्षण अस्वस्ि कराव ेअसा उत्कट प्रत्यय त्यामध्ये येि नाही.’ (२) 
प्रभाकर. िो अनेक वठकाणी वजवांि वाटि नाही.–प्रत्यक्ष अन भवापेक्षा त्यामार्गील ित्त्वावर लक्ष कें वद्रि 
करण्याची प्रवृत्ती. ‘िे धड किाकाव्य झाले नाही, आवण भावकाव्यही झाले नाही. प रेसे वस्ि वनष्ठ झाले नाही 
आवण आत्मवनष्ठही नाही.’ (३) कवी व प्रभाकर. याांिील एकरूपिेचा ववचार. आके्षप. (४) “ववरहिरांर्गा”िील 
पे्रमदृष्टी. विच्याशी सहमि होिा येि नाही.–पे्रमभवूमकेि ववसांर्गिी आवण भाषेच्या बाबिीि चमत्कावरक ववषम 
शलैी. (५) भाषादृष्ट्या ववचार. (वरील सवध वववचेनाचे प्रात्यवक्षक म्हणनू िरांर्ग ५–६ चे ववश्लेषण.) ३. 
“ववरहिरांर्ग”चे र्ग णववशषे. (१) त्याचे नवपेण. (२) माधवरावाांच्या जीवनदृष्टीिील, सौंदयधदृष्टीिील िाजेपणा. 
(३) २०–२२ वयाच्या स वशवक्षि नायकाच्या दृष्टीिून स वशवक्षि स्त्री, पे्रमान भव याांच्याकडे बघणे याि आकषधकिा. 
(४) मानवसक कारणाला महत्त्व. (५) स्वैर रचना. (६) वनसर्गधवणधनाि नवीन सौंदयधदृष्टी. 

 
३७. णवरितरांग : म. शां. वाबर्गावकर / सत्यकिा, जून १९७० / पृ. ७३–७४. 
 
वटपण. सत्यकिा, सप्टेंबर १९६७ च्या अांकािील द. वभ. क ळकण्यांच्या “ववरहिरांर्गा”वरील लेखािील 

[पहा, उपवरवनर्ददष्ट क्र. ३५] ववधानाांचे खांडन. क ळकण्यांच्या मिे “ववरहिरांर्ग” भावकाव्य वा किाकाव्यही 
नव्हे. परांि  त्या लेखाि क ळकण्यांनीच साांवर्गिलेली खांडकाव्याची लक्षणे “ववरहिरांर्गा”ला अचूक लार्ग ू
पडिाि. (१) “ववरहिरांर्गा”ि प्रभाकर वनवदेकाची भवूमका घेऊन किेचे किन करिो. (२) ‘श्रोि’ हे पात्रही 
येिे अध्याहृि आहे. 

 
सुधारक 

 
३८. सुधारक : डेक्कन व्हनाक्य लर रान्स्लेशन सोसायटीिील अवभप्रायाांच्या नकला. (१) बा. अ. वभडे. 

(२) ल. र्ग. लेले. (३) बा. र्ग. खापडे. [पटवधधनाांचे वचकट प स्िक. र्गां. दे. खानोलकर सांग्रह.] 
 
३९. सुधारक : (प स्िक–परीक्षण) : अनाम / रा. वव. मराठे याांच्या सांग्रहािून. समकालीन वृत्तपत्रीय 

परीक्षण. १–१।। स्िांभ. 
 
माधवरावाांची सामावजक ववचारसरणी न पटणारा परीक्षण–लेखक असावा. माधवरावाांच्या वटळक, 

ववष्ट्ण शास्त्री वचपळूणकर याांच्यावरील टीकेवर रार्ग.–वासूची िडफ ही स धारणेची म्हणण्याऐवजी िारुण्यािील 
उिावीळपणाची.–मवाळ स धारक पक्षािील सामान्य व्यक्तीच्या मनाि जहाल प राणावभमान्याबिल ज्या 
र्गैरसमज िी व पूवधग्रह वावरि असिाि त्या कवीच्या मनाि भरपूर आहेि.– भाषा, रचना, वनरीक्षण असाधारण. 
–काव्य या दृष्टीने सफाईदार व चटकदार. 
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४०. सुधारक (समालोचन) : प . द. मराठे / वैनिेय, २७ माचध १९२८. 
 
४१. सुधारक (परीक्षण) : केसरी, ३ एवप्रल १९२८. 
 
४२. सुधारक (प स्िकपरीक्षण) : बा. अ. वभडे / ववववधज्ञानववस्िार. 
 
चार लेखाांकाांि ववस्िृि परीक्षण. माधवरावाांच्या काव्यकौशल्याचा र्गौरव, पण सामावजक इष्टिेच्या 

दृष्टीने टीका.–लेखाांक १ / जून १९२८, व. ५९ अां. ६ / पृ. २२१–२३३. 
 
‘महाकाव्य’ असा “स धारकाां”चा उल्लखे. कोडकौि काने अवभनांदन. किानकाचा ववस्िाराने पवरचय. 

भरपूर उिारे. (अ) सरलेची किा. (ब) वासूची किा. 
 
–लेखाांक २ / ज लै १९२८, व. ५९ अां. ७ / पृ. २६२–२७४. 
 
काव्यस्वरूपाचा पवरचय व परीक्षा. ‘वाङ्मयदृष्ट्या ववचार.’ व्याकरण, लेखन, रचना इत्यादी दृष्टीने बाह्य 

र्गोष्टींचा ववचार. एकाच वृत्ताि रचना. त्यावर आके्षप. भाषा र्गद्यसदृश. काव्य व कवी याांचा सांबांध. शलैीचे 
कौि क. उपहासात्मक ववनोदाला वमस्कील क चाळकीचा उिाम दपध. यमकयोजना. शब्दयोजना. वाक्यरचना. 
प्राचीन व खेडवळ शब्दाांच्या उद्धारावर टीका. छन्दःश द्धिा. ‘ऋ’. पटवधधनाांची लेखनपद्धिी. सहा म िे. 

 
–लेखाांक ३ / ऑर्गस्ट १९२८, व. ५९ अां. ८ / पृ. ३१०–३१८. 
 
या काव्यािील सामावजक मिाांचा ववचार. काव्य आवण सामावजक ित्त्वज्ञान याांचा सांबांध काय? खरे 

ित्त्वज्ञान व उत्तम काव्य परस्परपोषक. सामावजक स धारणाांववषयीच्या पटवधधनाांच्या अपेक्षाांवर टीका. 
जाविभेदववचार. धार्दमक समिेचा ववचार. 

 
–लेखाांक ४ / सप्टेंबर १९२८, व. ५९ अां. ९ / पृ. ३४९–३६२. 
 
सामावजक ववचाराांचे परीक्षण प ढे चालू स्त्रीस्वािांत्रयाबाबि ववचार. व्यक्ती आवण समाज याांचे सांबांध. 

पटवधधनाांच्या स्त्रीरेखाांची परीक्षा. ववधवावववाह, पे्रमाराधना वर्गैरेंववषयी. प ां.–स्त्री मतै्री. स्त्री–प रुषाांिील ववषमिा. 
काव्यदृष्टीने मनःपूवधक अवभनांदन, पण िरुणाांच्या चाळ्याांचा प रस्कार व समाजाला वशव्या देण्याचा उपक्रम हे 
नापसांि. 

 
[याांपकैी श द्धलेखनववषयक वववचेनाला ‘ववववधज्ञानववस्िारा’च्या नोव्हेंबर १९२८च्या अांकाि 

पटवधधनाांनी उत्तर वदले आहे. पहा, पटवधधनाांचे वाङ्मय, पृ. ४८ क्र. १३२.] 
 
४३. सुधारक (प स्िकपवरचय) : महाराष्ट्र (नार्गपूर), रवववार १५ ज लै १९२८. 
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४४. सुधारक (प स्िकपरीक्षण) : अनाम / ज्ञानप्रकाश, श क्रवार २७ ज लै १९२८ / ‘काव्यशास्त्रववनोदा’ि 

३।।–४ स्िांभ. 
 
सवधसाधारण र्गौरवपर परीक्षण. अर्गदी मोघम, स्िूल, अवनविि परीक्षण. (१) माधवराव व त्याचे काव्य 

याांचा र्गौरव. किा अशी फार िोडी. कां साांच्या योजनेि नावीन्य असले िरी काव्यौघाि ववके्षप येिो. 
चावटपणाच्या सांभाव्य आके्षपाचे वनरसन. (२) वासूची व्यवक्तरेखा. िोडक्याि किावनवदेन. (३) इिर व्यक्ती. 
रावबहाद र ठोसराांचे चाांर्गले र्ग णे वचवत्रि केले आहेि; पण त्याांचा काही र्गोष्टींबिल केलेला उपहास वनष्ठरू 
वाटिो. रा. बां. चे वय ५०–५५ िरी असाव.े प नर्दववाहाच्या वळेी त्याांचे वय विशीच्या आि असाव.े–टपोऱया 
डोळ्याांनी कवीचा वपच्छा प रवलेला वदसिो. (४) पे्रम आवण वववाह याांच्या दाखवलेल्या बाजू. कवीचा हेिू 
सफल. (५) ‘काव्य’ म्हणूनही रचना मनोरम, सफाईदार. काही अपवरवचि सांस्कृि–प्राकृि शब्द. लेखन–
पद्धिी खटकणारी. क्ववचत् अश्लील वठकाणे. प्राध्यापकाांची हेटाळणी चनद्य. समाजािील घाणीचे प्रदशधन–िी 
दूर व्हावी या हेिूने. 

 
४५. सुधारक (परीक्षण) : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / अरुणमाला, ऑर्गस्ट १९२८ / पृ. १४–२३ 

[समाववष्ट: “वाङ्मयववलास”, लेखसांग्रह, र्ग. त्रयां. माडखोलकर / ऑर्गस्ट १९३७ / २१ पृष्ठ;े (२) “माझे आवडिे 
कवव”, र्ग. त्रयां. माडखोलकर / जून १९६५ / पृ. २२३–२४५.] 

 
काव्य चाांर्गले आहे, पण चाांर्गले म्हणवि नाही अशी सांभ्राांि अवस्िा परीक्षण. लेखकाची वदसिे. हा लेख 

‘स्नेह्याचे पवरहासववजत्ल्पि’ ‘हे वक्रोवक्तरम्य महाकाव्य वलहून प्रो. पटवधधन याांनी “ववश्वर्ग णादशा”सारख्या 
सामावजक उपहासकाव्याचे एक नवीनच दालन मराठी वाङ्मयाि उघडले आहे.’ (१) प्रास्िाववक. वववक्षप्तपणाि 
वशरणारे प्रो. पटवधधनाांचे बौवद्धक स्वािांत्रय, स्ववैवशष्ट्य. (२) “स धारका”ि कवी व कोशकार याांचा सांर्गम. (३) 
उपरोध काव्यामार्गील कवीच्या मनोवृत्तीची मीमाांसा. काव्यात्म ध्येयवप्रय य वकाची प्रत्यक्षािील मनोभांर्गाने 
होणारी कट वृत्ती. पण ध्येयाची बैठक जाि नाही. (४) पात्रपरीक्षण. रा. ब. व्यवहारैकदृष्टी नेमस्ि स धारक. 
कवीची व्यापक सहान भिूी.–वासू ह िात्मा नाही; पे्रमवपपासू काव्यात्मा. (५) रचना, भाषा. 

 
४६. सुधारक (परीक्षण) : प्रो. द. सी. पांर्गू / मनोरांजन, फेब्र वारी १९२९, व. ३४, अांक ४०४ / पृ. ९३–

१००. 
 
सामान्य परीक्षण. (१) प्रास्िाववक. धाविे वृत्त. (‘खांडकाव्य’ शब्द पांर्गू वापरीि नाहीि. ‘कादांबरीच्या 

धिीवरील’ काव्य) (२) किापवरचय. (डॉ. ओांकार “रावर्गणी”िील बोधस्वरूप स्वामीप्रमाणे.) (३) या काव्याचे 
वरे्गळेपण. (काव्यप्रबांध.) उपमाांची कोंडी, सांकेि फोडले. नव्या उपमा, नव े सांकेि. (उदा० ‘पाहा उलटिा 
मध्यवनशा…’). जाविभेद राष्ट्राला मारक हे योग्य. पण सांकर हाच एक उपाय म्हणण्याि एकाांर्गीपणा. ‘कवीला 
यावशवाय द सरा उपाय न स चावा यािच त्याचा हेकेखोर स्वभाव स्पष्ट वदसिो. ‘ “बांधनाच्या पलीकडे” 
कादांबरीची आठवण. त्या कादांबरीि वडील–माि श्रींम ळे प्रभाकराला मनेैशी लग्न करणे अत्यांि कठीण झाले. 
(४) अांिरांर्गवणधन. (५) यािील सामावजक मिे. (६) वाङ्मयदृष्ट्या भरीव कामवर्गरी. सांस्कृि व इांग्रजी सूक्तींची 
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भाषाांिरे. ‘सवध भर्गवद्र्गीिेचे असे भाषाांिर कवीने कराव.े’ अशी सववनय वशफारस. – ‘वर मजल्यावर सार 
स खाचे’ काव्यप्रकाशमधील ‘सार’ अलांकाराच्या श्लोकाचे भाषाांिर. (७) भाषा. (८) समारोपाि वनःसांवदग्ध 
र्गौरव. 

 
४७. मराठी काव्यनाटकाांची णदर्शा (पूवाधध) : वा. कृ. भाव े/ केसरी, २१ एवप्रल १९३१. 
 
“स धारका’वरील टीकेचा भार्ग याि. ‘चकबह ना त्याांस समाजाला अनीिीच्या मार्गाकडे वळवावयाचे 

असल्याम ळे’ अशा शब्दाांनी पटवधधनाांवर र्गांभीर आरोप. 
 
४८. सुधारक (समीक्षण) र्गां. भा. वनरांिर / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ५६५–५७८. 

[समाववष्ट : “ग्रांिाांच्या सहवासाि”, लेखसांग्रह, र्गां. भा. वनरांिर / माचध १९४५ / पृ. ७०–८८.] 
 
ववस्िृि, महत्त्वाचा परीक्षणलेख. “स धारक”च्या सांबांधाने ववचाराांचे उठणारे िरांर्ग. वनमाण होणारे प्रश्न. 

आर्गरकराांच्या ‘स धारक’बरोबर ववचार.–‘माधवरावाांची मूळ प्रकृिी भावर्गीिात्मक असल्याम ळे या 
खांडकाव्यािही भावर्गीिाची उत्कटिा उिरली आहे.’ – ‘‘स धारका”चे वैवशष्ट्य वाङ्मयीन नाही, िर सामावजक 
आहे. वाङ्मयीन योग्यिेववषयी द मि नाही.–सामावजक जीवनेविहासाि “स धारका”चे स्िान फार महत्त्वाचे 
आहे असे का वाटिे हे वदग्दर्दशि करण्याचा प्रयत्न.–‘‘स धारक”मध्ये ज्या काळाचे समाजदशधन िे नांिरच्या 
काळाि कसे वदसिे त्याचे अवलोकन. समाजजीवनाि पडि रे्गलेले अांिर. ‘समाजाच्या दाांवभकपणावर 
माधवराव हल्ला करू लार्गले म्हणजे त्याांच्याि आर्गरकरी आवशे उसळि असे.’ ‘स्विःच्या जीवनािील काही 
उवणवा भरून काढण्यासाठी त्याांनी (पटवधधनाांनी) काव्य सोडून ववदे्वते्तचा आश्रय केला.’ कवी म्हणून 
पटवधधनाांचा मोठा र्गौरव. 

 
४९. माधवरावाांचे “सुधारक” : एक उपिासप्रधान खांडकाव्य : प्रा. र्गांर्गाधर नेलेकर / यशवांि, वदवाळी 

अांक १९६१ / पृ. ५१–५२. 
 
५०. माधवरावाांच्या “सुधारका”चा नायक : प्रा. र्गांर्गाधर नेलेकर / नवशवक्त, रवववार, ३ वडसेंबर १९६१ 

/ सरासरी १/४ पृष्ठ. 
 
वृत्तपत्री, छोटा, अत्यांि सामान्य लेख. अभ्यासावशवाय, मावहिीवशवाय लेखन. ‘वासू राजे म्हणजे 

माधवराव’ असे म ख्य ववधान. वासूचा अत्यांि र्गौरव. पटवधधनाांच्या नावयका सरस असा टीकाकाराांचा अवभप्राय. 
पण वासूची व्यवक्तरेखा धीरोदात्त. 

 
५१. आवािन : (प्रास्िाववक) रा. श्री. जोर्ग / स धारक (आ० ३), माचध १९६२ / पृ. ३–११. 
 
“स धारक” उपहासकाव्य. त्यािील टीकाववषय. “स धारक” हे किाकाव्य म्हणण्यापेक्षा व्यवक्तवचत्राांची 

पोरटे र्गलॅरी असे म्हणणेच य क्त होईल. यािील व्यवक्तवचते्र अविशय वास्िव आवण ममधग्राही. –स धारणेला 
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ववरोध असणाऱया र्गोष्टींचे ववडांबन हा प्रस्ि ि काव्याचा प्रधान हेिू. िरी याि कवीने आपला स धारणेचा आदशधही 
वासू राजेच्या व्यवक्तत्वदशधनाने दाखवनू वदला आहे.– ‘‘स धारका”चे म ख्य आवाहन रवसकाच्या ब द्धीलाच आहे, 
भावनेला नाही.– ‘‘स धारका”ची वनदेशपरिा. 

 
५२. सुधारक : कािी णवचार : डॉ. पांवडि आवळीकर / “वाङ्मयचचिन”, (लेखसांग्रह) / पांवडि 

आवळीकर / पृ. २१–३५. 
 
“स धारक” सांबांधाने उत्पन्न होणाऱया अनेक प्रश्नाांचा िोडािोडा ववचार. त्यामारे्ग एक ववचारप्रमेय नाही. 

िरीही काही ववचार महत्त्वाचे. – ‘‘स धारका”ि माधवरावाांच्या वैयवक्तक जीवनािील अन भव शोधण्याचा 
प्रयत्न. – ‘माधवरावाांची स धारक वलवहण्यामार्गील भवूमका प्रचारकी आहे. ‘–माधवरावाांि ‘ब लब ल’ आहे िसा 
‘स्विांत्रिेचा कोंबडा’ आहे. स धारक म्हणजे या कोंबड्याची बाांर्ग. – ‘आत्मवनष्ठ माधवरावाांनी वस्ि वनष्ठ मानल्या 
जाणाऱया काव्यप्रकाराचा आश्रय घेऊन सामावजक प्रश्नाांना हाि घािला हेच काहीसे ‘स्वधमध’ ववरोधी होिे.’ 
समाजाच्या प्रश्नाांशी वभडू पाहणारे, त्या प्रश्नाांचा मूलर्गामी ववचार करू शकणारे मन माधवरावाांजवळ नव्हिे. 
माधवरावाांचे मन काव्यात्म होिे, सामावजक नव्हिे. 

 
रुबायाांची िाषाांतरे 

 
५३. उमरखय्यामकृत रुबाया : ज्ञानप्रकाश, ८ नोव्हेंबर १९२९. 
 
५४. उमरखय्यामकृत रुबाया (परीक्षि) : अ. ज. करांदीकर / केसरी, २३ नोव्हेंबर १९२९. 
 
‘कोणत्याही इांग्रजी पद्यभाषाांिराांपेक्षा हे भाषाांिर म ळाला अवधक धरून झाले आहे.’ इिका अन कूल 

अवभप्राय देऊन मर्ग लेखकाने त्या भाषाांिरािील काही प्रमाद दाखवले होिे आवण माधवरावाांच्या 
भाषाांिरववषयक मिाांवर िोडक्याि सौम्य टीका केली होिी. 

 
५५. उमरखय्यामकृत रुबाया : द. र्गो. क लकणी / मनोरांजन, वडसेंबर १९२९ / पृ. ४६१–४६३. 
 
पटवधधनाांच्या भाषाांिराचे सामान्य, अवभनांदनपर परीक्षण. उमरच्या स राचा याि प्रविध्वनी उमटि 

असल्याने मराठी प्रविकृिी फारच हृदयांर्गम बनली आहे. 
 
५६. उमरखय्यामकृत रुबाया (प स्िक–परीक्षण) : ‘काव्यरत्नाववल’, ज लै १९३५ / पृ. २५–२९. [म. 

वन.] 
 
५७. द्राक्षकन्या (परीक्षण) : अ. ज. करांदीकर / रत्नाकर, १९३३. (?) 
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५८. द्राक्षकन्या (परीक्षण) : रा. श्री. जोर्ग / हां. प्रा. ठाकरसी महाववद्यालय, नावशक, वनयिकावलक, 
१९३१–३२. 

 
‘ “अवभनव काव्यप्रकाश”किे रा. श्री. जोर्ग ह्याांनी नावशक कॉलेजच्या वनयिकावलकाि जे सूक्ष्म 

परीक्षण केले आहे, त्याि त्याांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, “चकबह ना इिक्या अडचणींिून मार्गध काढून ह्यापेक्षा 
अवधक यशस्वी भाषाांिर करणे अशक्य प्रायच आहे असे म्हणिा येईल.” परांि  हे परीक्षण कोपऱयाि पडून रावहले 
आवण इिर प्रविकूल परीक्षणाांनी मात्र आपला कावा साधला.’ [माधवराव पटवधधन, ‘मी व माझे टीकाकार’, 
पहा, पटवधधन–वाङ्मय ब. १.६] 

 
५९. द्राक्षकन्या (अणिप्राय) : अनाम / वार्गीश्वरी, माघ श. १८५३, व. ३ अां. ५ / पृ. २५०–२५३. 
 
ववरोधी अवभप्राय. 
 
६०. द्राक्षकन्या (प स्िक–परीक्षण) : ज. नी. कवे / ‘यशवांि’, माचध १९३२, अां. ४० / पृ. ११८–११९. 

[म. वन.] 
 
६१. द्राक्षकन्या (परीक्षण) : केसरी, १२ जानेवारी १९३२. 
 
६२. द्राक्षकन्या (परीक्षण) : महाराष्ट्र (नार्गपूर), रवववार २१ फेब्र वारी १९३२. 
 
६३. द्राक्षकन्या (परीक्षण) : श्री. के. क्षीरसार्गर / लोकवशक्षण, मे १९३२, व. ५ अां. ५ / पृ. २६६–२७३. 
 
सामान्य, प्रशांसापर परीक्षण. (१) प्रास्िाववक. उमरखय्याम. त्याचा वफजे्जरल्डने केलेला अन वाद. 

त्याचा लौवकक. (२) पटवधधनाांचे भाषाांिर. अत्यांि योग्य व्यक्ती. अवभमानाची र्गोष्ट. पटवधधनाांचे पद्धिशीर प्रयत्न 
ज्ञाि आहेि.–वनिाांिरम्य ओळी म्हणून रु. ५७ ची द सरी वद्वपदी, रु. ४९, ६९ याांची अविरणे. (३) त्याांच्यावर 
इिराांकडून टीका. पण िी अपेक्षाभांर्गाम ळे. अपेक्षा : ही ‘वफट्ज्झजेरल्डने उमर खय्यामचे जे केले िेच आमच्या 
मिे माधवरावाांनी वफट्ज्झजेरल्डचे करावयास हव ेहोिे.’ पण पटवधधनाांची भवूमका वरे्गळी. –भाषेच्या बाबिीि 
पटवधधनाांचे नवीन वसद्धाांि, त्याि हरघडी होणारे नवीन फेरफार. वणधलेखनपद्धिीिही धरसोड.– ‘वचरकालीन 
महत्त्वाच्या ग्रांिाचे खरे चीज होण्यास वचरकालाचीच अपेक्षा असिे.’–‘अशी पवरश्रमाची व वकचकट प स्िके वनघ ू
लार्गली म्हणजे काव्याचा झरा आटला असे समजावयाचे की काय?’ भीिी. पण पवरश्रमाांचा उपहास न व्हावा. 
(४) समारोप. फासीची इिर मराठी भाषाांिरे. भाषाांिराांची आवश्यकिा. 

 
६४. उमरखय्यामकृत “रुबाया” व “द्राक्षकन्या” : अ. ज. करांदीकर / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध 

१९४० (पटवधधन अांक) / ५७९–५८९. 
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अनेक वववाद्य ववधाने–माधवरावाांसांबांधी, व त्याांच्या कवविेसांबांधी. म्हणून महत्त्वाचा लेख. करांदीकराांनी 
स्विः मूळ फासीिून रुबाया भाषाांिवरलेल्या. पटवधधनाांचा व त्याांचा या भाषाांिराबाबि वाद झालेला. त्याचे सांदभध 
या लेखाि. १. उमरखय्यामववषयीचे ‘माधव जूवलयन’चे आकषधण. उमरच्या व्यवक्तमत्त्वाची त्याांच्या मनावर 
इिकी छाप का पडली? ज्ञानोपासनेि यौवन रे्गल्यावर वाधधक्याि वनसर्गधपे्ररणा प्रबळ झाली–हा र्गिशोक 
उमरच्या रुबायाांि. नैसर्दर्गक प्रवृत्ती बलवत्तर होिाि. या जडवादाचा यौवनारांभी प्रत्येक िरुणाि उद्भव. 
याम ळे प्रिम–यौवनाि माधवराव विकडे आकृष्ट. पण कीर्दिरूपाने उरण्याचा ध्यास लार्गणारे माधवराव िेिून 
प ढे पराङम ख झाले. २. उमरच्या अन वादाांची मावहिी.–बांर्गाली, चहदी, मराठी भाषाांिरे. ३. भाषाांिरकार 
माधवराव. माधवरावाांची प्रणयकवविा प्रारांभीची. िी यशस्वी. (१) पण प्रविभेने दर्गा वदल्यावर भाषाांिरे. म्हणनू 
अयशस्वी. भाषाांिराची आदशध कल्पना त्याांना होिी, पण त्याला शोभेल असे भाषाांिर उिराव े अशी त्याांची 
इच्छाच नसावी! (२) प्राणयमकाांचे वडे (उदाहरणे). (३) परभाषी कवविेचे मराठी भाषाांिर करण्याइिके 
भाषाप्रभ त्व त्याांना प्राप्त झाले होिे का? प्रश्न.–मवैिलीशरणाांच्या भाषाांिराचा माधवरावाांनी उपयोर्ग केलेला. 
(४) अपवरवचि, लावलत्यहीनवृत्त. 

 
गज्जलाांर्णल 

 
गज्जलाांर्णल (परीक्षि) : र्गोपीनाि िळवलकर / मालवसावहत्य, भाद्रपद श. १८५५, व ५ अां. १ (इांदूर 

ववशषेाांक). / पृ. २६३–२६७. 
 
पवरचयपर, र्गौरवपर अवभप्राय. 
 
६६. गज्जलाांर्णल : ज्ञानप्रकाश, २ ज लै १९३३. 
 
‘र्गज्जलाांजलीवरील एक वननावी ववपयधस्ि परीक्षण’ असा पटवधधन, ‘मी व माझे टीकाकार’ [पहा, 

पटवधधन–वाङ्मय, ब. १·६] या लेखाि या परीक्षणाचा उल्लेख करिाि. या परीक्षणाला पटवधधनाांचे उत्तर, 
‘र्गज्जलाांजवल आवण वाङ्मयऋण’, ज्ञानप्रकाश, १६ ज लै १९३३ [पहा, पटवधधन, वाङ्मय, पृ. ३५ क्र. ८९.] 

 
६७. गज्जलाांर्णल (परीक्षि) : वदवाकर कृष्ट्ण / सकाळ, ५ ऑर्गस्ट १९३३. 
 
६८. माधव रू्णलयनची “गज्जलाांर्णल” (काव्यपरीक्षि) : के. नारायण काळे / प्रविभा, १४ ऑर्गस्ट 

१९३३. 
 
ववस्िृि, महत्त्वाचा परीक्षण लेख. (१) प्रस्िावनेबाबि पटवधधनाांचे अवभनांदन. (२) कवविेववषयी 

पटवधधनाांची भवूमका. (३) पे्रमर्गीिे–एकसाच्याची. पे्रमववकास, पयधवसान याांची माांडणी ठरीव पद्धिीची. 
पे्रमर्गीिाि भावनेची उत्कटिा असिे, पण प्रकटनाि मोकळेपणा, आवशे प रेसा नाही. वणधनक शलिा व 
भाषासौष्ठव. पे्रमकल्पना अभौविक व त्यार्गवनष्ठ असली िरी सौंदयधसमीक्षा भौविक व ऐांवद्रय आहे. (४) 
ध्येयात्मक, िावत्त्वक, ववचारप्रकटनात्मक र्गीिे.–भावर्गीिाांच्या मानाने िावत्त्वक कवविा द बधल. त्याि 
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जीवनववषयक दृवष्टकोणाचा, वववशष्ट स्विांत्र ववचारसणीच्या सांदेशाचा अभाव. (५) देशभवक्तपर र्गीिे. त्याि 
सांक वचि दृष्टी, अशास्त्रीय ववचार. (६) पवरष्ट्करणाच्या आत्यांविक हव्यासाम ळे काही कवविाांि मूळच्या 
रसवते्तला, वजवांिपणाला धक्का. 

 
६९. गज्जलाांर्णल : ववववधवृत्त, २७ ऑर्गस्ट १९३३. 
 
७०. गज्जलाांर्णल : महाराष्ट्र (नार्गपूर), रवववार, १० सप्टेंबर १९३३. 
 
७१. गज्जलाांर्णल : केसरी, २७ ऑक्टोबर १९३३. 
 
७२. गज्जलाांर्णल : (प स्िक परीक्षण) रा. वव. काळी / ‘वार्गीश्वरी’, ऑक्टोबर १९३३, व. ४ अां. ६ / पृ. 

४५४–४५७ [म. वन.] 
 
७३. गज्जलाांर्णल : (समीक्षण) के. र्ग. उमराणी / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ५९०–५९९. 
 
माधवरावाांच्या र्गज्जललेखनाची पाश्वधभमूी व पवरचय.–र्गज्जललेखनावरील ववरोधी टीका. त्याांचा 

समाचार.–र्गज्जलाांचा ववशषे साांर्गण्याचा प्रयत्न.–माधवरावाांची र्गज्जलरचनेिील कामवर्गरी.–‘दारुण 
पवरत्स्ििीच्या दावानलाने त्याांची काव्यलिा होरपळून वनघाली… त्याांच्या ब द्धीने जीवनाचा मार्गध ववद्वते्तच्या रूक्ष 
वैराणािून आक्रवमण्यास आरांभ केला.’ 

 
स्वप्नरांर्न 

 
७४. स्वप्नरांर्न (समीक्षण) : काशीनाि धोंडो पेडणेकर / राजारामीयन, वडसेंबर १९३४ / १२ पृष्ठे. 
 
७५. स्वप्नरांर्न (परीक्षण) : डॉ. रा. अ. राईरकर / ज्ञानप्रकाश (साप्तावहक), रवववार, १६ वडसेंबर व 

२३ वडसेंबर १९३४, दोन लेखाांक (‘काव्यशास्त्रववनोद’). 
 
माधवरावाांचा र्गौरव. िाांब,े चांद्रशखेर, बी याांच्यानांिर माधवरावाांचेच स्िान.–माधव ज्यूवलयनाांच्या 

पे्रमर्गीिाांचे र्गोचवदाग्रज, िाांबे याांच्या पे्रमर्गीिाांपेक्षा वरे्गळेपण [हे वववचेन िोडे महत्त्वाचे]. 
 
७६. स्वप्नरांर्न (परीक्षण) : महाराष्ट्र (नार्गपूर), रवववार, १० फेब्र वारी १९३५. 
 
७७. स्वप्नरांर्न (परीक्षण) : नी. म. केळकर / प्रविभा, १५ फेब्र वारी १९३५, पृ. ६–८. 
 
सामान्य परीक्षण. (१) कवी म्हणूनच्या लोकवप्रयिेपेक्षा ववद्वते्तचा अवधक लौवकक. म्हणून पे्रमापेक्षा 

आदराने जनिा वार्गविे. (२) कालक्रमान सार कवीच्या कृिींिून वदसणाऱया बदलत्या मनोवृत्तीच्या अन रोधाने 
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परीक्षण. (३) माधवरावाांच्या पवरष्ट्करणाच्या भवूमकेला वचत्रकलेिील अन भवाने पाचठबा. स्फूिीच्या आवरे्गाने 
चैिन्य वनमाण होिे, सांस्करणाने कलावस्िूचे स्वरूप अवधक सफाईदार होिे.  

 
७८. स्वप्नरांर्न : सौ. ववमला भाव े/ सांजीवनी (पावक्षक), फेब्र वारी १९३५ / व. २ अां. २७ / पृ. २०–

२२. 
 
र्गौरवपर, रसग्रहणपर. ववशषे काही नाही. जवळच्या चाहत्याने भारावनू केलेली स्ि िी.–

पे्रमभांर्गानांिरही माधवराव कोमलपणाने बालपणच्या आठवणी साांर्गिाि. त्याांची बालर्गीिे सरस आहेि.– 
पर्दशयन भाषेचे त्याांना ज्ञान नसिे िर बरे झाले असिे. त्या ज्ञानाने त्याांच्या कवविेला उणेपण, जडत्व येिे.–
िाांबे याांच्या जोडीचे कवी. 

 
७९. स्वप्नरांर्न (परीक्षण) : रा. श्री. जोर्ग / सह्यावद्र, एवप्रल १९३५ / पृ. ३३१–३३६. 
 
र्गौरवपर वववचेन.–पूवी प्रवसद्ध झालेल्या कवविाांचे या सांग्रहाि सांकलन; अभांर्ग मात्र बह िेक नव्याने 

उपलब्ध होि आहेि. ‘स्वप्पनरांजन’ नाव अपवरवचि, अव्यक्त–रमणीय.–अांिबाह्य वैवचत्रय. कोणत्याही परांपरेचे 
र्ग लाम नाहीि.–फासी, सांस्कृि (हेच अवधक त्क्लष्ट), अस्सल मराठी, इांग्रजी शब्द–सांकेियोजना. हे वमश्रण 
एके वठकाणी झाल्याने वाचक वबचकून रे्गल्यास नवल नाही–शब्दवचत्राांची मोहक माला. वस्त्रयाांप्रमाणे प रुषाांची 
अशी स ांदर वचते्र फारशी नाहीि. अभांर्गाांि भावनेचा उत्कषध.–लढाऊ वृत्ती. आशावादी. रडवी चकवा हळवी वृत्ती 
नाही. उमरच्या ित्त्वज्ञानाचा स दैवाने फारसा पवरणाम नाही.–वशश र्गीिे वैवशष्ट्यपूणध.–वाङ्मयीन वनदेश.– 
सांस्करण.–यमकाांचे पे्रम. इिर बाह्य रचनेची िोडी चचा. पटवधधन समकालीनाांपेक्षा हमखास श्रेष्ठ असूनही 
त्याांचे योग्य िेवढे चीज होि नाही. 

 
८०. स्वप्नरांर्न : महाराष्ट्र शारदा, मे १९३५ / पृ. ५१. 
 
त्रोटक, अधे पान अवभप्राय. सामान्य. र्गौरव, पण मार्दमकिा नाही. 
 
८१. कणव माधव रू्णलयन याांचे स्वप्नरांर्न (परीक्षण) : भ. श्री. पांवडि / ववहांर्गम, मे १९३५, व. २ अां. 

२३ / पृ. २३८–२४६. 
 
सवधसाधारण र्गौरवपर अवभप्राय. [बडोद्याच्या सावहत्य सांमेलनाला, काव्यववभार्गाचे अध्यक्ष म्हणनू 

पटवधधन जािाना वाटेि सास रवाडीला नार्गपूरला उिरले होिे. ‘त्याांनी मी ‘ववहांर्गमा’ि समीक्षण वलहाव ेअशी 
इच्छा प्रकट केली म्हणनू मी प्रस्ि ि लेख वलवहला होिा. त्यािील स्पष्टवके्तपणा त्याांना फारसा रुचला नाही 
असे वाटिे. ‘ भ. श्री. पांवडि, मला आलेल्या वद. २६ वडसेंबर १९६६ च्या पत्रािून. स . रा. च .] 

 
८२. स्वप्नरांर्न (परीक्षण) : र्गो. र्ग. िळवलकर / कला, ज लै १९३५, व. १ अां. ३ / पृ. ३६–३९. 
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सामान्यिः र्गौरवपर अवभप्राय. 
 
८३. स्वप्नरांर्न (ग्रांिपरीक्षण) : रामचांद्र रावजी नािू / सहववचार, वडसेंबर १९३५ / प.ृ ७–११. 
 
र्गौरवपर सवधसाधारण परीक्षण.–वजव्हाळ्याच्या प्रामावणकपणाने व कणखर ओजाने कलाकृिी नटली 

आहे.–पे्रमर्गीिे व वशश र्गीिे सवाि प्रभावी व स ांदर. 
 
८४. स्वप्नरांर्न (ग्रांिपरीक्षण) : डॉ. रा. चच. श्रीखांडे / लोकवशक्षण, वडसेंबर १९३५ / पृ. ३८५–३९८. 
 
प्रम ख प्रविकूल परीक्षण. या परीक्षणावर बरेच वादांर्ग. ‘लोकवशक्षण’च्या जानेवारी–फेब्र वारी १९३६ च्या 

जोडअांकाि माधवरावाांनी ‘उत्तर नव्हे, िोडे स्पष्टीकरण’ करण्याचा प्रयत्न केला. [पहा, पटवधधनाांचे वाङ्मय, पृ. 
१३, क्र. १५]. त्याला डॉ. श्रीखांड्याांचे उत्तर ‘प नि स्वप्पनरांजन’ [पहा, क. ३․८७]. श्रीखांड्याांनी इिरत्रही या 
परीक्षणाचा अनेक वठकाणी उल्लेख केला आहे. माधवरावही या लेखाचा अनेकदा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष उल्लखे करीि. 
िाांबे (याांचे पत्र श्रीखांडे याांनी ‘लोकवशक्षण’, पटवधधन–अांकाि छापले आहे), वर्गरीश याांनी यावर मि प्रकट केले 
आहे.–(१) चार पृष्ठे प्रास्िाववक. (२) पाच पृष्ठे बाह्याांर्गासांबांधी. छांद–वृत्त–जािी, यविभांर्ग, समास, सांधी 
याांिील दोषदशधन. (३) वैयवक्तक प्रौढीचा आरोप. सांघशक्ती व जावहराि याांच्या प्रभावाने पटवधधनाांना 
लोकवप्रयिा लाभली. ‘म लाांना खेळण्यासाठी रचलेल्या कवविाांखेरीज’ ‘बऱया कवविा’ नाहीि – लेखनाि 
उपहासाची धार. सांस्कृि, ज ने मराठी याांिील अनेक अविरणे. सांस्कृि पांवडिी परांपरेचे परीक्षण. 

 
८५. “स्वप्नरांर्न” व डॉ. श्रीखांडे : ‘महाराष्ट्रा’िील टीकेला उत्तर. रा. चच. श्रीखांडे / महाराष्ट्र, ९ 

फेब्र वारी १९३६. 
 
१२ जानेवारी १९३६ च्या ‘महाराष्ट्र’िील लेखावरून “स्वप्पनरांजन”च्या परीक्षणाबाबि डॉ. श्रीखांड्याांचे 

पत्र. 
 
८६. सांर्र्शक्ती व र्ाणिरातकला : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / महाराष्ट्र, २३ फेब्र वारी १९३६. 

 
पटवधधनाांच्या ‘माझ्या आय ष्ट्याचा माझ्या लेखनावर पवरणाम’ लेखावर [पटवधधनाांचे वाङ्मय, पृ. १०, क्र. 

४] टीका. पटवधधनाांच्या लेखनकीिीचे श्रेय स्विःकडे घेणारा लेख. [या आधी ‘प्रविभा’, १२ ऑक्टोबर १९३४ 
च्या अांकािील ‘कवव यशवांि’ या पवरचयलेखाि माडखोलकराांचे पटवधधनाांच्या प्रवसद्धीचे श्रेय स्विःकडे घेणारे 
ववधान.] 

 
८७. पुनश्च थोडे “स्वप्नरांर्न” : रा. चच. श्रीखांडे / लोकवशक्षण, माचध १९३६. 
 
‘लोकवशक्षणा’च्या जानेवारी–फेब्र वारी १९३६ च्या जोडअांकािील पटवधधनाांचे ‘स्पष्टीकरण’ (पहा : 

पटवधधनाांचे वाङ्मय, पृ. १३, क्र. १५) प्रवसद्ध झाल्यावर त्याला हे उत्तर. या लेखािही मोकळेपणा, िावत्त्वक 
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प्राांजलपणा यापेक्षा खोचकपणा अवधक.–पटवधधनाांचे स्पष्टीकरण ववपयधस्ि असून पटणारे नाही. त्याि आग्रही 
हेका आहे हा प्रविपादनाचा म ख्य रोख.–(१) ‘रवसकास मूळ सत्याशी किधव्य नाही’ या ववधानाला ववरोध. ‘सवा 
खत्ल्वयां माया’ कवविेिील भवूमका पटवधधनाांनाही लार्ग ू पडिे. (२) स्वकववत्वाच्या वाखाणण्याचा अन वचि 
उल्लेख द सऱया वशष्टमान्य कवीवर घालणेही अयोग्य. (३) केवळ परीक्षणलेखाच्या लाांबीम ळे श्रीखांड्याांचे 
“स्वप्पनरांजन”चे परीक्षण ‘प रुषािा’च्या सांपादकाांस स्वीकारिा आले नव्हिे. 

 
८८. डॉ. श्रीखांडे व माधव ज्यणूलयन : श्री. चांपाराम, कोल्हापूर / प्रकाश, ऑर्गस्ट १९३६ / पृ. ७–८. 
 
श्रीखांडे याांच्या ‘लोकवशक्षणा’िील “स्वप्पनरांजना”वरील परीक्षणलेखावर [पहा, पटवधधनववषयक वाङ्मय 

क्र. क. ३·८४] सांिापून टीका. उिळ. त्याि स्विः चम्पारामच “स्वप्पनरांजन” प्रवसद्ध झाले नसिे िर बरे झाले 
असिे’ असे वववक्षप्त ववधान करिो. 

 
८९. चांपाराम की तळीराम? : डॉ. रा. चच. श्रीखांडे / प्रकाश, सप्टेंबर १९३६ / पृ. १२–१३. 
 
‘डॉ. श्रीखांडे व माधव ज्यवूलयन’ या चम्पारामाांच्या लेखावर [पहा, पटवधधनववषयक वाङ्मय, क. ३·८८] 

प्रविलेख. त्या लेखािील एका ववधानाच्या वनवमत्ताने “ववरहिरांर्गा”वर एखादा स्िांभ िोडी औपरोवधक टीका. 
 
९०. माधव रू्णलयन आणि गांगातेली : वव. वा. वशरवाडकर / ववववधवृत्त, २३ मे १९३७ / १। पृष्ठ. 
 
“स्वप्पनरांजन”वरील डॉ. श्रीखांडे याांच्या लेखाला [पहा, पटवधधनववषयक वाङ्मय, क. ३·८४] भडकपणे 

उत्तर देणारा लेख. माधव जूवलयनाांचा र्गौरव. 
 
९१. सांगमोत्सुक डोिाची किािी :– रसग्रहन : १; शां. के. कानेटकर / सह्यावद्र, नोव्हेंबर १९३८ / पृ. 

८८७–८९०. 
 
या कवविेि दोन नद्याांच्या सांर्गमाची कल्पना नाही.–ध्येयवादी पण खडिर विधमान असणाऱया व्यक्तीचे 

डोह प्रिीक.–अांमळनेरच्या अज्ञािवासाि या कवविेचे लेखन. िे सूचक. पटवधधनाांच्या अांिजीवनाशी सांबांवधि. 
 
९२. सांगमोत्सुक डोिाचे रसग्रिि : मनोहर, जानेवारी १९३९ / पृ. ६१–६२. 
 
प्रा. भ. श्री. पांवडि याांची कानेटकराांच्या वरील लेखाबाबि पृच्छा व मा. चत्र. पटवधधन आवण वर्गरीश याांचे 

उत्तर. [म. वन.] 
 
९३. सवा खन्द्ल्वयां माया : शां. के. कानेटकर / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० / पृ. ७०–७३. 
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पटवधधनाांच्या ‘सवा खत्ल्वयां माया’ कवविेचे वववरण, विची पाश्वधभमूी, रसग्रहण. त्या अन षांर्गाने 
माधवरावाांच्या जीवनावर भाष्ट्य.–कवविेवर एवढे ववस्िृि भाष्ट्य करिाना मूळ रेंदाळकराांच्या र्गीिािील 
हृदयस्पशी उत्कटिा र्गवसली नाहीच. रेंदाळकराांच्या ‘अज वन चालिोवच वाट’ कवविेसह ववचार.–
‘माधवरावाांनी ही कवविा जरी रेंदाळकराांची भावना रेखाटण्यासाठी वलवहली असली, िरी िे स्विः वििकेच, 
चकबह ना अवधकच ध्येयवादी असल्याने त्याांनाही ही कवविा वििक्याच यिािधिेने लार्गू पडिे.’ सवधच 
ध्येयवाद्याांच्या जीवनाि अशी भ्रमणे.–भास्करराव िाांब्याांचे माधवरावाांना उिेशून उद्गार, ‘ध्येयवादी रहा.’ 
माधवरावाांच्या अखेरच्या धडपडीचे वचत्रण. ही कवविा त्याांचे आत्मचवरत्रच. (पटवधधनाांचे प ण्यावरील वनस्सीम 
पे्रम.) 

 
९४. मराठी असे आमुची मायबोली : शां. के. कानेटकर / सह्यावद्र, जानेवारी १९४०. 
 
‘मराठी असे आम ची मायबोली’ या माधवरावाांच्या रेवडओवरील भाषणाचे [पहा, पटवधधनाांचे वाङ्मय, पृ. 

१४, क्र. १८] पूवधसूत्र. अखेरच्या ५–६ वदवसाांि िे वलवहले. त्यावळेचा प्रसांर्ग. – (१३ वडसेंबर १९३९ ला 
कानेटकराांनी माधवरावाांचे िोडक्याि चवरत्र रेवडओवर साांवर्गिले.) 

 
९५. स्वप्नरांर्नातील कािी स्वप्ने : द. ल. र्गोखले / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ६००–

६०७. 
 
महत्त्वाचा लेख. माधवरावाांच्या कवविाांिील अल्लड क मावरका आवण िरुण पे्रयसी यासांबांधीच्या 

कवविाांिील स्वप्पनवववचेन.–‘‘स्वप्पनरांजना”िील माधव जूवलयनाांच्या कवविाांकडे कल्पनाववलासाच्या, 
कलोत्कषाच्या, व भाषासौकयाच्या दृष्टीने पावहल्यास त्याांि िीन कालखांड पडलेले आढळिाि. ‘म रली’पासून 
‘एक घाव’पयंि पवहला खांड, ‘कौमायधत्स्मि’पासून ‘सांर्गमोत्स क डोह’पयंि द सरा खांड, व िेिून शवेटपयंि 
विसरा खांड.–या िीनही ववकासखांडाांशी त्याांच्या आय ष्ट्यािील हेलकाव्याांचा वनकट सांबांध आहे. 

 
९६. माधवरावाांची स्वप्निूमी : शां. के. कानेटकर / प्रस्िावना, “स्वप्पनरांजन”, आ. २ / ३१ वडसेंबर 

१९४९ / २३ पृष्ठे. 
 
या लेखाि काही वठकाणी भाषेचा फ लोराच (अिध नसणारा वा स्पष्ट न होणारा) अवधक. लेखाि वववाद्य 

वा ठोकळपणे केलेली ववधाने अनेक; पण त्याांचा परामशध घेिाना अभ्यासासाठी काही म िे वनमाण होिाि. 
माधवरावाांवरील अनेकाांर्गी टीका मनाि ठेवनू लेखन झाल्याचे वदसिे. स्विांत्र प्रविपादनापेक्षा 
आके्षपवनराकरणाचे स्वरूप.– १. माधवरावाांसांबांधी िरुणाांि अजून साशांकिा. “आमची अकरा वष”े नेही 
शाांिवन नाही. समग्र चवरत्र व पत्रव्यवहार हवा. २. चवरत्राची िोडक्याि रूपरेषा. स्नेही. फर्गधसन कॉलेज 
प्रकरणाचा मोघम उल्लेख (‘काही मिभेद होऊन’ माधवराव बाहेर पडले). हयािीि स्वपराक्रमसांपाद्य यशावरही 
टीका. मतृ्यूनांिर त्याांना न्याय वमळून शत्रू, टीकाकार ल ळे पडले. ३. माधवरावाांची काव्यकल्पना. 
“ववरहिरांर्ग”, ‘कलारहस्य’ याांिील उिारे. “नक लालांकार” सांबांधी आठवण. काही सूचना. ४. चावरत्रय व 
व्यवक्तमत्त्वाचे वणधन. (ववधानाांमध्ये वचवकत्सकिा नाहीच. वमत्राची भाववकिा, र्गौरववृत्ती). ५. काव्य. 
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“स्वप्पनरांजना”िील कवविाांचे ववषय वर्गधवारीने वववचेन. (१) १/३ पेक्षा अवधक भार्ग श द्ध पे्रमववषयक. [श्री. के. 
क्षीरसार्गराांच्या टीकेशी काही वठकाणी प्रविवाद वदसिो.] (२) वात्सल्य. ‘जानू’ची आठवण. समिधकाची 
भवूमका. (३) राष्ट्रीय वृत्ती. समाजस धारणेची पोटविडीक. देशावभमान व मानवधमध व्यापक. (४) सौंदयधवाद. 
(५) मनाची आध्यात्त्मकिा. (६) भाषाांिरे (७) सांकीणध. ६. टीकाकार. (१) बा. अ. वभड्याांसांबांधी कृिज्ञभाव. 
(२) श्रीखांडे याांच्यासांबांधी कडक, सांिापय क्त उद्र्गार. ७. खडबडीि भाषेच्या आके्षपाला उत्तर. केशवस िाांची 
आठवण. ८. समारोप. 

 
९७. स्वप्नाांचा सुगांध : शां. के. कानेटकर / “स्वप्पनलहरी”ची प्रस्िावना / २४ ऑर्गस्ट १९५३. 
 
१. केशवस िाांनांिर समाजाला धके्क देणाऱया कवींपकैी माधवराव अगे्रसर. केवळ ववस्िरण व व्यवस्िापन 

या दोन मापाांि त्याांची कवविा बसि नाही. अनेक र्ग णववशषे. २. त्याांची कवविा त्याांच्या जीवनािून वनमाण 
झाली आहे. जीवन समजल्यावरच कवविा अवधक समजेल. जीवनाची रूपरेषा. ३. जीवनािून ध्येयवादाकडे व 
कलेकडे. त्याांचे जीवन साकल्याने द ःखािच रे्गले. त्याांपैकी वनम्मी द ःखे पवरत्स्िविजन्य, िर वनम्मी त्याांच्या 
सौंदयधजीवी ध्येयवादािून वनमाण झालेली. ४. माधवरावाांची कवविा. (१) वदव्य पे्रम. वास्िव पे्रमाचे शाहीर. 
(२) राष्ट्रीय व सामावजक कवविा. (३) वात्सल्यर्गीिे. (४) आदशध व्यक्ती व सांस्िा याांना उिेशून. व्यापक 
मानविा. भारिाबाहेरीलही ववषय. (५) भाषाांिरे उत्कृष्ट. 

 
९८. एका कणवतेची कथा : अनाम / आलोचना, ऑक्टोबर १९६७ / पृ. २२–२५, ‘सांशोधन ववभार्ग.’ 
 
[समाववष्ट : “भ्रमर परार्ग  नेिी”, लेखसांग्रह / म. ल. वराडपाांडे / जून १९७३ / पृ. ३७–४०.] 
 
“स्वप्पनरांजन”चे डॉ. श्रीखांड्याांचे परीक्षण, त्यावनवमत्ताने श्रीखांडे–पटवधधन याांच्याांिील उत्तर–प्रत्य त्तरे 

याांचा बराच उल्लखे. ‘सवा खत्ल्वयां माया’ कवविेची [स्व. रां. ९२] किा. वटपणाि ववशषे काही नाही. 
मावहिीवजा वटपण. शवेटचे वाक्य मान्य होणारे : ‘रेंदाळकराांवरून ही कवविा स्फ रली असली, िरी िीि 
स्वान भवाचा भार्ग आहे हे नाकारिा येि नाही. अिात् रेंदाळकराांची कवविा ‘अज वन चालिोवच वाट’ जास्ि 
भावपूणध आहे.’  

 
९९. एका कणवतेची कथा : २ : म. ल. वराडपाांडे / आलोचना, ज लै १९६८ / प.ृ २८–३२. [समाववष्ट : 

“भ्रमर परार्ग  नेिी” लेखसांग्रह / म. ल. वराडपाांडे / जून १९७३ / पृ. ४१–४६] 
 
‘आत्मप्रिीवि’ [स्व. रां. १०१] या कवविेची किा. वर्गरीशाांच्या वराडपाांड्याांशी अलीकडील 

पत्रव्यवहाराचा सांदभध. पण िो वनरुपयोर्गी. ‘आत्मप्रिीवि’ वलवहिाना पटवधधनाांच्या प ढे ‘आत्मजार्गवृि’ हे 
स मांिाांचे “भाववननाद” मधील स नीि असाव.े ‘या उपहावसकेचा एकां दर सूर पावहला िर याि ववनोदापेक्षा 
वैयवक्तक ववदे्वषाचा ववखारच जास्ि आहे.” – ‘क्ष द्रब वद्ध’ कवविा [?] 

 
१००. माधव रू्णलयन : भवानीशांकर पांवडि / सत्यकिा, जून १९६९ / पृ. ७३–७५. 
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‘ऐकव िव मध बोल’ [स्व. रां. ४८] कवविेसांबांधीची आठवण. ‘शाांिाबाई कशाळकराांना उिेशून प्रस्ि ि 

र्गीि आहे असा माझा कयास आहे.’ माधवराव ववद्यापीठाचे परीक्षक म्हणनू म ांबईला जाि, िेव्हा शाांिाबाईांना 
भेटि. [कयास चूक, माधवरावाांनी शाांिाबाईांना पाठवलेल्या पत्राि ‘१९३० पयंि ि मचे फक्त नाव माझ्याकडे 
वशल्लक असल्याचा’ उल्लेख. मधल्या काळाि र्गाठीभेटी नाहीि. – स . रा. च .] 

 
१०१. माधव रू्णलयन : र्गां. दे. खानोलकर / सत्यकिा, ज लै १९६९. चचा–वटपण. भवानीशांकर 

पांवडिाांच्या ‘सत्यकिा’, जून १९६९ मधील वटपणाच्या [पहा, पटवधधनववषयक वाङ्मय क. ३·१००] वनवमत्ताने. 
त्याचे खांडन. 

 
१०२. माधव रू्णलयन : रा. वम. जोशी / सत्यकिा, ऑर्गस्ट १९६९ / पृ. ७३–७४. चचा–वटपण. 

भवानीशांकर पांवडिाांच्या [पहा, पटवधधनववषयक वाङ्मय, क. ३·१००] वववचेनाचे खांडन. 
 
१०३. मी कुठून आलो आई : एक प्रश्न दोन पे्ररणा : द र्गा भार्गवि / धरिी, वदवाळी अांक, १९७३ / पृ. 

१३७–१४३. 
 
माधव जूवलयनाांची ‘म लाचा प्रश्न’ [ऊफध  ‘ववमला आवण अशोक’, स्व. रां. ८] आवण रवीन्द्रनाि 

टार्गोराांची ‘जन्मकिा’ ही “वशश ” या सांग्रहािील कवविा याांचा एकत्र, ि लनात्मक ववचार. चाांर्गला लेख. – 
दोन्ही कवविाांचा दशधनी ववषय एक असला, िरी त्याांच्या पे्ररणा वभन्न आहेि. [दोन्ही कवविा उदधृि. टार्गोराांच्या 
कवविेचा मराठी अन वादही वदला आहे.] 

 
१०४. कणवतेचा तोंडावळा व अांतरांग : यशवांि वद. पेंढरकर / रवववार सकाळ, २५ नोव्हेंबर १९७३ / १ / 

४ पृष्ठ. 
 
भास्करराव िाांब ेयाांची ‘सखये या स्िानी’ आवण माधव जूवलयनाांची ‘िेिे चल राणी’ या दोन कवविाांच्या 

एकत्र वाचनािून स चणाऱया ववचाराांचे वटपण. 
 

रार्कणव िास्कर रामचांद्र ताांबे याांची समग्र कणवता 
 
१०५. ताांबे याांची समग्र कणवता : [परीक्षण] म. सा. पवत्रका, ऑक्टोबर १९३५. 
 
१०६. कणववयध ताांबे आणि माधव रू्णलयन : म. ल. वराडपाांडे / “भ्रमर परार्ग  नेिी” [लेखसांग्रह] / जून 

१९७३ / पृ. ३०–३६. 
 
पटवधधनाांच्या ग्रांिसांग्रहाि मायदेवप्रकावशि “भास्कर रामचांद्र िाांबे याांची समग्र कवविा” ची प्रि 

उपलब्ध झाली. पटवधधनाांनी आपली आवृत्ती छापण्यासाठी म द्रणप्रि ियार केली, िेव्हा मूळ पाठाि त्याांनी 
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कोणिे व कसे बदल केले याची या प्रिीवरून कल्पना येिे. त्या प्रिीवरून पटवधधनाांच्या सांस्करणाचा करून 
वदलेला पवरचय. ‘माधवरावाांच्या स्पशाने िाांब्याांच्या काव्यस मनाांचे सौंदयध ववकवसि झाले आहे.’ 

 
१०७. ताांबे याांच्या कणवतेचे पणरष्करि : भीमराव क लकणी / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, वडसेंबर १९७३ 

/ िाांबे ववशषेाांक / पृ. १३९–१४९. 
 
िपशीलच जास्ि, म्हणून लेखाचा ववस्िार. वचवकत्सा नाही. िाांब्याांच्या कवविाांची वही त्याांच्या 

म लाकडून वमळाली. विचा उपयोर्ग. पते्र, प स्िके याांिील उिारे प ष्ट्कळ.–पटवधधनाांच्या सांपादकीय कायाबिल 
सािधिेचे, र्गौरवाचे उद्गारच. पण िाांब्याांच्या कवविाांची यिामूल आवृत्ती काढण्याची सूचना. (१) छांदवनदेश. (२) 
धृ्रवपद. (३) ववरामवचन्हे. (४) शब्दबदल. (५) फेरबदल. 

 
छांदोरचना 

 
१०८. छांदोरचना (प्रिमावृत्ती. परीक्षण) : ज्ञानप्रकाश, ८ ऑर्गस्ट १९२७ स मार (श क्रवार). [सांदभध : 

रा. वव. मराठ्याांना पत्र, १५ ऑर्गस्ट १९२७.] 
 
१०९. छांदोरचना (प्र. आ.) : महाराष्ट्र (नार्गपूर), रवववार, २१ ऑर्गस्ट १९२७. 
 
“छांदोरचने”वरील न. चच. केळकराांच्या अवभप्रायाच्या [पहा, पटवधधनववषयक वाङ्मय, क. ३·१११] 

अर्गदी ववरुद्ध अवभप्राय. ‘हा ग्रांि भाषेच्या दृष्टीने वनकृष्ट दजाचा आहे.’  
 
११०. छांदोरचना (प्र. आ.) : मावसक मनोरांजन / (?) 
 
‘(१९२७ ि “छांदोरचना” प्रवसद्ध झाली. विचे सवधत्र स्वार्गि झाले.) नाही म्हणायला एका ब वद्धमान पण 

उिावळ्या लेखकाने त्याच्यावर काहीिरी अनवधकारी टीका करून िी मावसक ‘मनोरांजना’ि प्रवसद्ध केली 
होिी.’ [पटवधधन, ‘मी व माझे टीकाकार.’] 

 
१११. छांदोरचना : (प्र. आ., अवभप्राय) न चच. केळकर / केसरी, १३ सप्टेंबर १९२७. [समाववष्ट : समग्र 

केळकर वाङ्मय, खां. १०, पृ. ७२६–७३३] 
  
सवधसाधारण परीक्षण. र्गौरवात्मक. पवरचयपर. सहज वरवरच्या वाटणाऱया काही उवणवाांचे, दोषाांचे 

वदग्दशधन. सवधसाधारण वाचकासाठी सवधसाधारणिः जाणकाराकडून वलवहलेला वृत्तपत्रीय लेख. (१) पवरचय. 
र्गौरव. कववत्व व वचवकत्सक ब द्धी एकत्र. पूवधग्रांिाांपेक्षा वरे्गळेपण. (२) वृत्त, छांद व जािी असे वरे्गळे प्रकार 
मानण्याचे कारण नाही. एकच ‘वृत्त’ प रे. ‘छांद’ मानणे योग्य नाही. (३) जाविववस्िार प्रकरणाि पटवधधनाांचे 
नावीन्य, स्विांत्रत्व. मात्र पटवधधनाांनी वदलेली जाविनामे फारशी रूढ होणार नाहीि असे वाटिे. (४) जािी 
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आवण विच्या व्याख्येिील त्क्लष्टिा याांची िीन उदाहरणे : भरि, म वद्रका, मनी.–अशा चचेपासून ववधायक 
साहाय्य फारसे होणार नाही ही िक्रार. (५) दोन पवरच्छेद र्गौरवपर. भाषेबिल र्गौरव. 

 
११२. छांदोरचना : (प्र. आ., परीक्षण) : बा. अ. वभडे / रत्नाकर, ज लै १९२८, व. ३ अां. ७ / पृ. ४८६–

४८९. 
 
रवववकरण मांडळाच्या वाङ्मयप्रकाशानाांची प्रशांसा.–ग्रांिपवरचय,–‘ऋ’बिल मिभेद.–नव्या 

र्गणपद्धिीची ग्राह्याग्राह्यि.–‘छन्द’ हा ‘जािी’िच समाववष्ट व्हावा.–‘‘छांदोरचने”चे ववशषे.–‘पद्यािील 
व्याकरणववशषे’ व ‘पद्याची भाषा’ या प्रकरणाांववषयी.–परभाषेिील शब्द वकिी व कोणिे येऊ द्याविे?– 
पटवधधनाांचे मनःपूवधक अवभनांदन. 

 
११३. Chandoracana : [Review] P. K. Gode / Oriental Literary Digest, 1937, No. 2 / 1 

Column. 
 
११४. छांदोरचनेतील स्वकृत पदे्य : र्गो. र्ग. िळवलकर / सह्यावद्र, ऑक्टोबर १९३७ / पृ. ७७८–७८०. 
 
“छांदोरचने”िील पटवधधनाांनी स्विः जे उदाहरणपद्यखांड रवचले आहेि त्याांिील सौंदयाचे दशधन. 
 
११५. छांदोरचना : (आवृत्ती द सरी, समालोचन) : न. चच. केळकर / सह्यावद्र, जून १९३७. [समाववष्ट : 

“केळकराांची वनबांधमाला”, पृ. २१३–२३०] 
 
हा लेख अवधकारी लेखकाचा अभ्यासपूणध, ित्त्ववचवकत्सात्मक लेख नसून सामान्य वजज्ञासू 

वाचकाांकवरिा वलवहलेला सवधसाधारण पवरचयलेख आहे. (१) माधव ज्य वलयनाांचा मनोववकास. पटवधधनाांच्या 
काव्यब द्धीपेक्षा त्याांच्या वचवकत्सक ब द्धीववषयी आदर. (२) “वृत्तदपधण” िे “छांदोरचना”. पूवीचे ग्रांि 
शालोपयोर्गी िरी चकवा वाढिे सांकलनात्मक. त्याांि सांशोधन नाही.–पटवधधनाांच्या उद्योर्गशीलिेचे कौि क. (३) 
ववस्िाराने ग्रांिपवरचय. (४) काही सवधसामान्य, वकरकोळ सूचना. नामकरणावर टीका. या ग्रांिाला म ांबई 
ववद्यापीठाने ‘डॉक्टोरेट’ द्यावी अशी सूचना. (५) स्वैर पद्यरचनेववषयी सामान्य, प्रविकूल अवभप्राय. 

 
११६. छांदोरचना : महाराष्ट्र (नार्गपूर), रवववार, १८ ज लै १९३७. 
 
र्गौरवपर, वृत्तपत्री, छोटा पवरचयलेख. 
 
११७. छांदोरचना (ग्रांथपणरचय) : कै. नारायण काळे / ज्योत्स्ना, सप्टेंबर १९३७ / ३।। पृष्ठे. 
 
सवधसाधारण पवरचयपर, अवभनांदनपर लेख. (१) ववद्वत्त्व–कववत्व याांचा सांर्गम. (२) ग्रांिलेखनाि 

कां टाळवाणेपणा नाही. त्यािही लाघव. 
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११८. छांदोरचना (परीक्षि) : ववष्ट्ण  बापूजी आांबेकर / ज्ञानप्रकाश, श क्रवार, १० सप्टेंबर १९३७. 
 
११९. एक अणिनांदनीय सांर्शोधनकायध : यशवांि महादेव चक्रदेव / राजारामीयन, सप्टेंबर १९३८. 
 
र्गौरवपर परीक्षण. 
 
१२०. छांदोरचना (परीक्षि) : ना. र्ग. जोशी / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, ऑक्टोबर १९३८, व. ११ अां. 

४ / २ पृष्ठे. 
 
पवरचय. पवहल्या व द सऱया आवृत्तींिील अांिर. – पवहल्या आवृत्तीिील काही स्वकृि पदे्य र्गाळल्याची 

हळहळ.–नवीन वृत्तनामाांबिल मिभेद. 
 
१२१. छांदोरचना (परीक्षि) : र्ग. रा. हवालदार / ववववधज्ञानववस्िार, वडसेंबर १९३८ / १३ पृष्ठे. 
 
ववस्िृि परीक्षण. आरांभीची ५–६ पृष्ठे सामान्य वववचेन. सामान्य प्रश्नाांची चचा. प ढे ववववध इांग्रजी 

ग्रांिाांच्या आधारे ‘पद्य म्हणजे लयबद्ध अक्षररचना’ या पटवधधनाांच्या सूत्राची मीमाांसा.–चच. वव. वैद्याांनी र्गद्य व 
पद्य याांिील हेि वभन्नत्वाचे केलेले वववचेन याि नसल्याची िक्रार.–इांग्रजीिील र्दहदम आमच्या छांदोरचनेला 
लार्गू करण्याचा पटवधधनाांचा प्रयत्न. इांग्रजी ऱहदमच्या स्वरूपाचे ववस्िृि वणधन. 

 
र्गौरवपर परीक्षण. 
 
१२२. छांदोरचना–समालोचन : ववद्याभषूण बाळाचायध ख पेरकर / लोकवशक्षण, एवप्रल १९३९ / पृ. 

६६८–६८५. 
 
महत्त्वाचा टीकालेख. “छांदोरचने”ला ‘छांदःशास्त्रववषयक महान ग्रांि’ म्हणूनही त्याच्यावर प्रखर टीका. 

साांर्गोपाांर्ग परामशध.–ग्रांिाि वापरलेल्या सांज्ञाांवर टीका.–उदाहरणे देण्याच्या रीिीवर टीका.– ‘पद्य म्हणजे 
लयबद्ध अक्षररचना हे ित्त्व मला स्पष्ट होि रे्गले… छांदःशास्त्राची काहीिरी व्यापक आवण पायाश द्ध अशी घटना 
आिा वनविि केलेली आहे.’ या पटवधधनाांच्या म्हणण्यावर टीका.– ‘पद्य हे काव्याचे केवळ शरीर होय.’ या 
रचनाकाराांच्या म्हणण्यावर टीका–पटवधधनाांच्या यमक, यिी, अक्षर, र्गण याांच्या ववचाराचा परामशध. – 
‘वृत्तववचार आवण वृत्तववस्िार’ प्रकरणाचा परामशध. वृत्तनामववचार. 

 
१२३. छांदोरचना–समथधन समीक्षा : बाळाचायध ख पेरकर / लोकवशक्षण, सप्टेंबर १९३९ / पृ. १६४–

१७५. 
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“छांदोरचने”वरील ख पेरकराांच्या परीक्षणलेखावर [पहा, पटवधधनववषयक वाङ्मय, क. ३·१२२] 
पटवधधनाांचा प्रविलेख, “छांदोरचने”चे समिधन करणारा [पहा, पटवधधनाांचे वाङ्मय, पृ. ३७, क्र. १०३]. त्या 
लेखाची समीक्षा.–‘‘छांदोरचने”िील नवीन शोधासांबांधी प नर्दवचार. 

 
१२४. छांदोरचना (समीक्षि) : के. ना. वाटव े/ लोकणर्शक्षि, फेबु्रवारी–माचध १९४० / पृ. ६२०–६२९. 
 
पवरचयात्मक लेख.–माधवराव पांवडि–कवी.–प्रणयपांढरीचा वारकरी पांवडि झाला.–‘‘छांदोरचने”चा 

जन्मेविहास व पदवीलाभ.–छांदःशास्त्राचे स्िूल स्वरूप व पूवेविहास.–‘‘छांदोरचने”ची ववषयव्याप्ती.–छांद, 
जािी, वृते्त.–‘‘छांदोरचने”चे वैवशष्ट्य.–मूळ कल्पनेचे श्रये कोणाला?–मूळ कल्पनेच्या श्रेयाबिल चचा झाली 
िरी ‘या कल्पनेच्या बळावर समग्र शास्त्राचे पयालोचन करून, अनेक ग्रांि ध ांडाळून, सांस्कृि, प्राकृि, मराठी व 
इिरही भाषाांिील व्यवस्िा पडिाळून, एक नवीन व्यवस्िा वनमाण करणे हे अजस्त्र कायध वनःसांशय सांशोधनात्मक 
आहे.’ आवण त्याचा सवध मान माधवरावाांचा.–‘मराठीचे चपर्गलाचायध.’–माधवरावाांचे नवीन किृधत्व.–
सांज्ञाकोशाची उणीव.–‘शास्त्रीय ववषयाचे वववचेन करण्याि माधवरावाांची दृष्टी पढीक पांवडिाची नसून िी त्या 
त्या ववषयाची नवीन व स्विांत्र पाहणी करून आपले वनयम बनववणाऱया सांशोधकाची होिी.  

 
१२५. “छांदोरचना” णन “छांदा”चे स्थान (पत्र) : ना. र्ग. जोशी / सह्यावद्र, वडसेंबर १९४०. 
 
१२६. प्रो. माधवराव पटवधधन आणि छांदःर्शास्त्रातील पणरिाषा : वव. ज. सहस्त्रब दे्ध / साधना, नोव्हेंबर 

१९४२ / पृ. १६३–१६७. 
 
१२७. छांदोरचनेणवषयी (१) गुर्रातीत व (२) मराठीत : ना. र्ग. जोशी / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, 

जानेवारी १९४३, व. १६ अ. १. 
 
“छांदोरचना” प्रवसद्ध झाल्यावर (१) र्ग जरािमध्ये विचे झालेले स्वार्गि. र्ग जराि सावहत्य सभेने फार 

स ांदर परामशध घेिला.–१९४१–४२ मध्ये या ववषयाचा ऊहापोह करणारी िीन व्याख्याने. प्रो. रामनारायण 
ववश्वनाि पाठक, च नीलाल वधधमान शाह, श्री. केशवराम शास्त्री याांची. याांच्या भाषणाांचे स्विःच्या टीपाांसह 
उिारे. (२) महाराष्ट्रािील स्वार्गि.–वव. ज. सहस्त्रब दे्ध याांची “पद्य–मीमाांसा.” 

 
१२७. अ ‘र्ातीचे छांद’ : वव. ज. सहस्त्रब दे्ध / य र्गवाणी, जून १९४८. 
 
१२८. ‘र्ातीचे छांद’ (कै. डॉ. माधवराव पटवधधनाांची बाजू) : ना. र्ग. जोशी / य र्गवाणी, ऑक्टोबर 

१९४८ / पृ. ३०६–३१२. 
 
१२९. छांदःर्शास्त्रकार लपगलावरील कािी आके्षप : य. र्ग. फफे / सह्यावद्र, माचध १९४९, व. १५, अां. ३ / 

पृ. १६९–१७३. [म. वन.] 
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पटवधधनाांच्या ‘लोकवशक्षण’, ऑक्टोबर १९३७ च्या अांकािील लेखाच्या सांदभाि. 
 
१३०. लयबिता आणि छांदोरचना : ना. र्ग. जोशी / सत्यकिा, मे १९५१. 
 
१३१. “छांदोरचना” आणि आवतधन–णसिान्त : वव. ज. सहस्त्रब दे्ध / सत्यकिा, वडसेंबर १९५२. 
 
१३२. छांदोरचनेचा आद्य पुरस्कता कोि? : (पत्र) भास्करपांि चांदूरकर (‘काव्यशखेर’) / दै. िरुण 

भारि (प णे), ६ मे १९५९. 
 
पटवधधनाांच्या “छांदोरचने”वर महत्त्वाचा आरोप करणारे पत्र.–१९१३–१४ साली चाांद्याचे अांध सत्प रुष 

श्री र्ग लाबराव महाराज याांचा “छांदोरचने”सारखा प्रयत्न झालेला. श्री. र्ग लाबराव महाराजाांच्या ग्रांिािील 
“नवमयष्टी, उत्तराधध”मध्ये १२२ वृत्ताांच्या मात्रा ठरवनू त्याांचे नामावभधान केले आहे. नाव े नादमध र. 
माधवरावाांना हे पत्रलेखकाने साांवर्गिले होिे. पण िे बोलले नाहीि. 

 
१३३. छांदोरचना–कािी णवचार : र्ग . ह. देशपाांडे / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, एवप्रल १९६२, अां. १४० 

/ पृ. ५–११ [१९६१ च्या माधव जूवलयन स्मवृिवदनावनवमत्त योजलेले, पण न झालेले व्याख्यान]. 
 
१३४. छांदःर्शास्त्राची चाळीस वष े: कृ. श्री. अज धनवाडकर / नवभारि, सप्टेंबर १९६२ / १५ पृष्ठे. 
 
अभ्यासपूणध, अभ्यसनीय महत्त्वाचा लेख. पटवधधनाांच्या छांदोरचनेसांबांधानेच प्राधान्याने वववचेन. 

त्यािील उवणवा, अप रेपणा याांचे वदग्दशधन. प्रमेयाांची चचा. त्याांवर नवीन सूचना, ववचार.–ना. र्ग. जोश्याांच्या 
“मराठी छांदोरचने”वर बराच प्रविकूल अवभप्राय, दोषदशधन.–पटवधधनाांवरील आके्षपाांचाही ववचार. (१) 
समीक्षणीय ग्रांि. (२) छांदःशास्त्र की पद्यशास्त्र? (िात्प रिा आके्षप पटवधधनाांनी टाळला. ‘पद्यशास्त्र’ शब्द 
अयोग्यच. त्यापेक्षा ‘छांदा’ला वरे्गळा शब्द स चवावा.–िसा येिे स चववलेला : ‘अक्षरी’.) (३) पटवधधनाचे 
छांदोलक्षण. (४) अन्य छांदोलक्षणे. (५) लय म्हणजे काय? (६) ‘अनाविधनी’वृत्ती आवण लय. (७) यिी आवण 
लय.–मर्ग यिी आहे िरी कशासाठी? (८) अक्षरर्गण आवण मात्रार्गण. (वत्रकपद्धिी व पटवधधनाांची पद्धिी 
यािील र्ग णसम च्चय साधणारी, स बोध पद्धिी स चववणे शक्य.) (९) काही वववाद्य छांद. (१०) ‘छांदा’चे 
अक्षरमूल्य. (छांदािील अक्षरमूल्य वद्वमावत्रक मानणे ववसांर्गि. अनावश्यक.) (११) छांद, चाल, िाल आवण 
प्पल िी. (१२) छांदाांच्या वनधारणाचे प्रयत्न. (१३) म क्तपद्य, म क्तच्छांद, आवण म क्तशलैी. (१४) छांदाांचे पवरर्गणन 
आवण नामकरण. (१५) छांदाांचा ववकास आवण इविहास. (१६) लयबद्धिा आवण भावनाववष्ट्कार. (र्गद्यर्गि 
सौंदयाहून पद्यर्गि सौंदयध अवधक.) (१७) उपसांहार. ‘छांदाची घटना, रचना आवण परांपरा याांचे पद्धिशीर, 
रेखीव, प्रमाणावधवष्ठि असे वववचेन प रेशा प्रमाणाि’ अद्याप नाही. 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

पद्यप्रकार्श 
 
१३५. पद्यप्रकार्श : मो. स. मोने / (साप्ता.) ज्ञानप्रकाश, रवववार, २५ जून, व रवववार २ ज लै १९३९. 

दोन लेखाांक. 
 
लेखक माधवरावाांचे स्नेही, वजज्ञासू. “पद्यप्रकाश”च्या वाचनानांिर मनाि आलेले ववचार, शांका याांचे 

वनवदेन. (१) माधवरावाांचा र्गौरव. त्याांचा अवधकार. (२) जावि–वृत्ताांची त्याांनी स्विःच वदलेली नाव ेबदलली. 
वाचकाांचा घोटाळा होण्याचा सांभव. (३) माधवरावाांची छांदःशास्त्रीय ववशषे कामवर्गरी. धन्यवाद. (४) 
‘छांदा’बिल शांका. सवधच अक्षरे र्ग रूच म्हटली जािाि असे वनियाने म्हणवि नाही. ‘ववद्य न्माला’ वृत्त का? 
‘देवीवर’ छांद का? (५) लयबद्धिेवर ववशषे भर. (६) चाल म्हणजे पद्यप्रकार नव्हे, हे बरोबर. (७) सामान्य 
लोकाांना सूचना. (८) लेखनपद्धिीसांबांधी शांका.–‘ऋ’सांबांधी माधवरावाांचे मि बरोबर वाटिे.–शवेटी प न्हा 
र्गौरव. 

 
िाषारु्शिी 

 
[भाषाश द्धीसांबांधाने ित्कालीन वृत्तपते्र, वनयिकावलके इत्यादींिून अनेक लेख आले, उत्तर–प्रत्य त्तरे 

झाली. त्या सवांची नोंद येिे करणे आवश्यक वाटि नाही.] 
 
१३६. खरी िाषारु्शिी आणि णतचे खरे वैरी अिाि सावरकर आवण पटवधधन : श्री. के. क्षीरसार्गर / 

सह्यावद्र, लेखाांक १ : फेब्र वारी १९३६ / लेखाांक २ : माचध १९३६. [समाववष्ट : “व्यवक्त आवण वाङ्मय”, लेखसांग्रह 
/ श्री. के. क्षीरसार्गर / १९३७ / पृ. १०१–१३१.] 

 
भाषाश वद्धवादािील महत्त्वाचा लेख. भाषाश द्धीच्या चळवळीचे मूळ कोणिे, सावरकर–पटवधधन या 

दोन वीराांच्या ववचाराांिून कोणिे वसद्धान्ि आवण उपवसद्धान्ि उर्गम पाविाि आवण या झ ांजाराांच्या अन यायी 
सैन्याकडून व बाजारब णग्याांकडून कशा प्रकारची जाळपोळ होि आहे याचा ववचार. 

 
१३७. माझ्या िूणमकेचा पुनरुच्चार : श्री. के. क्षीरसार्गर / सह्यावद्र, सप्टेंबर १९३६ / पृ. ८१८–८२०. 

[समाववष्ट : “व्यवक्त आवण वाङ्मय”, पृ. १४३–१४९] पटवधधन–सावरकराांच्या उत्तराांचा त्रोटक परामशध. 
 
१३८. िाषारु्शणिवाल्याांना णवनांती : श्री. पटवधधन याांचा “फाशी–मराठी–कोश” : श्री. दत्तात्रय दी. 

काळे / ज्ञानप्रकाश, श क्रवार २९ ऑक्टोबर १९३७. 
 
“फाशी–मराठी–कोशा”साठी महत्त्वाचा. 
 
१३९. िाषारु्शिीकरिातील तारतम्य : न. चच. केळकर / सह्यावद्र जानेवारी १९३८. [समाववष्ट : 

“केळकराांची वनबांधमाला”, पृ. ७१–८७]. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
पटवधधनाांच्या महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनािील अध्यक्षीय भाषणाला [पहा, पटवधधनाांचे वाङ्मय, क्र. ब. 

८.११८] अन लक्षनू हा लेख. (१) प्रास्िाववक. व्यवक्तर्गि. भाषाश द्धीचे कैवारी व त्याांचे ववरोधक याांच्या भवूमकाांचे 
सूत्रवनवदेन. दोघाांचे च किे कोठे? (२) भाषादूषकाांचे आठ प्रकार. (३) स्विःचे या दोन पक्षाांिील धोरण. 
हास्यास्पदिेपेक्षा असहायिेचा लाजीरवाणेपणा मी उवचि मानीन. (४) भाषाश द्धीसांबांधाि वापरावयाचे 
िारिम्य. त्यािील अडचणी. िपशील, काही शांक याांबाबि पटवधधनाांना मार्गधदशधनाचे आवाहन. (५) या 
अन षांर्गाने एक अन्य पृच्छा. देशावभमान व चहद धमध यासांबांधीच्या भवूमकेचे स्पष्टीकरण करण्यास आवाहन. 

 
१४०. तारतम्यातील तारतम्य : न. चच. केळकर / सह्यावद्र, एवप्रल १९३८. [समाववष्ट : “केळकराांची 

वनबांधमाला”, पृ. ८७–८९]. 
 
केळकराांच्या ‘भाषाश द्धीकरणािील ‘िारिम्य’ या लेखाला पटवधधनाांचे ‘सह्याद्री’च्या एवप्रल १९३८ च्या 

अांकाि उत्तर [पहा, पटवधधन वाङ्मय, क्र. ब. ८·१२३] आवण त्याच अांकाि केळकराांनी त्या लेखािील बोध 
घेण्यास आपण ियार असल्याचे साांर्गून िो लेख मान्य केला, व िोडे भाष्ट्य केले. 

 
१४१. लसिाचे कातडे पाांर्रलेले गाढव अिात् शब्दश द्धी की भाषाश द्धी? ना. वव. चौकर / सह्यावद्र, 

ऑर्गस्ट १९३८. 
 
१४२. र्शब्दरु्शिी की िाषारु्शिी? : ना. वव. चौकर / सह्यावद्र, वडसेंबर १९३८ 
 
१४३. िाषारु्शणिणववेक अिात् माधवरावाांची भाषाश द्धी : [समीक्षण] 
 
द. वा. पोिदार / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ६३५–६४२. [समाववष्ट : “स मन–सप्तक”, 

लेखसांग्रह / द. वा. पोिदार /१९५० / पृ. ३८–४९] 
 
प्रचारकाची भवूमका माधवरावाांची मूळची नव्हे. िे हाडाचे कवीच.–माधवरावाांच्या भाषाश द्धीववषयक 

ववचाराांचा पवरचय.–सावरकर व माधवराव याांच्या भाषाश द्धीची ि लना. 
 
१४४. िाषारु्शणि–णववेक आणि माधवराव [चचात्मक] : प्रा. न. रा. पारसनीस ज्योत्स्ना, मे १९४० / 

५–५।। पृष्ठे. 
 
“भाषाश वद्धवववके”वर सामान्य पवरचयात्मक लेख. माधवरावाांची भवूमका त्याांच्या उिाऱयाांच्या आधारे 

स्पष्ट केली आहे. (१) माधवरावाांचा र्गौरव. कवी, पांवडि, सांशोधक, प्रचारक. (२) त्याांच्या चळवळीची बठैक. 
(३) सावरकर–पटवधधन याांच्या भवूमकाांिील अांिर. (४) त्याांचे ववरोधक. 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

तुटलेले दुवे 
 
१४५. तुटलेले दुवे [पवरचयपर] : नी. म. केळकर / ‘यशवांि’, जून १९३८ पृ. ८०. 
 
सवधसामान्य, प्रशांसापर लेख. 
 
१४५ अ. तुटलेले दुवे [–प स्िक पवरचय] : वव. स. खाांडेकर / ज्योत्स्ना, ज लै १९३८, व. ३. अां. ३ / 

पृ. १८५–१८६. [म. वन.] 
 
१४६. तुटलेले दुवे [ग्रांिपरीक्षण] : के. नारायण काळे / सह्यावद्र, माचध १९३९ / पृ. २२०–२२७. 
 
स नीि या माध्यमाची बरीच चचा. किाकिनासाठी ‘स नीि’ वकिपि योग्य? स नीि हा स्वयांपूणध 

काव्यप्रकार. िो किाकिनाचा द वा कसा होईल?–स्पेन्सर, सरे, वायट, शके्सवपयर याांच्या स नीिपरांपराांि 
आवण माधव जूवलयनाांच्या स नीिपरांपराांि अांिर आहे. – ‘‘ि टलेले द व”ेिील प्रत्येक स नीि स्विांत्र मानून 
त्याचा आस्वाद घ्यावा.–वृत्तववषयक प्रयोर्ग; अांिरांर्ग; यमकरचना याांचा ववचार.–ववषय, भावना, ववचार या 
अन रोधाने स नीिाचे वर्गीकरण. – ‘‘ि टलेले द व”ेिील अनेक स नीिाांचे वर्गीकरण करून िांत्र व अांिरांर्ग या 
दोनही दृष्टींनी त्याांचा ववस्िृि परामशध. 

 
१४७. तुटलेले दुवे [परीक्षण] : ना. र्ग. जोशी / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, एवप्रल १९३९, व. १२ अां. ४ 

/ पृ. ९८–१०२. 
 
(“ि टलेले द व”े, “नक लालांकार”, “मध लहरी” या िीनही प स्िकाांवरील डॉ. ना. र्ग. जोशी याांची 

परीक्षणे ‘माधव जूवलयन : महाराष्ट्राचे प्राविवनवधक कवव’ या पूवधवनर्ददष्ट व “सावहत्यवववचेन”, ना. र्ग. जोशी, 
१९६८, लेखसांग्रहामध्ये समाववष्ट असलेल्या लेखाि [पहा, क. २․९०] अांिभूधि.) 

 
या लेखाि वचवकत्सकिा असली िरी ववशषेत्वाने आदरय क्त र्गौरवपर. ‘स नीिाांचा एक उत्तम सांग्रह.’ 

(१) काव्यवाचनाच्या प्रसन्न पवरणामाचे आलांकावरक वणधन. (२) पवरचय, अांिरांर्गदशधन.–काही स नीिाांवर 
कल्पना. (अ) प्रणयपर स नीिे. (ब) इिर स नीिे. (३) स नीि म्हणून बाह्यववचार. भाषासरणीचा ववशषे. 
फासी–प्राच यध नाही, सांस्कृिप्राच यध नाही; पण ववरूपिेचे वन आत्यांविक र्गद्यप्रायिेचे जांिू त्याांि वदसिाि. (५) 
ह्याांिील वकिी स नीिे उत्कट या प्रश्नाचा ववचार व मीमाांसा. 

 
१४८. तुटलेले दुवे [चचा] : महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, जून १९३९. 
 
वद. १२ मे १९३९ ला (सांध्याकाळी ६ वाजिा. ८।।ला सभा सांपली.) महाराष्ट्र सावहत्य पवरषदेि 

झालेल्या चचेचा वृत्ताांि. अध्यक्ष : डॉ. रा. र्ग. हष.े 
 



 
 अनुक्रमणिका 

प्रस्िावक के. नारायण काळे : यािील प्रणयर्गीिाि प्रत्यक्षान भिूीचा वजवांिपणा. त्याि साांकेविकिा, 
कृवत्रमिा नाही.–र्गां. ब. ग्रामोपाध्ये : स नीिाच्या बाांधणीवर शास्त्रीय चचा.–र्गोपीनाि िळवलकर : 
“ववरहिरांर्ग”, “ि टलेले द व”े याांच्यािील साम्यभेद. पवरष्ट्करणावर टीका. त्याम ळे सौंदयधहानी.–ना. म. वभडे, 
यशवांि : स नीिरचनेसांबांधी ववचार.–नी. शां. नवरे : द बोध व अप्रसन्न स्िळाांचा उल्लखे.–र्ग. स. मराठे : परके 
शब्द पटवधधनाांना नकोि, िर परका काव्यप्रकार का?–डॉ. हष े : “ि टलेले द व”ेिील सौंदयधवणधन. द बोध, 
र्गद्यप्राय, र्ग ांिार्ग ांिीच्या रचनेववषयी मार्दमक टीकात्मक वववचेन.–डॉ. माधवराव पटवधधनाांचे उत्तर : १४ 
ओळींच्या साच्याि अिध ठासून भरावा लार्गि असल्याने द बोधिा. शादूधलववक्रीवडि वृत्त स नीिाला योग्य. भाषेची 
शब्दसांपत्ती व सर्गधशक्ती वाढवणे हा अपवरवचि पण सािध शब्दयोजनेि हेिू. पवरष्ट्करणासांबांधी टीकेला उत्तर. 

 
१४९. तुटलेले दुवे [समीक्षण] : के. नारायण काळे / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ६०८–

६१३. 
 
“ि टलेले द व”ेच्या अांिरांर्गाचे िावत्त्वक ववश्लेषण व मूल्यमापन.–माधव जूवलयनाांच्या सवध प्रकावशि 

काव्यसांग्रहाांि “ि टलेले द व”े र्ग णाने श्रेष्ठ, पण लोकवप्रयिेच्या दृष्टीने कवनष्ठ.–‘ज्याांच्यासाठी िे (माधव 
जूवलयन) वलवहिाि, त्याांच्या अन भवापेक्षा, त्याांच्या आकाांक्षा–अपेक्षाांपेक्षा, त्याांच्या भावववचारापेक्षा सवधस्वी वभन्न 
स्वरूपाचे असे त्याांच्या काव्याचे अांिरांर्ग नाही… हे सामान्यत्व ‘माधव जूवलयन्’ व त्याांची कवविा याांचे एक 
असामान्य वैवशष्ट्य आहे.’ – ‘माधव जूवलयन्’ याांच्या अनेक स नीिाांिून [वदसणारी] सभोवारच्या सामावजक 
पवरत्स्ििीच्या अन भवाम ळे उदे्रक पावलेली आांिवरक आांदोलने आवण ित्सांबांधी ववचक्षणा व ववचार जर 
समीवक्षली िर त्यािून द्रष्ट्याची चकवा मार्गधदशधक ित्त्वज्ञाची वववशष्ट दृष्टी प्रिीि न होिा, केवळ प्रकृिीने 
प रोर्गामी असलेल्या ववचारशील सज्जनाचे प्रवृवत्तप्रवाह मात्र दृष्टोत्पत्तीस येिील.’ – ‘पे्रम हा मराठी कवविेिील 
एक सांकेि होिा, त्याला त्याांनी वास्िव सृष्टीि आवणले.’ 

 
नकुलालांकार 

 
१५०. नकुलालांकार (परीक्षि) : ना. र्ग. जोशी / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, जून १९३९, व. १२ अां. ६ / 

पृ. १४६–१४९. 
 
बव्हांशी पवरचयपर सामान्य परीक्षण. (१) प्रास्िाववक. नक ल झब्ब –वर्गाचा प्रविवनधी. (२) “स धारक” 

– “नक लालांकार”मधील फरक. (३) आयायोजनेचे औवचत्य. िोडी अलांकारचचा.–काही आयांची चचा. 
 
१५१. नकुलालङकार [प स्िक–परीक्षण] : र्गोपीनाि िळवलकर / ‘वाङ्मयशोभा’, ज लै १९३९, व. १ 

अां. ३ / पृ. ९९. [म. वन.] 
 
१५२. नुकलालांकार : य. न. केळकर / केसरी, १८ ऑर्गस्ट १९३९. [समाववष्ट : “वाङ्मयाचा वाफा”, 

लेखसांग्रह / य. न. केळकर / ५ पृष्ठे.] 
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(१) अपेक्षा फोल ठरल्या. (२) र्गडकऱयाांच्या सांकत्ल्पि ‘शांखाांचा बाजार’प्रमाणे. स्विःच्या प्रविस्पध्यांचा 
व चनदकाांचा भरपूर सूड घेण्याचा प्रयत्न. (३) आयांचे चाांर्गले ववडांबन. पाांवडत्य वशल्लक रावहले. कववत्व मारे्गच 
सांपले. त्याबिल हळहळ. (४) काही ५–६ व्यक्तींचा उपहास अवभपे्रि. पण त्याांचीही यिािर्थय, प्रामावणक, 
सांपूणध वचते्र नाहीि. त्याांि भेसळ. ज्याांना हे सांदभध माहीि आहेि त्याांनाच िोडेबह ि वाचनीय वाटेल. पात्राांची 
मूळ स्िाने जाणिा ओळखू शकेल. (५) उपमा शब्दयोजना याांबाबि. 

 
१५३. नकुलालङकार [प स्िक–परीक्षण] : र. धों. कवे / ‘समाजस्वास्र्थय’, वडसेंबर १९३९, व १३ अां. 

६ / पृ. १७४–१७७. [म. वन.] 
 
१५४. नुकलालांकार [समीक्षण] : वव. अ. क लकणी / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ६१४–

६१९. 
 
माधवरावाांच्या वठकाणी नैसर्दर्गक प्रविभा आवण अववश्राांि पवरश्रमाने प्राप्त झालेले पाांवडत्य याांचे स ांदर 

सांवमश्रण.–‘‘नक लालांकारा”चे रवसकावलोकन.–िे उपहासपर दीघधकाव्य.–यािील व्यक्ती कोण असाव्याि हे 
ववचक्षण वाचकाला सहज ओळखिा येिे हे याचे ठळक वैर्ग ण्य.–यािील ववनोद ववदे्वषाच्या पायावर अवधवष्ठि 
आहे असा भास होि असल्याने िो ववश द्ध वाटि नाही. वशवाय पक्षपावित्वाचाही दोष.–भरपूर स्वभाववैवचत्रय 
साधले आहे.–रचना बहारदार.–उत्कृष्ट वणधनचाि यध. 

 
१५५. नकुलालांकार आणि आया छांद : य. र्ग. फफे / सह्यावद्र, एवप्रल १९४०. 
 
१५६. नकुलालांकार [पवरचय–परामशध] : श्री. म. माटे / सह्यावद्र, वडसेंबर १९४०. 
 
िोडक्याि लेख. (१) पांिाांच्या आयांची यिािर्थय अन कृिी. (२) कववत्वाची साक्ष. (३) काही चेहऱयाांची 

ओळख पटिे. पण त्यावर लरे्गच वनराळ्या रेषा काढल्या. 
 

मधुलिरी व इतर कणवता 
 
१५७. मधुलिरी [परीक्षण] : ना. र्ग. जोशी / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, ऑक्टोबर १९४०, व. १२ अां. ६ 

/ पृ. २८८–२८९. 
 
(१) प्रकाशनापूवीच्या अपेक्षा–पण नांिर भांर्ग. (२) माधव जूवलयनाांच्या मतृ्य सांबांधाने िोडा भार्ग.–िे 

अांिम धख होि चालले होिे. बाह्य ब वद्धववलासाबरोबर आत्माही ववशाल होि होिा.–माधव जूवलयन भावकवी 
म्हणून प्रारांभी उत्कट. त्याला प ढे उिार. आवण पांवडि कवी म्हणनू अवधक ख्यािी. पण रवसक महाराष्ट्राला 
भावकवी म्हणनूच िे श्रेष्ठ वाटिाि. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

१५८. मधुलिरी व इतर कणवता [परीक्षण] : मा. र्गो. काटकर / ज्योत्स्ना, फेब्र वारी १९४१ / पृ. ४७–
४८. 

 
काव्यणविार 

 
१५९. काव्यववहार [परीक्षण] : वव. स. खाांडेकर / सावहत्य, मे १९४९ / पृ. ६३–६५. 
 
र्गौरवपर परीक्षण. 
 

काव्य णचणकत्सा 
 
१६०. काव्यणचणकत्सा [परीक्षण] : रा. श्री. जोर्ग / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, ज लै–सप्टेंबर १९६५, व. 

३९ अां. १५४ / पृ. ६७. 
 
सवध कवविाांच्या परीक्षणाि पटवधधनाांनी सौंदयधवनष्ठा राखली आहे, काव्यसमीक्षणाची चोखांदळ दृष्टी 

प्रकट केली आहे. त्याि भीड वा असूया नाही.–रस–व्यवस्िेववषयीच्या लेखाि मिभेदास अवधक वाव. 
 

४. पते्र  
[पटवधधनाांचा पत्रव्यवहार मोठा होिा. त्याांनी वलवहलेली जशी अनेक पते्र आहेि, त्याप्रमाणे त्याांनाही आलेली पते्र प ष्ट्कळ असिली. त्याांपैकी जी पते्र 
प्रकावशि झाली, त्यािल्या काहींची येिे नोंद केली आहे. ] 

 
१. साणित्य–लसि [श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर : जीवनर्गािा] : र्गां. दे. खानोलकर / १९७२. 
 
याि कोल्हटकराांची पटवधधनाांना चार पते्र. (१) पृ. ४९७–४९८ : १३ वडसेंबर १९२५, जळर्गाव, वऱहाड 

: पटवधधनाांच्या “काहीिरी”वरील परीक्षणात्मक लेखावर [पहा, पटवधधनाांचे वाङ्मय, क्र. ब. २·५८] अवभप्राय. 
‘िो परीक्षणात्मक लेख इिका मार्दमक आहे की, िो ि मचा पवहलाच आहे हे खरे वाटि नाही.–आपली टीका 
एकां दरीि फारच आवडली.–मी स्विः कवविेिील ददी म ळीच नाही.’ (२) पृ. २५६ : (स्विःला कवविेि 
फारसा रस नाही.) माधव जूवलयनाांनी “ववरहिरांर्ग” छापावयाला टाकण्यापूवी त्यावरील कोल्हटकराांचा 
अवभप्राय समजून घ्यावयला िे काव्य त्याांच्याकडे पाठववले. त्यािल्या स्त्री–प रुष मतै्रीववषयी आपले ववचार 
मोकळेपणी त्याांनी कळववले. परांि  काव्य या दृष्टीने आपले मि व्यक्त करावयाचे त्याांनी ववनयपूवधक नाकारले. 
(३) पृ. ५७९ : ८ माचध १९२८, जळर्गाव–जामोद : “स धारक” बाबि पत्र. (४) पृ. ६०८ : ७ ज लै १९३० : 
वाचावयाला ठेवलेल्या म लाच्या वाचनािून वनमाण होणारे ववनोद. 

 
२. कणववयध िास्करराव ताांबे याांचे पत्र : ज्ञानप्रकाश, वदवाळी अांक, १९४९. 
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३१ ऑर्गस्ट १९२७ चे पत्र. लष्ट्कर (र्गवावलयार) : २८ ऑर्गस्ट १९२७ च्या माधवरावजींच्या काडाला 
उत्तर. रवववकरण मांडळाचे “प्रभा” त्याांना अपधण केल्यासांबांधी कृिज्ञ उद्र्गार.–प ण्याच्या जनिेचा र्गौरव.–
प णेकराांनी मनावर घेिल्याने माझी कृिी बाहेर पडली.–माधवराव, रवववकरण मांडळ सदस्य याांववषयी पे्रम. 

 
३. कणववयध िास्करराव ताांबे याांनी कै. डॉ. माधवराव पटवधधनाांना पाठवलेली पते्र (वनवडक उतारे) : 

सह्यावद्र, फेब्र वारी १९४२, व ८ अां. २ / पृ. ११४–११५. 
 
‘काही सावहत्त्यकाांची पते्र’ या शीषधकाखाली. [सवध पते्र “स्वप्पनभमूी”ि समाववष्ट.] 
 
(१) १२ वडसेंबर १९३१ : उमरखय्याम आवण सामान्य जनिा :– उमर–खय्यामचे वलखाण र्गढूािी 

असल्याची खात्री. त्याचे ववचारस्वािांत्रय आियधकारक. चचिनपर काव्य. कावलदास–शके्सवपयरशी बरोबरी 
करिा येणार नाही. 

 
(२) १३ एवप्रल १९३५ : काव्य आवण सांर्गीि : सांर्गीिाचा आवण काव्याचा अिीव वनकट सांबांध. 

सांर्गीिाम ळे काव्यािील भावना उठावदार होिाि. 
 
(३) ५ वडसेंबर १९३५ : ‘माझे भलिे स्िोम माजव ूनका.’ 
 
(४) १९ वडसेंबर १९३८ : कल्पनीयवाद (Idealism). “छांदोरचने”ला पदवी वमळाल्याबिल अवभनांदन. 

पदवीच्या प्रलोभनाने लेखन केले नाही. 
 
४. कणववयध ताांब्याांचे माधवरावाांना पत्र : “राजकवी िाांब ेयाांचा सावहत्यववषयक पत्रसांग्रह”, सांपादक 

ना. बा. पराडकर /१९४९, मधून. [समाववष्ट : “स्वप्पनभमूी”] 
 
२४ नोव्हेंबर १९३७, ग्वाल्हेर : श्रीमांिाांनी िाांब्याांच्या केलेल्या र्गौरवाप्रीत्यिध माधवरावाांनी पाठववलेल्या 

पत्रास छोटे, पण पे्रमळ उत्तर.–सरस्विीच्या कृपेने ि मच्यासारखे अव्याज वमत्र लाभले. ‘ि मच्याशी बोलू 
लार्गलो म्हणजे मला स मार राहाि नाही.’ 

 
५. कणववयध ताांब्याांचे माधवरावाांना पत्र : “राजकवी िाांबे याांचा सावहत्यववषयक पत्रसांग्रह” मधून 

[समाववष्ट : “स्वप्पनभमूी”] 
 
(१) माधवरावाांना डी वलट्. वमळाल्यानांिर अवभनांदनपर पत्र. माधवरावाांच्या र्ग णाांना भ लून, 

मत्सरग्रस्िाांना न ज मानिा पदवी त्याांच्याकडे चालि आली–अवभसावरकेसारखी. (२) नभोवाणीवरील 
माधवरावाांच्या िाांब्याांवरील स ांदर भाषणाबिल अवभनांदन. [पहा, पटवधधनाांचे वाङ्मय, क्र. ब. ४·३५]–या 
सांदभाि एक टीकाववषयक प्रश्न.–माझ्या पे्रमकवविाांि ‘आन्िरःकोऽवप हेिू’ची असामान्य मादक पण उद्बोधक 
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अशी रमणीय, वचरस्मरणीय छटा आढळि नाही हे ि मचे म्हणणे खरे आहे. [सांदभध : “काव्यववहार”, पृ. २३, पृ. 
४७] 

 
६. डॉ. माधवरावाांना कणववयध िास्करराव ताांबे याांची पते्र : “स्वप्पनभमूी”, पवरवशष्ट १० / पृ. ३३२–

३६५. 
 
४ ऑक्टोबर १९२८ पासून ३१ मे १९३९ पयंिची, िाांब्याांनी पटवधधनाांना पाठवलेली २६ पते्र. बह िेक 

सवधच पत्राांि माधवरावाांववषयी अिीव वजव्हाळा, कौि क, आदर, त्याांच्या वाङ्मयाचे म क्त कौि क.–याांिील काही 
पते्र िाांबे याांच्या काव्यसांग्रहाच्या सांपादन–प्रकाशनासांबांधीची. िाांब्याांच्या कवविेच्या अभ्यासालाही उपयोर्गी.–
याांिील काही पते्र यापूवी इिरत्र प्रकावशि. 

 
[िाांब–ेमाधवराव पत्रव्यवहाराचा अविशय सम वचि समारोप म्हणजे ‘लोकवशक्षणा’च्या सांपादकाांनी 

पटवधधन–अांकासाठी िाांब्याांकडे लेख मावर्गिला असिा िाांब्याांनी वलवहलेले उत्तर–‘पटवधधनाांची ववस्मिृी कशी 
होईल हीच काळजी लार्गली आहे!... काळजाच्या आिील घाव कसा दाखवावा?’ िाांब्याांना माधवरावाांववषयी 
वकिी वजव्हाळा वाटि होिा, त्याांच्या वनधनाने िाांब्याांना वकिी द ःख झाले िे साांर्गणारे ना. बा. पराडकराांचे ३० 
वडसेंबर १९३९ चे पत्र ‘वाङ्मयशोभे’च्या जानेवारी १९४० च्या अांकाि प्रवसद्ध झाले आहे : “I am trying to 
forget–अहो, एक अक्षर वलवहण्याचा प्रयत्न केला िर I shall break down.” चार वषांपूवी म लाच्या वनधनाने 
िाांब्याांना असे द ःख झाले होिे. 

 
१९४० च्या नोव्हेंबराि माधवरावाांच्या प्रिम–स्मृविवदनी ग्वाल्हेरच्या त्व्हक्टोवरया कॉलेजचे ववद्यािी 

िाांब्याांकडे अध्यक्ष होण्यास ववनांिी करावयाला रे्गले असिा, कधी नाही वििके िे रार्गावले, “मला िे म लाप्रमाणे 
होिे” (नवशवक्त, रवववार, २८ फेब्र वारी १९६०.)] 

 
७. वा. ना. देर्शपाांडे याांचे पत्र : “ववश्रब्ध शारदा”, खां. १ / सांपा. ह. वव. मोटे व इिर / १९७२ / पृ. 

३९०–३९३. 
 
७ फेब्र वारी १९२७, यविमाळ : “ववरहिरांर्गाां”सांबांधी पत्र. माधवरावाांववषयी आदरभाव. एकूण काव्याचा 

र्गौरव. “ववरहिरांर्गा”चे ववशषे : (१) अत्यांि घोटीव, सफाईदार व अिार्गळी भाषा. त्यािील सांदभधप्राच यध, 
बह श्र ििा लेखकाच्या उच्च अवभरुचीची साक्ष पटवविाि. ‘हा काव्योद्यानाि ववद्वत्त्व व कववत्व ह्याांच्या अवधदेविा 
हािाि हाि घालून सहल करिाना दृष्टीस पडिाि!’–वटळक, ववनायक, लें भे, चांद्रशखेर, वर्गरीश याांच्या स्विांत्र 
खांडकाव्याांि कलाववलासाच्या दृष्टीने “ववरहिरांर्ग” पवहले. (२) फार प ढे रे्गलेल्या स धारणावादी मिाांम ळे िे 
व्हाव े िसे लोकवप्रय होणार नाही अशी भीिी. प नर्दववाह, वमश्रवववाह एकत्र. कवटे–सार्ग िी उल्लखे. ‘ह्या 
काव्यावरून माझ्यासारख्याने भावी काळाि आपणाकडून महाकाव्याची अपेक्षा केल्यास, िी म ळीस द्धा अनाठायी 
ठरणार नाही.’ 
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८. वा. ना. देर्शपाांडे याांचे पत्र : [रा. वव. मराठे सांग्रह] १४ सप्टेंबर १९३६ : माधवरावाांच्या पत्राचे उत्तर. 
छांदोववषयक. त्याांच्या काही रचनाांसांबांधी. 

 
५. पटवधधनणवषयक ग्रांथाांतगधत उल्लेख 
[त्या त्या प स्िकाांच्या प्रकाशनकालाच्या अन क्रमाने येिे नोंदी केल्या आहेि.] 

 
१. राक्षस–णववाि (कादांबरी) : श्री. के. क्षीरसार्गर / १९४०.  
 
याि पटवधधनाांसांबांधी २–३ उल्लेख. (१) या प स्िकाची भवूमका स्पष्ट असूनही वकत्येकाांच्या ध्यानाि येि 

नाही. त्याांपकैी माधवराव पटवधधन. त्याांना िी भावकिा फार आवडली होिी, त्यािील मध्यविी प्रश्न 
माझ्याहीपेक्षा त्याांना अवर्गि. पण िे विचे वणधन ‘जरठ–क मारी वववाह’ असा करीि. [‘पूवेविहास आवण 
स्वरूप’, पृ. १०] (२) एक अवभनांदनीय प्रीविवववाह होि असिाही वधूच्या जवळच्या एका ‘प रुषव्याघ्र’ 
नािेवाईकाची चया असहाय झाली होिी. हा ‘प रुषव्याघ्र’ कै. माधवराव पटवधधन. [‘पूवेविहास आवण स्वरूप’, 
पृ. २३; कादांबरी, पृ. ४.] 

 
२. रसवांतीची र्न्मकथा : श्री. म. माटे / १९४३. 
 
याि प्रा. मायाांनी स्विःच्या मिाला पोषक म्हणून पटवधधनाांच्या िोंडचे काही उद्गार वदले आहेि. – 

जेिे रस नसेल िेिे सांर्गीि सरसपणा आणिे; सरसिा असेल िेिे सांर्गीि विपटीची भर घालिे हे मायाांचे 
प्रविपादन. भारि–इविहास–सांशोधक मांडळािून एक सभा आटपून येि असिा, काव्याच्या सांदभाि पटवधधन 
म्हणाले, “काव्याला श द्ध र्गद्याचे रूप वदले िरच त्याि नैसर्दर्गक सौंदयध वकिी आहे िे ठरवविा येईल.” (पृ. 
१२४) 

 
३. फुलवात [कवविासांग्रह] : अवनल / १५ ज लै १९३२ / प्रस्िावना. 
 
आध वनक काव्य आवण र्गढूवाद (Mysticism)–‘प्रिीविधमध’–यावरील वववचेनाि पटवधधनाांच्या 

‘केसवस ि’ वनबांधािील वववचेनाचे खांडन. (१) प्रिीविधमध भारिीयच. (२) ‘िो मज र्गमले॰’ वरील टीकेचे 
खांडन. 

 
४. गेल्या साठ वषांतील मराठी कणवता [काही अांिःप्रवाहाांचे समालोचन] : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / १ 

जानेवारी १९३५ / “अवाचीन मराठी सावहत्य” / सांपादक मानेपाटील व इिर / १९३५. 
 
समग्र आध वनक कवविेवर प्रखर टीका करणारा वववाद्य, वििकाच महत्त्वाचा समालोचनात्मक लेख. 

आध वनक कवी बह जनसमाजापासून दूर आहेि; भोविी घडणाऱया ज्वलांि राष्ट्रीय चळवळीपासून अवलप्त 
आहेि; प्रणयववकारािच िे र्ग रफटून रे्गलेले आहेि; आध वनक कवविेिील वािावरण सै्त्रण आहे हा म ख्य आके्षप. 
सावरकर, ववनायक याांचा र्गौरवास्पद अपवाद. बाकी केशवस ि, र्गोचवदाग्रज, माधव जूवलयन प्रभिृी सवांवर 
टीका–माधव जूवलयनाांना फासी वृत्त, शब्दयोजना याने आरांभी लोकवप्रयिा. प्रणय आवण पाांवडत्य. पण 
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प्रणयववकार वनरामय नाही, ववकृि. सै्त्रण वािावरण. “स धारक”, “ववरहिरांर्ग” याांचे नायक पौरूषहीन. 
वनरीक्षण बारीक. स्वान भिू वजव्हाळा. 

 
५. History of Modern Marathi Literature [1800–1938] : Prin. G. C. Bhate / 17 February 

1939 / Page 518. 
 
माधवरावाांच्या सावहत्याववषयी िपशील फारसा नाही. पण त्याांच्या वैयवक्तक जीवनासांबांधाने काही स्पष्ट 

ववधाने. म्हणून महत्त्व. माटे १८९४ िे १९१९ पयंि फर्गधसन महाववद्यालयाि प्राध्यापक, प ढे १० वषे ववचलग्डन 
महाववद्यालयाि प्राचायध. म्हणूनही महत्त्व. (१) माधवरावाांच्या आईववडलाांचे स्वभाव वववक्षप्त. परस्परववरोधी 
स्वभावाम ळे त्याांचे पटि नसे. (२) डेक्कन एज्य केशन सोसायटीि िे रावहले असिे िर सांस्िेला भषूण ठरले 
असिे. पण सांस्िेि प्रवशे केल्यानांिर िोड्याच वदवसाांि लाईफ मेंबराांच्या सभेि कां पू असल्याचे त्याांच्या लक्षाि 
आले. ‘There was a clique in the life–member’s body which wanted to keep all power in its own 
hands.’ पण पटवधधनाांच्या स्वावभमानी, स्विांत्र स्वभावाला िे न मानवनू त्या र्गटाची द ष्ट्कृत्ये उघड करण्यास 
त्याांनी आरांभ केला. म्हणून त्याांच्यावर एका ववद्यार्दिनीशी र्गैरविधणूक (indiscreet conduct) केल्याचा आरोप 
आणून राजीनामा द्यावयाला लावला. 

 
६. रामर्शास्त्री : [‘रामशास्त्री’कृि “प्रविभे”च्या न्यायमांवदरािील वनवडक स्फ टे, १९३९.] 
 
‘प्रविभे’च्या न्यायमांवदरािील वनवडक स्फ टाांि पटवधधनाांचा वनदेश अनेकदा. (१) ‘झेंडूची फ ले 

मात्सयाने फ लेली’वरील भाष्ट्य. (२) ‘पे्रम आवण मरण’ आवण ‘सांर्गमोत्स क डोह.’ कवविेला िकध श द्धिेची 
कसोटी लावनू चालणार नाही. डोह नदीचा प त्र. (३) “यशोर्गांध” [यशवांिाांचा काव्यसग्रह] पेक्षा “स्वप्पनरांजन” 
वनःसांशय सरस, पण त्याच्या वनम्म्यानेही “स्वप्पनरांजन”ची स्ि िी होि नाही. काव्यर्गायनपारङखिा हे कारण. 
(४) माडखोलकर–माधव जूवलयन. (‘प्रविभे’िील कवी यशवांिाांवरील माडखोलकराांच्या लेखाच्या 
अन रोधाने.) (५) पटवधधनाांची महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षपदी वनवड झाल्याच्या वनवमत्ताने 
अवभनांदन. टीकाांना उत्तर. 

 
७. दोन तपे : र्ग. त्रयां. माडखोलकर / १९४५. 
 
या प स्िकाि माधवरावाांसांबांधी काही आठवणी. (१) माधवरावाांच्या कवविाांचे प्रकाशन प्रिम माझ्याम ळे 

‘नवय र्ग’मध्ये (२) ‘िप–शील’ कोटी त्या काळी र्गाजलेली. (३) ‘ज्ञानप्रकाश’च्या ‘काव्यशास्त्रववनोद’ प रवणीचे 
स्वरूप–रवववकरण मांडळाच्या वववशष्ट कल्पनाांचे प्रविपादन हा ठळक ववशषे. ही प रवणी रवववकरण मांडळाची 
म खपवत्रका असे स्वरूप आले. आध वनक कवविेला अांिबाह्य नवीन वळण देण्याचा मांडळाचा प्रयत्न. (४) 
रवववकरण मांडळाची स्िापना, ध्येयधोरण. (वव. ह. क लकण्यांना माडखोलकराांनी यासांबांधी पाठववलेले पत्र.) 
(५) ‘मतै्री’ स नीिाची जन्मकिा. ‘अशा वकिीिरी कवविाांची हृदयस्पशी कहाणी मी साांर्गू शकेन.’ 
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८. अवाचीन मराठी काव्य : रा. श्री. जोर्ग / आ. १, ज लै १९४६ / आ. २–जून १९५१ / आ. १–पृ. 
१७६–१९५. 

 
यािील सहाव ेप्रकरण ‘रवववकरणमांडळ’ (१९२०–१९४०), यामध्ये आवण एकूण सवध प स्िकाि जास्ि 

ववस्िार माधव जूवलयनाांचा. 
 
९. टीका आणि टीकाकार : वा. भा. पाठक / आ. १, २ जानेवारी १९४८ / आ. २, १५ मे १९७२. 
 
प्र. १३ मध्ये (१) काव्य. त्याि माधव जूवलयनाांच्या प्रणयकाव्याववषयी काही ववचार. केशवस िादी 

कवींच्या पाश्वधभमूीवर. सामावजक वनबधंाम ळे स्त्रीप रुषाांि कृवत्रम अांिर वनमाण होऊन त्याांच्याांिील स्वाभाववक 
आकषधणावर द लधभिेचा व वदव्यत्वाचा आरोप होिो हे माधव जूवलयनाांनी ओळखले होिे. प्रणवयनी व वप्रयकर 
याांना त्याांनी प्रिम एका पािळीवर आणले.–स्त्रीपे्रमाचे स्िान, महिी, कायध. (“ववरहिरांर्गा”िील इांदूचा 
वववाहसांस्िेवर ववश्वास नव्हिा, प्रभाकराच्या दौबधल्याची कीव येऊन िी त्याला पदराि घेिे–ही या 
वववचेनािील ववधाने र्गैरसमजोत्पन्न). 

 
१०. आधुणनक मराठी कणवता : भ. श्री. पांवडि / आ. १, १९५२ / आ. २, १९६८ / पृ. २३७–२४२. 
 
(१) आध वनक मराठी कवींची विसरी ‘प्रविभासांपन्न कवीं’ची वपढी व चौिी ‘कलावांि कवीं’ची वपढी 

याांिील अांिर. चौर्थया वपढीच्या काळािील म ख्य कवी माधव जूवलयन. वर्गरीश व यशवांि याांच्यावरही त्याांची 
दाट छाया. (२) त्याांच्या काव्याि स्त्रीकडे बघण्याची सरळ, स्वाभाववक दृष्टी. त्यािील बरीच कवविा ऐन 
पांचववशीिील; म्हणून विच्याि उत्तानपणाचा खळखळाट फार. ही वृत्ती उत्क्राांि होि होिी. (३) पवरष्ट्करणाच्या 
उद्योर्गाची आत्यांविकिा. त्याि मूळ आववष्ट्करणाचा अधाअवधक जीव खलास झाला. 

 
११. मराठीचा पणरमल, खां. २ : दा. न. वशखरे / १९५३. 
 
“ववरहिरांर्गा”ि कल्पकिा व स बोधिा याांचे प्रमाण फार कमी. भाषेची त्क्लष्टिा, कल्पनाांचा 

मयावदिपणा, भाषालांकाराांची द र्दमळिा या िीन उवणवा. 
 
१२. माझे वाङ्मयीन र्ीवन (आत्मचणरत्रपर) : काव्यववहारी [धों. वव. र्गदे्र] / १९५४. 
 
रवववकरण मांडळ, पटवधधन याांववषयी मजकूर. (१) माधवरावाांचा प्रिमपवरचय. त्याि िे ि सडे, 

घमेंडखोर असल्याचा समज. (२) “नक लालांकारा”िील एका व्यक्तीच्या स्वभावच्छटा श्री. वन. चापेकराांवरून 
रेखाटल्या असाव्याि. िसे करणे अयोग्य. (३) रवववकरण मांडळाच्या प्रकाशनाांनी खळबळ. इिर सदस्याांपेक्षा 
माधव जूवलयनाांची कवविा वनराळी. वैयवक्तक पे्रमभावनेचा उघडा आववष्ट्कार–वनफाडकराांच्या ववरोधी 
आघाडीची मावहिी. (४) १९३२ च्या आरांभी दृढ पवरचय. िेव्हा मोकळेपणाने वार्गले.–माधवरावाांचा ि सडेपणा 
स्वावभमानाच्या िीव्र जावणविूेन. उज्ज्वल प्रविभा, अववश्राांि व्यासांर्ग, जाज्वल्य ित्त्ववनष्ठा. साधी वनर्गवी 
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वार्गणूक.–‘‘स्फूर्दिलहरी” [काव्यववहारींचा कवविासांग्रह, १९३६,] िील जािी व चाली याांची नाव े
माधवरावाांनी वदली.–आणखी आठवणी. त्याांिून भाष्ट्य. 

 
१३. ताांबे : एक अध्ययन : रा. अ. काळेले / आ. १, वडसेंबर १९५६ / आ. २, १९७३. 
 
(१) माधव जूवलयन वृत्तीने भावकवी असले, िरी वृत्ताांि पांवडि कवी. अवधकिर रचना अक्षरवृत्ताांि. 

िाांब्याांच्या जाविरचनेलाही िे वृत्ताचा वषे देिाि. (२) िाांब्याांच्या कवविाांि माधवरावाांनी केलेल्या काही स धारणा 
अनावश्यकच नव्हे, िर अप्रय क्तही वाटिाि. (३) माधव जूवलयनाांना सौंदयाम ळे पे्रम वाटिे, िर िाांब्याांना 
पे्रमाम ळे सौंदयध भासू लार्गिे. (४) ‘भेटिी दूरान्िरें सपे्रम कृष्ट्णाकोयना’ या ओळीि [र्ग. ४०] भग्नक्रमदोष. 

 
१४. णचत्पावन कौन्द्ण्डण्यगोत्री पटवधधन–कुल–वृत्तान्त : ववश्वनाि र्गणेश पटवधधन / १९५८. 
 
पटवधधन आवण त्याांचे क ट ांबीय याांची चवरत्रवटपणे वर्गैरे. 
 
१५. आधुणनक मराठी वाङ्मयाचा इणतिास िाग २ : अ. ना. देशपाांडे / आ १, १९५८ / प नम धद्रण १९७० / 

आ. १, पृ. ३८९–३९९. 
 
माधवरावाांची वृत्ती आत्यांविक स्वरूपाची स्वयांकें वद्रि. त्यािच त्याांच्या अनेक भावर्गीिाांिील उत्कटिेचे 

आवण आकषधकिेचे मूळ.–पटवधधनाांच्या सवध काव्यरचनेचा धाविा पवरचय व परामशध. – ‘‘ववरहिरांर्गा”चे स्िान 
अपूवध. त्याि कवीचे उत्कट भावजीवन आवण वस्ि वनष्ठा याांचा स ांदर सांयोर्ग. उत्तरोत्तर या उत्कटिेची इयत्ता 
सारखी खालावि रे्गली.–कवीच्या ‘भावजीवी’ वृत्तीवर त्याच्या वस्ि वनष्ठ वृत्तीने ववजय वमळववलेला आहे.–
पटवधधनाांच्या वृत्तीि अांिम धखिेची खोली वदसून येि नाही.–या कवविेच्या मयादा. िरी विचे स्िान महत्त्वाचे. 

 
१६. कृष्िाकाठची माती [आत्मचवरत्र] : कृ. पा. क लकणी / १९६१. 
 
पटवधधनाांच्या काही आठवणी. (१) पृ. १५६–१५७ : पटवधधनाांच्या एका काव्यर्गायनाच्या मफैलीची 

आठवण. त्याांचा साधा पण िालबद्ध आवाज.–दशग्रांिी ब्राह्मणाने स्वराांसवहि वदे म्हणावा िशा स राांवर फासी 
कवविेचा उद्घोष. (२) पृ. २१० : राजाराम महाववद्यालयािील भाषाश द्धीचे वैयर्थयध साांर्गणारे क लकण्यांचे 
व्याख्यान. (३) पृ. २२० : एत्ल्फन्स्टन महाववद्यालयाि प्रोफेसर म्हणून क लकण्यांची नेमणूक झाली िेव्हा 
माधवरावाांनी केलेले अवभनांदन. 

 
१७. ‘र्ागृणत’कार पाळेकर भ. ब. पाळेकर / १९६१ / पृ. २९८–२९९. 
 
१८. वचेलेले क्षि : वा. र्गो. मायदेव / फेब्र वारी १९६२. 
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(१) पृ. ८९ : १९२३च्या स मारला पटवधधनाांना जणू प ण्यािून उठवनू लावण्याचा कट. त्याची आठवण. 
कावनटकर, व्ही. के. जोर्ग हे ववरोधक. (२) पृ. ९८ : “भाऊसाहेबाांच्या बखरी”ला पटवधधनाांचा फाशी शब्दाांचा 
अिध साांर्गणारा कोश. “फाशी–मराठी–शब्दकोशा”ची कल्पना त्यािून. (३) पृ. १८६–१८७ : िाांबे समग्र 
कवविेच्या सांपादनाबाबि. प्रस्िावनेवर मायदेवाांची कािर. र्गां. दे. खानोलकराांची िक्रार. ह्यासांबांधीची 
हवककि. 

 
१९. आधुणनक मराठी काव्याचे अांतःप्रवाि : वा. भा. पाठक / १९६४. 
 
पृ. ११–१२ (पटवधधनाांचा काव्यववचार) ; पृ. ५२, ५७–५८ (पटवधधनाांचा ध्येयवादी जीवनववषयक 

दृवष्टकोण); पृ. १०९–१११ (पटवधधनाांची वनसर्गधसौंदयाकडे पाहण्याची वास्िव दृष्टी); पृ. १४७–१४८ (राष्ट्रीय, 
सामावजक ववचारसरणी); पृ. १६६–१६९ (पे्रमािील वास्िविा); पृ. २१३–२१६ (“स धारक”, 
“नक लालांकार”); पृ. २३५ (उमरखय्यामच्या रुबाया) 

 
(२) िाांब्याांवरील लेखाि प.ृ ३७६–३७७ वर, िाांबे कवविाांि पटवधधनाांनी केलेल्या बदलावर टीका. 

िाांब्याांच्या कवविेिील चहदी सांस्कार प सले. िाांब्याांच्या कवविेच्या रे्गय स्वरूपाकडे द लधक्ष झाले असाव.े 
 
२२. गगनी उगवला सायांतारा [आत्मचवरत्र] : र्गजानन वाटव े/ १९७१. 
 
(१) पृ. ३९ : माधव जूवलयनाांच्या ‘चल उड वन पाखरा.’, या कवविेने काव्यर्गायक र्गजानन वाटव े

याांच्या जीवनाची म हूिधमेढ रोववली रे्गली. (२) पृ. ८७–८८ : माधवराव आजारी असिाना त्याांनी वाटव्याांना घरी 
बोलावले [प णे, १९३९]. ‘िेिे चल राणी’ प्रिम म्हटली. “र्गज्जालाांजली”िील कवविा जवळ जवळ िासभर 
म्हटल्या. शवेटी ‘जीव िूझा लोभला’, ‘आई’ म्हटल्या. माधवराव ववशषे प्रसन्न जाले. 

 
२३. साांर्वात [आत्मचवरत्र] : आनांदीबाई वशके / १९७२. 
 
पटवधधन जळर्गावला महाराष्ट्र सावहत्य सांमेलनाचे अध्यक्ष झाले, िेव्हा आनांदीबाई वशके स्वार्गिाध्यक्ष. 

त्या सांमेलनाचा वृत्तान्ि. 
 
२४. कमलाकी : ववद्या बाळ / १९७२. 
 
पृ. २०१ : दादा वदवकेराांवर चहर्गण्याच्या सांस्िेि पैशाच्या अफरािफरीचा आरोप. दादाांच्या आय ष्ट्याि 

घडलेल्या या द ःखद प्रसांर्गाला त्याांनी स्विः कधीच वाचा फोडली नाही. एवढेच नव्हे, िर एकदा माधव 
जूवलयनही दादाांना म्हणाले होिे, “ि मची कार्गदपत्रां मला द्या. ि मची परवानर्गी असेल िर मी हे सारां 
जाहीरपणां वलहू इत्च्छिो.” दादाांनी त्याांना परवानर्गी वदली नाही. 

 
२५. एका णपढीचे आत्मकथन : सांपादक : प . वश. रेरे्ग व इिर / १९७५ / पृ. २९७. 
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वा. रा. कान्ि याांच्या लेखाि माधवराव पटवधधनाांची आठवण. 
 
२६. तसबीर आणि तकदीर [आत्मचवरत्र] : श्री. के. क्षीरसार्गर / पॉप्पय लर प्रकाशन, म ांबई / १९७६. 
 
या प स्िकाि ववख रलेल्या स्वरूपाि, क्षीरसार्गराांच्या सांबांधाि पटवधधनाांचा अनेक वठकाणी उल्लखे 

आलेला आहे. पटवधधनाांचा उल्लेख असलेली पृष्ठे : १५, १७–१८, २१, २३–२७, ३०, ३२–३५, ४४, ६३, ६६, 
७५, ७९, ८६, ९०–१०२, १३२–१३३, २१६, २५४, ४२५–४२६, ५१२. 

 
२७. स्वरगांगेच्या तीरीं [आत्मचवरत्र] : जी. एन्. जोशी / मजेॅत्स्टक प्रकाशन, म ांबई / जून १९७७. 
 
पृ. ३७–३८ : १९३२ साली माधव जूवलयन याांची ‘पे्रम कोणीही करीना’ ही कवविा व प ढे ‘सङ्गमोत्स क 

डोह’ व इिर काही कवविा जी. एन्. जोशाांनी ध्ववनम वद्रि केल्यापासून त्याांचा व जी. एन्. जोशाांचा चाांर्गलाच 
स्नेह जमला. 

 
२८. बातचीत–िाऊसािेब माडखोलकराांर्शी : प्रा. भास्कर नांदनवार / ववजय प्रकाशन, नार्गपूर / २७ 

वडसेंबर १९७६ / पृ. १०१ / चक. १० रु. याि माधवरावाांसांबांधी उल्लखे. 
 
२९. मढेकराांचे सौंदयधर्शास्त्र : पुनःस्थापना : द. वभ. क लकणी / अमेय प्रकाशन, नार्गपूर / १२ ऑर्गस्ट 

१९८२. 
 
या ग्रांिाि ‘मढेकर आवण माधव जूवलयन’ यावर वववचेन, पृ. ३८८–३९२. 
 

६. पटवधधन णवषयक पुस्तकाांवरील परीक्षिलेख 
 

आमची अकरा वष े
 
लीलाबाई पटवधधन / १९४५. 
 
१. कै. माधवराव पटवधधन याांचे, त्याांच्या पत्नींनी णलणिलेले चणरत्र : श्री. म. माटे / ‘स्फ ट परामशध’ 

सदराि, दै. प्रभािमध्ये िीन लेखाांक. लेखाांक १ : २५ वडसेंबर १९४५ / लेखाांक २ : २६ वडसेंबर १९४५ / 
लेखाांक ३ : २७ वडसेंबर १९४५. 

 
सवधसाधारण. पवहल्या लेखाि प स्िकाचा अविशय र्गौरव. प ढच्या दोन लेखाांि प स्िकािील उिारे.  
 
२. आमची अकरा वष े: [पवरचय–परामशध] : रा. वव. ओिूरकर / सह्यावद्र, माचध १९४६. 
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या प स्िकाि वचवकत्सकपणा व पे्रम याांचे हृद्य वमश्रण. ‘मात्र माधवरावाांच्या जीवनववषयक ित्त्वज्ञानाचे 

लेवखकेस आकलन झाल्याचे प स्िकावरून कळून येि नाही.’–‘माधवरावाांसारखा नीविमान, बेडर व रम्य 
जीवनाचा प रस्किा क्ववचिच आढळेल,’–‘‘ववरहिरांर्ग”, “स धारक” समजण्यास माधवरावाांचे जीवन व 
जीवनववषयक ित्त्वज्ञान जाणणारा मन ष्ट्य हवा. अशी साांर्गड घालून माधवरावाांवर वलवहणारा हवा आहे. 

 
३. आमची अकरा वष े[परीक्षण] : श्री. के. क्षीरसार्गर / नवय र्ग, ३१ माचध १९४६ / पृ. ८. 
 
४. आमची अकरा वष े : ना. र्ग. जोशी / अवभरुवच, जून १९४६ / पाऊन पृष्ठ. ‘नव ेसावहत्य’ सदराि 

त्रोटक, र्गौरवपर अवभप्राय. (या प स्िकाचे प्रकाशन २९ नोव्हेंबर १९४५ ला द. वा. पोिदाराांच्या हस्िे) 
 
५. आमची अकरा वष े : लेखमाला : द. सी. पांर्गू / झांकार, जून १९४६. [समाववष्ट : “प ष्ट्पाांजवल”, 

लेखसांग्रह, द. सी. पांर्गू / १९४८ / पृष्ठे २४.] 
 
लीलाबाईांच्या प स्िकाच्या परीक्षणाच्या वनवमत्ताने वलवहलेला दीघध लेख. या अन षांर्गाने डी. वलट्. 

प्रकरणाची स्विःची बाजू प्रा. पांर्गूांनी माांडली आहे. माधवरावाांचे एक प्रम ख वहिशतू्र म्हणून ज्याांच्यावर दोषारोष 
झाले, त्याांिल्या एका प्रम ख व्यवक्तने आपल्यावरील आके्षपाांबाबिचे केलेले वनवदेन. म्हणून महत्त्वाचा लेख. १. 
“आमची अकरा वष”ेवर टीका. (१) लेवखका आत्मवनष्ठमे ळे पिीशी समरस होऊ शकली नाही, त्याचे अांिरांर्ग 
जाणू शकली नाही. माधवरावाांचे ववकृि दशधन घडववले आहे. (२) वनरपेक्ष, वनभीड प्रामावणकपणाने लेखन 
नाही. आत्मसमिधन. व्यवहारी दृष्टी. (३) क णा त्रयस्िाच्या सल्ल्याने लेखन झाले आहे. वस्ि त्स्ििी दडवनू 
ठेववली रे्गली आहे. २. फर्गधसन कॉलेज प्रकरण. मद्रदेशीय कॉलेजकन्यका. विच्या वपत्याची िक्रार. रवववकरण 
मांडळािील ववशष्ठाचेच अांर्ग. ३. कौट ांवबक जीवन. लीलाबाईांची आत्मकें वद्रि वृत्ती मनोमीलनाआड. पत्नीबिल 
ध्येयवाद व आशावाद ध ळीला वमळाला. ४. ‘विेाळा’ची योग्य मीमाांसा. ध्येयभांर्गािून िी मनोवृत्ती. ५. 
माधवरावाांच्या काही स्नेह्याांसांबांधी आडून उल्लखे. कोल्हापूरस्ि व प णे–म ांबईकडील स्नेही असा पक्षपाि. ६. 
लेखाच्या अखेरच्या भार्गाि डी. वलट्. प्रकरणािील अांिर्गधि इविहास. ‘माधवरावाांनीही माझ्या [पांर्गूां–] ववरुद्ध 
अकारण र्गवर्गवा केला. साप म्हणून जमीन धोपटली. मी आड आलो नाही.’ 

 
६. “आमची अकरा वष”े [प स्िक–परीक्षण] : ‘मांदार’ (इन्दूर) / जून १९४६, व. १ अां. १० / पृ. १३–

१४. [म. वन.] 
 
७. लीला–माधव : र. र्गो. सरदेसाई / हांस, माचध १९४८ / पृ. १९–२५. 
 
‘बायकाांच्या दृवष्टकोणािून नवरे’ या लेखमालेि स्त्रीलेवखकाांच्या आत्मचवरत्राांिून वदसणाऱया त्याांच्या 

वैवावहक जीवनावर लेख. या पाच लेखाांपकैी एक “आमची अकरा वष”ेवर. लेख पवरचयपर, पण अशा दृष्टीने 
बवघिल्याम ळे वरे्गळेपणा, वनःपक्षपािीपणा आला आहे. (१) व्यावहावरक र्गरजाांपायी दोघाांकडून लग्न. 
लग्नानांिर प्रत्येक बाबिीि माधवरावाांना िडजोड करावी लार्गली. या िडजोडीच्या यािना. सांसाराच्या आरांभी 
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दोघाांचीही मने साशांक. पवरत्स्ििीने एकत्र आणलेली. (२) पत्नीकडे बघण्याचा माधवरावाांचा दृवष्टकोण आवण 
सांसाराववषयीची लीलाबाईांची सवधसाधारण स्त्रीची अपेक्षा याांिील ववरोध. हा सांसार म्हणजे दोन ववरोधी 
मनोधमांचा झर्गडा होिा. ‘नवरा–बायकोच्या मानवसक र्ग ांिार्ग ांिीच्या व्यापाराचा ठाव घेऊ पाहणारे प स्िक.’ 
(३) माधवरावाांनी लीलाबाईांच्या स्विांत्र, प्रौढ, वाढलेल्या व्यवक्तमत्त्वाचा ववचार केला नाही, आवण लीलाबाईांचा 
सांकोची, वनमटूपणाने आज्ञापालन करण्याचा स्वभाव. त्याचाही पवरणाम.–‘या प स्िकाि माधवरावाांचा 
मानवसक व स्वाभाववक कायाकल्प कसा झाला, याचे उद्बोधक वचत्रण पहावयास वमळिे.’ 

 
माधव रू्णलयन 

 
र्गां. दे. खानोलकर / ज लै १९५१. 
 
८. माधव ज्यणूलयन [परीक्षण] : शां. के. कानेटकर / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, वडसेंबर १९५३. 
 
९. ‘माधव ज्यणूलयन’चे मारेकरी : [प्र. के. अते्र] / अग्रलेख / मराठा, रवववार, २६ मे १९६८. 
 
खानोलकराांचे “माधव ज्यूवलयन” (आ. २, १९६८), व कानेटकराांचे “स्वप्पनभवूम” (१९६५) या दोन 

चवरत्रप स्िकाांच्या वनवमत्ताने. ववशषेिः खानोलकराांवर असभ्य, र्गवलच्छ टीका. या लेखािले बरे म िे : (१) 
माधवराव प्रविभाशाली कवी याववषयी द मि नाही. पण त्या व्यवक्तवरक्त अन्य कोणत्याही सावधजवनक वा 
साांस्कृविक कायाि त्याांनी लक्ष घािले नव्हिे. (२) स्विःच्याच उठावदार वैवशष्ट्याांना सोडवचठ्ठी देणारा हा 
ववरळा सावहत्त्यक. धरसोड वृत्तीम ळे यािनामय जीववि. (३) “माधव जूवलयन”, “स्वप्पनभवूम” याांिच ववरोध, 
ववसांर्गिी. माधवरावाांचे ‘परमवमत्र’च त्याांची अवधक बदनामी करीि आहेि.–असत्य चकवा ववपयास. (४) 
वरदा–प्रकरण इिके ज ने आवण खासर्गी की, त्याची आिा ववस्िाराने वचवकत्स करण्याि स्वारस्य नाही.– 
“माधव जूवलयन”वर टीका. िे माधवरावाांच्या लौवकक हानीलाच कारण. माधवरावाांच्या जीवनािील ववसरल्या 
जाण्यायोग्य घटनाांवरच त्याि जास्ि भर वदला आहे.–याि माधवरावाांच्या मनाची घडण वन त्याांना सोसाव्या 
लार्गलेल्या यािनाांचे कारुण्यमध र वचत्र नाही; वाङ्मयावरही नवा, उद्बोधक प्रकाश नाही. ‘असली चवरते्र 
म्हणजे सावहत्यावरचेच कलांक म्हटले पावहजेि.’ खानोलकराांच्या मराठी भाषेवर टीका. 

 
१०. माधव ज्युणलयन [आ. २, परीक्षण] : रवववार सकाळ, २२ वडसेंबर १९६८ / पृ. ९. 
 
त्रोटक, सामान्य प्रशांसावर अवभप्राय. 
 
११. ‘माधव रु्णलयन’ णितीयावृत्तीच्या णनणमत्ताने : माधव मनोहर / नवशवक्त, रवववार, २९ वडसेंबर 

१९६८ / ‘शब्दाांची द वनया’ सदराि. 
 
माधवरावाांच्या पूवाय ष्ट्यािील सवावधक महत्त्वाची घटना त्याांची स्विःच्या सांबांधािील पोरकेपणाची 

भावना.–त्याांचा व आईचा सांबांध. या लोकववलक्षण घटनेचा अन्वयािध शोधण्याची वा लावण्याची ब द्धी 
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चवरत्रकाराला झाली नाही.–बापाववषयी काही एक बोलणे चवरत्रकाराने ब वद्धप रस्सरच टाळलेले वदसिे.–
आईबाप वा त्याांचा अभाव माणसाचे सांपूणध चवरत्र घडवविाि. रामभाऊ मराठ्याांना बापाच्या वठकाणी त्याांनी 
कत्ल्पले.–माधवराव–लीलाबाई वैवावहक जीवनाचे स्वरूपही शोधण्याचा खानोलकर प्रयत्न करीि नाहीि.–
माधवरावाांचे र्गूढ व्यवक्तत्व हे एक वनरांिर आव्हान आहे.–चवरत्र आवण चवरत्रकार याांवर िीव्र प्रविकूल टीका 
‘चवरत्रकाराचा अहांकार.’–माधवरावाांच्या उत्तराय ष्ट्यािील मानसजीवनाववषयी काही नाही.–चवरत्रसाधनाांचा 
सांग्रह करावा लार्गिो, िसा त्याांचा अन्वय लावावा लार्गिो. 

 
१२. माधव रू्णलयन [आ. २ चे परीक्षण] : रा. श्री. जोर्ग / सत्यकिा, मे १९६९ / पृ. ७२–७५. 
 
खानोलकर चवरत्रलेखनाि िटस्ि रावहले. हा दोष. याि कार्गदपते्र आहेि, पण ववकलाचे आग्य धमेंट 

नाही.–मतै्रीण, भवर्गनी नािी एक वळे मान्य; पण मािेचे नािे पचावयास कठीण वाटिे.–‘ि मची आमची मतै्री 
आिा शक्य नाही.’ असे वनवाणीचे उद्र्गार श्री. बा. रानडे ववनाकारण काढिील असे वाटि नाही.–कवव–
चवरत्रलेखनाचे प्रयोजन. कवीचे काव्य सम्यक् कळणे? की, लक्षणीय व्यक्तीच्या अांिबाह्य जीवनाचे वास्िव 
दशधन?–माधव जूवलयनाांचे वाङ्मय त्याांच्या व्यवक्तत्वापेक्षा मोठे आहे. 

 
स्वप्निूणम 

 
शां. के. कानेटकर / २८ नोव्हेंबर १९६५. 
 
१३. माधव रू्णलयन याांचे चणरत्र [“स्वप्पनभवूम,” समीक्षण] : के. नारायण काळे / वकलोस्कर, फेब्र वारी 

१९६६ / पृ. ३०–३२. 
 
शांकररावाांच्या [कानेटकराांच्या] काव्यवववचेनाला फार मयादा.—लवलि प्रबांध–आलेखन म्हणनू 

वढसाळ. 
 
१४. स्वप्निूमी [परीक्षण] : रा. श्री. जोर्ग / सत्यकिा, मे १९६६ / पृ. ८३–८५. 
 
अविशय परखड परीक्षण.—हे प स्िक ‘व्यवक्त आवण वाङ्मय’ या स्वरूपाचे झाले आहे. पण याांपैकी 

कोणत्याही अांर्गास लेखकाकडून न्याय वमळाला नाही.—ग्रांिाच्या वाङ्मयववषयक भार्गाि कात्री आवण चडक 
याांचा भरपूर उपयोर्ग झाला आहे.—माधवरावाांच्या आांिरजीवनाचे दशधन घडाव ेया अपेके्षबाबिही फार वनराशा 
होिे. 

 
१५. स्वप्निूणम [समीक्षण] : अन राधा पोिदार / केसरी, रवववार, ५ जून १९६६ / २–२।। स्िांभ. 
 
एकूण प्रविकूल अवभप्राय. ‘कवव िो होिा कसा जीवनी’ पाहण्याचे क िूहल असिे.– वरिेपणाचा आवण 

ववषादाचा अन भव हे चवरत्र वाचून सांपल्यावर त्यासांबांधी उरिो. 
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माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदर्शधन 

 
स . रा. च नेकर / १९७३. 
 
१६. माधवराव पटवधधनाांच्या समग्र वाङ्मयाचे दर्शधन र्डणविारा अभ्यासपूिध णववेचनात्मक ग्रांथ : नरेंद्र 

बोडके / रवववार नवप्रभा (पणजी), २९ सप्टेंबर १९७३ / स मारे अधा पृष्ठ. 
 
पवरचयपर, प्रशांसात्मक अवभप्राय. 
 
१७. माधवराव पटवधधन : वाङ मयदर्शधन [अवभप्राय] : बलवांि, १० ऑक्टोबर १९७३. 
 
१८. माधवराव पटवधधन : वाङ मयदर्शधन [समालोचन] : आकाशवाणी, पणजी, १६ ऑक्टोबर १९७३, 

रात्रो ९।. 
 
१९. माधवराव पटवधधन : वाङ मयदर्शधन : व. वद. क लकणी / आकाशवाणी, म ांबई व श क्रवार ९ नोव्हेंबर 

१९७३, रात्री ९।. [म वद्रि, ‘लवलि वशफारस’ लवलि, जानेवारी १९७४ / पृ. १०–१४.] 
 
या ग्रांिाच्या वैवशष्ट्याांचे दशधन. ‘पटवधधनाांच्या सवध वाङ्मयाचा साके्षपी वचवकत्सक अभ्यास.’ ‘एक नेटके, 

साके्षपी, शास्त्रश द्ध सांशोधनात्मक लेखन म्हणून च नेकराांचा प्रस्ि ि ग्रांि हा उत्तम ठरावा!’ 
 
२०. माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदर्शधन : म . श्री. कानडे / आकाशवाणी प णे, रवववार वद. ९ वडसेंबर 

१९७३, रात्री ९।. 
 
२१. माधवराव पटवधधनाांच्या वाङ्मयाचा र्ीवनसांबि अभ्यास : डॉ. द. न. र्गोखले / समाज प्रबोधन 

पवत्रका, जानेवारी–फेब्र वारी १९७४ / पृ. ७२–७८. 
 
वाङ्मयाच्या जीवनसांबद्ध अभ्यासाच्या दृष्टीने परीक्षण. च नेकराांना पटवधधनाांच्या जीवनाच्या प्रिीि 

झालेल्या अिाववषयी काही आके्षप, मिभेद.–शाांिाबाई सांबांधावरील वववचेनािील अप रेपणा, त्यावर आके्षप. 
‘शाांिाबाईांच्या सहवासावरून वासनारवहि स्त्री–प रुषसांबांधाचा च नेकराांनी काढलेला वनष्ट्कषध सदोष चकवा 
र्गैरसमज उत्पन्न करणारा आहे.’–वरदा–प्रकरणासांबांधींचे वववचेन काही मयादेपयंि पटण्यासारखे, प ढे 
नाही.– ‘श्रेय’–‘पे्रय’ ववचाराबाबि मिभेद.–‘पटवधधनाांच्या जीवनाि काव्याला कें द्रस्िान देऊन काव्यािून 
इिर काये उद् भवली असे दाखववणे वास्िवाशी स सांर्गि ठरणार नाही.’ काही आके्षप, मिभेद नोंदवनू ‘अभ्यास 
एकां दरीने चाांर्गला उिरला असल्याचा’ अवभप्राय. 
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२२. माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदर्शधन [अवभप्राय] : पद्माकर वचिळे / ‘वाचनालय’, माचध १९७४ / २ 
स्िांभ. 

 
२३. माधवराव पटवधधन याांच्या वाङ्मयाचे वेधक दर्शधन : डॉ. द. न. र्गोखले / केसरी, रवववार वद. ११ 

एवप्रल १९७४ / स मारे अधे पषृ्ठ. 
 
एकां दरीि प्रशांसापर अवभप्राय. 
 
२४. माधवराव पटवधधन : वाङ मयदर्शधन [परीक्षण] : डॉ. द. न. र्गोखले / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, 

एवप्रल–मे जून १९७४, अांक १८९ / पृ. १०१–१०९. 
 
च नेकराांच्या ग्रांिािील वरे्गवरे्गळ्या वववचेन–अांर्गाांचा समावशेक परामशध.–जीवनसांबद्ध अभ्यासाच्या 

दृष्टीिून काही मिभेद. पटवधधनाांच्या कवविेिील आत्मान भिूीच्या वववचेनाबाबि काही मिभेद. काही 
कवविाांच्या च नेकराांच्या मूल्यमापनाववषयी मिभेद.–‘‘स धारक”च्याकडे बघण्याच्या च नेकराांच्या भवूमकेि 
डळमळीिपणा. 

 
२५. माधवराव पटवधधन याांचे यथाथध वाङ मयदर्शधन : द र्गा भार्गवि / महाराष्ट्र टाइम्स, रवववार ७ ज लै 

१९७४ / स मारे पाव पृष्ठ. 
 
‘मार्दमक पण सांयि रसग्रहण वकिी जीवनावभम ख असिे याचा प्रत्यय या वाङ्मयदशधनाि पदोपदी येिो.’ 
 
२६. आत्ममग्न साणित्यकाराचा समथध र्शोध : प्रा. दत्ता पवार / नवशवक्त, रवववार २८ ज लै १९७४. 
 
२७. माधवराव पटवधधन : वाङ मयदर्शधन : डॉ. वव. रा. करांदीकर / ‘सत्यकिा’, जानेवारी १९७५ / प.ृ 

३१–३७. [समाववष्ट : “ग्रांिवधे”, डॉ. वव. रा. करांदीकर, मे १९७८, पृ. २४५–२५६.] 
 
पटवधधनाांच्या व्यवक्तमत्त्वािील लोकववलक्षणिा. अनेक दृष्टींनी िे आपल्या काळाच्या बरेच प ढे–

पटवधधनाांचे कोणिे दीघधकाव्य अवधक काल वटकेल.? “ववरहिरांर्ग.” – जीवनाचा व कवविेचा अन्वय लावनू 
दाखवण्याचे कायध स्िूलपणाने च नेकर करिाि; पण प रिेपणाने करीि नाहीि.–ग्रांिािील काही अन ल्लखे. ‘हा 
ग्रांि वाचल्यावर एक स बद्ध अभ्यासपूणध लेखन वाचल्याचे समाधान.’ ‘एखाद्या लेखकाच्या वाङ्मयाचे इिके 
नीटस, रेखीव आवण ममधग्राही दशधन अशा समिोल वृत्तीने व मनोज्ञ शलैीि केलेले क्ववचिच आढळेल.’ 

 
डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव रू्णलयन 

 
द. न. र्गोखले / १ मे १९७८. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

२८. डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव रू्णलयन [परीक्षण] : डॉ. वव. रा. करांदीकर / ‘वाणी’, आकाशवाणी प णे 
कें द्र, ९ ऑर्गस्ट १९७८, रात्री ९।।–९।।।. 

 
डॉ. द. न. र्गोखले याांच्या चवरत्रग्रांिावरील भाषण. 
 
२९. डॉ. माधवराव ऊफध  माधव रू्णलयन [परीक्षण] : श्री. के. क्षी. / रवववारचा सकाळ, १३ ऑर्गस्ट 

१९७८. 
 
डॉ. द. न. र्गोखले याांच्या चवरत्रग्रांिाांचे परीक्षण. 
 
३०. एक आगळे व्यणक्तमत्व, एक आगळे चणरत्र [समीक्षण लेख] : डॉ. वव. रा. करांदीकर / समाज 

प्रबोधन पवत्रका, नोव्हेंबर–वडसेंबर १९७८ / पृ. ३६५–३७२. 
 
डॉ. वव. रा. करांदीकर / समाज प्रबोधन, नोव्हेंबर–वडसेंबर १९७८ / पृ. ३६५–३७२. 
 
डॉ. द. न. र्गोखले याांच्या “डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव जूवलयन”वर समीक्षण लेख.–माधवरावाांचे सारे 

जीवन केवळ यशाने मांवडि झाले आहे असे वाटिे. पण िसे नाही. शोक त्याांच्या उभ्या जीवनाचा स्िावयभाव 
होिा. त्याांच्या प्रत्येक यशाला द ःखाची व ववलक्षण िीव्र अशा मनस्िापाची एक वकनार जोडली रे्गली आहे.– 
माधवरावाांची लोकववलक्षण व्यावमश्र मनःप्रवृत्ती व लोकववलक्षण मनोवाांत्च्छि. वनयिीचाही वाटा.–व्यावमश्र व 
जवटल व्यवक्तमत्त्वाचे दशधन.–माधवराव प रुष असूनही त्याांच्या जीवनाि–स्त्रीच्याच सांदभाि सामान्यपणे घडू 
शकणारे–उदात्त पे्रमाचे कारुण्याि पयधववसि झालेले भीषण नाय घडून रे्गलेले वदसिे. माधवरावाि खोलवर 
एक स्त्रीत्व लपून रावहलेले.–र्गोखल्याांमध्ये िटस्ि वन अवलप्त वचत्रण करण्याची सूक्ष्मिा. अनेकाांर्गी अवधान. 
शब्दवचते्र हा एक ववशषे त्यािही सांयम. पक्षपािी वचत्रण नाही. सावधवर्गरीचा कोठे कोठे अविरेक. याम ळे 
वनवदेनाि एक प्रकारचा वनजीवपणा व िोचिोचपणा. चवरत्रकिन व वाङ्मयवववचेन याांचा साांधा जोडावा 
लार्गल्याने वनवदेनाचा ओघ खांवडि. चवरत्रलेखनाि सत्य आवण सौंदयध याांचा वमलाफ. ‘र्गोखल्याांच्या या 
ग्रांिाम ळे मराठीिील चवरत्रवाङ्मय अनेक अिांनी समदृ्ध झाले आहे.’ 

 
३१. गुिग्रािक, ममधिेदक चणरत्रग्रांथ : कृ. श्री. पेडणेकर / ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, रवववार, वद. ११ 

फेब्र वारी १९७९. 
 
डॉ. द. न. र्गोखले याांच्या “डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव जूवलयन” वर अवभप्राय.  
 
३२. डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव ज्युणलयन : नरहर क रुां दकर, ‘लवलि’, एवप्रल १९७९, पृ. १८–२१. 
 
डॉ. र्गोखल्याांच्या ग्रांिाची ‘लवलि वशफारस’. ख ि त्या प स्िकावरील लेखनापेक्षा अवाांिरपणाच जास्ि 

आहे. 
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३३. डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव रू्णलयन : शवशन ओझा / ‘ग्रांि’ (र्ग जरािी मावसक), माचध १९७८, व. १६ 

अां. ३ / पृ. ५–१०, ३९. 
 
या चवरत्रग्रांिाच्या आधाराने माधवराव पटवधधनाांववषयी पवरचयपर लेख. सामान्यिः चवरत्रग्रांिावर 

अन कूल अवभप्राय. [र्ग जरािी] 
 
३४. डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव रू्णलयन : ववनायक र्गांधे / ‘प्रविष्ठान’, वडसेंबर १९७९, जानेवारी १९८० / 

पृ. २७–३१. 
 
सवधसाधारण पवरचयपर, प्रशांसापर परीक्षणलेख. 
 
३५. प्लेटॉणनक पे्रम आणि माधवरावाांचे चणरत्रकार : श्री. के. क्षी. / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, ज लै–

सप्टेंबर १९७९, अां. २१० / पृ. १४–२१. 
 
डॉ. र्गोखले याांच्या पटवधधन–चवरत्रािील माधवराव–वरदा प्रकरणासांबांधीचे वववचेन–त्याच्यावर 

टीका. डॉ. र्गोखले एकाच वळेेला माधवरावाांना आवण श्री. बा. रानड्याांनाही वरदा–माधवराव म ांबई–भेटीबाबि 
दोषम क्त करू पाहािाि यावर टीका. या लेखाि पूवी अनेकवार जे. क्षीरसार्गराांनी वलवहले आहे त्याचाच 
प नरुच्चार. श्री. बा. रानड्याांवर अभभ्य टीका. भडक लेख. भडक भाषा. 

 
३६. माधवरावाांचे चणरत्र आणि श्री. के. क्षी. : डॉ. द. न. र्गोखले / महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रका, 

ऑक्टोबर–वडसेंबर १९७९, अां. २११ / पृ. १–९. 
 
श्री. के. क्षीरसार्गराांच्या उपरोक्त (क. ६·३५) लेखाला उत्तर यािही नव ेनाही. 
 
हे दोन लेख म्हणजे वाचकाांच्या व अभ्यासकाांच्या दृष्टीने अकारण, वृत्तपत्रीय पािळीवर वनमाण केलेला 

वाद आहे. 
 

समग्र माधव रू्णलयन 
 
सांपादक : रा. श्री. जोर्ग, द. न. र्गोखले, स . रा. च नेकर / १९७७. 
 
३७. समग्र माधव रू्णलयन : आनांद यादव / सोबि, २२ फेब्र वारी १९७७.  
 
प स्िकाचे प्रयोजन, स्वरूप काहीच न समजिा वलवहलेला लेख. 
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३८. समग्र माधव रू्णलयन : वव. बा. प्रभ देसाई / लोकमि, २७ फेब्र वारी १९७७. 
 
पवरचयपर लेख. 
 
३९. समग्र माधव रू्णलयन याांच्या समग्र काव्याचे दोन खांड : श्री. के. क्षीरसार्गर / रवववार सकाळ, २७ 

नोव्हेंबर १९७७ 
 
डॉ. र्गोखले, डॉ. च नेकर याांच्या प्रस्िावनाांचा परामशध. काही आके्षप.– ‘मूळ अपवरष्ट्कृि स्वरूपािील 

कवविा चकवा पाठ देणे जरूर होिे.’  
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इतर 
 

१. पटवधधन–स्मृणतणदन–िाषिे  
[महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे, मध्ये प्रविवषी पटवधधन–स्मृविवदन साजरा होिो. सामान्यिः पटवधधनाांसांबांधी चकवा सांबद्ध वाङ्मयीन ववषयावर त्या 
वदवशी व्याख्यान होिे, चकवा अन्य कायधक्रम होिो. ३० नोव्हेंबर १९४२ ला फलटण सांस्िानचे अवधपिी मालोजीराव चनबाळकर याांच्या हस्िे माधवराव 
पटवधधन सभार्गृहाचे उद्घाटन झाले, आवण िेव्हापासून प्रायः प्रविवषी हा पटवधधन–स्मृविवदन साजरा होि आला आहे. या सवध स्मृविवदन प्रसांर्गाांच्या 
कायधक्रमाची नोंद येिे केलेली आहे. इिरत्रही पटवधधन–स्मृविवदन काही वठकाणी साजरा होिो. अशाही काही उपलब्ध व्याख्यानाांच्या नोंदी येिे केल्य 
आहेि. पटवधधनाांच्या अभ्यासाच्या काही वदशा या नोंदींवरूनही लक्षाि येिील. पटवधधनाांचे अभ्यासक व अभ्यासववषय याांचीही याम ळे ओळख होईल.] 

 
१. माधव रू्णलयन याांची कणवता व णतचा आधुणनक कणवतेवर झालेला पणरिाम : रा. श्री. जोर्ग / 

महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / ५ वडसेंबर १९४३ / अध्यक्ष : न. चच. केळकर. केळकर. (याच प्रसांर्गी श्री. 
बोरावके याांच्या हस्िे नी. म. केळकराांनी ियार केलेल्या पटवधधनाांच्या िैलवचत्राचे अनावरण. बोरावके 
पविपत्नींची वमळून रु. ९०० देणर्गी. 

 
२. माधव रू्णलयन याांची काव्यव्यणक्त : र्गो. के. भट / म. सा. पवरषद, प णे / १९४४ / अध्यक्ष : न. चच. 

केळकर. [पहा, पटवधधनववषयक वाङ्मय, क, २․१०१]  
 
३. माधवरावाांचे कणवमन : वव. स. खाांडेकर / म. सा. पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९४५ / अध्यक्ष : द. 

वा. पोिदार (याच प्रसांर्गी लीलाबाई पटवधधनाांच्या “आमची अकरी वष”ेचे प्रकाशन. लीलाबाईांचा सत्कार. 
यशवांि, सोपानदेव चौधरी याांचे काव्यर्गायन. र्गोपीनाि िळवलकर, श्री. के. क्षीरसार्गर, र्गां. भा. वनरांिर याांची 
भाषणे.) 

 
४. माधवराव पटवधधन स्मृणतणदन : प . म. लाड / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९४६. 
 
५. माधवराव पटवधधन स्मृणतणदन : महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९४७ / अध्यक्ष : रा. 

अ. काळेले [१९४७, १९४८ या वषी वार्दषक वाङ्मय–समालोचन व्याख्यानसत्र.] 
 
६. गेल्या वषातील मराठी काव्य : म. ना. अदवांि / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर 

१९४८ / अध्यक्ष : अनांि काणेकर. 
 
७. णवरितरांग : रा. श्री. जोर्ग / म. सा. पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९४९. प्रा. जोर्ग याांनी 

“ववरहिरांर्गा”वरील आके्षपाांचा म ख्यिः परामशध घेिला. 
 
८. माधवराव पटवधधन व उमरखय्याम : डॉ. म. र्गो. माईणकर / म. सा. पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर 

१९५०. 
 
९. माधवरावाांचे व्यणक्तमत्त्व : शां. के. कानेटकर / म. सा. पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९५१. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
१०. ब्रह्मानांदसिोदर : अनांि काणेकर / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९५२. 
 
११. माधवराव पटवधधन याांच्या काव्याचे रसग्रिि : वसांि बापट / म ांबई मराठी ग्रांिसांग्रहालय, म ांबई / 

२९ नोव्हेंबर, १९५२. 
 
१२. प्रियपांढरीचा वारकरी : भ. श्री. पांवडि / म. सा. पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९५३. [पहा, 

पटवधधनववषयक वाङ्मय, क. २·१०५] 
 
१३. आर्च्या मराठी साणित्यातील सामाणर्क र्ाणिवा : बा. रां. स ांठणकर / म. सा. पवरषद, प णे / २९ 

नोव्हेंबर १९५४. 
 
१४. माधव रू्णलयन स्मृणतणदन : द. ल. र्गोखले / म. सा. पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९५५ / अध्यक्ष, 

वव. द. घाटे. 
 
१५. बोलींचा अभ्यास : बा. भ. बोरकर / म. सा. पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९५६. 
 
१६. सामाणर्क चळवळींचे लणलतकृतीत पडिारे प्रणतलबब : धों. वव. देशपाांडे / म. सा. पवरषद, प णे / 

२९ नोव्हेंबर १९५७. 
 
१७. माधवरावाांची पे्रमणवषयक आणि सामाणर्क दृणष्ट : श्री. के. क्षीरसार्गर / म. सा. पवरषद, प णे / २९ 

नोव्हेंबर १९५८. 
 
माधवरावाांचे पे्रम ध्येयात्मक, स्त्रीपूजक, पे्रमपूजक. त्याांच्या कवविेिील पे्रम प्रसन्न आहे, पण पे्रमाच्या 

अवभव्यक्तीि वकचकट. कवविेि वैदग्ध्य आहे, स्फूिी नाही.–पर्दशयन काव्याच्या अभ्यासाने त्याांच्या पे्रमाि 
स्विःचा आब राखून असणारी दरबारी रुबाबाची समपधणशीलिा आहे.– “ववरहिरांर्गा”वर बरीच टीका. डेक्कन 
वजमखाना सांस्कृिीच्या लोकाांना त्याांनी वाजवीपेक्षा जास्ि चकमि वदली. 

 
१८. “छांदोरचना” आणि “छांदोरचना”कार : ना. र्गो. जोशी / म. सा. पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर 

१९५९. 
 
“छांदोरचना” छांदःशास्त्रािला य र्गप्रविधक ग्रांि.– अखेर माधवराव स्विःच्या प्रविपादनाि वफरि 

रावहले. 
 
१९. कणव माधव रू्णलयन : एक अभ्यास : अन राधा पोिदार / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद प णे / २९ 

नोव्हेंबर १९६० [पहा : पटवधधनववषयक वाङ्मय, क. २·११०] 



 
 अनुक्रमणिका 

 
२०. माधव रू्णलयन याांचे व्यणक्तमत्त्व : रा. श्री. जोर्ग / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर 

१९६१. [रात्री म शायरा. वा. वा. पाटणकर याांच्या “मराठी शायरी”चे श्री. के. क्षीरसार्गर याांच्या हस्िे प्रकाशन.] 
 
२१. माधव रू्णलयन याांची पे्रमकणवता : श्री. के. क्षीरसार्गर / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ 

नोव्हेंबर १९६२. 
 
२२. माधवराव पटवधधन : व्यणक्त आणि पे्रमकणव : र्गोपीनाि िळवलकर / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, 

प णे / २९ नोव्हेंबर १९६३. [पहा : पटवधधनववषयक वाङ्मय, क. २·११८.] 
 
२३. माधव रू्णलयन : (१) प्राचायध र्ग. ह. पाटील, (२) सौ. यम िाई शहाणे, महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, 

प णे / २९ नोव्हेंबर १९६४. 
 
सौ. यम िाई शहाणे माधवरावाांच्या बहीण. माधवरावाांसांबांधी घरर्ग िी आठवणी त्याांनी साांवर्गिल्या. 

माधवराव व त्याांच्या आई याांच्याांि ववि ष्ट असल्याचा समज खोडण्यावर भर. 
 
२४. मराठी िाषी छांद आणि अन्य िाषी छांद–तौलणनक णवचार : ना. र्ग. जोशी / महाराष्ट्र सावहत्य 

पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९६५. 
 
२५. उमरखय्यामची िाषाांतरे : स . रा. च नेकर / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९६६. 
 
२६. सत्याचा र्शोध : त्रयां. वव. सरदेशम ख / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९६७. 
 
२७. माधव रू्णलयन याांची नवता : र्गोपीनाि िळवलकर / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ 

नोव्हेंबर १९६८. 
 
२८. माधव रू्णलयन याांची खांडकाव्ये : ह. वक. िोडमल / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर 

१९६९. 
 
२९. िारतातील पर्तर्शयन साणित्याची आणि अभ्यासाची परांपरा : सेि माधवराव पर्गडी / महाराष्ट्र 

सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९७०. 
 
[२९ नोव्हेंबर १९७१ ला डॉ. द. न. र्गोखले याांचे व्याख्यान आयोवजि केले होिे. पण य द्धजन्य 

पवरत्स्ििीम ळे िे रि कराव ेलार्गले.] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३०. कै. पटवधधन आणि “णवरितरांग” : श्री. बा. रानडे / श्री वशवाजी सांदभध ग्रांिालय, नार्गपूर / २९ 
नोव्हेंबर १९७१. 

 
३१. माधव रू्णलयन : मो. ज्ञा. शहाणे / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९७२ / अध्यक्ष, 

आचायध स. ज. भार्गवि. 
 
३२. माधवराव पटवधधनाांच्या र्ीवनातील गार्लेले वरदा–प्रकरि : डॉ. द. न. र्गोखले / महाराष्ट्र 

सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९७३.  
 
[१९७१ साली व्हावयाचे ठरलेले, पण आयत्या वळेी प्रकाशबांदी जाहीर झाल्याने िेव्हा न झालेले 

व्याख्यान.] 
 
३३. माधव रू्णलयन : वाङमयीन व्यणक्तमत्त्व : माधव मनोहर / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ 

नोव्हेंबर १९७४. 
 
३४. माधव रू्णलयन : एक रोमणँटक : डॉ. द. न. र्गोखले / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / ५ एवप्रल 

१९७५. 
 
३५. मराठीतील काव्यानांदचचेचा मूलस्त्रोत : प्रा. पांवडि वेंकटेशशास्त्री जोशी / महाराष्ट्र सावहत्य 

पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९७५. 
 
३६. काव्यवाचन : महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९७६. 
 
प ण्यािील महाववद्यालयािील कवव–कववयत्रींचे आपल्या कवविाांचे वाचन. प्रम ख पाह णे श्री. ना. धों. 

महानोर. 
 
३७. सावरकर आणि पटवधधन : डॉ. म. वव. र्गोखले / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर 

१९७७ / अध्यक्ष : प्रा. स. वश. भाव.े 
 
३८. “डॉ. पटवधधन ऊफध  माधव रू्णलयन” : [डॉ. द. न. र्गोखले याांच्या चवरत्रग्रांिावर चचा.] महाराष्ट्र 

सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९७८. सहभार्गी : मो. रा. वाळांबे, र्गोपीनाि िळवलकर, अन राधा 
पोिदार, प्र. न. जोशी, स. वश. भाव.े चचेच्या अन रोधाने डॉ. द. न. र्गोखले याांचे उत्तर. 

 
३९. काव्यवाचन : महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९७९. 
 
प ण्यािील वीस नवोवदि कवींचे काव्यवाचन. प्रम ख पाह णे डॉ. वसांि सावांि. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
४०. कणवसांमेलन : महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर १९८०. 
 
४१. साणित्यास्वादाच्या कािी णदर्शा : प्रा. कृ. ब. वनक म्ब / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / नोव्हेंबर 

१९८१ / अध्यक्ष, वव. म. क लकणी. 
 
४२. “णवरितरांग” : प्रा. शांकर वैद्य / आलोचना प्रस्िान आयोवजि ग्रांिपवरशीलन व्याख्यानमाला; 

म ांबई मराठी ग्रांिसांग्रहालय, म ांबई / ७ जानेवारी १९८२. 
 
४३. माधव रू्णलयन याांची खांडकाव्ये : प्रा. शांकर वैद्य / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ नोव्हेंबर 

१९८२ / अध्यक्ष, र्गोपीनाि िळवलकर. 
 
४४. नवोणदताांचे कणव सांमेलन : सांचालन : राजा दीवक्षि / महाराष्ट्र सावहत्य पवरषद, प णे / २९ 

नोव्हेंबर १९८३. 
 

२. पटवधधन याांच्यावरील कािी कणवता 
 
[कालान क्रमाने] 
 
१. झूणलया–यादव : पद्मपाणी, एम्. ए. / मौज, वदवाळी अांक १९२४ 
 
स्वप्पनभवूम”, पृ. २८५–२८६ वर या काव्याचा पवरचय. [फर्गधसन महाववद्यालयािील कारकून जोशी 

याांच्या म लाने ही कवविा वलवहल्याची कानेटकराांची मावहिी.] पटवधधनाांवर ववडांबनात्मक काव्य. 
 
२. “सुधारक” काव्य वाचून : श्री. अब्द ल रवहमान / वार्गीश्वरी, फाल्र्ग न श. १८५१, व. १ अां. ६. 
 
पटवधधनाांववषयी आदरभावनेिून “स धारका”च्या िाटावर दहा कडव्याांची कवविा. 
 
३. पे्रम िोईना तुझ्याने : सीिा प्रभ , म ांबई / मवहला, ऑक्टोबर १९३३, व. १ अां. ४. 
 
‘पे्रम होईना ि झ्याने’ या पटवधधनाांच्या र्गज्जलाला वप्रयेचे उत्तर. ८ वद्वपद्या. “पे्रम होईना ि झ्याने”, ही 

ि झी वफयाद खोटी.’ 
 
४. माधव रू्णलयन याांस : सौ. ववमला भाव े/ सांजीवनी, १२ ज लै १९३४. 
 
५. मराठीचा मोिरा : के. र्ग. उमराणी / वाङ्मयशोभा, जानेवारी १९४० / ओवीबद्ध. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
६. अश्रुमाला : र्गोपीनाि / वाङ्मयशोभा, जानेवारी १९४० / रुबाई. 
 
७. माधवराव पटवधधन : बा. सी. मढेकर / सह्यावद्र, जानेवारी १९४० [समाववष्ट, “मढेकराांची कवविा”] 
 
८. मराठीचा णवलाप : चवदा करांदीकर / २९ जानेवारी १९४०. [समाववष्ट, “स्वदेर्गांर्गा”, आ. २, पृ. 

१७१–१७२]. 
 
पटवधधनाांच्या वनधनावर शोककाव्य. 
 
९. णमत्रा, िुतात्म्या कवे! : यशवांि / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ५०६. 
 
१०. “स्वच्छांदमाणिक्य” (श्लोक) : प . म. लाड / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / पृ. ६२९–३०. 
 
११. स्वगधस्थ माधवरावाांस! : ववष्ट्ण  र्गदे / लोकवशक्षण, फेब्र वारी–माचध १९४० / प.ृ ६६६–६६७. 
 
१२. माधव रू्णलयन : र्गो. रा. दोडके / ज्योत्स्ना, मे १९४०. 
 
१३. णप्रय सुहृद, माधवराव पटवधधन याांस (सुनीत) : वर्गरीश /साांर्गली, २९ सप्टेंबर १९४१. [समाववष्ट, 

“मानसमेघ”, क्र. ३८; १९४३.] 
 
१४. ‘कणव माधव ज्यणूलयन’ : यशवांि / सािारा, ३ वडसेंबर १९४३. [समाववष्ट, “यशोवर्गरी”, पृ. ६९.] 
 
१५. अध्यध (‘कै. माधवराव पटवधधन याांच्या स्मृतीस’) : वा. रा. कान्ि / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर 

१९४७. [समाववष्ट, “वलेाांटी”] 
 
१६. णनरे् इथे झुांर्ार : वसांिराव चचधडे / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७. 
 
१७. माधवा : राजस / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७. 
 
१८. कै. माधव रू्णलयन याांस (सुनीत) : मनोहर वशरवाडकर / प्रविभा (औरांर्गाबाद) / वडसेंबर १९४७. 
 
१९. माधव रू्णलयन (कणिका) : र्गोचवद झोकरकर / प्रविभा (औरांर्गाबाद), वडसेंबर १९४७. 
 
२०. कै. माधव रू्णलयन याांस : वसांि अ. काळेले / प्रविभा (औरांर्गाबाद) / वडसेंबर १९४७. 
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२१. णनवाांत (सुनीत) : वर्गरीश / १९५१. [समाववष्ट, “चांद्रलेखा”]. 
 
२२. वांणचत सत्कवीस : मो. ज्ञा. शहाणे, वॉचशग्टन / साप्तावहक िरुण भारि (नार्गपूर), रवववार, २९ 

नोव्हेंबर १९५९. 
 
२३. माधव रू्णलयन : पांवडि आवळीकर. [समाववष्ट, “पे्रयसी”, १९५८.] 
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पणरणर्शष्ट 
 
माधव रू्णलयन याांच्या कािी ध्वणनमुणद्रत कणवता, िाषिे 
 

कवविा र्गायक / र्गावयका 
१. ऐकव िव मध बोल र्गोचवदराव जोशी (एच. एम. व्ही.) 
२. चल उड वन पाखरा लवलिा देऊळकर (सौ. लवलिा फडके) 
३. जीव िूझा लोभला र्गजानन वाटव े
४. िूजवीण सखे, मज कोवण नसे } बाई आझमबाई, रुबी रेकॉर्डधस, 
५. पे्रम होईना ि झ्याने एस. बी. २२०८ 
६. िेिे चल राणी बाळकृष्ट्ण दाभाडे (औांध) 
७. दूर ि झ्यावीण जीव } बाई आझमबाई, रुबी रेकॉर्डधस, 
८. वडे आधी साांर्ग कोणी एस. बी. २१५१, २१५२. 
९. प्पयाला भरला ि झ्याचसाठी बाई आझमबाई 
१०. पे्रमस्वरूप आई (१)  

 
 

“माझां बाळ” वचत्रपटािील शशी हा र्गज्जल र्गािे. 
[‘खाांडेकराांची पाठश द्ध र्गीिे’, ए्. ए्. भोसले, 
‘समाज प्रबोधन पवत्रका’, ज लै–ऑर्गस्ट १९७९, 
पृ. २७०] 

 (२) वम् स शीला र्गोडबोले, विन, ओ एम् एल् ११७१·१ 
 (३) लिा मांरे्गशकर 
११. पे्रम कोणीही करीना  र्गोचवदराव जोशी (एच.एम.व्ही). १९३२ 
१२. मराठी असे आम ची मायबोली  ज्योत्स्ना भोळे 
१३. सांर्गमोत्स क डोह  र्गोचवदराव जोशी (एच. एम.व्ही.) एचटी १३ 
१४. सिेज काळे टपोरे डोळे  बाई आझमबाई, ओवडयन 
१५. हे काय असे होई (१) बाई आझमबाई 
 (२) ज्योत्स्ना भोळे 
१६.  (१) यशवांिाांची कवविा (भाषण)  माधवराव पटवधधन 
 (२) मराठी असे आम ची मायबोली  जी. एन. जोशी 
१७.  (१) यशवांिाांची कवविा (भाषण)  माधवराव पटवधधन 
 (२) माधवराव पटवधधन स्मृवि  

स मनाांजवल (भाषण) 
 वव. द. घाटे 

 
श्री. प्रभाकर दािार याांच्या सांग्रहाि माधव जूवलयन याांनी स्विःच्या म्हटलेल्या कवविा आहेि. [‘द र्दमळ 

स्वरानांद देणारे प्रभाकर दािार’, प्रभाकर जठार, रवववारची लोकसत्ता / ३० ज लै १९७९.] 
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लेखक – णनदेणर्शका 
 
पटवधधनववषयक वाङ्मयाच्या [ववभार्ग २] लेखाांची ही वनदेवशका आहे. वनदेवशकेि लेखवनदेश करिाना 

प्रिम लेखकाचे नाव, आवण त्याच्याप ढे “माधवराव पटवधधनववषयक वाङ्मय–सूची”िील लेखाचा अन क्रम 
नोंदववला आहे. वनदेशािील पवहले अक्षर हे त्या लेखाच्या उपववभार्गाचे दशधक आहे. नांिर येणारा अांक हा त्या 
उपववभार्गािील पोटववभार्गाचा दशधक आहे, आवण त्यानांिर येणारा अांक हा त्या पोटववभार्गािील त्या लेखाच्या 
अन क्रमाचा दशधक आहे. उदाहरणािध, ‘जोर्ग रा. श्री. क. २·६२’ म्हणजे, रा. श्री. जोर्ग याांचा ‘लेख’ या 
उपववभार्गाांिील [क] ‘व्यवक्त आवण वाङ्मय’ या पोटववभार्गािील [२] ‘कवववयध माधव जूवलयन’ ह लेख [क्र. 
६२] अन क्रमवणकेवरून उपववभार्ग, पोटववभार्ग चटकन लक्षाि येिील. [अ=ग्रांि; ब= वनयिकावलकाांचे 
ववशषेाांक; क=लेख; ड=इिर. 

 
अनाम [ज्या लेखाांच्या लेखकाचे नाव वनर्ददष्ट नाही, अशा सवध लेखाांची 
नोंद ‘अनाम’ या नोंदीप ढे एकत्र सांकवलि केली आहे.] 

क. २·१९, क. २·२४, 

क. २·११७, क. ३·५२, ड. २·२३ 

क. २·२६, क. २·२७, क. २·२८, उमराणी, के. र्ग. क. ३·७३, ड. २·५ 
क. २·२९, क. २·३०, क. २·३८, एक चाहिा क. २·९ 
क. २·४६, क. २·४८, क. २·५३, एख वशष्ट्य क. २·३९ 
क. २·६७, क. ३·६, क. ३·८, एम. रघ नाि क. ३·३० 
क. ३·११, क. ३·१३, क. ३·१५, ओझा, शवशन् क. ६·३३ 
क. ३·३९, क. ३·४१, क. ३·४३, ओिूरकर, रा. वव. क. ६·२ 
क. ३·४४, क. ३·५३, क. ३·५६, करर्ग प्पपीकर, र्ग. वव. क. २·१२८ 
क. ३·५९, क. ३·६१, क. ३·६२, करांदीकर, अ. ज. क. ३·५४, क. ३·५७, क. ३·६४. 
क. ३·६६, क. ३·६९, क. ३·७०, करांदीकर, र्गो. वव. [चवदा] क. २·१०७, 
क. ३·७१, क. ३·७६, क. ३·८०, क. २·१४८, ड. २·८ 
क. ३·१०५, क. ३·१०८, करांदीकर, वव. रा. क. ६·२७, क. ६·२८, क. ६·३० 
क. ३·१०९, क. ३·११०, कवचाळे, कृ. र्गां. क. १·८ 
क. ३·११६, क. ३·१४८, क. ६·६, कवे, ज. नी. क. ३·६० 
क. ६·१०, क. ६·१७, क. ६·१८. कवे, र. धों. क. ३·१५३ 
अज धनवाडकर, कृ. श्री क. ३·१३४ कळेकर, द. ल. क. १·८ 
अांिरकर, अनांि क. २·३३ काटकर, मा. र्गो. क. ३·१५८ 
अते्र, प्र. के. क. ६·९ काटदरे, मा. के. क. २·७८ 
अदवांि, म. ना. ड. १·६ काणेकर, अनांि ड. १·१० 
अवनल [आ. रा. देशपाांडे] क. ५·६ कान्ि, वा. रा. क. ५·२५, ड. २·१५ 
अब्द ल रवहमान ड. २·२ कानडे, म . श्री. क. ६·२० 
अरुण क. २·५३ कावनटकर, यशवांि क. २·९७ 
अळिेकर, मा. दा. क. २·८४ कानेटकर, उमाबाई क. १·३ 
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आजर्गावकर, ज. र. क. २·८ कानेटकर, शां. के. [वर्गरीश] अ. ४, 
आवडवरेकर, प रुषोत्तम क. २·१२२ क. १·१४, क. १·१५, क. २·१२, क. २·४०,  
आांबेकर, ववष्ट्ण  बापूजी क. ३·११८  
क. २·६८, क. ३·२१, क. ३·९१, क. ३·९२,  केळकर, य. न. क. ३·१५२ 
क. ३·९३, क. ३·९४, क. ३·९६, क. ३·९७ कोलिे, वव. वभ. क. १·१३ 
क. ६·८, ड. २·१३, ड. २·२१ कोल्हटकर, श्रीपाद कृष्ट्ण क. ४·१ 
कामि, र्गजानन (व इिर) क. ५·२० खरे, र्ग. ह. क. ३·१२ 
कामेकर, मर्गनलाल क. २·१२५ खाांडेकर, वव. स. [आदशध] क. १·१८, क. २·७९, 
काव्यववहारी [धों. वव. र्गदे्र] क. ५·१२ क. ३·३, क. ३·७, क. ३·१७, क. ३·१४५ अ, 
काशीकर, लां . वव. क. १·३ क. ३·१५९, ड. १·३ 
कासकर, श्रीकाांि क. २·१३६ खानोलकर, र्गां. दे. अ. १, क. २·३, क. २·४, 
काळी, रा. वव. क. ३·७२ क. २·४१, क. २·५६, क. २·१००, क. ३·१०१ 
काळे, के. नारायण क. ३·६८, क. ३·११७, खापडे, बा. र्ग. क. ३·१५, क. ३·३८ 
क. ३·१४६, क. ३·१४९, क. ६·१३ ख पेरकर, बाळाचायध क. ३·१२२, क. ३·१२३ 
काळे, दत्तात्रय दी. क. ३·१३८ खोले, मांदावकनी क. २·१४० 
काळेले, रा. अ. क. १·८, क. ५·१३, ड. १·५ र्गदे, ववष्ट्ण  ड. २·११ 
काळेले, वसांि अ. ड. २·२० र्गांदे, ववनायक क. ६·३४ 
क रुां दकर, नरहर क. २·१४५, क. ६·३२ र्गलर्गलीकर, मािधण्ड वनळकां ठ क. २·१०२ 
क लकणी, कृ. पाां. क. २·४५, क. २·५३, र्गोखले, कमल क. २·१२७ 
क. २·७५, क. २·७६, क. ५·१६ र्गोखले, द. न. अ. ६, क. २·१२६, क. २·१३८, 
क लकणी, खांडेराव, क. १·८ क. २·१४२, क. ६·२१, क. ६·२२, क. ६·२३,  
क लकणी, र्ग. वव. क. ३·३२ क. ६·२४, क. ६·३६, ड. १·३२, ड. १·३४, ड. १·३८ 
क लकणी, द. र्गो. क. ३·५५ र्गोखले, द. ल. क. २·५३, क. २·६१, 
क लकणी, द. वभ. क. २·१३०, क. ३·३५, क. ५·२९ क. ३·९५, ड. १·१४ 
क लकणी, भीमराव क. ३·१०७ र्गोखले, म. वव. ड. १·३७ 
क लकणी, म. वभ. क. १·१६ र्गोडे, पी. के. क. ३·११३ 
क लकणी, र. वव. क. १·८ र्गोववलकर, लीला अ. ८ 
क लकणी, व. दा. क. २·१४१ घाटे, वत्सलाबाई क. १·२, क. २·५३ 
क लकणी, व. वद. क. ६·१९ घाटे, वव.द. अ. ३, क. १·५, क. २·५३, क. २·५५, 
क लकणी, वव. अ. क. ३·१५४ क. २·८०, क. २·१२९ 
क लकणी, वव. ह. क. २·१४६ चक्रदेव, यशवांि महादेव क. ३·१२१ 
के. बी. क. ३·१८ चांदूरकर, भास्करपांि क. ३·१३२ 
केिकर, श्री. व्यां. क. २·१ चम्पाराम क. ३·८८ 
केळकर, अववनाश क. २·११३, क. २·१४४ चापेकर, ना. र्गो. क. २·५२ 
केळकर, द. के. क. २·८२ वचिळे, पद्माकर क. ६·२२ 
केळकर, न चच. क. ३·१११, क. ३·११५,  चचधडे, वसांिराव ड. २·१६ 
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क. ३·१३९, क. ३·१४० वचरम ले, र्गो. कृ. क. १·३ 
केळकर, नी. म. क. ३·७७, क. ३·१४५ च नेकर, स . रा. अ. ५, अ. ७, क. २·११६, 
क. २·१२१, क. २·१४७, ड. १·२५ दीवक्षि, राजा ड. १·४४ 
चौकर, ना. वव. क. ३·१४१, क. ३·१४२ दीवक्षि, ल. द. क. १·३ 
जोर्ग, रा. श्री. क. २·६२, क. २·७२, क. २·८९, देशपाांडे, अ. ना. क. ५·१५ 
क. ३·२४, क. ३·२५, क. ३·३१, क. ३·५१,  देशपाांडे, र्ग . ह. क. ३·१३३ 
क. ३·५८, क. ३·७९, क. ३·१६०, क. ५·८, देशपाांडे, धों. वव. ड. १·१६ 
क. ६·१२, क. १४, ड.१·१, ड. १·७, ड. १·२० देशपाांडे, बालशांकर, क. २·१२० 
जोर्गळेकर, वद. रा. क. १·३. देशपाांडे, भ. रा. क. १·८ 
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“डॉ. माधवराव पटवधधन : वाङ्मयदशधन” या डॉ. स . रा. च नेकराांच्या ग्रांिाला प्रस्ि ि “डॉ. माधवराव 
पटवधधन : वाङ्मय–ृसूची” हा सूवचग्रांि पूरक आहे. 

 
डॉ. माधराव पटवधधन (माधव जूवलयन) हे आध वनक मराठी सावहत्यािील एक प्रम ख वन महत्त्वाचे 

सावहत्त्यक. त्याांचे जीवन व व्यवक्तमत्त्व जसे वादळी, िसेच त्याांचे सवधच सावहत्य वववाद्य व बह चर्दचि. त्याांच्या 
समग्र वाङ्मयाचे आवण त्याांच्यावरील वाङ्मयाचे अविशय िोडक्याि, नेमकेपणाने वन मार्दमकपणाने दशधन या 
वाङ्मय–सूचीि घडिे–वनिळ, स्वच्छ सरोवराने समग्र आकाश पेलाव ेिसे. 

 
एका अिाने ही सूची म्हणजे ‘अक्षर न् अक्षर माधवराव’ आहे. या सूचीला सांशोधनात्मक वन समीक्षात्मक 

असे द हेरी मोल आहे. िी केवळ डॉ. पटवधधनाांच्याच अभ्यासाला उपय क्त आहे असे नाही, मराठी समीके्षच्या 
ववकासाच्या अभ्यासालाही िी महत्त्वाचे साधन ठरेल. 

 
डॉ. स . रा. च नेकर हे डॉ. माधवराव पटवधधनाांचे वनवदध्यासी अभ्यासक म्हणून मान्य झालेले आहेि. 

डॉ. माधवराव पटवधधनाांवरील वरे्गवरे्गळ्या स्वरूपाचे त्याांचे अनेक ग्रांि प्रवसद्ध झाले आहेि. पीएच्.डी. पदवीच्या 
अभ्यासाच्या वनवमत्ताने १९५८ पासून िे डॉ. पटवधधनाांच्या अभ्यासाि रमलेले वन र्गढलेले आहेि. त्याांच्या 
पटवधधनाांच्या अभ्यासाचे हे रौप्पयमहोत्सवी वषध. या वषाि त्याांच्या अभ्यासाचे आणखी एक अवभनव फवलि या 
सूचीच्या स्वरूपाने प्रकावशि होि आहे. 

 
मराठी सूवच–वाङ्मयाला या सूचीने नवी वदशा प्राप्त होि आहे.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
मिाराष्र राज्य साणित्य–सांस्कृणत मांडळ 
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