
 
अनुक्रम 

  



 
अनुक्रम 

 
 
लेखक 
 
डॉ. वसंत लाडोबा सावंत 
 
परिचय 
 
जन्म : ११ एप्रिल १९३५ 
सागुंळवाडी, ता. वैभववाडी, प्रज. ससधुदुगग. 
गावं बालपण : फोंडाघाट, 
गावठण उफग  पटेलवाडी, ता. कणकवली 
सावंतवाडी येथील श्री. पचंम खेमराज 
महाप्रवद्यालयात मराठीचे अध्यापक. 
 
सारित्य 
‘स्वस्स्िक 
 
कप्रवतासंग्रह (प. आ. १९७३) 
नवे कवी-नवी कप्रवता- 
पॉप्युलर िकाशन, मुंबई-३४. 
कप्रववयग केशवसुत पाप्ररतोप्रिक’ 
महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार (१९७४) 
प्रितीय आवृत्ती (१९८२) 
प्रवश्वमोप्रहनी िकाशन, पुणे-४. 
 
‘उगवाई’ 
 
कप्रवता संग्रह, (प. आ. १९८४) 
पॉप्युलर िकाशन, मुंबई-३४. 
‘ह. स. गोखले पाप्ररतोप्रिक’ (१९८५) 



 
अनुक्रम 

महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररिद पुणे ३० 
 
इतर कायग : संस्थापक व अध्यक्ष, 
दप्रक्षण रत्नाप्रगरी साप्रहत्य संघ, सावंतवाडी 
  



 
अनुक्रम 

 
 

प्रवासवर्णन : एक वाङ मयप्रकाि 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लेखक 
डॉ. वसंि सावंि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

मिािाष्ट्र िाज्य सारित्य आरर् संस्कृिी मंडळ, मंुबई 
  



 
अनुक्रम 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
िथमावृत्ती – जानेवारी, १९८७ 
िकाशक – श्री. सू. िा. देशमुख 
  सप्रचव 

महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रण संस्कृती मंडळ, 
मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२ 

© िकाशकाधीन 

मुद्रक 
– मायक्रोग्राफ 

रामदूत, डॉ. भालेरव मागग, 
प्रगरगाव, मुंबई ४०० ००४ 

सकमत – रु. ५०/- 
  



 
अनुक्रम 

निवेदि 
 

कवी हा बहुधा हळुवार मनाचा असतो. माझे प्रमत्र व सुिप्रसद्ध कवी श्री. वसंत सावंत हेही त्याला 
अपवाद नाहीत. त्याचं्या कप्रवतावंर नुसती दृष्टी टाकली तरी त्याचें मन प्रकती संवेदनशील आहे याचा ित्यय 
येतो. पण अशा कवींनाही कधीकधी वरवर रुक्ष प्रदसणाऱ्या गोष्टी हाताळण्यातही आनंद वाटत असावा. 
कदाप्रचत कवीमनाला प्रविज्जड गोष्टींतूनही मधु शोधण्याची लहर येत असेल सकवा त्यानंा त्यात ‘मोठा 
आशय’ आढळत असेल. अशा या छंदापायीच श्री. सावंत यानंी ‘िवासवणगनावरचा’ एक िबधं प्रलप्रहण्याचा 
पराक्रम केला आहे. कवीने िवासवणगन करू नये असे मला म्हणावयाचे नाही. श्री. सावंत याचंा हा गं्रथ या 
िवासवणगनाची जणुकाही समीक्षाच आहे. पण ते केवळ िवासवणगनाची समीक्षाच करून थाबंत नाहीत. ते 
त्या ‘िवासवणगन’ संकल्पनेची प्रचरफाडही करतात, व्याकरणपण सागंतात, त्या संकल्पनेशी कल्पनेचे 
कोशाशी नातेपण जुळप्रवतात. श्री. सावंत याचंा असा हा पपं्रडत परंपरेत शोभनू प्रदसणारा गं्रथ. पण श्री. 
सावंत यानंी तो कुशलतेने प्रलप्रहला आहे, यात शंकाच नाही. त्यात प्रनरप्रनराळ्या िवासवणगनांचा प्रविय 
सापं्रगतला आहे आप्रण त्याचंी माप्रहतीही प्रदली आहे. त्यामुळे हा गं्रथ िवास करणाऱ्यानंा व िवासवणगन 
करणाऱ्यानंाही उपयोगी पडेल असे वाटते. कदाप्रचत भारतीय व महाराष्ट्र राज्याच्या पयगटन प्रवभागासही हा 
गं्रथ उपयुक्त वाटावा. सामान्य वाचकानंा व िवाशानंा तर तो प्रनप्रितच मागगदशगक होईल आप्रण िवास 
करताकरता त्यातून वाङ मयही प्रनमाण करता येते, हे सवांना कळेल. 
 

हा गं्रथ वाचकानंा सादर करण्यात साप्रहत्य आप्रण संस्कृती मंडळाला फार आनंद होत आहे. 
 
४२, यशोधन –सुिेंद्र बािललगे 

मुंबई – ४००  ०२० अध्यक्ष 
१४ जानेवारी,  १९८७ महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य 
मकरसंक्रात आप्रण संस्कृती मंडळ 
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प्रास्तानवक 
 

िाचीन मराठी वाङ मयापेक्षा अवाचीन मराठी वाङ मयात िवासवणगनाचंी भरघोस प्रनर्ममती झालेली 
आढळते. परंतु, त्या प्रनर्ममतीकडे मराठी समीके्षने मात्र आजवर उपेके्षनेच पाप्रहले आहे, असे म्हणणे क्रमिाप्त 
आहे. उदा. ‘िवासवणगन’ या प्रवियावर कुठेतरी िवासपरगं्रथाच्या िस्तावनेत अगर एखाद्या दुसऱ्या 
समीक्षापर लेखात या लेखनाच्या स्वरूपाचा आनुिंप्रगकरीत्या थोडा प्रवचार झालेला आढळतो. परंतु इतक्या 
समथग लेखनाचा खास वेगळा वाङ मयीन दृप्रष्टकोनातून प्रवचार झालेला नाही. िस्तुत गं्रथामध्ये ‘एक लप्रलत 
वाङ मयिकार’ या दृष्टीने मराठीतील िवासवणगनाचंा अभ्यास करण्याचा नम्र ियत्न केला आहे. 
 

इंग्रजी वाङ मयात िवासवणगन हा वाङ मयिकार समृद्ध असला तरी त्याची चचा करणारा एखादा 
स्वतंत्र गं्रथ माझ्या हाती आला नाही! प्रशपलेच्या वाङ मयकोशातील ‘रॅव्हल प्रलटरेचर’ वरील प्रटपणाचा 
आधार मला फारच उपयुक्त ठरला. 

 
सहदीमध्ये ‘यात्रासाप्रहत्य का उद् भव रर प्रवकास’ हा डॉ. सुरेंद्र माथुर याचंा िवासपर वाङ मयाचे 

आलोचन करणारा गं्रथ आढळतो. परंतु िवासवणगनाच्या वाङ मयीन रूपाचा (Literary form) शोध प्रतथेही 
घेतला गेला आहे असे म्हणता येत नाही. 

 
मराठीमध्ये रा. दा. जोशी (१९३१), डॉ. अ. ना. देशपाडें (१९५८) काप्रशनाथ पोतदार (१९६०–

६१) व श्री. प्रव. सी. सरवटे (१९७१) या लेखकानंी िवासवणगनाचें वेळिसंगी आढावे घेतलेले प्रदसतात. पण 
त्याचंी भूप्रमका वाङ मयीन रूपाचा शोध घेण्याची नव्हती. 

 
मात्र, िा. वा. ल. कुळकणी, िा. रा. प्रभ. जोशी, िा. गगंाधर गाडगीळ, डॉ. स. ग.ं मालश,े डॉ. 

सुधीर रसाळ या वाङ मयप्रवचारवंतानंी िवासवणगनांना प्रलप्रहलेल्या िस्तावनाचं्या अनुिंगाने, वा 
गं्रथपरीक्षणाचं्या प्रनप्रमत्ताने िवासवणगन या लेखनाच्या वाङ मयीन बाजूवरच प्रवशिेत्वे भर प्रदला आहे. त्याचं्या 
या लेखनाचा या गं्रथात वेळोवेळी नम्रतापूवगक आधार घेतला आहे. 

 
साराशं, िवासवणगन हा इतर वाङ मयिकारािंमाणेच एक वेगळा लप्रलत वाङ मयिकार आहे, या 

भपू्रमकेतून, िवासवणगनाच्या वाङ मयीन रूपाचा शोध घेणे हा या गं्रथरचनेचा िमुख उदे्दश होय असे म्हणता 
येईल. 

 
म्हणूनच, हा शोध घेताना, याचा काही अभ्यास करताना, प्रनरप्रनराळ्या कोशामंध्ये प्रदलेला 

िवासवणगनाचा अथग िथम पाप्रहला आहे. त्यातूंन साकार होणारी संकल्पना लक्षात घेतली आहे. यासाठी पुढे 
वाङ मयाचे इप्रतहास व िवासपर गं्रथाचंी िास्ताप्रवके यांचा उपयोग झाला आहे. आप्रण त्या अनुिंगाने या 
गं्रथात िवासवणगनाच्या वाङ मयीन रूपाचा शोध स्वतंत्र रीतीने घेण्याचा ियत्न केला आहे. त्यासाठी 
वाङ मयीन रूपप्रसद्धीचे मूलभतू घटक ठरवणे िाप्त झाले. ते ठरप्रवण्यासाठी ित्यक्ष मराठीतील महत्त्वाची 
वाटणारी िवासवणगनेच िमुख आधार म्हणून घेतली. तसेच, ‘ऋप्रद्धपूरवणगना’ पासून ‘तोकोनोमा- वंगप्रचते्र’ 
पयंत, िाचीन–अवाचीन– सवग िवासलेखन प्रवचारात घेतले. व त्यावरूनच िवासवणगनाचे वाङ मयीन रूप 
वेगळे आढळू शकते असे मला वाटले. म्हणूनच या गं्रथाच्या पप्ररप्रशष्टात िाचीन मराठीतील िवासवणगनाचेंही 
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रूप मी शोधलेल्या मूलभतू घटकाचं्या आधारे तपासून पाप्रहल्याचे प्रदसेल. तसेच, स्थलवणगन व िवासवणगन 
या िकारच्या लेखनात मूलतः काही सूक्ष्म भेद आहेत, हेही येथे स्पष्ट करण्याचा ियत्न केला आहे. 

 
या गं्रथाच्या पप्रहल्या भागातील ताप्रत्त्वक चचेसाठी व दुसऱ्या भागातील प्रवहंगमावलोकनासाठी, 

िामुख्याने गं्रथरूपाने िकाप्रशत झालेल्या महत्त्वाच्या व प्रनवडक िवासवणगनाचंाच प्रवचार केला आहे. या 
दुसऱ्या भागात इ. स. १८०० ते १९८० या कालखंडातील िवासवणगनाचंा वाङ मयिकाराच्या दृष्टीने 
रसोद ग्राही पप्ररचय घडेल. यामुळे काही महत्त्वाच्या िवासपर गं्रथाचंा व त्याचं्या वाङ मयीन वैप्रशष्ट््ाचंा 
अल्पसा पप्ररचय घडला, तरी या लेखनाचे साथगक झाले असे मला वाटेल. 

 
िस्तुत गं्रथ माझ्या“अवाचीन मराठीतील िवासवणगने (इ. स. १८०० ते १९६५) : एक वाङ मयिकार 

या दृष्टीने अभ्यास.”या िबधंावर आधाप्ररत आहे. या िबंधाला ‘प्रशवाजी प्रवद्यापीठा’ने इ. स. १९७४ साली 
माचगमध्ये ‘पी एच. डी.’ही पदवी प्रदली. मराठीतील या प्रवियावरील सादर झालेला हा पप्रहलाच िबधं 
होता. हा सवग गं्रथ त्या आधारे बराचसा नव्याने प्रलहून काढला आहे. मूळ िबधंातील बरीच अनावश्यक 
माप्रहती, तळटीपा इ. छाटल्या आहेत. काही काटछाट करून नव्या प्रवचाराचंी भर टाकली आहे. प्रशवाय, 
अद्ययावत रूप येण्याच्या दृष्टीने इ. स. १९६६ ते १९८० पयंतच्या महत्त्वाच्या िवासवणगनाचें एक सवगस्वी नवे 
प्रववेचक िकरण घातले आहे. त्यामुळे या गं्रथाच्या उपयुक्ततेत भर पडेल असे वाटते. 

 
या गं्रथातील तळटीपा व सूची, सवगसामान्यपणे– डॉ. स. गं. मालश े यानंी ‘शोधप्रनबधंाची 

लेखनपद्धती’ या ‘महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्रत्रके’त प्रलप्रहलेल्या लेखािमाणे ठेवली आहे. 
 
या िबधंावर गं्रथलेखन करण्याची पप्रहली िेरणा प्रमळाली ती ‘साप्रहत्य आप्रण संस्कृती मंडळा’चे 

त्यावेळचे अध्यक्ष, आदरणीय तकग तीथग लक्ष्मणशास्त्री जोशी याचंी. ‘काल्याच्या गं्रथपप्ररिदे’चे यावेळी मला 
तीव्रतेने स्मरण होते आहे. 

 
मोठ्या शहरापासून सावंतवाडीसारख्या दूरच्या गावी, त्यातूनही कोकणात राहणाऱ्या साप्रहत्याच्या 

प्रवद्यार्थ्याला या अभ्यासाची पूतगता करण्यासाठी अनेकाचंी अनेक िकारे मदत घ्यावी लागली आहे. म्हणून 
खालील संस्थाचें व व्यक्तींचे ऋण मला कधीच न प्रफटणारे वाटते. 

 
‘प्रशवाजी प्रवद्यापीठा’चे त्यावेळचे कुलगुरू कै. डॉ. आप्पासाहेब पवार व कुलसप्रचवा डॉ. उिा इथापे 

याचं्या िोत्साहनाने अभ्यासाला गती प्रमळाली. प्रवद्यापीठाचे गं्रथालय व ‘करवीर नगर वाचन मंप्रदरा’तून 
काही दुर्ममळ पुस्तके उपलब्ध झाली. 

 
माझ्या कप्रवतेमुळे प्रमळालेले गुरुवयग िाचायग डॉ. हप्ररभाऊ तोडमल, न्य ू आटगस् अॅण्ड कॉमसग 

कॉलेज अहमदनगर यानंी सुरेख मागगदशगन केले. ‘मुंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय’ दादर, मुंबई – १४. येथील 
गं्रथपाल श्रीमती लप्रतका जोशी व श्री. मनोहर पारायणे यांनी केव्हाही दुर्ममळ पुस्तके उपलब्ध करून प्रदली. 
‘मराठी वाङ मयकोशा’ंचे आदरणीय संपादक श्री. गं. दे. खानोलकर यानंी प्रपतृतुल्य मागगदशगन केले. 

 
‘दप्रक्षण रत्नाप्रगरी प्रजल्हा प्रशक्षण िसारक मंडळा’चे अध्यक्ष, प्रह. हा. श्रीमंत प्रशवरामराजे भोसले, 

(आमदार) सावंतवाडी याचें प्रनरंतर िोत्साहन व बधुंतुल्य मागगदशगन सतत अभ्यास करायला भाग पाडीत 
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होते. त्याचें खाजगी गं्रथालय माझ्यासाठी सतत उघडे होते. हे ऋण शब्दातीत. श्री. पंचम खेमराज 
महाप्रवद्यालयाचे माजी िाचायग डॉ. द. गं. कोपरकर ‘राणी पावगतीदेवी’ अभ्याप्रसका, िबधंाचा कच्चा खडा 
मन लावनू ऐकणारे माझे प्रमत्र िा. एच्. व्ही. देशपाडें, िा. माधव बोरकर, िा. शामराव सोनटके्क इत्यादी 
सहकारी िाध्यापकाचें आभार. प्रमत्रवयग, श्री. मनोहर नाईक व श्री. हप्ररहर आठलेकर याचें आभार. 

 
‘फोंडाघाट न्य ूइंग्ललश स्कूल लायब्ररी’, ‘कुडाळ वाचनालय’, ‘श्रीराम वाचन मंप्रदर’ सावंतवाडी, 

‘रेसनग कॉलेज लायब्ररी आजगाव’ व कै. भाई आजगावकर यानंी काही दुर्ममळ पुस्तके उपलब्ध करून 
प्रदली. पुण्याचे पुस्तकप्रवके्रते कै. तात्या ढमढेरे यानंी प्रदलेल्या जुन्या दुर्ममळ पुस्तकानंी खूप श्रम कमी झाले. 
कै. तात्यासंारखा जुन्या पुस्तकांचा नादी आज प्रवरळ आहे. 

 
डॉ. स. गं. मालश े व ‘मौजे’चे गुरुवयग श्री. पु. भागवत यानंी या गं्रथलेखनाचा सतत पाठपुरावा 

केला. गुरुवयग कै. अनंत काणेकर, कै. िभाकर पाध्ये, श्री. पु. ल. देशपाडें यासंारख्या थोर 
िवासवणगनकाराचें आशीवाद सतत पाठीशी होते. कै. श्री. रा. टीकेकर व गुरुवयग िाचायग रा. प्रभ. जोशी या 
थोराचंी या अभ्यासाला मान्यता प्रमळाली. या सवांचा मी ऋणी आहे. 

 
या मूळ िबधंाचा अभ्यास व गं्रथाच्या पुनलेखनाचा आणखी अभ्यास ज्या माझ्या प्रमत्राच्या व 

संस्थेच्या साक्षीने व िेरणेने झाला, तो प्रमत्र म्हणजे ‘मुंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय, दादर, या िख्यात संस्थेचे 
संस्थाप्रधपाल श्री. अच्युतराव तारी हे होत मध्यरेल्वेत नोकरीला असल्यापासून आम्ही एकमेकाचें प्रमत्र. 
ठाकूरिारपासून या गं्रथालयात मी आयुष्ट्याची अनेक विे घालवली. गेली दोन तपे या गं्रथालयाचा 
अभ्यासासाठी सतत उपयोग होतो. अभ्यासाला अभ्यागतगृहाची त्यावेळी सोय नसताना, डॉ. एस्. पी. 
सरदेशमुखाचं्या दवाखान्यात अभ्यासाची सोय करून देणाऱ्या या प्रमत्राचे ऋण शब्दातीत. त्यामुळे डॉ. 
सरदेशमुखासंारख्या एका नव्या प्रमत्राचाही लाभ झाला ‘मुंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय’, दादर, ही संस्था 
आता मला घरासारखी वाटू लागली आहे. महाराष्ट्राच्या सासं्कृप्रतक जीवनाचे राजधानीत असलेले हे 
वैभवलेणे माझ्यासारख्या दूरच्या साप्रहत्याच्या प्रवद्यार्थ्याला एक नवे देऊळ वाटते! सौ. उर्ममलाताई तारी 
याचें आभार कोणत्या शब्दातं मानू? 

 
या गं्रथाची काटछाट मी व ‘मराठी संशोधन पप्रत्रके’चे संपादक गुरुवयग िा. रमेश तेंडुलकर यानंी न 

कंटाळता केली. त्याचं्या सहनशक्तीचा व सौजन्याचा लाभ अनेकदा घेतला. या सहकायाबद्दल मी त्याचंा 
अत्यंत ऋणी आहे. 

 
‘महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रण संस्कृती मंडळा’ने त्याचं्याकडे अनेक विे पडून राप्रहलेला हा गं्रथ 

िकाप्रशत केला आहे, हे मी माझे परम भालय समजतो. याबाबत मंडळाचे प्रवद्यमान अध्यक्ष, डॉ. सुरेंद्र 
बारसलगे याचें िोत्साहन व मागगदशगन हा एक दुलगभ दैवयोग. मंडळाच्या सवग सन्माननीय सदस्य, सप्रचव श्री. 
सूयगकातं िारकानाथ देशमुख व डॉ. एस्. एस्. भोसले याचंा मी अत्यंत आभारी आहे. 

 
या गं्रथाची मूळ हस्तप्रलप्रखत ित मुद्रणासाठी तपासून देण्याचे काम माझ बधुंतुल्य प्रमत्र िा. राम 

पटवधगन, संपादक ‘मौज’ यानंी केले आहे. त्याचें माझे नाते काही पूवगजन्मींचेच असावे. त्याचं्या ऋणात 
राहणेच मी पसंत करीन. मायक्रो ग्राफ छापखान्याचे श्री. िभाकर देसाई व त्याचें सहकारी, मुद्रक याचें 
मनःपूवगक आभार. आदरणीय श्रीमती दुगा भागवत याचें आभार. 
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सौ. पद मा सहस्त्रबुदे्ध यांनी माझ्या कप्रवतासंग्रहािंमाणेच या गं्रथाचे मुखपषृ्ठ सजवले आहे. त्याचं्या 
सौजन्याचा लाभ प्रनरंतर प्रमळो. डॉ. गंगाधर मोरजे, डॉ. आनंद यादव या स्नेह्ाचंा मी आभारी आहे. माझे 
प्रवद्याथी श्री. सुधीर माईणकर श्रीमती वसुधा केळुसकर यानंी गं्रथलेखन उतरून घ्यायला खूप हौसेने साथ 
प्रदली. त्याचें आभार. 

 
माझा मुलगा प्रच. हेमंत ऊफग  बाबुल आप्रण सौ. प्रनप्रलमा या दोघानंी या गं्रथाच्या अभ्यासाला व 

प्रनर्ममतीला दीघगकाळ जी अनाप्रमक मदत केली व साथ प्रदली प्रतची तुलना अशक्य. 
 
ज्याचं्या चरणी हा गं्रथ मी अपगण केला आहे, ते माझे थोरले बधूं कै. काकासाहेब ऊफग  अ. ला. 

सावंत, पटल (गुरुजी) फोंडाघाट हे आज आपल्यात नाहीत! त्याचं्या नावासमोर ‘कै.’प्रलप्रहताना काळीज 
कातरते. ‘महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रण संस्कृती मंडळा’ने िकाप्रशत केलेला हा गं्रथ पाहून त्यानंा केवढा 
अप्रभमान आप्रण आनंद वाटला असता. माझ्यातील कवी, माणूस आप्रण लेखक घडप्रवण्यात त्याचंा खूप मोठा 
वाटा आहे. मी आज अनेक अंगानंी पोरका झालो आहे... 
 
श्री. पचंम खेमराज महाप्रवद्यालय  
सावंतवाडी, प्रज. ससधुदुगग (४१६५१०) वसंत सावंत 
(महाराष्ट्र)  
प्रदवाळी,  १–११–८६.  
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कै. अ. ला. ऊफग  काकासाहेब सावंत (पटेल) 
याचं्या चरणी 
तुमच्यासारखा भाऊ जन्मोजन्मी लाभो... 
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–१– 
भारतीय संस्कृतीतील व सानित्यातील प्रवासनवषयक भूनमका 

 
“सबी भमू गोपालकी, वामें अटक कहा, 
जाके मनमें खटक रही, सोही अटक रहा.” 

िाजा मानलसग 
 

सवगसामान्यपणे िवास करणे ही मानवी जीवनाची एक मूलभतू िेरणा आहे. मनुष्ट्यिाणी हा एक 
सेंप्रद्रय, सचेतन िाणी आहे आप्रण एका जागी ग्स्थर असणे त्याला कदाप्रप शक्य नाही. हात आप्रण पाय या 
इंप्रद्रयाचं्या संचलनाने िवासाची पप्रहली अवस्था व्यक्त होते असे म्हणावयास ित्यवाय नसावा. माणसाचा 
माणूसपणा प्रसद्ध करणाऱ्या अनेक गोष्टींपैकी ‘मन’ हीएक िमुख गोष्ट. या मनाच्या पाठीमागे वावरणारी 
संचरणशीलता त्याला िवासाला उद्युक्त करते. [काका कालेलकर, ‘प्रहमालयातील िवास’, अनु. भाऊ धमाप्रधकारी, प. आ. पुणे 

२. सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाला पषु्ट्प २० वे, िकरण ४५–४६ दोन्ही महत्त्वाची. िक. ४६, प.ृ २४२.] एका जागी राहून राहून कंटाळलेल्या 
मानवी मनाला िवासासारखे साधन उत्साहवधगक ठरले तर नवल नव्हे. [काका कालेलकर ‘जीवनलीला’ अनु. नरेश 
मंत्री, प. आ. १९५८, पॉप्युलर बुक डेपो, मुंबई–७, िक. ‘जोगचा धबधबा, प.ृ ४६] 
 
प्राचीि हिदू लोकातं प्रवासाची चाल 
 

या दृष्टीने िाचीनकालापासून िवास करण्याबद्दल भारतीय प्रवचारवंताचंी दृष्टी मोठी व्यापक आप्रण 
प्रवशाल होती असेच प्रदसून येते. सकबहुना या सवगसमावेशक वैप्रश्वक वृत्तीच्या पुरातन भारत देशात िवास हा 
अनेक हेतंूनी आप्रण कारणानंी केला गेला आहे. जीवनात िवास या प्रवियाला एक िकारचे मूल्य होते असे 
ध्यानात यावयास वेळ लागत नाही. याचे प्रववेचन अनेक गं्रथ, सुभाप्रिते यातं पाहावयास प्रमळू शकते. 
उदाहरणाथग करसनदास मूळजी याचं्या ‘इंललंडातील िवास’ या, मूळ इंग्रजीवरून मराठीत भािातंप्ररत 
[करसनदास मूळजी, ‘इंललंडातील िवास’ मूळ गं्रथ गुजराथी भािा. : भा. ह. भागवत, दुसऱ्या आवृत्तीवरून, (मुंबई), इ. स. १८६७, िक. 
‘उपोद घात’]केलेल्या गं्रथात ‘िाचीन सहदू लोकातं िवासाची चाल’ (Foreign Travel among the ancient 
Hindus) कशी सवगसाधारण होती त्याचे वणगन व प्रववेचन आहे. (पहा, पाने २६ ते २८) 
 
मुसलमाि लोकांच्या स्वाऱ्या : हसधुबंदीची बेडी 
 

िाचीन सहदुलोकातील ही िवासाची चाल मागून बदं का झाली?याबद्दल श्री. करसनदान मूळजी 
म्हणतात त्याचा आशय असा : 

 
तातार आप्रण अफगाण देशाकंडून मुसलमान लोकाचं्या झुंडीच्या झुंडी आपल्या देशावर येऊन 

पडल्या आप्रण हल्ला करू लागल्या, तेव्हा जो तो आपापल्या कुटंुबाचे आप्रण घरादाराचे रक्षण करण्यात 
गुंतला, आप्रण परदेशात जावयाचा तो अडकून राप्रहला. दुसरे, मुसलमानानंी जुलमाने सहदंूस बाटवण्याचा 
ियत्न केला त्यामुळे अप्रधकच त्रास झाला, आप्रण त्यासं असे वाटू लागले की, बाहेर देशी असले लोक 
आपणास बाटवल्यावाचून राहणार नाहीत. अशी अवस्था व असा समय पाहून त्यानंी नेम बाधूंन टाकला 
असेल की, अटक नदीच्या पलीकडे जाऊ नये, प्रतच्या आतच राहावे, असा तकग  केला तर तो केवळ 



 
अनुक्रम 

प्रनराधार प्रदसेल असे नाही. त्या वेळेस हा प्रनयम धमाची ढाल झाली असेल, परंतु सािंत काळी तर तो 
प्रनयम आपणाला केवळ बेडीच झाली आहे. 

 
यावरून िाचीन कालातून अलीकडे येऊ लागल्यास िवास करण्यासाठी अटक सकवा ससधूनदीची 

बेडी का व कशी पडली याचे रहस्य ध्यानात येते. ससधूनदीच्या सकवा अटकेपलीकडे िवास करू नये या 
प्रनबधंामुळे एकंदर सहदंूच्या मनाला िवासाची धास्ती प्रनमाण झाली. त्यामुळे जीवनातील पयगटनाचे महत्त्व 
कमी होऊन त्याचं्या िगतीला खीळ बसली. 

 
या पानावर ‘हा िप्रतबधं मोडला आहे’ या मुद्दयाचे प्रववेचन करताना लेखक स्पष्टच म्हणतो, 
 
“मुसलमानाचें हल्ले येऊन पडल्यानंतर आप्रण मुसलमानाचंी सत्ता आल्यानंतर सहदू लोकाचंी 

साहसशक्ती केवळ प्रनप्रद्रस्थ होऊन गेली आप्रण देशाटन करण्याची उमेद त्यामंधून प्रनघून गेली ती पुनः 
आलीच नाही, आप्रण याते्रस जाण्यास धमाचे प्रमि नसते तर, स्वदेशातही एक प्रठकाणाहून दुसऱ्या प्रठकाणी 
गेले नसते.” 

 
ही बाब अगदी खरी वाटते. पुढे लेखक म्हणतात, “हा िप्रतबधं (आता) मोडला आहे.” 
 
तसेच, “शुद्ध देशाटणाच्याच हेतूने देशाटण केल्याची अशी प्रकत्येक उदाहरणे सापडतात. 

याप्रशवाय या देशात लढाया बदं झाल्यानंतर उद्योग, धंदा रोजगार अथवा व्यापार याकंारणे बहुत दूरदूरच्या 
देशी या देशचे सहदू जाऊन राप्रहले आहेत, आप्रण त्यांनी येण्याजाण्याची रहदारी ठेवली आहे. एप्रशया 
खंडाच्या मध्यभागात प्रजतका व्यापार चालतो प्रततक्यापैकी चवथा प्रहस्सा तर एकटे सहदूच चालवतात.” 

(पान ३१) 
 
पुढील तीन पानांवर लेखकाने बाहेर देशात गेलेल्या लोकाचंी माप्रहती पुरवनू कोणकोणत्या देशी ते 

देशाटन करतात याची यादी ३३।३४ पानावंर प्रदली आहे. आप्रण“ह्ा सवग प्रठकाणी सहदूलोक जातात.”असे 
सिमाण दाखवले आहे. या गं्रथाचा लेखक मूळ गुजराथी आहे. एका गुजराथी म्हणीचा उपयोग करून तो 
म्हणतो :“जावा बेटाकडेसही प्रकत्येक वाणी, भा्े आज बहुतकाळ जात येत आहेत, आप्रण थोड्या विांवर 
तेथे व्यापार करण्यास भय होते त्यावरून ही म्हण (गुजराथीत) पडली आहे. 
 

‘जे जाय जावे ते फरी न आवे 
आवे तेना परीयानंा ंपरीया ंचावे’ 

 
(म्हणजे जावा बेटास जातो तो परत येत नाही, परंतु जो परत येतो तो आपल्या नातंुडापंणतंुडासं 

खावयास बेगमी करून ठेवतो.)” (पान ३२) 
 
यावरून िवास करण्याप्रवियी, व्यापार व धमगकारण अशी दोन िमुख कारणे ध्यानात येतात. या 

गं्रथात लेखकाने (पाने ३६ ते ४५ पयंत)‘इंललंडास गेलेले पप्रहले एतद देशीय’ कोण कोण होते?आपणही 
तसेच िवासास गेले पाप्रहजे. पयगटन, तेही प्रवशिेतः ‘इंललंडाचे’ केले पाप्रहजे असे लेखक सागंतो. 
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प्रवास करण्यानवषयी शास्त्रप्रमारे् 
 

‘Religious authorities on foreign travels’ या गं्रथात (पाने ४५ ते ४९ पयंत) लेखकाने काही 
िवास करण्याप्रवियी शास्त्रिमाणे प्रदलेली आहेत. ती वेदकालाशी प्रनगप्रडत आहेत. उदा. पान ४६ 
वर“ऋलवेदाच्या पप्रहल्या मंडळातील ५६ व्या सूक्तामध्ये दुसऱ्या ऋचेत, व्यापारी लोक िाप्तीसाठी 
समुद्रामध्ये गलबतातूंन एकत्र जमतात याचा एक दृष्टान्त प्रदला आहे. आणखी ऋगवेदाच्या पप्रहल्या 
मंडळामध्ये ११६ व्या सूक्तात दुसऱ्या व पाचव्या ऋचातं म्हटले आहे : 
 

तुग्रोह भजु्युमप्रश्वनोद मेघे रसयनकप्रिन्ममृवाँऽअवाहाः 
तमूहथुनौप्रभरात्मन्वतीप्रभरंतप्ररक्षपगृ्भ्दरपोदकाप्रभः 
अनारंभणे तदेवीरयेथामनास्थानेऽअेग्रभपो समुदे्र 
यदप्रश्वना ऊहथुभुगज्युगमस्तं शताप्ररत्रा ंनावमा तग्स्थवासंं 

 
कोणी मरावयास टेकलेला पुरुि जसा आपल्या संपत्तीला सोडतो, तसे तुग्र याने आपला पुत्र भजु्यु 

यास समुद्रात पाठवले. परंतु, हे अप्रश्वनहो! तुम्ही आपली तारवे समुद्रात चालवनू आप्रण पाण्यापासून रक्षून 
तो परत आणून प्रदला. महासागरामध्ये आश्रय करण्यास सकवा बसण्यास सकवा धरण्यास काहीच नाही, 
तशात, हे अप्रश्वन हो! तुम्ही असा पराक्रम केला की, शंभर वल्ह्ाचं्या तारवात बसवनू भजु्यु आपल्या 
प्रपत्याच्या घरी परत आणून प्रदला. 

 
“यावरून असे प्रसद्ध होते की वैप्रदक काळी सहदू लोकासं जलमागे म्हणजे समदु्रातून देशाटण 

करण्यास काही अटकाव नव्हता. पुढे लढाई व शत्रूच्या भीतीस्तव प्रिज म्हणजे ब्राह्मण, क्षप्रत्रय, वैश्य याणंी 
जलपयगटन करू नये असा प्रकत्येक शास्त्रकत्यांनी व पुराणकत्यांनी प्रनबधं केला असेल. परंतु आता काही 
लढाई सकवा जुलूम करून बाटवण्याचा काळ नाही. याजकप्ररता िाचीनकाळी जो प्रनबधं ब्राह्मणांनी केला 
असेल, तो हल्लीच्या काळास अगदी लागू नाही.”असे लेखकाने म्हटले आहे. 
 
पयणटिाबरोबर पुरुषार्ण : राजा मािहसगाचे उदािरर् 
 

िवासाने पयगटनाबरोबर पुरुिाथग साधला जावा या भपू्रमकेसाठी उदा. देताना या गं्रथाच्या पान 
४८।४९ वर लेखक म्हणतो, 

 
“पूवी जयपूरचा राजा मानससग हा देश सजकण्यास प्रनघाला, तो देश प्रजकीत अटक नदीपयंत 

जाऊन पोचला. त्यासमयी ह्ा गं्रथाच्या आरंभी साकी प्रलप्रहली आहे. [या िकरणाच्या िारंभी प्रदलेली साकी.]ती 
म्हणून तो नदीच्या पैलतीरास जाता झाला, साकीचा अथग हाच की, सवग भपू्रम ईश्वराने उत्पन्न केली 
प्रतजमध्ये अटक कोठून आली?ज्याच्या मनात खटक म्हणजे संशय तोच अटकून राहतो. तर अटकेजवळ 
कशासाठी अटकून राहावे?” 
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प्राचीि पयणटिपटू 
 

श्री. काकासाहेब कालेलकरानंी, पौराप्रणक काळातील पयगटनपटू म्हणून ख्यातीला पावलेला अमर 
वाताहर देवर्मि नारद, क्षप्रत्रय ब्राह्मणाच्या रूपातील परशुराम, कोप्रपष्ट बलराम, हनुमान आप्रण दत्तात्रय यांचे 
साप्रभिाय उल्लेख आपल्या िवासवणगनातून केले आहेत. ते िाचीन भारतीयाचं्या िवास-पटुत्वाची खात्री 
पटवणारे आहेत. उदाहरणाथग[काका कालेलकर, जीवनलीला, प.ृ २३६, उप्रन.] 

 
“वारंवार भ-ूभ्रमण करून भगूोलप्रवद्या वाढप्रवणारे आपले जे िमुख भगूोलवेत्ते पुराणात आढळतात, 

त्यात नारद, व्यास, दत्ताते्रय, परशुराम व बलराम ही नावे सवगपप्ररप्रचत आहेत. यातंही व्यास व परशुराम 
आपापल्या प्रवशिे प्रवभतूीमुळे प्रचरंजीव बनले आहेत. भारतीय संस्कृतीच्या संघटनाचे व िचाराचे कायग महिी 
व्यासानंी प्रजतके केले, प्रततके इतर कुणीही केले नसेल.” 

 
संस्कृत व इतर सुभानषतांतूि आढळर्ारे प्रवासनवषयाचे मित्त्व 
 

संस्कृत साप्रहत्याचा मुकुटमणी कवी काप्रलदास याचे ‘मेघदूत’ हे िप्रसद्ध खंडकाव्य शाप्रपत यक्षाला 
िवास घडल्याने िेमाच्या प्रवरहातग भावनेतून प्रनमाण झाल्याचे िप्रसद्ध आहे. संस्कृत साप्रहत्याचा रप्रसकमान्य 
कवी बाणभट्ट आपल्या हिगचप्ररतात (‘हिगचप्ररत,’उल्हास १) श्रीहिग आपल्या अनेक रप्रसक प्रमत्राबंरोबर 
होडीतून िवासास प्रनघाल्याचा उल्लेख करताना प्रदसतो. याप्रशवाय खालील काही उक्तींमधून व 
सुभाप्रितातूंन ‘िवास’ या प्रवियाचे महत्त्व व्यक्त होताना प्रदसेल. 
 

(१) यो न संचरते देशान्यो न सेवेत पण्डितान् । 
 तस्य संकुचचता बुचिर्घृतचबन्दुचरवाम्भचस ॥ 

 
अथग : जो प्रनरप्रनराळ्या देशातं िवास करत नाही अगर पपं्रडताचंी सेवा करत नाही, त्याची बुद्धी 

पाण्यात पडलेल्या तुपाच्या थेंबासारखी संकुप्रचत होते. 
 

(२) यस्तु संचरते देशान्यस्तु सेवेत पण्डितान् । 
 तस्य चवस्ताचरता बुचिस्तैलचबन्दुचरवाम्भचस ॥ 

 
अथग : जो प्रनरप्रनराळ्या देशातं िवास करतो आप्रण पपं्रडताचंी सेवा करतो त्याची बुद्धी पाण्यात 

पडलेल्या तेलाच्या थेंबािमाणे प्रवस्तार पावते. 
 

उपरोक्त सुभाप्रितकारानंा िवासाचे महत्त्व प्रवशद करताना बुद्धीशी त्याची सागंड घालणे अत्यंत 
महत्त्वाचे वाटते आप्रण िवासाने बुद्धीचा प्रवकास होतो असे त्यानंी स्पष्ट म्हटले आहे. 
 

(३) देश ेदेश ेचकमचप कुतुकादभ्दुतं लोकमानााः । 
संपादै्यव द्रचवणमतुलं शद्म भयूोऽप्यवाप्य ॥ 
सयुज्यन्ते सुचचरचवरहोत्कण्डिताचभाः सतीचभाः । 
सौख्यं धन्यााः चकमचप दधते सवृसंपत्समघिााः ॥ 
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अथग : काही अवणगनीय कौतुकामुळे, प्रनरप्रनराळ्या देशामंध्ये अद भतु गोष्टी पाहून आप्रण पुष्ट्कळ द्रव्य 
प्रमळवनू पुन्हा आपल्या घरी आल्यावर, प्रचरकाळ प्रवरहाने उत्कंप्रठत असलेल्या आपल्या पत्नीबरोबर जे 
संयुक्त होतात सकवा भेटतात ते खरोखर धन्य होत. कारण ते सवग िकारच्या संपत्तीने समृद्ध झालेले 
असतात. 

 
याही सुभाप्रितामध्ये िवासाने सवग िकारची समृद्धी माणसाला िाप्त होते असा आशय व्यक्त होतो हे 

महत्त्वाचे आहे. 
(४) आककचन्यादचतपचरचयाज्ज्याययोपेक्ष्यमाणो । 

भपूालानामननुसरणादप्रबभ्यदेवाचिलेभ्याः । 
गेहे चतष्ठन्कुमचतरलसाः कूपकूममाः सधमा । 
कक जानीते भवुनचचरतं कक सुिं चोपभङुक्ते ॥[संपा. नारायण राम आचायृ, ‘सुभाचित रत्नभाडिागारम्’, ८ 
वी आ, १९५२, चनणयृसागर, पे्रस, मुंबई–२, पघ. ९८.] 

 
अथग : दाप्ररद्र्यामुळे आप्रण राजेलोकानंा न अनुसरल्यामुळे, तसेच सवांपासून भीत राप्रहल्यामुळे घरी 

राहणारा मूढ बुद्धीचा, आळशी मनुष्ट्य पत्नीकडून अप्रतपप्ररचयामुळे उपेप्रक्षला जातो. तो प्रवप्रहरीतील 
कासवासारखा होतो. जगभर सहडण्याचा आनंद तो काय जाणणार?आप्रण त्याला काय उपभोगायला 
प्रमळणार? 

 
या सुभाप्रितामध्ये जगभर सहडण्याचा आनंद सुभाप्रितकार व्यक्त करतात तो लक्षणीय आहे. 

प्रशवाय, घरकोंबडेपणाची वृत्ती बाळगून जीवन कंठणाऱ्या मनुष्ट्याच्या बुद्धीस गंज चढतो आहे इथे सूप्रचत 
करावयाचे आहे. 
 

(५) तीर्थानामवलोकनं पचरचयाः सवृत्र चवत्ताजृनं । 
 नानाश्चयृचनरीक्षणं चतुरता बुिेाः प्रशस्ता चगराः । 
 एते सण्न्त गुणााः प्रवासचविये दोिोऽण्स्त चैको महान् । 
 न्यन्मुग्धामधुराधराधरसुधापानं चवना स्र्थीयते । 

 
अथग : सुभाप्रितकार म्हणतात, िवास करण्यापासून (१) पप्रवत्र तीथांचे दशगन (२) सवग, (समाजाचा 

व देशाचा) पप्ररचय, (३) अथाजगन, (४) प्रनरप्रनराळ्या आियगकारक गोष्टींचा पप्ररचय, (५) बुप्रद्धचातुयग, (६) 
िशंसा करण्याजोगी वाणी इ. फायदे होतात. परंतु िवास करण्यात एक मोठा दोि आहे तो हा की, 
सुंदरीच्या मधुर अधरोष्ठाच्या अमृतपानाप्रशवाय िवाशाला राहावे लागते. 

 
अशा या सुभाप्रितामंध्ये व्यक्त होणारे फायदे भारतीय संस्कृतीशी व जीवनप्रवियक प्रवचारिणालींशी 

अप्रधक प्रनगप्रडत वाटतात. भारतीय िवास तीथगयात्राचं्या प्रनप्रमत्ताने व धार्ममक िवृत्तींतून घडे, हे या प्रठकाणी 
स्पष्ट होते. तसेच िवासात माणसाचा सवग लोकाशंी, समाजाशी व देशाशंी सावगप्रत्रक पप्ररचय घडतो. 
िवासामुळे अथाजगनही शक्य होते. तसेच प्रनरप्रनराळ्या आियगकारक गोष्टींचा ित्यय िवाशाला येऊन त्याचे 
व्यग्क्तमत्त्व समृद्ध होते. त्याला एक िकारचे बुप्रद्धचातुयग िाप्त होते. बुद्धीचा प्रवकास होऊन माणसाला 
जीवनाचे शास्त्र आप्रण जीवनाची कला जाणण्याची शक्ती िाप्त होत असते. तसेच िवाशाला िशंसा 
करण्याजोगी वाणी िाप्त होते, म्हणजेच िवासामुळे त्याच्या वाणीला एक िकारचे तेज येऊन बोलकेपणा 
िाप्त होतो, असे िवासप्रवियाचे महत्त्व या सुभाप्रितकारानंी सुचप्रवले आहे. 
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“केल्याने देशाटन पपं्रडत मैत्री सभेत संचार । 
शास्त्रगं्रथप्रवलोकन, मनुजा चातुयग येतसे फार ॥”[श्री. रा. प्रटकेकर, ‘मुसलमानी 

मुलखातली मुशाफरी’, दु. आ, १९५०, पप्रहल्या पृष्ठाच्या आत. ही मोरोपतांची उक्ती प्रमळते.] 
 

अथग : प्रनरप्रनराळ्या देशातं िवास केल्याने, प्रविानाशंी मैत्री ठेवल्याने, सभेत बोलण्याने, शास्त्राचे व 
गं्रथाचें अवलोकन केल्याने माणसाच्या अंगी फार चातुयग येते. 

 
कप्रववयग मोरोपतंाचं्या या िप्रसद्ध उक्तीमध्ये चातुयग म्हणजे लबाडी नव्हे, तर जीवनमूल्याचंी जाण 

होय. िवासाने जीवनातील सत्य वा रहस्य ओळखण्याची शक्ती म्हणजे चातुयग होय असेच म्हणावे लागेल. 
‘चराप्रत चरतो भगः’ म्हणजे जो चालतो त्याचे भालय चालते याही म्हणीला एक व्यापक अथग आहे. माणसाची 
िगती काही एका प्रठकाणी बसून होत नाही. काही हालचाल केल्याप्रशवाय सकवा कतृगत्वाप्रशवाय भालय 
फुलत नाही असाच या म्हणीचा आशय व्यक्त होत आहे. 
 

‘साधु चलता भला पानी बहता भला’ यासारख्या म्हणीतही प्रनःसंग साधूने सतत चालत राप्रहल्याने 
त्याची आध्याग्त्मक उन्नती व प्रवकास साधला जातो हे सूप्रचत होते. तसेच पाणी वाहते हवे. ते खूप 
असल्याप्रशवाय त्याच्यात वाहाण्याची शक्ती येत नाही. जीवनधारणेला ते उपयोगी नाही. माणसाचे जीवनही 
िवासाने असेच प्रवकप्रसत होते. िवाही होते. 
 

‘सृष्टीमध्ये बहु लोक । पप्ररभ्रमणे कळे कौतुक’ 
‘चुकोप्रन ‘उदंड’ आढळते’[प.ु ल. देशपांडे यांच्या ‘पूवगरंग’ िास्ताप्रवकावरून ही रामदासांची उक्ती घेतली आहे.] 

 
या समथांच्या उक्तीमध्ये सृष्टीमधील पुष्ट्कळ लोक व त्यापं्रवियीचे कौतुकाचे रंग पप्ररभ्रमणाने म्हणजे 

िवासाने आढळतात, पाहता येतात, सृष्टीची रहस्ये कळतात असे सुचवले आहे. चुकोप्रन िवासात काही 
‘उदंड’ आढळते. या म्हणण्यात िवासजीवनाची महत्ताच दासानंी व्यक्त केली आहे असे वाटते. 
 
प्रवास िी मािवी जीविाची एक मूलभूत पे्ररर्ा 
 

अगदी अलीकडे, श्री. काकासाहेब कालेलकरानंी ‘प्रहमालयातील िवास’ या आपल्या 
पुस्तकात“खाणे, प्रनजणे, प्रभणे, ललन करणे, इत्यादी प्रवश्वजनीन प्रक्रया मनुष्ट्य कोणत्या उदे्दशाने करतो हे 
सागंणे सोपे नाही. पुष्ट्कळ वेळा मनुष्ट्य असेच सागेंल की, राहवत नाही म्हणूनच या सावगप्रत्रक िवृत्तीत आम्ही 
पडतो...आतून एक अदम्य िेरणा अस्वस्थ करून सोडते म्हणून मुका्ाने प्रतला वश व्हावेच लागते.” 
 

असे िवासिेरणेचे महात्म्य वणगन केले आहे. आप्रण म्हटले आहे, “ज्या मनुष्ट्याच्या वृत्ती प्रवकृत 
झालेल्या नाहीत अशा मनुष्ट्याच्या बाबतीत िवासाची वृत्तीही प्रततकीच स्वाभाप्रवक असते.” 

 
तसेच, ‘िवास हा जीवनाशी प्रकती प्रनगप्रडत आहे,’हे कथन करताना कालेलकर म्हणतात, 

“वृद्धश्रवा इंद्राने वैप्रदक संस्कृतीच्या िारंभकाळीच आदेश प्रदला की, जो बसून राहतो त्याचे नशीबही बसून 
राहते, जो चालू लागतो त्याचेच भालय चालते. ‘चराप्रत चरतो भगः’ ही िेरणा घेऊन मेंढपाळ चालले, 
खलाशी चालले, भक्त चालले, सैप्रनक चालले आप्रण पप्ररव्राजकही चालले. या जगतात सवगच काही 
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चालते आहे. आप्रण मनुष्ट्य जेव्हा चालून चालून कंटाळतो, तेव्हा स्थावर होऊन राहण्याऐवजी या जगाला 
सोडून तो कायमचा चालताच होतो.”[काका कालेलकर, ‘प्रहमालयातील िवास’, उप्रन, प.ृ २३८.] 
 

या पप्ररच्छेदामध्ये िवास ही एक मानवी जीवनाची मूलभतू िेरणा आहे या प्रवधानाची सत्यता लपून 
रहात नाही. भारतभक्त काकानंी िवास हे व्यग्क्तत्वाच्या प्रवकासाचे साधन तर मानले आहेच, तर दुसऱ्या 
दृष्टीने तो देशभक्तीच्या अनुभवाने थबथबलेला एक देशभक्तीचा िकार आहे असे मानतात. [तत्रैव, प.ृ २४१.] 

 
आप्रण म्हणून आधुप्रनक दृप्रष्टकोणातून िवासमाहात्म्य कथन करताना श्री. कालेलकरानंी“देशाचा 

आत्मा आप्रण देशाचे प्रवराट स्वरूप दोघाचें एकसमयावच्छेदे करून दशगन घ्यावयाचे असेल तर यात्रा ही 
एकच अमोघ साधना आहे.”[तत्रैव, प.ृ २३४.]असे म्हटले आहे. 
 
प्राचीि सानित्यातील यात्रा-परंपरा 
 

‘यात्रा-साप्रहत्य का उद भव रर प्रवकास’ या डॉ. सुरेंद्र माथुर याचं्या िकाप्रशत सहदी िबधंामध्ये, 
‘साप्रहत्य में यात्रा-परंपरा’ या दुसऱ्या िकरणात (पाने क्रमाकं १२ ते ५८), 

 
(१)  वैप्रदक युग १५०० इ. स. पूवी ते २०० इ. स. पूवीपयंत 
(२)  िागैप्रतहाप्रसक युग १२०० इ. स. पूवी ते ६०० इ. स. पूवीपयंत 
(३)  ऐप्रतहाप्रसक युग ६०० इ. स. पूवी ते १२०० इ. स. पयंत 

 
‘साप्रहत्यातील यात्रा-परंपरा’ उत्कृष्ट रीतीने व्यक्त करून दाखवली आहे. 
 

या िदीघग कालखंडात उपलब्ध गं्रथाचं्या आधारे वेदकालापासून इ. स. १२०० पयंत ही परंपरा 
कशी आली आहे हे प्रदसते. रामायण, महाभारत या िख्यात गं्रथातं, जैन व बौद्ध साप्रहत्यात तसेच पुराणात, 
धमगगं्रथातं इ. सवग प्रलप्रखत गं्रथामंधून आलेले िवासाबद्दल उल्लेख या याते्रचे िमाण म्हणून सादर केलेले 
प्रदसतील. आप्रण अशा रीतीने या िाचीन साप्रहत्यामधून प्रदसून येणारी ‘यात्रा-परंपरा’ सकवा ‘िवास-परंपरा’ 
उत्कृष्ट रीतीने सादर झाली आहे असे म्हणता येते. [सुरेंद्र माथुर, ‘यात्रा-साप्रहत्यका उद भव रर प्रवकास’, साप्रहत्य-िकाशन, 

मालीवाडा, प्रदल्ली १९६२, पृषे्ठ – १२ ते ५८.]यात प्रनरप्रनराळ्या युगातील िवासाची कारणे व वैप्रशष्ट्् े येतात. 
साप्रहत्यातील िवासपरंपरेचा क्रप्रमक प्रवकास येतो. आप्रण िवासपरंपरा भारतीय जीवनात िारंभकाळापासून 
चालत असल्याचे सापं्रगतले आहे. प्रतच्या पाठीमागे जशा वैयग्क्तक भावना होत्या, तशीच सामाप्रजक, 
राजनैप्रतक, सासं्कृप्रतक, धार्ममक कारणेही होती. पप्रहल्यापप्रहल्याने िवासके्षत्र मयाप्रदत होते. अन्य व 
पुढच्या काळात प्रनरप्रनराळ्या िकारच्या िवास-वाहनाचं्या िाप्तीमुळे क्रमवार प्रवकसत जाऊन हे के्षत्र िगत 
झाले अशा आशयाचा डॉ. माथुर यानंी प्रनष्ट्किग काढला आहे. 
 

वरील प्रववेचनावरून आप्रण त्यात व्यक्त झालेल्या पुराव्यावंरून भारतीय साप्रहत्यात पयायाने 
संस्कृतीस िवासप्रवियाचे अतुलनीय महत्त्व अनेक दृप्रष्टकोणातूंन व अनेकागंानंी प्रवशद झाले आहे. याचाच 
अथग िाचीन भारतीयांची व प्रवचारवंताचंी िवासप्रवियक भूप्रमका व्यापक व दृष्टी प्रवशाल होती हे आपोआपच 
प्रसद्ध होते. 
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या व इतर गं्रथाचं्या आधारे हा िवास खालील कारणासंाठी व उदे्दशानंी केलेला प्रदसेल : 
 

(१) राजकारण, (२) व्यापार, (३) तीथगदशगन, (४) प्रवद्याजगन, (५) रणयात्रा, (६) नविदेश 
पाहणे, (७) आनंदािीत्यथग, (८) राजकुमारींचा शोध घेणे, (९) प्रहरे, मोती, जडजवाहीर याचंा शोध घेणे, 
(१०) धनलाभ, (११) लौप्रकक सृष्टीचे ज्ञान प्रमळवणे, (१२) परदेश दौत्यकमग, (१३) दुष्ट्काळ व रोगाचं्या 
साथीमुळे, (१४) केवळ दैवयोगाने, (१५) मनोरंजन, (१६) नैसर्मगक आपत्तींमुळे, (१७) मानवी मनाच्या 
मूलभतू िवृत्तीमुळे, (१८) प्रवित्सभेत भाग घेण्यासाठी, (१९) यज्ञयाग करून राजाश्रय प्रमळवणे, (२०) 
प्रजज्ञासेमुळे, (२१) व्यवसायाथग अशा अनेक कारणानंी व उदे्दशानंी िवास घडल्याचे प्रनदशगनास येते. 
 
अवाचीि कालापूवीची भारतीयांची प्रवासनवषयक साधिे 
 

तसेच, भारतीयाचें हे िवास िामुख्याने जलमागांनी व खुष्ट्कीच्या मागांनी होत असल्याचे पुरावे 
प्रमळतात. िप्रतकूल पप्ररग्स्थतीत िवास करण्याची प्रजद्द व अडी-अडचणींना तोंड देण्याची वृत्ती लक्षणीय 
आहे. िवास ही मानवी जीवनाची एक मूलभतू व महत्त्वाची िेरणा ठरते, ती यामुळेच. हा िवास िसंगी 
जीवावर बेतले तरी होत असे. जीवनाच्या राजकीय, आर्मथक, सासं्कृप्रतक व धार्ममक अंगाशंी त्याचा संबधं 
होता. या िवासाला माणसाचे हात, पाय, मन, डोळे, जीवनधारणेची शक्ती व उत्साह कामी यायचा. 
“हत्त्यारातले हत्त्यार म्हणजे मानवी हात होय”या अॅप्ररस्टॉटलच्या म्हणण्याचा ित्यय इथे येत असे. 
तसेच“वाहनातले वाहन म्हणजे मानवी पाय होय.”या उक्तीचा ित्यय या िवासात न आला तर नवल होय. 
[गो. प्रच. भाटे, ‘सह्ाद्रीच्या खोऱ्यात’, प. १·२ (आवृत्ती प्रमळत नाही.)] 
 

मानवाने मानवाशी संधान बाधूंन तितच आपल्यातील बुप्रद्धचातुयाने प्रनसगाशी नाते जोडले. 
ऋतंूची, पवगताचंी, अरण्याचंी माप्रहती करून घेतली. डॉ. माथुर यानंी म्हटल्यािमाणे पक्षीसुद्धा जवळ 
बाळगले. तसेच जलमागग शोधले, खुष्ट्कीचे मागग तयार केले. िवासासाठी िथम आपले हात, पाय, मन, 
डोळे, बुद्धी, उत्साह व जीवनशक्ती तर तयार ठेवली. पण त्याबरोबरच आपल्या बुप्रद्धचातुयाने पक्षी, खेचर, 
गाढव, बलै, हत्ती, उंट, घोडे इ. िाण्याचंी साधने बनवली व खुष्ट्कीच्या मागाचा िवास सुखकर बनवला. 
तसेच जलमागाच्या िवासासाठी लहानमोठ्या होड्या, मोठी जहाजे बनवली. भरती-ओहोटीचे, ताऱ्याचें, 
ऋतंूचे व प्रनसगाचे ज्ञान प्रमळप्रवले, की जे िवासप्रवियक सुलभतेसाठी कामी येऊ लागले. भारतातील 
िाचीन िवासप्रवियक साधने ही अशा िकारची होती. पुढे या िवाससाधनात व त्याचं्या िाप्तीमध्ये 
कालानुक्रमे भर पडत गेली आहे. इ. स. १८१८ च्या आसपास इंग्रज या भमूीवर पाय रोवीपयंत आप्रण 
प्रवज्ञानप्रनष्ठ संस्कृतीच्या अनेक सुधारणा या खंडिाय भमूीवर प्रनमाण होईपयंत भारतीय िवासप्रवियक 
साधने व सुलभता फारशी मोहक होती असे म्हणता येत नाही. 
प्रवासकर्ि व लेखि 
 

तसेच, आपण केलेला िवास कथन करावा वा लेखन करावा ही भपू्रमकाही सवगस्वी अवाचीन 
वाटावी अशी आहे. पूवी अप्रतथीच्या रूपाने कुणी िवासी घरी उतरला तर त्याचे स्वागत व्हायचे. तो कुठून 
आला, कुठे जाणार?या उत्सुकतेपोटी िवासाचे कथन अनुिंगाने झाले तर व्हायचे. पण िवास प्रलहून 
ठेवण्याची पद्धत ही खास अवाचीन आहे. आप्रण याचा मागोवा या गं्रथाच्या पुढील भागात येईलच. 

❋ 
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– २ – 
प्रवासवर्णि : कोशगत संकल्पिा 

 
कोणत्याही वाङ्मयिकाराचा प्रवचार म्हणजे त्याच्या रूपप्रसद्धीचा प्रवचार. या रूपप्रसद्धीवर िकाश 

पाडण्याचे काम करताना मूळ शब्दाचें अथग पहावे लागतात. ते घासूनपुसून घेणे महत्त्वाचे ठरते. 
‘िवासवणगन’ या िप्रतपाद्य प्रवियाच्या संदभात, या िकरणात कोशगत अथग पाहण्याचा हा एक ियत्न आहे. 
 
‘प्रवासवर्णि,’ ‘प्रवासी,’ ‘प्रवास’ आदी शबदांचे कोशगत अर्ण: 
 

‘िवासवणगन’ हा नपुसंकसलगी शब्द ‘िवास’ + ‘वणगन’ या दोन शब्दाचंा प्रमळून झालेला जोडशब्द 
आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यापैंकी ‘िवास’ हा शब्द पुसल्लगी सामान्यमान असून, तो ‘ि + वस्’ अशा मूळ संस्कृत 
धातूवरून साप्रधत झालेला आहे. ‘ि’ म्हणजे ‘दूर.’ ‘वस्’ हा धातू ‘राहणे’ असा अथग व्यक्त करतो. ‘वस्’ या 
संस्कृत धातूवरून‘वास’हे नाम प्रसद्ध झाले आहे. म्हणजे ‘िवास’ या मूळ शब्दाचा अथग ‘दूर राहणे’ असा 
होतो. 
 

या ‘िवास’ शब्दाचे महाराष्ट्र शब्दकोशात खालीलिमाणे अथग प्रदलेले आढळून येतात. [य. रा. दाते व 
इतर, 

संपा. ‘महाराष्ट्र शब्दकोश,’ प्रवभाग ५ वा 
(प–म), इ. स. १९३६, प.ृ २१३३.] 

 
(१)  स्वदेश सोडून अन्यत्र जाणे, देशाटन, परदेशसंचार. 
(२)  परदेशात केलेला तात्पुरता वास, परदेशात िवास करताना राहणे. 
(३)  परदेश. 

 
‘िवास’ या शब्दावरून ‘िवासणे’ असा शब्दियोग प्रसद्ध होऊ पहातो. तो अकमगक प्रक्रयापद असून 

त्याचा अथग ‘िवास करणे’ सकवा ‘देशाटन करणे’ सकवा ‘परदेशात तात्पुरते राहणे’ असा होईल. 
 
‘िवास’ या शब्दावरून ‘िवासी’ असा जो शब्दियोग तयार होतो, तोही चचेच्या संदभात सतत 

महत्त्वाचा असून, ते पुसल्लगी सामान्यनाम आहे आप्रण त्या शब्दाचे अथग ‘िवास करणारा,’ ‘मुशाफर,’ 
‘पाथंस्थ,’ ‘उतारू’ असे प्रदलेले आढळतात. 

 
‘वणगन’ हा शब्द सामान्यनाम असून ते मराठीत एकवचनी वापरात असताना नपुसकसलगी वापरले 

जाते. ‘वणगन’ या शब्दाचे १) स्तुती, िशंसा, गौरव, २) गुणधमग, माप्रहती, प्रवशिे गोष्टी सागंणे, शब्दप्रचत्र असे 
अनेक अथग श्री. य. रा. दाते संपाप्रदत महाराष्ट्र शब्दकोशात प्रदलेले आढळतात. [संपा. य. रा. दाते व इतर, 

तत्रैव, प्रवभाग ६ वा (म–वृ), इ. स. १९३८, 
प.ृ २७५७.] 
 
याच महाराष्ट्र शब्दकोशात ‘वणगना’ वरून प्रसद्ध होणारा ‘वणगनात्मक’ शब्द ‘वणगन + आत्मक’ असा 

घडलेला असून तो प्रवशिेण आहे. त्याचा अथग ‘वणगनपर,’ ‘ज्यात वणगनाचाच भाग आहे असा (प्रनबधं)’ असा 
श्री. दाते यानंी प्रदला आहे, तो लक्षणीयच म्हणावा लागतो. तसेच ‘वणगनीय’ या शब्दाचे १) वणगन, िशंसा 
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करण्याजोगा (पदाथग), स्तुत्य २) प्रचप्रत्रत, प्रलप्रखत, प्रनवेप्रदत करण्यालायक असे अथग महाराष्ट्र 
शब्दकोशात येतात. 

 
या सवग शब्दाचें हे कोशगत अथग ध्यानात घेण्याचे कारण पुढील ताप्रत्त्वक चचेत ते वारंवार उपयोगी 

पडणारे आहेत. या सवग शब्दाचें अथग ध्यानात घेतल्यावर व त्याचंी व्याप्ती पाप्रहल्यास, 
 
“परदेश संचार करून सकवा परदेशात राहून सकवा स्वदेश सोडून अन्यत्र गेल्यावर, त्याचे वणगन 

ज्यात येत असेल, ते खऱ्या अथाने ‘िवासवणगन’ ठरू शकेल–” असाच ‘िवासवणगन’ या शब्दाचा ‘कोशगत 
अथग’ व्यक्त होताना प्रदसतो. हा अथग व यातून साकारणारी िवासवणगनाची संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे 
यात संशय नाही. 
 
कािी इंग्रजी शबदकोशांतील अर्ण 
 

इंग्रजी भािेत िवासाला Journey सकवा Travel असे शब्द वापरले जातात. आपल्या चचेच्या दृष्टीने 
दोन्ही शब्द महत्त्वाचे आहेत. यातील Travel हा शब्द अप्रधक महत्त्वाचा मानावा लागतो. हा शब्द मूळ 
Travail वरून आला आहे आप्रण Travailया प्रमडल इंग्ललशमध्ये वापरात असलेल्या शब्दाचे मूळ अथग– 
 

‘Bodily or mental labour or toil esp of a painful or oppressive nature, extertion, trouble, 
hardship, suffering.’असे प्रदलेले प्रदसतात. [The Shorter Oxford English Dictionary 

Volume II, N to Z, 3rd edition, 1959 A. D., 
Pages 2235 & 2236. 
i)‘Travel’ (M. E.) Originally the same word as ‘Travail’ 
ii)The action of travelling or journeying (Late M. E.)] यातील Hardship म्हणजे ‘त्रास घेणे’ असा जो त्याचा 

अथग आहे तो िवास म्हणजे मूलतः ‘त्रास’ असा अथग व्यक्त करतो. extertion, trouble, suffering असे अथग 
‘िवास’ ही मूलतः एक त्रासदायक बाब आहे असेच सुचवतात. 
 

इंग्रजीत Travels असा जो अनेकवचनी शब्द वापरला जातो, त्याचा अथग आपल्या चचेशी चपखल 
जुळणारा असून त्याचा अथग Account of occurences and observations or a journey into foreign 
parts म्हणजे ‘परदेशात घडलेल्या आप्रण पाप्रहलेल्या गोष्टींचा वृत्तातं’ असा प्रदला असून, ‘िवासवणगन’– 
‘Travelogue’ याचा अथग A lecture or talk on travel, often illustrated pictorially. [The Shorter Oxford 
English Dictionary, 

Pages 2236. 
येथील Travels हा शब्दियोग व अथग १७०६ मधील आहे व Travelogue हा शब्दियोग आप्रण त्याचा अथग १९०३ मधील आहे.] म्हणजे 

‘वारंवार उदाहरणे देऊन सकवा आकृती काढून स्पष्ट केलेले िवासपर भािण सकवा ‘िवासपर सप्रचत्र भािण 
अगर व्याख्यान’ असा प्रदला आहे. हा अथग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 
 

या ‘िवास’ शब्दाचे अनेक व्यापक असे अथग, अनेक कोशातूंन प्रदलेले आहेत. [Travel 
(अ) Travel या शब्दाचे इतर अथग– 

 (१) To make a journey; to go from one place to another to journey (Travail) M. E. 
To go from place to place as a commercial 
Traveller–इथे िवासाचा हेतू ‘व्यापार’ हे स्पष्ट होते.  
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 (२) To move to go, to pass from one point or place to another.  
 (३) To journey through country, District or space.  
 (४) To cause to journey, to drive or lead from one Place to another. (Same dictionary, Page 2236, 

Volume II) 3rd Edition.  
(आ) Dr. Arthur Anthony Mecdonell (M. A. Ph. D. LL. D.)A practical Sanskrit Dictionary या शब्दकोशात ‘िवास’ 

शब्दाचे अनेक अथग प्रदलेले आहेत. ते व्यापक तर आहेतच. पण िवासाची कारणे व हेतू सुचप्रवणारे आहेत. उदा. 
Going, Departure, Journey, March, Military expedition, Festive trains, Procession, pilgrimage (to the shrine 
of a deity), Festivily, Livelihood, maintainance, kind of dramatic entertainment, sailing forth on a journey or 
march.  

(इ) श्री. बेनजे यांच्या संस्कृत-इंग्ललश या भािांच्या कोशात प्रदलेला ‘िवास’ शब्दाचा अथग ‘To march of an assiling force, 
the procession of ideals passing away time. (Page 741) 

(ई) सहदी प्रवश्वकोशकार श्री. नागेंद्रनाथ बसु. 
‘िवास’ म्हणजे ‘यात्रा’ शब्दाचा अथग (सं. स्त्री.)“(या हुयामा शुभ्रप्रस म्य स्त्रन् । उण् ४।१६७ इप्रतऋन्-टाप्) प्रवजय की इच्छासे 
कही जाना, चढाई, पयायव्रज्या, अप्रभप्रनयाणा िस्थान, गमन, गम, िग्स्थप्रत।दशगनाथग देवस्थानो को जाना ‘तीथाटन । एक 
स्थानसेदूसरे स्थान को जाने की प्रक्रया आप्रद ।’ अस देतात. 
 
या तळटीपेतील आ, इ, ई, हे सवग अथग, डॉ. सुरेंद्र माथुर यांच्या ‘यात्रासाप्रहत्य का उद भव रर प्रवकास’ या िबंधातील 
िकरण १, पाने १, २ वर प्रमळतील. िकाप्रशत िबंध : साप्रहत्य िकाशन, मालीवाडा, प्रदल्ली १९६२.] 

ते आम्ही तळप्रटपेत प्रदले आहेत. त्यावरून िवासाचे अनेक हेतू व कारणे ही व्यक्त होताना प्रदसतील. 
उदाहरणाथग तळप्रटपातं प्रदलेले ‘िवास’ या शब्दाचे अथग ‘व्यापार, तीथाटन, लढाई’ हे अथगकारण, 
धमगकारण व राजकारण सुचप्रवणारे आहेत. त्याचे दशगन पप्रहल्या िकरणात घडतेच. 
 
ध्वन्यर्ावरूि जार्वर्ारे नवशेष 
 

या कोशगत अथांमधून व्यक्त होणारे ध्वन्यथग लक्षात घेतल्यावर ‘िवासवणगन’ या वस्तूप्रवियी अनेक 
गोष्टी सूप्रचत होतात. त्यापैंकी पप्रहली म्हणजे ‘िवास’ करणारा कोणी ‘िवासी’ असल्याप्रशवाय ‘िवास 
घडणे’ शक्य नाही, ही होय. हा ‘िवासी’ आपल्या िवासाप्रवियी बोलल्याप्रशवाय सकवा त्याने आपल्या 
िवासाप्रवियी काही प्रलप्रहल्याप्रशवाय त्याची चचाच संभव ूशकत नाही, ही दुसरी महत्त्वाची गोष्ट होय. 

 
असा िवास अनेक वैप्रशष्ट््ानंी युक्त असतो, त्याचा वृत्तांत दुसऱ्यानंा सागंता येण्यासारखा असतो. 

म्हणजे ‘िवास’ हा िवाशाचा एक िकारे ‘अनुभव’ ठरतो आप्रण तो ‘अनुभव,’ ‘वणगन’ करण्यालायक अनुभव 
असतो, ही गोष्ट प्रनप्रितपणे स्पष्ट होते. 

 
तसेच ‘िवासवणगन म्हणजे िवासप्रवियक सप्रचत्र भािण अगर व्याख्यान’ या अथातून संभािणाची 

वा व्याख्यानाची भािा सवगसामान्यपणे गद्य असणे हाही त्याचा एक प्रवशिे संभव ूशकतो. प्रशवाय ‘िवासवणगन 
हे सप्रचत्र असते’ असा त्याचा एक स्वभावप्रवशिे जाणकाराच्या लक्षात येतो. 
 
जे. टी. नशपले संपानदत वाङ्मयकोशातील अर्ण 
 

याच्या जोडीला श्री. जे. टी. प्रशपले संपाप्रदत वाङ मयकोशातील ‘Travel literature’ च्या 
(‘िवासवाङ मया’ च्या) उगमाबद्दलचे प्रवधान पाप्रहले की, उपरोक्त प्रवधानाला अप्रधक पुष्टी प्रमळते. तो 
म्हणतो– 
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 “Travel Literature may grow out of the traveller’s tale, orally told and irresponsibly 
transmitted, emerging eventually as literature. (The Alexander legends, Sindabad the Sailor, 
the odyssey.)” 
 

या प्रवधानातून त्याने असे सुचप्रवले आहे की, िवासवाङ मयाची वाढ िवाशाचं्या गोष्टींतून, त्याचं्या 
तोंडून नकळत पुढे फैलावलेल्या सकवा आलेल्या गोष्टींच्या अनुिंगाने होते. त्यासाठी त्याने ‘अलेक्झाडंरच्या 
दंतकथा,’ ‘ससदबादच्या सफरी,’ ‘ओडसी’ हे िख्यात महाकाव्य ही उदाहरणे नमूद केली आहेत. [Dictionary 
of world Literature, ‘Criticism – Form– Technique’ Edited by Joseph T. Shipley, The philosophical library, New York, copy right 
1943 by J. T. Shipley, Page 592.] 

 
या वाङ मयकोशात पुढे, अस्सल िवासवाङ मयाचा िारंभ सकवा सुरुवात जहाजावरील िवाशाचं्या 

िवासप्रवियक नोंदींनी व तसेच िवासी मागगदर्मशकातूंन झाली असल्याचे नमूद केले आहे. 
 
“More authentic travel literature begins with an itinerary or a ships log.”[‘तत्रैव’, Page 592. 
पुढे त्याचे प्रवधानही महत्त्वाचे आहे.] 
 
असे त्याचे प्रवधान आहे. एक वाङ मयिकार म्हणून िवासवणगनाचा प्रवचार करताना त्याचे मूळ अथग 

इंग्रजीमध्ये काय आहेत, याची इथे माप्रहती प्रमळते ती पुढील चचेसाठी महत्त्वाची होय. 
 
साराशं, ‘िवासवणगन’ म्हणजे ‘िवासपर सप्रचत्र भािण अगर व्याख्यान’ सकवा ‘परदेशात पाप्रहलेल्या 

सकवा घडलेल्या गोष्टींचा वृत्तातं’ असे अथग प्रवप्रवध कोशाचं्यामधून हाती लागतात. त्यावरून िवासवणगन 
म्हणजे सप्रचत्र भािण अगर व्याख्याने ही संकल्पना स्पष्ट होते. 
 
या चचेसाठी ‘प्रवासवर्णि’ असा शबदप्रयोग का? 
 

“या गं्रथात िवासवणगन असा शब्दियोग का?”याही िश्नाचे उत्तर इथेच शोधणे आवश्यक वाटते. 
मराठीमध्ये आजवर िवासवणगनासंबधंी जे वैचाप्ररक व समीक्षणात्मक लेखन झाले आहे, त्यात (१) 
िवासवृत्त (२) िवासप्रचत्रणात्मक लेखन (३) िवासप्रचत्रण (४) ‘िवासवणगन’ (५) ‘िवासलेखन’ असे 
प्रनरप्रनराळे शब्दियोग वापरण्यात आलेले आहेत.[(अ) ‘िवासवृत्त’ आप्रण ‘िवासवणगन’ हे शब्दियोग बहुतांशी रूढ असलेले 
आहेत. 

(आ) ‘िवासप्रचत्रणात्मक लेखन’ हा शब्दियोग वा. ल. कुलकणी यांचा ‘वाटचाल’च्या िस्तावनेत येतो. 
(इ) ‘िवासलेखन’ हा शब्दियोग रा. प्रभ. जोशी यांचा ‘मजल-दरमजल’च्या िस्तावनेत येतो. 
(ई) ‘िवास-प्रचत्रण’ हा शब्दियोग श्री. काशीनाथ पोतदार यांनी केला आहे. पाहा, मनोहर माप्रसक, अंक नोव्हें. प्रडसें. १९६०, जाने. 

१९६१] ‘वर ‘िवासवणगन’ या शब्दाचा कोशगत अथग पाहताना त्यात िवासप्रवियक नुसते वणगन नसून ‘प्रचप्रत्रत’ 
सकवा ‘प्रलप्रखत’ केलेले िवासप्रवियक अनुभव असा अथगच सूप्रचत होतो. प्रशवाय ‘िवासप्रचत्रणात्मक’, 
‘िवासप्रचत्रण’ व ‘िवासलेखन’ या शब्दियोगाचें अप्रभिायाथग ‘िवासवणगन’ या शब्दियोगात येऊ शकतात. 
प्रशवाय रूढ सुटसुटीत शब्दियोग वापरणे सोईचे म्हणून ‘िवासवणगन’ हा शब्दियोग या गं्रथात वापरासाठी 
प्रनप्रित केला आहे. 
 

दुसऱ्या िकरणातील या चचेचा साराशं आपल्याला थोडक्यात खालीलिमाणे माडंता येईल : 
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(१) मराठी, इंग्रजी (व सहदी) या शब्दकोशाचंा आधार घेऊन आपल्याला ‘िवासवणगन’ 
म्हणजे“िवासात पाप्रहलेल्या सकवा घडलेल्या गोष्टींचा वृत्तातं”असा एक व“िवासपर सप्रचत्र भािण अगर 
व्याख्यान”असा दुसरा अथग हाती लागतो. हे दोन्ही अथग त्याची काही धूसर संकल्पना देऊ शकतात. 

 
(२) या कोशगत अथावरून व्यक्त होणारे ध्वन्याथग लक्षात घेतल्यावर िवासवणगन या वस्तूप्रवियी 

पप्रहली गोष्ट सूप्रचत होते ती म्हणजे, ‘िवास’ करणारा कोणी ‘िवासी’ असल्याप्रशवाय िवास घडणे शक्य 
नाही, ही होय. दुसरी गोष्ट, हा ‘िवासी’ आपल्या िवासाप्रवियी काही बोलल्याप्रशवाय सकवा त्याने आपल्या 
िवासाप्रवियी काही प्रलप्रहल्याप्रशवाय त्याची चचाच संभव ूशकत नाही. 

 
(३) असा िवास अनेक वैप्रशष्ट््ानंी युक्त असतो, त्याचा वृत्तातं दुसऱ्यानंा सागंता येण्यासारखा 

असतो. म्हणजे िवास हा िवाशाचा एकिकारे ‘अनुभव’ ठरतो आप्रण तो ‘अनुभव’ ‘वणगन’ करण्यालायक 
अनुभव असतो ही गोष्ट प्रनप्रितपणे स्पष्ट होते. 

 
(४) ‘िवासवणगन’ या रूढ शब्दियोगात ‘िवासवृत्त,’ ‘िवासप्रचत्रणात्मक लेखन,’ ‘िवासप्रचत्रण,’ 

‘िवासलेखन’ या शब्दियोगाचें अप्रभिायाथग व्यक्त होऊ शकतात. म्हणून पुढील चचेसाठी त्याचा उपयोग 
केला आहे. 
 

❋ 
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– ३ – 
प्रवासवर्णि : कािी मूलभूत घटक 

 
मागील िकरणात नमूद केलेल्या कोशगत अथातून ‘िवासवणगना’ संबधंी एक िाथप्रमक स्वरूपाची 

संकल्पना रप्रसक वाचकाचं्या मनात तयार होते. परंतु ‘िवासवणगन हा वाङ मयसृष्टीचा एक वैप्रशष्ट््पूणग भाग 
आहे’ असे प्रवधान आपण करतो त्यावेळी ते ‘वाङ मय’ कसे?त्याची पथृगात्मता कोणत्या तत्त्वानंी प्रसद्ध 
होते?त्याचे काही वेगळे प्रनकि आहेत काय?नसल्यास ‘िवासवणगन’ असा ‘वेगळा’ शब्दियोग आपण का 
वापरतो?या व अशा िकारच्या अनेक िश्नाचंी उत्तरे शोधणे क्रमिाप्त ठरते. 

 
‘िवासवणगन’ मूलतः ज्या अनेक घटकानंी साकारते, त्यापैंकी पप्रहला आप्रण महत्त्वाचा घटक 

‘िवासी’ हा आहे. दुसरा घटक िवास आप्रण प्रतसरा िदेश. या िवाशाने सवगसामान्यपणे कोणत्याही िदेशाचा 
िवास सुरू केल्यावर, त्याबद्दल तो काही बोलला अगर त्याने काही प्रलप्रहले तरच िवासवणगनाला अग्स्तत्व! 
त्याच्या या िवासप्रवियक अनुभवाचं्या प्रनवेदनाचे स्वरूपही आपण तपासून पाहणे आवश्यक ठरते. तसेच 
‘िवासवणगन हे वाङ मय आहे–’ या प्रवधानात ‘िवासवणगन ही एक कला आहे’ ही गोष्ट गृहीत धरली जात 
असल्याने ‘िवासवणगना’ला वाङ मयकळा िाप्त होण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी कारणीभतू होतात, या 
िश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. 
 
प्रवासवर्णि आनर् प्रवासी 
 

या दृष्टीने प्रवचार करताना, िवासवणगन आप्रण िवासी हे अप्रवभाज्य घटक आहेत. िवासवणगनात 
िवासी नसेल तर िवासवणगनाला ‘िवासवणगन’ म्हणून अग्स्तत्व असणे शक्य नाही, ही गोष्ट प्रनर्मववाद होय. 
कारण िवास करणारा कोणी िवासी असल्याप्रशवाय िवास घडणे शक्य नाही आप्रण वर सुचप्रवल्यािमाणे या 
िवासाबद्दल जर त्या िवाशाने काही प्रलप्रहले नाही सकवा तो बोलला नाही तर ‘िवासवणगन’ साकारणे शक्य 
नाही. हा िवास त्या लेखकाचा स्वतःचा िवास असतो. त्याबद्दल त्याला जो बरावाईट अनुभव आला 
असेल, तो त्याचा स्वतःचा अनुभव असतो. ित्येक िवाशाला एकसारखा िवास आप्रण तसाच एकसारखा 
अनुभव येईल असे नाही. ती त्याची त्यावेळची एक वैयग्क्तक बाब असते. तो अनुभव त्याने स्वतः व्यक्त 
केला की आपोआपच त्यावेळच्या िवासातील, त्याचे स्वतःचे प्रनमाण होते. म्हणूनच, िा. वा. ल. कुलकणी 
म्हणतात त्यािमाणे“िवासप्रचत्रणात्मक लेखन हे स्वभावतःच िथमपुरुिी असते.”[िा. वा. ल. कुळकणी, ‘वाटचाल’ 
िस्तावना, दु. आ., मुंबई, १९५६, पप्रहले वाक्य पृ. १.] 
 

म्हणजेच, िवासवणगनात लेखक स्वतः बोलत असतो. आपले िवासप्रवियक अनुभव ‘मी’च्या भािेत 
माडंत असतो. हे अनुभव व त्या अनुभवाचें प्रनवेदन प्रितीयपुरुिी अगर तृतीयपुरुिी असून चालत नाही. 
एकाचा अनुभव दुसऱ्याने सागंण्यात चव नसते. आपला अनुभव आपण सागंण्यातली मौज त्यात येत नाही. 
एकिकारे त्या अनुभवाचे ‘प्रिल’च नष्ट होते. म्हणजे अनुभव एकाचा, कथन दुसऱ्याचे असे घडून चालत 
नाही. म्हणजे त्यात वाङ मय म्हणून व्हावा लागणारा आत्मानुभतूीच्या आप्रवष्ट्काराचा भाग येत नाही. म्हणून, 
िवासवणगनात जो कोणी एक िवासी ‘मी’च्या भािेत व्यक्त होत असतो, तो ‘मी’ िवासवणगनाचा िाणभतू 
घटक आहे. या घटकाप्रशवाय ‘साप्रहत्य’ म्हणून सकवा वाङ मय म्हणून िवासवणगनाकडे पाहता येणार नाही. 
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आप्रण वाङ मय ही वस्तूच मुळी तशी व्यग्क्तसापेक्ष घटना आहे. वाङ मयामध्ये लेखकाच्या 
व्यग्क्तमत्त्वाचा व जीवनानुभतूीचा उत्कट आप्रवष्ट्कार घडत असतो. ही जीवनानुभतूी ज्या मूळ 
अनुभवघटकानंी तयार होते, ते अनुभव काल्पप्रनक, भावप्रनक सकवा वास्तव स्वरूपाचे असतात. 
‘वाङ मयीन–घटने’चा [‘वाङ मयीन घटना’ हा शब्दियोग कोणत्याही वाङ मयीन घप्रटतासाठी वापरला आहे. उदा. कप्रवता, कथा, कादंबरी 

इ.]आस्वाद घेताना अनुभतूीचे स्वरूप जसे रप्रसक न्याहाळतो, तसेच लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वाचा 
आप्रवष्ट्कारही तो पाहत असतो. ‘वाङ मय’ म्हणून कोणत्याही वाङ मयीन कृतीचा आस्वाद घेताना प्रतचे 
पथृक त्व या लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वावर अवलंबनू असते. हे व्यग्क्तमत्त्व एकाहून दुसऱ्याचे प्रजतके वेगळे, 
प्रततकी त्या कलाकृतीची खुमारी अप्रधक. ‘व्यक्ती प्रततक्या िकृती’ या न्यायाने हे सारे घडत असते. 
‘िवासवणगना’त लेखकाचे हे व्यग्क्तमत्त्व अप्रधक पारदशगक हवे असते. उदाहरणाथग, िवासवणगनाचंी जी नावे 
आपण वाचतो, ती अमक्या अमक्या ‘लेखका’चा अमक्या अमक्या ‘िदेशा’चा ‘िवास’ अशा स्वरूपाची 
असतात. ‘िदेश’ आप्रण ‘िवास’ या घटकाचें प्रववेचन पुढे येईलच. पण िवासवणगनातील लेखकाच्या 
व्यग्क्तमत्त्वाचे स्वरूप अप्रधक सूक्ष्म रीतीने इथे पाप्रहले पाप्रहजे. 
 

अमक्या अमक्या ‘लेखका’चा अमक्या अमक्या ‘िदेशा’चा ‘िवास’ या प्रवधानात, लेखकाचा त्याचा 
स्वतःचा िवास व स्वतःचे िवासप्रवियक अनुभवकथन सकवा त्या अनुभवाचंी अप्रभव्यक्ती हा भाग अथातच 
येतो. स्वाभाप्रवकच, या प्रठकाणी असा एक िश्न उद भवतो की, िवास एकाने केला आप्रण त्याची हकीगत 
दुसऱ्याने सापं्रगतली, तर काय होईल?या िश्नाचे उत्तर ती हकीगत त्या िवाशाच्या िवासाचा नुसता 
अहवाल अगर वृत्तातं होईल आप्रण हा वृत्तातं साप्रहत्यदृष्ट््ा ‘िवासवणगन’ राहणार नाही. तो इप्रतहासाला 
जवळचा सकवा चप्ररत्राला सामोरा जाणारा मजकूर ठरेल. अशी अवस्था श्री. गणेश सदाप्रशवशास्त्री लेले 
याचं्या ‘तीथगयात्रा िबधं’ या गं्रथाची झाली आहे. ‘सरदार सवचुरकर’ हे या िबधंाचे नायक आहेत. गं्रथाचा 
लेखक सवचुरकराचं्या िवासाची हकीगत इथे सागंतो आहे. 

 
म्हणून, िवासवणगनाचे महत्त्व व पथृक त्व त्यात व्यक्त होणाऱ्या लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वावर 

अवलंबनू असते. उदाहरणाथग, म. म. पाडुंरंग वामन काणे म्हणतात त्यािमाणे“देश तेच असले तरी 
िवाशानंी पाप्रहलेली शहरे व संस्था प्रभन्न असतात आप्रण ित्येक िवाशाचा दृप्रष्टकोण, अनुभव आप्रण प्रवचार 
प्रभन्न असण्याचा संभव असतो.”[पा. वा. काणे– ‘युरोपचा िवास’ भारत गौरव गं्रथमाला, मुंबई, १९३८, प्रनवेदन : ‘िास्ताप्रवक’ पृ. 

४.]हे व्यग्क्तमत्त्व प्रजतके समदृ्ध, प्रततकी वाङ मयीन शे्रष्ठत्वाची पप्ररमाणे िवासवणगनाला लाभत राहतात. या 
समृद्ध व्यग्क्तमत्त्वाने पप्ररपूप्ररत असलेली ‘िवासवणगने’च, “िवासवणगन हे वाङ मय आहे काय?तो एक 
वेगळा वाङ मय िकार होऊ शकेल काय?”या िश्नानंा आव्हान करीत राहतात. उदाहरणाथग, श्री. पु. ल. 
देशपाडें याचं्या ‘अपूवाई’तून, पु. ल. देशपाडें वगळले तर? (अथात वगळणे शक्य नाही! इतके ते वण्यग 
िदेशाशंी व िवासातील स्थळाशंी एकजीव झाले आहेत.) तर, ‘अपूवाई’ची ‘अपूवाई’ सहजच हरपून 
जाईल! 
 
लेखक आनर् प्रदेश यांचे कलात्मक दशणि 
 

िवासवणगनात लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व तर व्यक्त व्हायला पाप्रहजेच, पण जो कोणी ‘मी’ त्यात व्यक्त 
होत असतो, त्या ‘मी’ च्या व्यक्त होण्याला ‘िदेशा’च्या मयादा असतात. कारण िदेशही िवासवणगनात त्या 
‘मी’ इतकाच, म्हणजे लेखकाइतकाच महत्त्वाचा असतो. म्हणून ज्या िदेशात लेखक िवास करतो, तो 
िदेश िवासवणगनाचा दुसरा िाणभतू घटक होय. सकबहुना खऱ्याखुऱ्या आदशगवत िवासवणगनात 



 
अनुक्रम 

िवाससूत्राच्या अनुरोधाने लेखक आप्रण िदेश या दोघाचेंही समतोल व कलात्मक दशगन घडायला हवे. या 
दशगनात लेखकच अप्रधक झाला तर लेखनाचा तोल प्रबघडेल आप्रण ते केवळ ‘स्व’चे िदशगन करणारे लेखन 
ठरेल. सकवा काही अन्य िकारचे लेखन होईल. आप्रण िदेशाचेच दशगन जास्त घडले तर ते भगूोलाकडे 
झुकेल. म्हणूनच िा. रा. प्रभ. जोशी“िवासलेखनाचा व्यापार हा दुपाखी आहे.”[रा. प्रभ. जोशी, ‘मजल-दरमजल’, प. 

आ., मुंबई, १९६१, ‘िवासलेखन’ : िस्तावना, पृ. १२.]असे म्हणतात, िवासलेखनाचा व्यापार लेखक आप्रण िदेश सकवा 
त्या िदेशाशी प्रनगप्रडत असलेली स्थळे याचं्याशी सलंलन असतो. त्यात ज्यािमाणे लेखकातील ‘स्व’चे सकवा 
‘मी’चे वाजवी दशगन घडायला हवे असते; त्यािमाणेच, िदेशाचे सकवा त्या िदेशाशी प्रनगप्रडत असलेल्या 
स्थळाचें वाजवी, कलात्मक दशगन घडायला हवे. कारण िवास कें द्रीभतू राखून िवासी व िदेश या दोन्ही 
घटकाचें वाजवी कलात्मक दशगन हा िवासवणगनाचा िाण आहे. 

 
ह्ा वाजवी कलात्मक दशगनाची प्रकमया िवासवणगनाला वेगळे वाङ मय सकवा वेगळे कलारूप देत 

असते. त्यामुळे त्यात व्यक्त होणारा“मी हा खऱ्या अथाने सभ्य असावा लागतो.”असे िा. वा. ल. कुलकणी 
म्हणतात, ते खरे आहे. [वा. ल. कुळकणी, ‘वाटचाल,’ ‘उप्रन,’ पृ. १.] 
 
‘स्व’ची कलात्मक नवस्मृती 
 

तसेच, इतर वाङ मयीन घटनातूंन व्यक्त होणाऱ्या ‘मी’ ला जशी ‘स्व’ची कलात्मक प्रवस्मृती 
आवश्यक असते, तशीच ती इथे आवश्यक असते. तशी ती नसल्यास अथातच लेखन अ-कलात्मक होते. ते 
चागंल्या अथाने दशगनात्मक होण्याऐवजी िदशगनात्मक होते. त्याला एक िकारची प्रवरूपता येते. अशा 
समतोल, कलात्मक ‘मी’चे दशगन आपल्या िवासवणगनात घडवणे, ही लेखक म्हणून िवासवणगनकत्याची 
सवात जोखमीची कामप्रगरी आहे. ती साधली नसल्यास, “मला ज्यािमाणे आगगाडीने लाबं लाबं िवास 
करण्याचा नाद आहे, त्यािमाणे पायगाडीनेही लाबं लांब सहल करण्याचा नाद आहे. यायोगे एकतर 
व्यायाम होतो व जवळपासची िेक्षणीय प्रठकाणे थोडक्या वेळात पाहता येतात. मी एकदा पायगाडीने 
कोकणात बराच िवास केला होता...या िवासात मी एका प्रदवसात साठपासष्ट मैलाचंा पल्ला गाठला, तेव्हा 
तर मला अवणगनीय आनंद झाला व पायगाडीचा शोध अलीकडील सवग शोधातं पप्रहल्या नंबरचा होय, असे 
मला वाटू लागले...”असा आपल्या िवासाचा वृत्तातं सादर करणाऱ्या िा. गो. प्रच. भाटे याचं्या 
िवासवृत्तमालेचा तपशीलाने भरलेला, आपल्या िवासाचे िदशगन करणारा मजकूर अवतरतो. [गो. प्रच. भाटे, 
‘आमची पायगाडीची चक्करे,’ प. आ., पृ. २, या दृष्टीने मांजरी येथील शतेकीचे ियोगके्षत्र पृ. १ ते ११ हा सवग लेख पाहता येईल.] 

 
कारण, वर म्हटल्यािमाणे, िवासवणगनात व्यक्त होणारे लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व अप्रधक पारदशगक 

असते. ही पारदशगकता स्वच्छ रीतीने लेखनात िप्रतसबप्रबत होताना प्रवशिे संयम बाळगावा लागतो. कारण 
िवासात लेखक अप्रधक मोकळा असतो. स्वच्छंदी असतो. दैनंप्रदन व्यवहाराचे बधंन त्याच्यावर नसते. 
िवासप्रवियक लेखन करताना ते त्याचे स्वतःचे खाजगी असल्यामुळे स्वतःवरील ताबा सुटण्याची शक्यता 
अप्रधक असते. तो आपल्या ज्ञानाची, पापं्रडत्याची, कलाप्रियतेची, रप्रसकतेची, बहुशु्रततेची जाणीव सारखी 
व सतत व्यक्त करण्याची सहज शक्यता असते. असे झाले की, त्या िवासलेखनाला टोक येत नाही. ते 
बोथट होते. कलाहीन होते. म्हणूनच ‘स्व’ची कलात्मक प्रवस्मृती, ‘स्व’चे खरेखुरे दशगन देण्याची ताकद 
असल्याप्रशवाय आप्रण ‘स्व’कडे कलावंताच्या तटस्थ वृत्तीने पाहण्याचा ‘योग’ साधल्याप्रशवाय कलात्मक 
िवासवणगन प्रलप्रहता येणे शक्य नसते, असे मला वाटते. 
 



 
अनुक्रम 

लौनकक ‘मी’ आनर् कलात्मक ‘मी’ 
 

याप्रशवाय, िवासवणगनात जो ‘मी’ व्यक्त होत असतो, तो दोन िकारचा ‘मी’ असतो. एक लौप्रकक 
पातळीवरचा ‘मी’ आप्रण दुसरा कलात्मक पातळीवरचा ‘मी.’या दोन ‘मी’ नी युक्त असल्यामुळे व त्याचं्या 
लौप्रकक कलात्मक पातळ्या सतत बदलत असल्याने त्याचें स्वरूप संप्रमश्र रीतीने िवासवणगनात जाणवत 
राहते. उदाहरणाथग, लौप्रकक पातळीवर व्यक्त होणारा ‘मी’ हा ित्यक्ष िवाशाची भपू्रमका करणारा एक 
वस्तुप्रनष्ठ घटक असतो. त्याचे सवग व्यवहार लौप्रककाशी वा ऐप्रहकाशी प्रनगप्रडत असतात. तो ‘मी’ मग 
जलिवास करणारा असो, स्थलिवासी असो, वायुिवासी सकवा चादं्रयानातील िवासी असो. हा सवग िवास 
एका तऱ्हेने वस्तुप्रनष्ठ िवास असतो व त्याचे वणगन िवासवणगनात येणे काही अंशी तरी माप्रहतीच्या दृष्टीने 
अपप्ररहायग होऊन बसते. या वस्तुप्रनष्ठ रीतीने व्यक्त होणाऱ्या ‘मी’ मुळेच िवासवणगनात व्यक्त होणाऱ्या 
व्यक्तीची, समष्टीमधील एक व्यक्ती म्हणून वैप्रशष्ट््े सहजगम्य असतात. उदाहरणाथग, त्याचा स्वभाव, 
त्याच्या आवडी-प्रनवडी, छंद, एक िवासी म्हणून त्याचे काही प्रवशिे सहज कळतात. उदाहरणाथग, 
नेरळच्या फडकेशास्रयाचंी तीथगयात्रा भाग १ ते ४ वाचल्यावर व्यवहारवादावर लक्ष ठेवनू िवास करणाऱ्या 
मतलबी गृहस्थाचंी ओळख होईल. सकवा ज्ञान आप्रण मनोरंजन यावर भर देऊन आपली िवासवृत्तमाला 
प्रलप्रहणारे िा. गो. प्रच. भाटे माप्रहतीचा तपशील देणारे ‘भाटेमास्तर’ म्हणून लक्षात यायला वेळ लागत 
नाही. 

 
यामुळेच िवासवणगनात व्यक्त होणाऱ्या व्यग्क्तमत्त्वाला व्यग्क्तत्त्वाचे अनेक रंग चढणे शक्य होते. 

म्हणजे त्यातून व्यग्क्तत्त्वाची व्याप्ती (इंप्रडग्व्हज्युअल कॅन्व्हस) अप्रधक कळत राहते. 
 
िवासवणगनात जसा िवासी व्यक्त होतो, तसा त्या िवासातील कलावंतही व्यक्त होतो. हा 

कलावंत सकवा लेखक म्हणून जो कोणी ‘मी’ व्यक्त होतो, तो वेगळा ‘मी’ असतो. तो अपप्ररहायगपणे व्यक्त 
होत राहतो–सकवा राहत नाहीही! कलात्मक पातळीवर व्यक्त होणाऱ्या या ‘मी’चे प्रचत्र काढणे ही 
तारेवरची कसरत आहे. इथे श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्या ‘अपूवाई’त व्यक्त होणाऱ्या ‘मी’चे स्वरूप उदाहरण 
म्हणून घेता येईल. हा ‘मी’ बराचसा व्यंगात्मक सकवा प्रवडंबनात्मक आहे. असे लेखकाने स्वतःचे रूप 
काढणे व शोधणे, शे्रष्ठ दजाची िप्रतभाशक्ती लेखकापाशी असल्याप्रशवाय शक्य नसते. उदाहरणाथग, एखादा 
प्रचत्रकार ज्यािमाणे पाप्रहलेल्या व्यक्तीचे हात, पाय, पोट, नाक, डोळे इत्यादी जाणवलेले अवयवप्रवशिे 
केवळ व तेवढ्याच ठळक रेिानंी दाखवतो आप्रण ‘ती व्यक्ती’ अगदी ‘तीच व्यक्ती’ म्हणून ओळखता येते. 
तसे ‘अपूवाई’त लेखकाने आपले, िवासाचे, व जाणवलेल्या िदेशाचे व्यंगात्म प्रचत्र काढले आहे असे 
म्हणता येते. अशा ‘मी’ च्या दशगनामुळेच िवासवणगन ‘वाङ मय’ सकवा ‘कला’ म्हणून रप्रसकानंा ओढ लावत 
असते आप्रण एक कलाकृती म्हणून िवासवणगनाला प्रवप्रवध पप्ररमाणे लाभत राहतात. 
 

साराशं, िवास आप्रण िवासी हे िवासवणगनाचे अप्रवभाज्य घटक आहेत. 
 
प्रवास : घटकतत्त्व 
 

‘िवासी’ या िवासवणगनाच्या घटकतत्त्वाचे स्वरूप पाप्रहल्यावर आपल्याला ‘िवास’ व ‘िदेश’ या 
घटकाकंडे वळावे लागते. त्यापैकी ‘िवासतत्त्व’ हे िवासवणगनाचे कें द्रीभतू घटकतत्त्व मानावे लागते. ते 
िवासी आप्रण िदेश या दोन घटकानंा जोडणारे दुव्यासारखे तत्त्व आहे, असे म्हणता येईल. ‘िवासी’ हे 
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नामाप्रभधान िवासवणगनाच्या लेखकाला िवास केल्यानेच िाप्त होते. िवासवणगनाचा लेखक हा नुसता 
लेखक नसतो, तर तो ‘िवासी लेखक’ असतो. त्याने ित्यक्ष िवास करूनच िवासवणगन प्रलहायचे असते. 
‘िवास’ नसेल तर िवासवणगन कशाचे करायचे? ‘िवासवणगन’ या संज्ञेतील ‘िवास’ हा अत्यंत महत्त्वाचा 
घटक आहे, कारण ते त्याच्या ‘प्रवप्रशष्ट िवासा’चे केलेले वणगन असते. ते जर तसे नसेल, तर ‘िवासवणगन’ 
या संज्ञेतील ‘िवास’ हा शब्द गाळून टाकणे इष्ट ठरते. नुसते ‘वणगन’ उरते ते मग कशाचेही असू शकते. 

 
तसेच, या िवासवणगनात िवाशाचे जे प्रचत्र येते, त्या प्रचत्राची खुमारी ‘िवास’ या घटकामुळेच 

प्रनमाण होत असते. कारण लेखक िवाशाची भपू्रमका करीत असल्याने त्या िवासात त्याच्या व्यग्क्तमत्त्वाचे 
रंग अप्रधक खुलून उठतात; प्रमसळतात. दैनंप्रदन जीवनाच्या चाकोरीतून िवासात आल्याने मनावरील 
एकिकारचा ताण दूर सारला जातो. रोजच्या जीवनामळेु प्रनमाण झालेला साकेंप्रतकपणा झडून जातो. 
मनावरील दडपणे गळून पडतात आप्रण िवासातील नव्या संस्कारानंी िवासी लेखकाच्या मनाचे काने-
कोपरे ताजे, टवटवीत होऊन उजळून प्रनघतात. उदाहरणाथग, याबाबत िा. गंगाधर गाडगीळ म्हणतात ते 
लक्षणीय आहे. “...अगदी सहजपणे प्रपस्तुलाचे बार न होता आप्रण तटबदं्या न ओलाडंता आम्ही रोजच्या 
जीवनाच्या चाकोरीतून बाहेर पडलो होतो...पापणीत अशू्र घोटाळावा तसा हवेत गारवा घोटाळत होता 
आप्रण उल्हासाचे मेरी–गो–राउंड मनात प्रफरू लागले होते...”[गंगाधर गाडगीळ, ‘गोपुरांच्या िदेशात,’दु. आ., नागपूर, 
१९६२, िक. १, पृ. १–२.] 

 
तारुण्याच्या अमदानीत िवासासारखी दुसरी मौज नाही, अशा आशयाचे उद गार गोडसे भटजींनी 

आपल्या ‘माझा िवास’ च्या िारंभी काढले आहेत. तेही याबाबतीत मननीय आहेत. या िवासाने लेखकाच्या 
कल्पनाशक्तीला नवीननवीन खाद्य प्रमळून त्याचे अनुभव संप्रचत, समृद्ध होते. अनुभतूीचा कस वाढतो आप्रण 
िवासलेखकाची जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी व्यापक आप्रण प्रवशाल होते. या दृष्टीने श्री. काका 
कालेलकराचंी िवासप्रवियक दृष्टी पाहता येईल. ‘तोकोनोमा’कार िभाकर पाध्ये जपानच्या िवासाबद्दल 
तेथून परतताना म्हणतात: 

 
“जपान सोडताना जीव जडावला. अंतःकरण हलले. जपानात माझ्या जीवनातल्या अनेक गोड 

अनुभवाचंी पुनरावृत्ती झाली होती. अनेक स्वप्ने साकार झाली. नवी स्वप्ने उमलली होती. अंतःकरणाच्या 
कक्षा वाढल्या होत्या. कोणत्याही देशाने असा अनुभव प्रदला नव्हता.” (‘तोकोनोमा’, पान, २०१, प. आ.) 

 
या प्रठकाणी, या अवतरणानंतर जो दीघग पप्ररच्छेद पाध्यानंी प्रदला आहे, त्यावरून पाध्यांचे 

अंतःकरण जपानच्या िवासाने व पाप्रहलेल्या िदेशाच्या अनुभतूीने प्रवशाल व व्यापक झाल्याचा पुरावा 
प्रमळतो. पाप्रहलेला िदेशच एक अनुभव ठरल्याची साक्ष, “कोणत्याही देशाने असा अनुभव प्रदला नव्हता–” 
या वाक्यावरून प्रमळते. 

 
हा िवासानुभव इतका तीव्र असू शकतो, की पूवीच्या तशाच िवाशाच्या स्मृतींनी लेखकाच्या साऱ्या 

संज्ञा व्यापून टाकल्याचा ित्यय येतो. “...तो सुरम्य अनुभव पुन्हा माझ्या साऱ्या संज्ञा व्यापून टाकीत 
होता...”असे पाध्ये, ‘तोकोनोमा’च्या पान २०२ वर, पॅप्रसप्रफकच्या पूवग िवासाची गोड आठवण देऊन 
सागंतात, हेही सचतनीयच मानले पाप्रहजे. 
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‘प्रवास’ या घटकतत्त्वामुळे वेगळेपर्ा 
 

‘िवास’ या घटकतत्त्वामुळेच स्थळवणगनाहून व इतर वाङ मय िकाराहूंन िवासवणगन वेगळे ठरत 
असते. हे िवासतत्त्व सतत प्रफरते व कें द्रीभतू राप्रहल्याने त्याचा वेगळा गप्रतशील आप्रवष्ट्कार िवासवणगनात 
होत राहतो. िवासवणगन स्थळवणगनासारखे स्थाणू (स्टॅप्रटक) राहू शकत नाही. अशा गप्रतशील 
िवासप्रवियक अनुभतूीचे िदेशासप्रहत प्रचत्र िवासवणगनात येत असल्यामुळे ती अनुभतूी नेमकी शब्दांत 
पकडणारा लेखक अव्वल दजाच्या गप्रतशील लेखनशलैीचा ित्यय देतो. उदाहरणाथग, ‘उडता 
गाप्रलचा’मधील ‘आल्पस् वरून उड्डाण’ हे िभाकर पाध्यानंी प्रलप्रहलेले पप्रहले िकरण या दृष्टीने नमुना म्हणून 
पाहता येईल. िवासवणगनकाराला ‘िवास’ कसा शब्दातं पकडता यावा आप्रण त्याचा ित्यय रप्रसकाला द्यावा 
या दृष्टीने ते अव्वल दजाचे ठरावे. 

 
िवासवणगनाचा वेगळेपणा त्यामुळे सतत ध्यानात येत राहतो. िवासी लेखक आप्रण त्याचा िवास हे 

घटक त्यात िदेशाशी एकजीव होऊन येत राहतात. असे दुसऱ्या कोणत्या लेखनात घडत नसते. ते याच 
लेखनात घडते. 

 
‘िवास’ ही मानवी जीवनाची एक मूलभतू िेरणा आहे, याचे दशगन पप्रहल्या िकरणात घेतले आहेच. 

अशा िवासातील अनुभतूीचा कलात्मक आप्रवष्ट्कार िवासवणगनात घडणे महत्त्वाचे आहे. 
 

प्रदेश : घटकतत्त्व 
 

िवास या घटकतत्त्वाबरोबर अत्यंत महत्त्वाचे प्रतसरे तत्त्व िवासवणगनाला साकार करत असते ते 
म्हणजे िदेशतत्त्व होय. ‘िवास’ आप्रण ‘िदेश’, मग तो कोणताही असो, िवासवणगनात अपप्ररहायगपणे 
अवतरत असतो. कोणताही ‘िदेश’ याचा अथग स्वदेशातील िदेश, परदेशातील िदेश अगर अंतराळातील 
िदेश असाही होऊ शकतो. म्हणून िदेश शब्दाची व्याप्ती िथम पाहू. 

 
मराठीत ‘िदेश’ शब्द पुसल्लगी सामान्यनाम असून त्याचा अथग–“प्रवप्रशष्ट मयादानंी प्रनयंप्रत्रत असा-

भमूी, शास्त्र, कला इ. चा भाग, िातं, जागा असा होतो. [संपा. य. रा. दाते व इतर, ‘उप्रन’ प्रवभाग ५ वा (प–भ) इ. स. १९३६, 

पृ. २१२६.]या इथे ‘भपू्रमभाग’ ‘िातं’ सकवा ‘जागा’ हे अथग आपल्या चचेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. पण 
िवासवणगनात जो ‘िदेश’ प्रचप्रत्रत होतो, त्याची व्याप्ती पाप्रहल्यास हा अथग संकुप्रचत वाटतो. प्रकत्येक वेळा 
अखंड परृ्थ्वीला िदप्रक्षणा घालून िवासवणगन प्रलप्रहलेले असते. उदाहरणाथग, ‘आमचा जगाचा िवास’ हे सौ. 
पावगतीबाई प्रचटनवीस यांचे पुस्तक परृ्थ्वीतलावरील खूपसा िदेश व्यापणारे ठरले आहे. 

 
पण याहून महत्त्वाचा मुद्दा असा की, काकासाहेब कालेलकर याचं्या ‘जीवनलीला’ या िख्यात 

िवासगं्रथात, सागंली प्रजल्ह्ातील ‘तेरदाळचे मृगजळ’– ही शब्दरूपाने साकार झाले आहे. वास्तप्रवक 
पाहता ‘तेरदाळचे मृगजळ’ हा ित्यक्ष भपू्रमयुक्त िदेश नाही. ‘मृगजळ’ हे साक्षात भ्रम, मोह (इल्युजन) 
आहे. परंतु श्री. काकासाहेब कालेलकरानंी त्याला शब्दरूप प्रदल्याने मराठीत तरी ‘िदेश’ या शब्दाची 
व्याप्ती फार मोठी होते आप्रण अंतराळ सकवा अवकाशापयंत (कॉस्मॉस) पोहोचते, असेच म्हणणे भाग आहे. 
तसेच श्री. कालेलकरानंी अखंड ‘जीवनलीला’ हा गं्रथ भारतातील नद–नद्या, िपात, तलाव, सरोवर, 
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समुद्र आदींची सनातन ‘जीवनलीला’ वणगन करण्यासाठी वाप्रहलेला आहे. म्हणून िवासवणगनातील ‘िदेश’ 
शब्दाचे स्वरूप नीट तपासून पाहणे िथम कतगव्य ठरते. 

 
‘प्रदेश’ म्िर्जे केवळ ‘स्र्ळ’ िव्िे 
 

िवासवणगनात व्यक्त होणारा ‘िदेश’ म्हणजे केवळ ‘स्थळ’ नव्हे. आजवर मराठीत िदेशाला ‘स्थळ’ 
समजून त्याची चचा झाल्याचे प्रदसते. [‘वाटचाल’ व ‘मजल-दरमजल’ यांच्या िस्तावना उदाहरणादाखल घेता 

येतील.]िवासवणगनात व्यक्त होणारे ‘स्थळ’ िदेशाच्या अनुिंगाने व्यक्त होते. ते स्थळ त्या व्यक्त िदेशाचा 
एक घटक असते. िदेश म्हटल्याबरोबर त्याचा भगूोल, इप्रतहास, धमग, कला, प्रतथला प्रनसगग, प्रतथले 
वातावरण व इतर गोचर व अगोचर होणाऱ्या गोष्टी, तसेच, इतर त्या त्या िदेशाची खास काही वैप्रशष्ट्् े
यात अप्रभव्यक्त होऊ शकतात. िवासवणगनात जो िदेश व्यक्त होऊ शकतो, त्याची व्याप्ती ही अशी अनेक 
िकारची असल्यामुळे त्याला केवळ ‘स्थळ’ म्हणणे युक्त होणार नाही. ‘िदेश’ म्हणणे सोईचे आहे एवढेच. 
तो िदेश अवकाशही व्यापू शकतो यात सशंय नाही. उदाहरणाथग, वर म्हटलेले ‘तेरदाळचे मृगजळ’, तसेच 
िवासलेखकाला भावलेला वा जाणवलेला तरल प्रनसगग, प्रवमानाच्या िवासातून ित्ययाला आलेले 
अवकाश, आकाश, तारे, प्रक्षप्रतज, परृ्थ्वीतल, इत्यादी सवग भाग या प्रवश्वागंात सकवा अवकाशात पप्ररणत होऊ 
शकतो आप्रण त्याचे प्रचत्र िवासवणगनात येऊ शकते. 
 
वस्तुनिष्ठ प्रदेशनचत्र व त्याची व्यक्ततपरत्व ेजार्ीव 
 

वस्तुप्रनष्ठ िदेशाच्या दृष्टीने मूळ िदेश लेखकाला व्यग्क्तपरत्वे जाणवतो व नंतर िवासवणगनात 
अवतरतो असे म्हणता येईल. उदाहरणाथग, ‘तोकोनोमा’ हा िवासपर गं्रथ घेता येईल. श्री. िभाकर पाध्यांनी 
सुमारे अठरा विांपूवीच्या जपानचे जे प्रचत्र काढले आहे ते केवळ आपल्याला जपानची माप्रहतीच देते असे 
नसून वर म्हटलेल्या जवळ जवळ सवगच गोष्टींना श्री. पाध्ये यानंी स्पशग केला आहे. ‘तोकोनोमा’ हा शब्द 
जपानी गृहरचनेतील सौंदयगदृष्टीचा ितीकरूप शब्द आहे. जपानी घरातील वातावरण व जपानची संस्कृती, 
सौंदयगभावना त्यातूंन ध्वप्रनत होत असून, जपानी मप्रहला व प्रतच्या गृहजीवनातील सौंदयगदृष्टीची 
ित्ययकाप्ररता त्यातून सूप्रचत होते. नेमका तोच ‘तोकोनोमा’ शब्द गं्रथाच्या नावाला वापरून लेखकानंी 
जपानी संस्कृतीची जणू मूर्मतमंत ओळख करून प्रदली आहे असे म्हणता येईल. 

 
या गं्रथातील िकरणाचंी नावेही जपानच्या भावजीवनाची व संस्कृतीची झलक दशगवणारी 

वाटतील. जपानची िाकृप्रतक वैप्रशष्ट््े, प्रतथला प्रनसगग, प्रतथली उद्यमशील माणसे, त्याचंी मने, त्यांचे 
आदराप्रतर्थ्य, साप्रहत्यिेम हे सवग सागंताना श्री. पाध्यांनी जपानी माणसाचे जे प्रचत्र रेखाटले आहे, ते 
अिप्रतम वठले आहे. त्यात जपानी माणसाची वैप्रशष्ट््े व वैगुण्येही ित्ययकारी ठरावी अशी उतरली आहेत. 

 
उदाहरणाथग, जपानी माणसाचे उद्यमसामर्थ्यग, त्याची राजप्रनष्ठा, स्थापत्यकौशल्य म्हणजे हाडाचा 

रचनाकार जपानी, त्याची प्रनसगगभक्ती, अबोलपणा, कळूनही न कळल्यासारखा गूढ जपानी, त्याची 
अनुकरणप्रियता, िवासलोभ, व्यापारकौशल्य, रप्रसकता, कलाप्रियता, वाङ मयिेम, गदीचा प्रियकर 
जपानी, जाप्रहरातबाज जपानी, वाचनिेमी, लेखकाला राजा मानणारा, दारूबाज, जुगारी, देवभोळा, 
भतूबाधा मानणारा, आत्महनन करणारा, कुस्ती खेळणारा, त्या कुस्तीला धार्ममक प्रवधीत स्थान देणारा,स्वैर 
व्यसनाकंडे उदात्त दृष्टीने पाहणारा, पैशाचा लोभी, भाजला तरी प्रवस्तवाशी खेळ खेळणारा, दीपभक्तीच्या 
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रूपात प्रवस्तवभक्ती चालू ठेवणारा, अशी त्याची िप्रतमा या अपूवग गं्रथात श्री. पाध्यानंी घडवली आहे. 
जपानात प्रभकारी आहेत, घाण आहे याचेही प्रचत्र काढायला लेखक चुकलेला नाही. त्यामुळे, िवासवणगनात 
जो िदेश व्यक्त होतो तो िदेश भौगोप्रलक वैप्रशष्ट््ानंी व मयादानंी युक्त असा केवळ ‘िदेश’ नव्हे सकवा 
‘स्थळ’ तर नव्हेच नव्हे. तर, एका प्रवप्रशष्ट िवासी लेखकाला, एका प्रवप्रशष्ट रीतीने जाणवलेला एक चालता-
बोलता, चैतन्यशील माणसासारखा प्रवप्रशष्ट व्यग्क्तमत्त्व लाभलेला भिूदेश होय, असे म्हणणे क्रमिाप्त 
ठरते. 

 
उपरोक्त प्रवधानातील ‘एका प्रवप्रशष्ट िवासी लेखकाचे’ व त्याच्या ‘िवासाचे’ स्वरूप वरील 

प्रववेचनात स्पष्ट केले आहेच. “एका प्रवप्रशष्ट रीतीने जाणवलेला, एक चालताबोलता चैतन्यशील 
माणसासारखा प्रवप्रशष्ट व्यग्क्तमत्त्व लाभलेला भिूदेश” या प्रवधानातील ममग लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक 
आहे. 
 
चालता-बोलता भूप्रदेश : त्याचे व्यक्ततमत्त्व 
 

एक चालता-बोलता भिूदेश म्हणजे त्या प्रवप्रशष्ट भिूदेशाची आंतप्ररक, तसेच बाह्भवैूप्रशष्ट््ानंी 
युक्त अशी जाणवणारी व ितीत होणारी, त्यावरील वातावरणप्रनर्ममतीने साधलेली एक िकारची सजीवता 
असे म्हणता येईल. म्हणजे हा िदेश िवासी लेखकाशी त्याच्या अबोल भािेत बोलतो, चालतो, रुसतो, 
भाडंतो. रागावतोही! त्याला एकाद्या माणसासारखे बरे-वाईट रूप असते. भािा असते. िड प्रवकार असू 
शकतील. अवयव व मनही असेल, िाण असेल. साराशं, म्हणूनच त्याला एक िकारचे त्याचे असे 
व्यग्क्तमत्त्व असते. ते व्यग्क्तमत्त्व िवासी लेखकाला जाणवत असते म्हणून तो त्याच्याबद्दल काही प्रलहीत 
सकवा बोलत असतो. उदाहरणाथग, श्री. िभाकर पाध्यानंी शब्दानंी साकार केलेली ‘अतामी’ माणसासारखे 
रंगरूप घेऊन चालते, बोलते, ती पाहण्यासारखी आहे. ‘अतामी’चा काही भाग पाहू: 

 
“अतामी हे मधुचदं्राचे अप्रभजात प्रठकाण आहे. प्रनसगानेच अतामीची तशी योजना केलेली आहे. 

आपल्याकडून प्रतला काही कमी पडू नये अशी त्याने शक्य प्रततकी काळजी घेतली आहे. जपानचा प्ररग्व्हएरा 
म्हणून िप्रसद्ध असलेल्या भागातील एका प्रनतातंसुंदर खोऱ्यात अतामी वसलेली आहे. तीन बाजूंना तीन 
तऱ्हानंी पसरलेल्या डोंगरानंी प्रतला कुशीत घेऊन कुरवाळली आहे, आप्रण चौर्थ्या बाजूला समुद्र प्रतच्या 
पायाशी येऊन चूर झाला आहे. या डोंगरावरील वनश्रीकडे टक लावनू अतामी पाहते तेव्हा प्रतचे डोळे 
प्रहरव्या स्वप्नानंी मुलध होतात आप्रण ती समुद्राच्या प्रनळ्या प्रवस्तारावर दृष्टी फेकते तेव्हा प्रतची नजर 
प्रवस्फारते. एकीकडे डोंगरावरील आकाशरेिेबरोबर ती आंदोप्रलत होते, तर दुसरीकडे प्रक्षप्रतजावरील 
जहाजाबंरोबर ती ग्स्थरावते. समुद्र आप्रण डोंगर याचं्याबरोबर नजरबदंीचे असे खेळ खेळत असतानाच 
मधल्या ओढ्याचं्या काठानंी ती आपला व्यवहार माडंते आप्रण मग या व्यवहाराने थकलेले शरीर उष्ट्ण 
झऱ्याचं्या हौदात आरामाने झोकून देते. उन्हाळी झरे हे अतामीचे वैभव आहे. बारा मप्रहने तेरा काळ या 
वैभवाच्या प्रवलासात ती दंग असते – त्याच्या दरवळलेल्या उन्मादक गंधात मस्त असते...”(पान १–२, 
‘तोकोनोमा’) 

 
श्री. पाध्यानंी केलेले हे वणगन प्रनसगावर मानवी भावनांचा आरोप केल्याने िप्रतभासूचक उतरले 

आहे. एखादा िदेश लेखकाला भावतो तो असाच. यािमाणेच, ‘वाटचाल’ मध्ये ‘मनोहर अंबानगरी’ मधील 
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‘जोगाईचे अंबे’ आप्रण ‘माळव्याच्या स्मृप्रतछटा’ मध्ये ‘मानधन उज्जप्रयनी’ िा. रा. प्रभ. जोशी याचं्याशी संभािण 
साधताना प्रदसतील. 
 
प्रवासवर्णिातील प्रदेशाच्या व्यक्ततमत्त्वाचे पैलू 
 

िवासवणगनात साकार होणाऱ्या िदेशाचे व्यग्क्तमत्त्व व त्याचे काही िमुख पैलू पाप्रहल्यावर, 
आपल्या असे प्रनदशगनास येते, की हे पैलू त्या िदेशाच्या भगूोलाने सकवा िाकृप्रतक वैप्रशष्ट््ानंी प्रनमाण 
केलेले आहेत. प्रकत्येकदा त्या िदेशाचा इप्रतहास, त्याची संस्कृती, तेथील धमग, राजकारण, अथगकारण, 
व्यापार यानंीही त्या िदेशाला एक वेगळे व्यग्क्तमत्त्व बहाल केलेले असते असे वाटते. इतकेच काय तेथील 
माणसे, त्याचंी घरेदारे, रस्ते, त्याचंी प्रवप्रशष्ट रचना व प्रनसगग, तो िदेश वेगळा आहे असे जाणवायला 
लावतो. काही वेळा असा काही वेगळेपणा नसणे, हाही त्याचा वेगळेपणा असतो. त्या िदेशाचे िवाशाला 
एकंदर जाणवणारे असे संप्रमश्र वातावरण त्या िदेशाच्या व्यग्क्तमत्त्वाचा ित्यय आणून देते. म्हणून िा. वा. 
ल. कुलकणी म्हणतात, 

 
“ित्येक स्थळाशी संललन असे एक वातावरण असते. हे वातावरण भौगोप्रलक पप्ररग्स्थतीने, 

इप्रतहासाने, दंतकथानंी, संस्कृती–िवाहानंी, नानाप्रवध माणसाचं्या मनांनी आप्रण इतर नाना िकारच्या 
नाप्रमक व अनाप्रमक गोष्टींनी प्रनमाण केलेले असते. ह्ा वातावरणाखेरीज त्या स्थळाची कल्पना प्रनजीव 
ठरते. त्यानेच त्या स्थळाला त्याचे स्वतःचे असे एक प्रजवंत व्यग्क्तमत्त्व लाभत असते, हे जणू त्याचे 
िाणतत्त्व बनते. (पान ३, ‘वाटचाल’च्या प्रनप्रमत्ताने) 

 
िा. वा. ल. कुलकणी याचं्यािमाणेच िा. रा. प्रभ. जोशी हे िवासवणगनकार म्हणतात, 
 
“स्थळाचे हे व्यग्क्तमत्त्व अनेक घटकातूंन प्रनमाण झालेले असते. प्रनसगाने केलेली एखाद्या 

स्थळाची रचना, त्याने त्याला प्रदलेला खडबडीतपणा, रखरखीतपणा, रुक्षपणा, भकासपणा, भव्यपणा, 
कोतेपणा, रेखीवपणा, रमणीयपणा इ. त्याला व्यग्क्तमत्त्व देतात. एखाद्या गावाचे स्थान, त्याची माडंणी, 
त्यातल्या घराचंी बाधंणी, त्यातल्या रस्त्याचें परस्परसंबधं ही त्या गावाला व्यग्क्तमत्त्व देतात.” 
(िवासलेखन, िस्तावना, ‘मजल दरमजल’) 

 
साराशं, या दोन प्रविद वयांच्या मताचंा आधार घेऊन असे म्हणता येईल की, िवासवणगनात साकार 

होणारा िदेश हा चैतन्यशाली िदेश असतो. तो माणसासारखा त्या िवासी लेखकाला भेटत असतो. उदा. 
‘तोकोनोमा’त श्री. पाध्यानंा जाणवलेला जपान. ‘अपूवाई’त श्री. पु. ल. देशपाडें यानंा भेटलेला फ्रान्स ही 
काही ठळक उदाहरणे मानता येतात. 

 
‘वाटचाल’मधील स्र्ळप्रत्यय 
 

अशी भेटलेली ‘स्थळे’ सकवा ‘िदेश’ िवासी लेखकाच्या मनावर आपली मुद्रा कशी उमटवनू जातात 
याची उदाहरणे म्हणून ‘वाटचाल’ सकवा ‘मजल-दरमजल’ या ि. रा. प्रभ. जोशी याचं्या िवासवणगनातंील 
स्थळे पाहता येतील. उदाहरणाथग ग्रीष्ट्मात ‘पळसाची फुले’ फुलप्रवणारे आप्रण गव्हाच्या शतेाचें अखंड दशगन 
देणारे लाहोर तेथील प्रनसगाचा व समृद्धतेचा ित्यय देते. तेथील फेटेबाज पजंाबी अंगासपडाने मुळात मोठा 
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असला तरी, त्यात फे्ाची प्रकमया अप्रधक आहे सकवा पजंाबी स्त्री उंच वाटण्यामध्ये सलवार, कुता आप्रण 
दुपट्टा प्रतची उंची अप्रधक भासवते. गाधंार पद्धतीची गुप्तकाळापासूनची प्रशल्पे पोटात साठवून ठेवणारे 
लाहोरचे म्युप्रझयम व ‘झमझमा’ तोफ त्याच्या ऐप्रतहाप्रसक व सासं्कृप्रतक व्यग्क्तमत्त्वाचे पैलू दशगप्रवते. 
अनारकलीची कबर राजपुत्र सलीमच्या अमरिीतीकथेचे प्रशल्प असून लाहोरच्या सौंदयात काही वेगळी भर 
टाकते. लाहोरचे अनलंकृत सौंदयग बोळात सज्ज्याचं्या आत प्रदसणाऱ्या लावण्यवान प्रस्त्रयातं आहे. 
लाहोरच्या प्रकल्ल्यावर झालेले अत्याचार त्याचा आजवरचा इप्रतहास सागंू शकतात. तेथल्या मप्रशदी, 
कबरी, मकबरा प्रतथल्या मुसलमानी जीवनाची व व्यग्क्तमत्त्वाच्या धार्ममक पैलंूची बाजू दाखवतात. 
बसैाखीचा सण पजंाबातील सहदू सकवा सीख याचं्या सांस्कृप्रतक जीवनाची झलक दाखवतो आप्रण आज 
नव्या राजकीय इप्रतहासाने प्रतथे एकही पजंाबी सकवा सीख बसैाखीच्या स्नानाला प्रशल्लक ठेवला नसेल, 
असे िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी लाहोरचे करुण रसाचा ित्यय घडप्रवणारे प्रचत्रण केले आहे. ‘लाहोर पूवीचे 
आप्रण लाहोर आजचे’ िवासी रा. प्रभ. जोशी यानंा जे जाणवनू गेले आहे ते इथे प्रचप्रत्रत झाले आहे. (हे 
प्रचत्रण इ. स. १९४९ चे आहे आप्रण त्यात पाच विापूवीचे लाहोर प्रचप्रत्रत झाले आहे.) 

 
‘वाटचाल’मधील स्थळाचा ित्यय येतो तो असा- िा. अनंत काणेकरानंी म्हटल्यािमाणे, “छे, छे, 

देश म्हणजे नुसती आपली माणसे नव्हे. देश म्हणजे ती प्रवप्रशष्ट भमूी, ती झाडे, ती फुले, ते वातावरण. आप्रण 
ती झाडे आपला जीवनरस ज्यािमाणे जप्रमनीतून शोिनू घेतात, तसाच आम्ही माणसे ‘देश’ या शब्दात 
सामावलेल्या या सवग गोष्टींतून आमचा जीवनरस शोिनू घेतो आप्रण आम्ही जे आहोत ते ‘आम्ही’ 
होतो.”[अनंत काणेकर, ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे,’ च. आ., मुंबई,१९६७, िक. ‘घराकडे,’ पृ. १९४–१९५.] 

 
साराशं, कोणत्याही िवासवणगनातून जाणवणारा िदेश, तेथील माणसे, प्रनसगग प्रतथला भगूोल, 

इप्रतहास, संस्कृती, धमग, राजकारण, अथगकारण व सामाप्रजक जीवन या सवांतून जाणवत राहतो, असेच 
म्हणणे क्रमिाप्त आहे. आप्रण ‘िवासी, िवास व िदेश या मूलभतू घटकत्त्वानंीच मुळात िवास-वणगन 
साकारते, हेही प्रनप्रित होय. 
 

❋ 
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–४– 
प्रवासवर्णिातील प्रनतभाशततीचे कायण 

 
“ही एक कप्रवतेसारखीच स्वतंत्र प्रनर्ममती आहे” 

–पु. ल. देशपांडे 
 

या गं्रथाच्या मागील िकरणातील चचेच्या अनुरोधाने ही गोष्ट स्पष्ट होईल की, ‘िवासवणगन’ या 
नावाने साथग ठरणारे लेखन मूलतः ‘िवासी,’ ‘िवास’ व ‘िदेश’ या घटकतत्त्वानंी साकारत असते. या 
पुढील महत्त्वाचा ताप्रत्त्वक िश्न म्हणजे ‘िवासवणगनात िप्रतभाशक्तीचे नेमके कायग काय?’ हा होय. याचा 
अथग, िप्रतभाशक्ती नसतानाही िवासलेखन घडू शकते,तसे घडल्यास त्याला कोणत्या िकारचे लेखन 
म्हणावे हा आहे. 
 
प्रनतभाशततीनविा घडर्ारे प्रवासलेखि 
 

िप्रतभाशक्तीप्रवना घडणारे िवासलेखन ‘नुसते लेखन’ असते. त्याचे स्वरूप प्रनव्वळ वृत्तातंवजा व 
माप्रहतीपर असते. ज्याला प्रलप्रहता-वाचता येते, जो चौकस स्वभावाचा असतो, जो प्रजज्ञासू असतो, असा 
कुणीही लेखक असे लेखन करू शकतो. त्याचे लेखन हे नुसते ‘प्रनजीव लेखन’ असते. ती नवप्रनर्ममती 
नसते. कारण िवासवणगनाचा ज्यावेळी आपण ‘वाङ मय’ सकवा ‘कला’ म्हणून प्रवचार करणार असतो, 
त्यावेळी ती एक नवप्रनर्ममती असते, हा प्रवचार गृहीत धरलेला असतो आप्रण िवासवणगनाचा लेखक हा 
िप्रतभाशाली असला तरच त्याच्या िवासलेखनाला नवप्रनर्ममतीचा दजा िाप्त होतो, एरव्ही नाही. तसे 
नसल्यास, श्री. प्रशपलेने मागे सुचप्रवलेल्या जहाजावरील नोंदींना, िवासप्रवियक मागगदर्मशकानंा ‘कला’ 
सकवा ‘वाङ मय’ समजण्याचा धोका आपल्याला पत्करावा लागेल. 

 
तसेच, काही िवासपुस्तके केवळ ऐप्रतहाप्रसक, भौगोप्रलक, धार्ममक व इतर माप्रहती पुरप्रवण्याच्या 

हेतूनेच प्रलप्रहली जातात. आपल्या मराठीत श्री. दाते याचंी गं्रथसूची चाळल्यास अशा प्रकतीतरी गं्रथाचंी 
प्रनर्ममती प्रवपुल िमाणात झालेली आढळते. िवास कसा करावा?प्रतप्रकटाचे दर काय?कोणत्या मागाने 
करावा?मागात कोणकोणत्या अडचणी येतात?िवासाचे अंतर प्रकती आहे?कुठून कुठे गेल्यास िवास 
चागंला सुखकर होईल?िवाशाला त्या िदेशात काय काय पाहण्यासारखे असते?तसेच, गाड्याचें 
वेळापत्रक व इतर िवासोपयोगी माप्रहती काही पुस्तकानंा जोडलेली असते. हे सारे जरी िवासोपयोगी 
असले तरी ते माप्रहती देण्याच्या प्रवप्रशष्ट हेतूने प्रलप्रहले गेले असल्याने वाङ मय म्हणून त्याचा फारसा प्रवचार 
कोणी करणार नाही. 
 
श्री. िेरळकर फडतयांची ‘माझी तीर्णयात्रा’ 
 

श्री. नेरळकर फडकेशास्रयाचंी ‘माझी तीथगयात्रा’ भाग १ ते ४ या दृष्टीने पाहता येईल. 
िप्रतभाशक्तीला या मालेत आव्हान केलेले नाही. अगदी व्यवहारवादावर लक्ष ठेवनू, मध्यमवगीय माणसाने 
िवास कसा साधावा या भपू्रमकेतून श्री. फडक्यानंी ही तीथगयात्रा, ित्यक्ष िवास करून प्रलप्रहली आहे. ते 
म्हणतात, “मध्यम ग्स्थतीच्या मनुष्ट्याच्या िवाशाच्या लायक िवासवणगन कोठेही दृष्टीस पडत नाही...”अशी 
तक्रार मध्यम ग्स्थतीच्या िवासी वाचकाकंडून आल्यामुळे, आपण“मध्यम ग्स्थतीच्या मनुष्ट्यास िवासास 
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काय अडचणी येतात?त्याचें प्रनवारण कसे करावे?मुख्य मुख्य यात्राचें पौराप्रणक महत्त्व काय आहे!”हे 
सागंण्याकरता ही तीथगयात्रा प्रलप्रहली आहे. लेखकाचा व्यवहारवाद, “सृप्रष्टसौंदयाचे सकवा काव्यमय 
रसभप्ररत वणगन अगदी जरूर तेथेच केले आहे, उगीच त्याकप्ररता जागा अडप्रवली नाही...”या प्रवधानात 
स्पष्ट होईल. [गो. ह. फडके, माझी तीथगयात्रा, भाग–१, प. आ. १९२३, िस्तावना, पृ. ६.]िप्रतभाशक्ती सकवा कल्पकता 
िवासलेखकाला असली तरी प्रतचा उपयोग लेखक करतोच असे श्री. फडके याचं्या उदाहरणावरून प्रदसत 
नाही आप्रण त्यामुळेच त्याचं्या िवासवृत्तमालेची प्रनर्ममती ही प्रनव्वळ वृत्तातंवजा ठरली आहे. िवासलेखन 
िप्रतभाशक्तीप्रवनाही घडू शकते याचे ती उदाहरण ठरावी. 

 
यािमाणेच दुसरे उदाहरण श्री. बाळासाहेब घोरपडे याचं्या ‘सप्रचत्र भारत िवासवणगन’ या िचडं 

गं्रथाचे देता येते. या गं्रथात आयावतातील िेक्षणीय स्थळे, शहरे, तीथगके्षते्र इत्यादी प्रठकाणाचंी संप्रक्षप्त 
माप्रहती पुरप्रवली आहे आप्रण अशी माप्रहती पुरप्रवणे हाच या गं्रथाचा उदे्दश आहे. िप्रतभाशक्ती आप्रण लाप्रलत्य 
याचंा त्यातील लेखनाशी तसा काही संबधं प्रदसून येत नाही. 

 
प्रनतभाशततीची सवणसमावेशकता व अलौनककत्व 
 

अशा प्रनव्वळ िवासप्रवियक नोंदींना व भौगोप्रलक व ऐप्रतहाप्रसक माप्रहतीला, तसेच वृत्तातंानंा 
सामावनू घेत असताना, िवासप्रवियक लेखन हे ‘वाङ मय’ ठरते; याचे महत्त्वाचे कारण िवासलेखकापाशी 
असलेली िप्रतभाशक्ती हेच होय. ‘िप्रतभाशक्ती’ ही सवगच कलाव्यापाराचंी अप्रधष्ठात्री शक्ती आहे. या 
संदभात िा. वा. ल. कुळकणी म्हणतात, “िवासप्रचत्रणात्मक लेखनामध्ये लप्रलतलेखनाचे प्रवशिे 
अवतरतात ते ह्ा (िप्रतभा) शक्तीचा प्रवलास सुरू झाल्यानंतरच व सुरू झाल्यामुळेच...”[वा. ल. कुलकणी, 

‘वाटचाल,’ ‘उप्रन,’ िस्तावना, पृ. ३. (‘िप्रतभा’ हा शब्द माझा.)]हे अक्षरशः खरे आहे. या िप्रतभाशक्तीचा व्यापार जेव्हा 
िवासलेखनात सुरू होतो, तेव्हा ते नुसते लेखन ‘वाङ मया’ची वाटचाल करू लागते, हे प्रनःसंशय मानावे 
लागते. 
 
‘प्रनतभा’ या शबदाचे कोशगत व इतर अर्ण 
 

म्हणून ‘िप्रतभा’ या शब्दाचे मूळ अथग थोडक्यात तपासून पाहणे शे्रयस्कर ठरेल. ‘िप्रतभा’ हा शब्द 
संस्कृत स्त्रीसलगी असून मराठीतही या शब्दाचा वापर तसाच आहे. या शब्दाचे कोशगत अथग चेहरा, स्वरूप, 
तेज, िकाश, बुद्धी, स्फूती, कवीची प्रदव्यदृष्टी असे होतात. [वा. गो. आपटे, संपा. ‘मराठी शब्दरत्नाकर,’ दु. आ. १९३२, पृ. 

३७२.]यातंील ‘तेज,’ ‘िकाश,’ ‘बुद्धी,’ ‘स्फूती,’ ‘कवीची प्रदव्यदृष्टी’ हे अथग महत्त्वाचे आहेत. यातंील ‘तेज’, 
‘िकाश’, ‘स्फूती’, ‘कवीची प्रदव्यदृष्टी’ हे अथग या शक्तीचे प्रदव्यत्व ध्वप्रनत करतात. बुद्धी हा अथग प्रतचे 
वस्तुप्रनष्ठ स्वरूप व्यक्त करतो असे म्हणता येईल आप्रण कवी अगर लेखकापाशी अशी प्रदव्यदृष्टी 
असल्याप्रशवाय त्याची प्रनर्ममती घडू शकत नाही, असा अथग ध्वप्रनत होतो. तसेच तेज, िकाश, स्फूती हे अथग 
लेखकाच्या आंतप्ररक सकवा मानप्रसक जगाशी प्रनगप्रडत असल्याचे सुचवले जाते. ‘तेज’ सकवा ‘िकाश’ 
िप्रतभाप्रसत होतो तो कवीच्या मनाला अगर बुद्धीला. स्फूती ही लेखकाच्या सकवा कलावंताच्या मनाची 
तरल, सजगक अवस्था असते. 
 

इंग्रजी कोशात ‘िप्रतभा’ या शब्दाला Genius असा शब्दियोग प्रदला आहे. त्याचा कोशगत अथग –
“Very great and exceptional capacity of the mind or imaginatoin, creative or inventive 
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capacity.”[(अ) The Advanced Learner’s Dictionary of current English 2nd Edition, 1967 page 414 by A. S. Hornby &, 
others. (आ) या िप्रतभाशक्तीला Creative genius असा शब्दियोग मलायोलय वाटतो.] 
 

याचा अथग –“फार मोठी आप्रण प्रवरळत्वाने आढळणारी मानप्रसक शक्ती सकवा कल्पकता. 
नवप्रनर्ममप्रतक्षमता सकवा संशोधकी ताकद, असा होईल. हा अथग प्रतची महत्ता पटवणारा आहे. िप्रतभाशक्ती 
ही प्रवरळत्वाने आढळणारी एक मानप्रसक शक्ती आहे. प्रतच्यात नवप्रनर्ममप्रतक्षमता असून संशोधकी ताकदही 
असू शकते. भारतीय साप्रहत्यशास्त्रात या िप्रतभाशक्तीच्या अनेक व्याख्या साप्रहत्यशास्त्रज्ञानंी केलेल्या 
आहेत. िा. रा. श्री. जोग याचं्या ‘अप्रभनव काव्यिकाश’ या गं्रथातील प्रतसऱ्या िकरणातील चचा आधाराला 
घेतल्यास प्रतचा व्यापकपणा, अलौप्रककत्व व महत्ता सहज पटून जाते आप्रण ‘िप्रतभा’ म्हणजे ‘अपूवगवस्तू-
प्रनमाणक्षम िज्ञा’ अशी अप्रभनवगुप्ताची व्याख्या कळून येते सकवा वालभट व हेमचदं्र यानंी प्रतची 
‘नवनवोन्मेिशाप्रलनी िज्ञा’ अशी व्याख्या केल्याचे कळून येते. 
 
प्रवासवर्णिात प्रनतभा वावरते तेव्िा 
 

अशा या सवगसमावेशक व अलौप्रकक िप्रतभाशक्तीचे कायग जेव्हा िवासवणगनपर लेखनात सुरू होते, 
तेव्हा ते ‘लेखन’ नुसते ‘लेखन’ राहत नाही, ते ‘वाङ मय’ होते. ‘ते वाङ मय होते’ या प्रवधानात ते 
वाङ मयाच्या बहुताशंी सवग कसो्ानंा उतरते आप्रण िवासवणगन ही खऱ्या अथाने एक नवप्रनर्ममती ठरते. 
िवासवणगनात इतर वाङ मयीन घटनािंमाणे िप्रतभावंताचे मन कसे वावरते हे पाप्रहल्याप्रशवाय 
िप्रतभाशक्तीच्या कायाचा आवाका ध्यानात येणार नाही. 
 
कलावंताचे साक्षात्कारी मि 
 

िवासवणगनात होणारा िप्रतभावान मनाचा िवास हा प्रनराळा िवास असतो आप्रण िवासातील 
सामान्य माणसाच्या मनाचा िवास प्रनराळा असतो. कारण िवासात वावरणारे िप्रतभावान िवाशाचे मन हे 
नवप्रनर्ममप्रतक्षम मन असते. िप्रतभाशाली माणूस हा कलावंत माणूस असतो. आप्रण तो संवेदनाशील मनाचा 
असतो. हे त्याचे मन िसंगी कठोर, िसंगी हळवे, िसंगी तरल, िसंगी उत्कट, िसंगी मुक्त होणारे असते 
आप्रण वण्यग प्रवियाशी तादात्म्य पावनूही एक िकारची अप्रलप्तता बाळगणारे असते. िवासातील ित्येक 
िसंग, घटना, व्यक्ती, स्थल, त्या भोवतालचे मूतग–अमूतग वातावरण हे सवग घटक या मनाला जाणवत 
राहतात. एखादा िसंग वा घटना, स्थल वा व्यक्ती या मनाला न जाणवणे हे ही मुळी एक जाणवणे असेल 
असे मला वाटते. ित्यक्ष िवास हा या मनाच्या अनुभवाचा जणू एक अप्रवभाज्य घटक बनतो आप्रण ज्या ज्या 
िदेशात लेखक प्रफरेल, त्या त्या िदेशाच्या व्यग्क्तमत्त्वाचे संस्कार त्याच्या जाप्रणवेवर होतात. हे संस्कार 
लौप्रककदृष्ट््ा बरे–वाईट, श्लील-अश्लील असे कोणत्याही िकारचे असू शकतात. हे मन सामान्य 
माणसाच्या मनासारखे प्रनबर नसते; तर ते रसरशीत व प्रजवंत मन असते. सकबहुना असे म्हणता येईल की, 
ते मन काही अलौप्रकक अशी वस्तू िप्रतभाप्रसत होऊ शकणाऱ्या कलावंताचे साक्षात्कारी मन असते. 
 

उदाहरणाथग, “...आपण पार्मथव नाही, प्रदव्य आहोत याची जाणीव देण्यासाठीच की काय 
प्रक्षप्रतजाजवळचे पुष्ट्कळसे आकाश मोकळे सोडून मेघमाला या कडेपासून त्या कडेपावेतो पसरल्या होत्या. 
मधून मधून छोटे ढगाचें पुजंके त्या प्रवस्ताराखाली येऊन बसले होते. िाचीन मंप्रदरातूंन कोरलेल्या 
प्रवमानवाहक यक्षासारखे ते प्रदसत. खालचा भाग सौंदयाच्या मानाने नीरस अथवा प्रनवणग न प्रदसावा एवढ्या 



 
अनुक्रम 

एका हेतूसाठी कलाप्रनधी सूयगनारायणाने ढगाचं्या मागून रक्तरश्मींची प्रपचकारी मारली होती. तथाप्रप 
वरच्या सौंदयगमंप्रदराचा हा सगळा पायाच समजावयाचा. मेघमालेच्या वरच्या बाजूला एकामागून एक 
अद भतु असे सात थर प्रदसत होते. लाबंी व रंुदी याचें पुरेपूर िमाण असले म्हणजे ते दृश्य भव्य प्रदसते व 
त्यात सखोलपणाही भरला पाप्रहजे म्हणजे ती भव्यता प्रवराट रूप धारण करते आप्रण अशा अवघ्या दृश्याशी 
समरस होऊन तल्लीनतेचा अनुभव घेऊ लागतो, तेव्हा आनंद व हिग यानंी आपण आपणाला प्रवसरतो. त्या 
भव्यतेच्या सागरात प्रशरोस्नान करप्रवणाऱ्या अजस्त्र लाटा आपल्या उरोभागी येऊन आदळतात व जास्तीच 
आनंद वाटतो.”[काका कालेलकर, ‘आमच्या देशाचे दशगन’ संग्रा. व अनु. वामन चोरघडे, माधव सावंत, महाराष्ट्र गं्रथ भांडार, मुंबई ४, ि. 

१, पृ. २.]असा प्रनसगाचा साक्षात्कार श्री. काकासाहेब कालेलकरानंा िवासवणगनात झालेला आहे. 
 
या मनाला िवास करताना जे जे जाणवले असेल, ते ते व्यक्त केल्याप्रशवाय चैन न पडणारे, ते मन 

असेल. उदाहरणाथग ‘सातासमुद्रापलीकडे’ हे िवासवणगन प्रलप्रहणाऱ्या श्री. गंगाधर गाडगीळानंा, ते पुस्तक 
प्रलप्रहल्याप्रशवाय दुसरे काही प्रलप्रहता येईनासे झाले, असे त्यानंी त्या पुस्तकाच्या िास्ताप्रवकात नमूद केले 
आहे. ते म्हणतात : 

 
“या िवासात मला जे प्रवप्रवध अनुभव आले, ते व्यक्त करणे मला आवश्यक वाटले. (याला एक 

मानसशास्त्रदृष्ट््ा गमतीचे कारण असे की, ते व्यक्त केल्याप्रशवाय मला दुसरे काही प्रलप्रहताच येईना.)” 
(पाहा ‘सातासमुद्रापलीकडे’ ‘िास्ताप्रवक’ प.ृ ६, दु. आ.,१९६४) 

 
िवासप्रवियक अनुभव असे अंगावर आल्याचे दुसरे उदाहरण श्री. िभाकर पाध्याचं्या ‘तोकोनोमा’चे 

देता येईल. या िवासवणगनात श्री. पाध्ये एका कवीच्या तादात्म्य पावणाऱ्या उत्कट, हळव्या व तरल मनाने 
कसे वावरतात याचा ित्यय रप्रसकाला येत राहतो. 
 
प्रनतभाशाली मिाची संस्कारक्षमता 
 

हे िप्रतभावान मन एक वेगळे मन असते. ते पूणग संस्कारक्षम असते. ही संस्कारक्षमता जन्माबरोबर 
त्याला प्रनसगानेच िाप्त करून प्रदलेली असते. ती जीवन जगताना पुष्ट होत जाते. पुढे लेखकाच्या 
बहुशु्रततेमुळे, अभ्यासामुळे, रप्रसकतेमळेु, सभोवतालच्या पप्ररग्स्थतीने, प्रतच्या अवलोकनाने, एका प्रवप्रशष्ट 
रीतीने प्रतची वाढ होऊन, अनेक अंगानंी प्रतचे पोिण झालेले असते. ही संस्कारक्षमता ‘प्रजतक्या व्यक्ती 
प्रततक्या िकृती’ या न्यायाने पथृक पथृक असू शकते. त्यामुळे एकाच िदेशाला सामोरे जाणारे िवासी मन 
वेगळे वेगळे वाटते. उदाहरणाथग, एकाच बोटीने प्रवलायतचा िवास करणारे म. म. पा.ं वा. काणे आप्रण िा. 
अनंत काणेकर याचंी समान अनुभवांची वणगने वाचताना फरक जाणवतो. एकच िवासानुभव श्री. काणे कसा 
घेतात आप्रण िा. काणेकर कसा घेतात ते न्याहाळण्यासारखे आहे. उदाहरणाथग, एक पपं्रडती संस्कारातंील 
लेखक क्वप्रचत कल्पना करून आपला युरोपचा िवास सागंतो आहे, प्रलप्रहतो आहे, असे वाटेल. तर िा. 
काणेकर, एक आधुप्रनक युगाच्या संस्कारातील लेखक, कलावंत म्हणून व्यक्त होऊ पहातात. हा फरक 
मुळात दोन व्यग्क्तमत्त्वेच प्रभन्न संस्कारातील असल्यामुळे होत आहे, असे प्रदसेल. या दृष्टीने ‘युरोपचा 
िवास’मधील काणे िामुख्याने एक ‘पपं्रडत’ वाटतील तर ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या पुस्तकात िा. 
काणेकर एक कवी वा कलावंत वाटतील. 

 
 



 
अनुक्रम 

प्रनतभावंताचे पािरे् निराळे 
 

तसेच, एखादा िदेश, तेथील स्थळ सकवा घटना िप्रतभावंत िवासी लेखकाने पाहणे प्रनराळे आप्रण 
सामान्य माणसाने पाहणे प्रनराळे असते. मुळात या दोघाचं्या पाहण्याच्या दृप्रष्टकोणातच फरक असतो. ज्या 
प्रवप्रशष्ट िदेशावर िवास आधाप्ररत असतो, तो िदेश सामान्य माणसाला जाणवेलच असे नाही. जरी 
जाणवला तरी तो व्यावहाप्ररक दृष्टीने त्या िदेशाकडे पाहण्याची शक्यता दाट असते. परंतु िप्रतभाशाली 
िवासी जेव्हा तो िदेश पाहतो, तेव्हा त्याला त्याचे वेगळेच दशगन होत असते. आप्रण नेमका त्या िदेशाचा 
िाण उचलून त्याचे दशगन त्या िप्रतभावंताने घडवलेले असते. उदाहरणाथग, घारापुरीच्या लेण्यावरील िा. 
रा. प्रभ. जोशी याचंा ‘वाटचाल’मधील ‘प्रहडाल्गोची करमणूक’ हा लेख िप्रतभावान माणूस त्या लेण्याचे 
दशगन कसे घेतो आप्रण सामान्य माणसे त्या लेण्याकडे एक सहलीचे उत्तम प्रठकाण म्हणून कसे पाहतात, 
याचे दशगन देणारा आहे. या प्रठकाणचे िा. रा. प्रभ. जोशी याचें पाहणे हे एका िप्रतभावंताचे पाहणे आहे. 
आप्रण तेथे सहलीसाठी आलेल्या, प्रहडीसपणे नाचगाणे करणाऱ्या सहलीवाल्यांचे त्या लेण्याकडे पाहणे 
सामान्य दृष्टीचे व्यावहाप्ररक पातळीवरील पाहणे आहे. एका अथी सारी कलात्मक िवासवणगने हा या 
िप्रतभावान मनाचे पाहणे प्रनराळे असल्याचा स्पष्ट पुरावा मानता येतो. 
 
प्रवासवर्णिातील काव्यात्मता व लानलत्य 
 

या िप्रतभावान मनाची संवेदनशीलता, तादात्म्य व तरलता या पैलंूमुळे िवासवणगनात काव्यात्मता 
व लाप्रलत्य अवतरते असे म्हणता येईल. एखाद्या उद्ध्वस्त प्रवजयनगराचे अवशिे पाहाताना श्री. गंगाधर 
गाडगीळ याचं्यामधला कवी उत्कट दशगन देऊन जातो. अशा स्थळाशी, घटनाशंी, वा िसंगाशी िप्रतभावान 
िवासी लेखकाचे तरल व हळवे मन कातर व उत्कट होऊन एकरूप होते व एकिकारची काव्यात्मता 
िवासवणगनात अवतरायला कारणीभतू ठरते. िवासातील एखादे स्थळ, िसंग सकवा घटना वा दृश्यच मुळी 
इतके प्रवलक्षण असते की लेखक त्या प्रठकाणी एकदम अंतमुगख होतो, सचतनशील बनतो, हुरहुरतो आप्रण 
पाप्रहलेल्या ित्यक्ष स्थळाबद्दलची अगर िदेशाबद्दलची आपली भावगभग जाणीवच व्यक्त करत असतो. 
त्यामुळे िवासवणगन एकाच वेळी उत्कट व लप्रलत, काव्यात्म व सचतनशील बनत असते. या दृष्टीने वर 
सुचप्रवलेल्या प्रवजयनगरच्या दशगनात, पान २३ व २४ वर...‘काळोख पडू लागला तशा पाकोळ्या फडफडू 
आप्रण प्रचत्कारू लागल्या...’या पप्ररच्छेदात, गाडगीळानंी जी काव्यात्मतेची उंची गाठली आहे, ती खास 
लक्षणीय मानावी लागते. या प्रठकाणी प्रवजयनगरचा िदेश पाहून श्री. गाडगीळ आपली भावगभग जाणीवच 
व्यक्त करताहेत हे कुणाही रप्रसकाला पटावे. यािमाणेच, ‘सातासमुद्रापलीकडे’ या गाडगीळाचं्या 
िवासवणगनातील ‘कािी’ हे िकरण (पाने १० ते १९)पाहता येईल. अशा िदेशाच्या दशगनात जीवनाची 
अपूणगता आप्रण अपप्ररहायगता लेखकाला पटते. त्याला जीवनाचा क्षणभगुंर खेळही जाणवतो तसेच, ‘माझा 
िवास’ या िवासवणगनात श्री. गोडसेभटजींना आलेले अनेक जीवघेणे अनुभव उदाहरणादंाखल सागंता 
येतील. 

 
िवासवणगनात जे लाप्रलत्य अवतरते, ते वर म्हटल्यािमाणे िप्रतभाशक्तीच्या प्रवलासामुळेच. ते 

केवळ वण्यगप्रवियाच्या प्रजव्हाळ्यामुळेच प्रनमाण होते असे नसून िप्रतभाशक्तीचा वावर मुळातसुरू झालेला 
असतो, म्हणून प्रनमाण होत असते. कारण िप्रतभावान िवासी लेखक िवास केलेल्या प्रवप्रशष्ट िदेशाबद्दलचे 
अनुभव आपल्याला नव्याने सागंत असतो. त्यामुळे त्या िदेशाबद्दलची मुळातत्या लेखकाची जाणीव जशी 
प्रवस्फारलेली आढळते, तसेच वाचकालासुद्धा त्या िदेशाचे, वाचताना एक वेगळे नवे दशगन घडूनजाते. 



 
अनुक्रम 

उदाहरणाथग, काकासाहेब कालेलकराचंी भारतभक्तीने ओथंबलेली ‘आमच्या देशाचे दशगन,’ 
‘प्रहमालयातील िवास’ सकवा ‘जीवनलीला’ ही िवासवणगने स्वभावतःच एका वेगळ्या राष्ट्रवादी दृष्टीचा 
ित्यय देऊन जातात. ती त्या दृष्टीने प्रलप्रहलेली असली तरी कालेलकरामंधला ‘कवी’ लपून राहत नाही. 

 
प्रनतभाशाली मि प्रदेशाला कसे सामोरे जाते? 
 

हे िप्रतभाशाली मन िवासवणगनात त्या प्रवप्रशष्ट िदेशाला साक्षात सामोरे जात असते. तो िदेश 
त्याच्या व्यग्क्तमत्त्वासप्रहत प्रतथे ठामपणे उभा असतो. त्याचे उभे असणे ही केवळ काल्पप्रनक बाब नसते. 
मागे म्हटल्यािमाणे, तो िदेश बोलतो, चालतो, भलुवतो, रुसतो आप्रण हे त्या िदेशाचे बोलणे, चालणे, 
रुसणे, भलुवणे फक्त िप्रतभाशाली, हळुवार व संस्कारक्षम मनालाच कळते. कलावंताचे साक्षात्कारी मन 
िवासलेखकापाशी असते असे जे वर म्हटले आहे, ते याच अथाने. उदाहरणाथग, भारतातील नद, नद्या, 
धबधबे, तारे, आकाश, बधंारे, ‘जीवनलीले’त काकासाहेब कालेलकराशंी कवीसारखा संवाद साधताना 
प्रदसतात. या दृष्टीने ‘जीवनलीला’ या िवासगं्रथातील ‘कृष्ट्णेची संस्मरणे,’ ‘जोगचा धबधबा,’ ‘धुवाधंार,’ 
‘विागान,’ ‘दप्रक्षणेच्या टोकास’ एवढे लेख वाचले तरी लेखकाची कप्रविवृत्ती प्रनप्रित कळून येईल. 

 
प्रशवाय, िवासी लेखक काही प्रवप्रशष्ट संस्कारात वाढलेला असतो. त्याच्या स्वतःच्या आवडी-

प्रनवडी त्यामुळे तयार झालेल्या असतात. त्या अशा आवडी-प्रनवडींना परदेशिवासात असल्यावर 
एकिकारचे छेद–िप्रतच्छेद जातात आप्रण भावप्रनक ताण प्रनमाण होतात. कारण तो िदेश त्याला नव्याने 
भेटत असतो. एक वेगळे आव्हान देत असतो. उदाहरणाथग, चदं्रयानातून िवास करणारा नील आमगस्राँग व 
त्याचे सहिवासी यांना अंतराळातील िदेश हे केवढे साक्षात आव्हान होते! ते आव्हान स्वीकारणारे त्यांचे 
मन जर कलावंताच्या भपू्रमकेतून व्यक्त झाले, तर ते अमर व वेगळे िवासवाङ मय होईल. या दृष्टीने 
‘रोमाचंकारी रोम’ हे ‘सातासमुद्रापलीकडे’ मधील िकरण गाडगीळाचं्या मनावर रोमच्या जीवनातील 
रोमाचं उमटप्रवणारे ठरले आहे. तसेच ‘रोम’ची प्रचरंतनता रोमच्या राजकीय वैभवापेक्षा कलावैभवात 
गाडगीळानंा पटते. ‘पॅप्ररस’मधल्या महागाईमुळे, भािेच्या अडचणीमुळे, तेथील प्रवलासी जीवनामुळे 
गाडगीळानंा ते ‘न परवडणारे’ ठरले आहे! परंतु या सगळ्या अडचणीतही, पु. ल. देशपाडें यानंी ‘अपूवाई’त 
प्रचप्रत्रत केलेले ‘पॅप्ररस’ त्यानंा कमालीचे आवडलेले प्रदसते. 

 
साराशं, िदेश आप्रण िवासी याचंी एकमेकावंर जी ही प्रक्रया-िप्रतप्रक्रया होते, त्या प्रक्रये–

िप्रतप्रक्रयेचा तात्काळ, सप्रक्रयपणे पप्ररणाम करून घेणे हे या मनाचे िमुख कायग असते आप्रण त्यामुळेच िदेश 
आप्रण िवास याबद्दलच्या लेखकाच्या, प्रक्रया–िप्रतप्रक्रया िवासवणगनपर वाङ मयाला ‘वाङ मय’ म्हणून खास 
वेगळेपण आणतात. या प्रक्रया–िप्रतप्रक्रया िवासवणगनपर कवीसारख्या उत्कट होऊन व्यक्त झाल्याने त्यानंा 
वाङ मयकळा िाप्त होत असते. असे जर नसते, तर त्या वणगनातील पथृक पणा ध्यानात आला नसता. तो 
ध्यानात येतो याचे कारण त्या त्या वेळी त्या त्या िदेशाला सामोरे जाणारे मन आप्रण त्याची स्पदंने वेगवेगळी 
असतात. उदाहरणाथग, त्यावेळी पाप्रहलेला ‘प्रचरंतन रोम’ सकवा ‘न परवडणारे पॅप्ररस’ गाडगीळाचं्या मनाला 
आज एखादी वेगळीच अनुभतूी देण्याची शक्यता डावलता येत नाही. कारण गाडगीळाचें मन हे ताजेतवाने, 
संस्कारक्षम व िप्रतभाशाली कलावंताचे प्रजवंत मन आहे. ही वस्तुग्स्थती, कोणत्याही िदेशाला सामोरे 
जाण्याच्या कलावंताच्या मनाच्या बाबतीत नाकारता येत नाही. 
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प्रवासवर्णि िी एक िवनिर्ममती कशी? 
 

िवासवणगन म्हणजे िवासप्रवियक आप्रण िदेशप्रवियक अनुभवाचंी केवळ नोंद, केवळ प्रनवेदन अगर 
माप्रहती नसते; तर िा. वा. ल. कुळकणी म्हणतात त्यािमाणे“चागंल्या िवासप्रचत्रणात्मक लेखनात नुसते 
वणगन वा प्रनवेदन कधीच नसते. (नुसते वणगन वा प्रनवेदन प्रनजीव व केवळ वतगमानपत्री होण्याची भीती 
असते.) तर त्यात एक िकारची नवप्रनर्ममती असते. ही प्रनर्ममती अनुभवाचंी असते. [वा ल. कुलकणी, ‘वाटचाल,’ 

िस्तावना ‘उप्रन,’ पृ. २.]उदाहरणाथग, िवासी लेखक जेव्हा िवासाला प्रनघतो, तेव्हा त्याला जे अनुभव येतात ते 
बरेचसे ित्येक िवाशासारखेच असतात. त्या अनुभवानंा काळाचा, भगूोलाचा, समाजाचा, ित्यक्ष वाहनाचा, 
माप्रहतीचा अशा अनेक िकारच्या घटकानंी प्रमळून बनलेला–लौप्रकक बधंनाने युक्त असा – एक वस्तुप्रनष्ठ 
संदभग सदैव प्रचकटलेला असतो. म्हणजे त्याला िवासात येणारा ित्येक अनुभव अथगपूणग व कलात्मक 
पातळीवरचा असतो असे नाही, तर तो लौप्रकक व वस्तुप्रनष्ठ पातळीवरचा असण्याची दाट शक्यता असते. 
या अनुभवाचंा वस्तुप्रनष्ठ संदभग टाळणे त्याला फार कठीण असते. तरीही िज्वप्रलत िप्रतभेचा व संवेदनाक्षम 
मनाचा लेखक ह्ा अनुभवाचें कलात्मक अनुभतूीत रूपातंर करीत असतो. हा प्रनव्वळ रूक्यासुक्या 
अनुभवरूपी हाडातं िाण भरून त्याची चालती बोलती माणसासारखी रूपे धारण करणे हे कायग 
नवप्रनर्ममतीक्षम िप्रतभाशक्तीमुळे घडत असते. 

 
उदाहरणाथग, पपं्रडता रमाबाई इंललंडवरून, सौ. आनंदीबाई जोशींच्या सत्काराला अमेप्ररकेकडे 

जायला प्रनघाल्या आहेत. वाटेत तुफान होते. समुद्रातील िवासाचे व वादळा–तुफानाचे वणगन इतर अनेक 
िवासवणगनातूंन वाचायला प्रमळते. पण पपं्रडता रमाबाईंचे पुढील वणगन कलात्मक पातळी गाठणारे वणगन 
ठरले आहे, असे म्हणता येईल: 

 
त्या अफाट पारावारशून्य समुद्रात वरच्या बाजूस कधी स्वच्छ, कधी अभ्राच्छाप्रदत अशा आकाशाचा 

गोल चादंवा, खाली प्रहमालयाच्या लहान लहान टेकड्याएंवढाले कल्लोळ आप्रण त्यावंर आपटत असलेली 
आमची नाव पाण्यावर तरंगत असलेल्या लहानलया उडत्या माशासारखी प्रदसत होती, म्हटल्यास सचता 
नाही. हा मनोरम, भयाण व प्रवप्रचत्र देखावा पाहून िेक्षकांच्या मनात कसकसे प्रवचाराचें तरंग येतात, ह्ाचे 
वणगन करता येत नाही. तुफानाच्या वेळेस ‘गल’ नावाचे समुद्रपक्षी चोहोकडे समुद्रात तरंगत असलेले 
प्रदसतात. हे पक्षी खरोखरच तुफानाचे अग्रदूत आहेत. तुफान व्हायचे असले म्हणजे ते मोठ्या वेगाने 
समुद्रावर उडत प्रफरू लागतात आप्रण तुफानाच्या वेळेस समुद्रकल्लोलावंर बसून मोठ्या हिाने जलक्रीडा 
करू लागतात. चोहोकडून मोठमोठ्या लाटा उसळून येऊन एकमेकावंर आपटत आहेत. वारा मोठा 
सोसा्ाचा वाहत आहे, समुद्राच्या वरल्या भागावर पराकाष्ठेचे धुके पडले आहे– आप्रण समुद्राच्या व 
मेघाचं्या गजगनेने लोकाचं्या कानठळ्या बसत चालल्या आहेत तरी या आनंदी पक्ष्यानंा त्याचे काही वाटत 
नाही. ते खुशाल मजा करीत असतात. एखादा आरब जसा आपल्या तेजस्वी घोड्याला वायुवेगाने दामटीत 
जातो, त्यािमाणे ते मोठमोठाल्या कल्लोलाचं्या पाठीवर बसून जसे काय शयगत खेळत असतात. केव्हा केव्हा 
मेघाचंी पटले फोडून सूयगनारायण प्रवजयी वीरािमाणे आकाशात िकाशमान होई तेव्हा गगनमंडळात सबधं 
इंद्रधनुष्ट्याचा देखावा मोठा वणगनीय व आनंददायक असा होत असे. कधी कधी दीड सकवा दोन इंद्रधनुष्ट्ये 
पाहण्यात येत. केव्हा केव्हा समदु्रकल्लोल नावेवर सकवा एकमेकावंर आदळल्यानंतर वाऱ्याच्या जोराने काही 
दूरपयंत तुिार उडत जाई, तेव्हा त्यावर सूयगिकाश पडून इंद्रधनुष्ट्य उत्पन्न होत असे. अहाहा! त्यावेळची 
समुद्राची व आकाशाची शोभा प्रकतीतरी वणावी! ती शोभा पाहत असता डोळ्याचं्या पापण्या प्रमटणेही बरे 



 
अनुक्रम 

वाटत नसे, इतकी प्रचत्तवेधक आप्रण दृप्रष्टरंजक होती.” (पाहा, पाने क्रमाकं ५ ते ७, ‘युनायटेड स्टेटस् ची 
लोकग्स्थती आप्रण िवासवृत्त,’भाग पप्रहला) 

 
हे सवग वणगन मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे. हे वणगन पपं्रडता रमाबाईंच्या वादळी मनाचे व तुफानी 

जीवनाचेच प्रचत्र वाटेल इतके ित्ययकारी उतरले आहे. या तुफानात प्रदसणारे ‘गल’ नावाचे समुद्रपक्षी जणू 
लेप्रखकेच्या मनाचे ितीक वाटतील. 

 
मराठी िवासवाङ मयात इ. स. १८८६ च्या आरंभी िवास करणारी एक भारतीय स्त्री तुफानाचा 

अनुभव कलावंत म्हणून केवढ्या ताकदीने घेते हे पाहणे इथे मनोरंजक ठरावे. आप्रण अनेक संकटे सोसून, 
जीवनाचे तुफान अंगावर घेत प्रतने हा समुद्रिवास केला आहे. ही शोभा जीवनाशी खेळ खेळणारी असूनही 
प्रतच्यातला कलावंत इतका ताकदीचा आहे की, त्या कलावंताला ही शोभा प्रचत्तवेधक आप्रण दृप्रष्टरंजक 
वाटते. पण ती पाहत असता, ‘डोळ्याचं्या पापण्या प्रमटणेही बरे वाटत नसे’ असा थोर कलावंताला 
शोभणारा आपला अप्रभिाय ती नमूद करते, ते मोलाचे वाटते. 

 
िवासवणगन ही िवासप्रवियक अनुभवाचंी एक नवप्रनर्ममती कशी?या िश्नाचे उत्तर इथे प्रमळावे. ही 

नवप्रनर्ममती साधायला खरीखुरी िप्रतभाशक्तीच लागते. या न्यायाचाही इथे ित्यय यावा. 
 
प्रवासवर्णिपर वाङ्मयनिर्ममतीचा एक मागोवा 
 

या अनुरोधाने िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीमागील िप्रक्रया कशी घडते?हेही इथे पाहणे आवश्यक 
आहे. िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममती ही वास्तवाशी अप्रधक प्रनगप्रडत असलेली एक वाङ मयघटना आहे. या 
लेखनाचा लेखक साक्षात िवास करून आपले लेखन प्रलप्रहतो. ज्या िदेशाचा िवास त्याने आरंभलेला 
असतो, त्याबद्दल त्याने काही वाचलेले अगर माप्रहती करून घेतलेले असते. पूवगज्ञात असणारा िदेश 
असला तरी साक्षात िवासाच्या वेळी िा. अनंत काणेकरानंी ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या पुस्तकाच्या 
‘तात्पयग’या िास्ताप्रवकात म्हटल्यािमाणे, “क्रप्रमक पुस्तकाचं्या कागदावर मरून पडलेली आप्रण त्यामुळे 
सामान्य वाटणारी ही सत्ये ित्यक्ष अनुभवाने एकदम प्रजवंत होतात आप्रण भलतेच जगङ व्याळ स्वरूप धारण 
करतात. (प.ृ ८, ४ थी आवृत्ती) त्यामुळे प्रवश्वदशगनाच्या वेळी भाबंावलेल्या अजुगनासारखी लेखकाची ग्स्थती 
होणे सहज शक्य असते. भगवंतानंी ज्यािमाणे अजुगनाला प्रदव्यदृष्टी प्रदली, तशीच प्रदव्यदृष्टी हा िवासातील 
िदेश पाहण्याला िप्रतभाशक्ती लेखकाला देत असते, असे मला वाटते. 

 
इतकेच काय, वास्तवाचे प्रचत्रण साधण्यासाठी काही िवासलेखक िवासात रोजप्रनशीचा, 

माप्रहतीच्या प्रटपणाचंा मुद्दाम उपयोग करतात. त्यामुळे त्या त्या वेळच्या लेखकाच्या मनाचे आप्रण त्या 
मनावरील झालेल्या िवासाचे ताजे, टवटवीत संस्कार व चैतन्ययुक्त िवासानुभव, आपल्याला रप्रसक 
म्हणून पाहायला प्रमळतात आप्रण त्यात एकिकारचा गोडवा प्रनमाण होतो. रप्रसक वाचकाला त्यात गोडी 
वाटते. उदाहरणाथग, िा. काणेकरानंा वरील पुस्तकाला ‘जेम्स ॲगेट’ला गुरू करून, रोजप्रनशीचाच आश्रय 
घेणे भाग पडले आहे. (पाहा, पान २, आ. ४ ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे.’) 

 
अशा तऱ्हेने, ित्ययाला आलेले िदेशाचे िवासी लेखक जेव्हा वणगन करू लागतो, तेव्हा त्या 

िदेशाचा मान त्या लेखकाइतकाच मोठा असतो. त्याला डावलणे अशक्य असते. त्या िदेशाच्या ओढीनेच 
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िवासवणगनपर लेखन घडत असते. ही ओढ एक आंतप्ररक ओढ असते. ही आंतप्ररक ओढ िवासी 
लेखकाच्या िप्रतभाशाली मनाला झालेल्या िदेशप्रवियक भावगभग जाप्रणवेमुळे प्रनमाण झालेली असते. त्या 
िदेशाप्रवियी लेखन करू लागताच ती जाणीव तीव्रतर होते. ह्ा जाप्रणवेला िवासात जे जे भावले असेल, 
त्याचा आप्रवष्ट्कार करणे एकिकारे अपप्ररहायग होऊन बसते. िदेशप्रवियक जाप्रणवेच्या आप्रवष्ट्काराची 
अपप्ररहायगता िवासप्रवियक वाङ मयप्रनर्ममतीच्या िप्रक्रयेमागील कें द्रसबदू आहे, असे मला वाटते. अशी त्या 
िदेशप्रवियक जाप्रणवेच्या आप्रवष्ट्काराची उत्कटता व अपप्ररहायगता पटल्याप्रशवाय, िवासलेखकाने प्रलहू नये 
असे मला वाटते. कारण, तसे प्रलप्रहल्याने िवासवणगनाचे वाङ मयीन मूल्य प्रनप्रितच कमी होईल. 

 
एका अथी असेही म्हणता येईल की, तो जाणवलेला िदेशच लेखकाला प्रलहायला िवृत्त करतो. 

तो िदेश सारखा त्याच्या मनाचा, पयायाने व्यग्क्तमत्त्वाचा ताबा घेतो आप्रण िवासी लेखकाच्या 
व्यग्क्तमत्त्वाच्या मुशीतून आकारबद्ध होऊन बाहेर पडतो. त्यात प्रजतका लेखक प्रततकाच िदेश रप्रसकाला 
वाचताना जाणवत राहतो. एकूण प्रजवा-प्रशवाच्या उत्कट संमीलनासारखे हे मीलन असते, असे म्हणावेसे 
वाटेल. 

 
िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी या िप्रक्रयेसंबधंी म्हटले आहे :“िवासलेख साधणे हे ते स्थल आप्रण तो 

लेखक कशी कोणत्या िकाराने, कोणत्या वृत्तीने एकमेकानंा सामोरी येतात, ह्ावर अवलंबनू राहते. हे कसे 
घडते हे सागंणे कठीण आहे. एकमेकाकंडे ओढल्या जाणाऱ्या प्रियकर-िेयसीच्या एकत्र येण्यासारखे हे 
आहे असे कदाप्रचत म्हणता येईल. पण सवगच िकारच्या कलाप्रनर्ममतीच्या िप्रक्रयेत हा गूढतेचा अंश 
असलेला प्रदसतो. नाही का? 

 
“एखाद्या स्थलासंबधंी प्रलहायला िवृत्त होताच लेखकाची त्या स्थलासंबधंी काही एक प्रवप्रशष्ट वृत्ती 

बनते सकवा बनलेली असते. ती वृत्ती हे जणू त्या सबधं लेखकाचे आकिगणकें द्र बनते. त्या वृत्तीच्या 
अनुरोधाने आप्रण प्रतच्याभोवती त्या स्थलासंबधंीच्या त्याच्या भावना आप्रण त्यानंा अनुकूल अशा घटकवस्तू 
गोळा होत जातात आप्रण गोळा होत असतानाच त्या सगळ्यानंा प्रमळून एक आकार येत जातो.” (पाहा, 
‘मजल-दरमजल,’िस्तावना.) 

 
मराठीतील एक समथग िवासलेखक व िवासप्रवियक लेखनाचे एक वाङ मयप्रवचारवंत म्हणून िा. 

जोशींचे वरील अवतरण प्रवस्ताराने आधाराला घेतले आहे. त्यावरून िवासवणगनपर लेखनाच्या 
प्रनर्ममतीिप्रक्रयेवर अप्रधक िकाश पडावा असे मला वाटते. 

 
सवगसामान्यपणे असे म्हणता येईल की, िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीची िप्रक्रया ही इतर 

वाङ मयप्रनर्ममतीच्या िप्रक्रयेसारखीच एक गूढ िप्रक्रया होय. िवासवणगनात िवाससूत्राच्या अनुरोधाने िवासी 
व िदेश हे घटक, नवप्रनर्ममप्रतक्षम िप्रतभेच्या स्पशाने ढवळून प्रनघतात व त्यांचे वेगळे असे एक रसायन सकवा 
रा. प्रभ. जोशी याचं्या भािेत ‘राधंा’ तयार होतो. त्या रसायनाने जो आकार घेतला असेल, तो ‘आकार’ 
म्हणजे ते ‘िवासवणगन’ होय, असे म्हणता येईल. 

 
िवासवणगनकाराच्या लेखनप्रनर्ममतीत, त्याचे संवेदनाक्षम मन, त्याची अपूवग अशी प्रनरीक्षणशक्ती, 

तीव्र स्मरणशक्ती आप्रण उत्कटता या सवगच मानप्रसक गुणानंा मोठे आव्हान असते. उदाहरणाथग, एकाच 
वेळी भावलेले, धावत्या क्षणी िवासात पाप्रहलेले आठवणे अप्रतशय महत्त्वाचे असते. तसेच, ते आठवनू 
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जाप्रणवेच्या स्तरावर जाऊन उत्कटपणे व्यक्त करणे हे खरोखरीच कौशल्य आहे. कारण अखंड िवास हाच 
मुळी एक मोठा त्रास असण्याची शक्यता असते. हा त्रास सकवा िवासात ित्यक्ष आलेला सगळा शीण 
घालवल्यानतर लेखकाची लेखनसमाधी लागणे हे महत्त्वाचे असते. खऱ्या लेखकाला हा शीण ित्यक्ष 
असला तरी जाणवेलच असे नाही. 

 
कलात्मक प्रवासवर्णिाला तपनशलाचे बंधि िसते 
 

िवासलेखनाच्या ित्यक्ष समयी िवासप्रवियक व िदेशप्रवियक तपशील मनात घोळ घालण्याची 
दाट शक्यता असते. हा सवग तपशील कलात्मक िवासवणगनाला आवश्यक असतोच असे नाही. सकबहुना, 
तो आवश्यक नसण्याची शक्यता अप्रधक असते. हा तपशील वर म्हटलेल्या अनुभवात मुरलेला असतो. 
म्हणून माप्रहतीवजा िवासवणगने जसा हाच तपशील पुरवतात, तसा कलात्मक िवासवणगने पुरवतीलच असे 
नाही. िवास व िदेशप्रवियक तपशील एक िकारे न पुरवताच पुरवला जाईल असे वाटते. पण कलात्मक 
िवासवणगनाला तपशीलाचे बधंन नसते हे सत्य होय. 

 
अशा िवासलेखनाबद्दल रा. प्रभ. जोशी ‘वाटचाल’च्या िास्ताप्रवकात म्हणतात, “मी आतापयंत जे 

िवासलेख प्रलप्रहले, त्यापैंकी काहींचा हा संग्रह आहे. सामान्यपणे ज्याला िवासवणगन सकवा स्थलवणगन 
म्हणतात, तशा िकारचे हे लेख नाहीत. कारण मी कोणत्या मागाने कोणत्या प्रठकाणचा िवास केला आप्रण 
िवासात मला काय सोयी–गैरसोयी आढळल्या, ह्ाचें सकवा एखाद्या प्रठकाणी पाहण्यासारखी कोणती 
स्थळे आहेत ह्ाचें, िवास करू इग्च्छणाऱ्यानंा उपयोगी पडू शकेल असे वणगन ह्ा लेखातं नाही... एखादे 
प्रठकाण पाहून, प्रतथे राहून त्यासंबधंी वाचून–ऐकून मला जे वाटले ते ह्ा लेखातूंन देण्याचा ियत्न आहे. 
मला एखाद्या प्रठकाणासंबधंी जे वाटले, तेच इतरानंा वाटेल असे नाही...” 

 
म्हणजे िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी िवास केलेल्या स्थळासंबधंी अगर िदेशासंबधंी माप्रहती देण्याची व 

तपशील पुरप्रवण्याची जबाबदारी मानलेली नाही, हे स्पष्ट होय. 
 
यािमाणेच दुसरे िवासवणगनकार िा. गंगाधर गाडगीळ आपल्या ‘सातासमुद्रापलीकडे’ या 

िवासवणगनाच्या िास्ताप्रवकात म्हणतात, “हे लेखन करताना कोणत्याही िकारची माप्रहती वाचकाला 
देण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे, असे सामान्यपणे मी मानलेले नाही.”याचा स्पष्ट अथग अशा कलात्मक 
िवासवणगनात िवास व िदेशप्रवियक तपशील पुरवला जातोच असे नाही. 
 
प्रवासवर्णिाची जीविदशणिक्षमता 
 

िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीमागील िप्रक्रयेचा मागोवा घेतल्यानंतर, आपल्याला िवासवणगनात 
जीवन कसे व कुठे अवतरते, त्यातील जीवनदशगनक्षमता व प्रतचे स्वरूप कोणत्या िकारचे असते, हे 
थोडक्यात पाहणे आवश्यक ठरते. िवासवणगनात व्यक्त होणारे जीवन अनेकपदरी असते. इतर 
वाङ मयिकारात जसा जीवनानुभतूीचा उत्कट आप्रवष्ट्कार घडतो, तसा तो येथेही घडतो. िथमतः त्यात 
ित्यक्ष िवासी लेखकाचे िवासी जीवन येते. त्यानंतर िदेशाच्या संदभातील जीवन अवतरते. हे जीवन 
िदेशाच्या व्यग्क्तमत्त्वाशी प्रनगप्रडत असलेले जीवन असेल. प्रशवाय िवासात भेटणाऱ्या नानाप्रवध मानवी 
स्वभावाच्या प्रवप्रवध नमुन्यानंी हे जीवनदशगन, िवासवणगनकार रप्रसकाला घडवीत असतो. यात िवासी 
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लेखकाचे िवासी जीवन येते, म्हणजे िवासातील लेखकाचे जीवनप्रचत्र येणे हा भाग अपप्ररहायग होऊन 
बसतो. म्हणजे लेखकाच्या स्वचप्ररत्राशी संबपं्रधत अशा जीवनाचा आप्रवष्ट्कार त्यात घडतो. हा लेखक एक 
सवगसामान्य माणसासारखा समाजातील एक व्यक्ती तर असतोच, प्रशवाय कलावंत, लेखक असतो. म्हणजे 
दोन्ही दृष्टींनी व्यक्त झाल्याचा ित्यय त्यात येऊ शकतो. 

 
समाज आप्रण साप्रहत्य व तो प्रलप्रहणारा लेखक याचें नाते सनातन असते. लेखक प्रकतीही कल्पनेत 

बोलणारा व जीवनाबद्दल उदासीन वृत्तीचा असला तरी शवेटी त्याला कल्पना करायलाही मानवी जग व 
त्यातील वास्तव आधार देत असते. िवासवणगनात हे मानवी जीवन व त्या संदभातील वास्तव लेखकाच्या 
सतत सोबतीला असते. ते वास्तव ज्या िदेशात तो संचार करतो, त्यापुरते जरी मयाप्रदत असले तरी ते 
लेखकाला, मी वर सुचप्रवल्यािमाणे, अनेक अंगानंी वेगळे असते, म्हणून सतत नवे असते. उदाहरणाथग, 
वरसईकर गोडसेभटजींचे ‘माझा िवास’ हे पुस्तक उदाहरणाकरता घेऊ. हे पुस्तक ‘िवासवणगनपर’ 
पुस्तकातील एक खास आगळे पुस्तक आहे. या आगळेपणाचा थोडासा पप्ररचय इथे करून घेतल्यास वावगे 
ठरत नाही. 
 
‘माझा प्रवास’: एक अल्प पनरचय 
 

‘माझा िवास’ हे पुस्तक िथम एक िवासवणगन असून त्यात आत्मचप्ररत्र, समाजशास्त्र व इप्रतहास 
याचें दाट रंग प्रमसळले आहेत. यात िवासी लेखक श्री. प्रवष्ट्णूभट गोडसे याचें िवासीजीवन प्रचप्रत्रत 
झाल्याचा पुरावा प्रमळेल व िवासवणगनाची जीवनदशगनक्षमताही ित्ययाला येईल. ३० माचग १८५७ रोजी 
लेखक व त्याचा काका पायी व मधूनमधून बलैगाडीने उत्तर भारताच्या िवासाला प्रनघाले आहेत. त्यावरून 
तत्कालीन िवास पायी सकवा बलैगाडीने होत हे कळते. लेखक वरसई कल्याणपासून नाप्रसक, सातपुडा, 
महू उजै्जन, धार, लवाल्हेर, झाशी, कानपूर, बह्मावतग, काल्पी इत्यादी दप्रक्षण भारतापासून मध्य व उत्तर 
भारतात आपल्या काकाबरोबर प्रफरला आहे. कधी रात्रीचा एकटा प्रफरून गाणे ऐकण्याची मजा लुटून 
आला आहे. या िवासातील कटू आप्रण गोड अशा अनुभवानंी त्याला जे जीवनाचे पुढे प्रवदारक, तसेच 
रहस्यमय दशगन घडले आहे, त्याने तो चक्रावनू गेलेला, प्रनयप्रतवादी झालेला प्रदसतो आहे. या पुस्तकाचे 
पप्रहले िकरण पुस्तकाची चप्ररत्रपरता स्पष्ट करील. पुस्तकातील अखंड िवास त्याचं्या जीवनाचेच एक 
अप्रवभाज्य अंग असून, तो हा िवास, जीवन सुखाने जावे, चार पैसे गाठीला मारून घरात“कजग 
विाऋतूतील नदीच्या पाण्यासारखे सकवा जलोदरासारखे फुगू लागले”म्हणून िवासाला प्रनघाला आहे. 
प्रभक्षकुी हा त्याचा व्यवसाय आहे. उत्तरेस बायजाबाई सशदी मोठा यज्ञ करणार असून, त्याला हजर राहून 
काही द्रव्यिाप्ती करावी हा त्याचा हेतू आहे. 
 
अिुभव कटू तसेच गोड 
 

या पुस्तकातील िवासप्रवियक अनुभव ‘कटू’ तसेच ‘गोड’ असे दोन्ही िकारचे आहेत. गोड अनुभव 
म्हणून लेखकाचा िवास प्रपत्यासमान असलेल्या काकाबरोबर झाला आहे. त्यावेळच्या एकत्र 
कुटंुबपद्धतीतील जीवन, िेमाचा ओलावा यात आप्रवष्ट्कृत होतो. त्याला ित्यक्ष झाशीवाल्या राणीचा आश्रय 
प्रमळाला आहे. त्याने लखनौला जाऊन गाणे ऐकले आहे. कॉफी प्यायला आहे. ऐन दुःखाच्या िसंगी 
आजारी काकाला भर अरण्यातून वाहून नेणारा ईश्वरासमान गाडीवाला भेटला आहे. शवेटी तीथगयात्रा 
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करून गंगेची कावड खादंा मारून घरी आणली आहे. साक्षात मृत्यचू्या िसंगातूंन तो अनेक वेळा वाचला 
आहे. 

 
कटू अनुभव म्हणून या पुस्तकात, लेखकाच्या काकाचे आजारपण, बडंवाल्याशंी गाठ, ित्यक्ष 

बडंात सापडणे, बीजनाच्या रूपाने ित्यक्ष मानवी हत्या व इंग्रजानंी त्याबरोबर केलेली लूट पाहणे, 
आश्रयदात्या झाशीवालीची जीवघेणी परवड व पराभव पाहणे, सोबतच्या ब्राह्मणानंी त्याला एकटे अरण्यात 
सोडून जाणे इत्यादी अनेक िसंग व घटना या गं्रथात प्रचप्रत्रत झालेल्या प्रदसतात. त्यामुळे िवासपर गं्रथाची 
जीवनदशगनक्षमता सहज कळून येते. 
 
समाजजीविाचा प्रत्यय 
 

या पुस्तकात तत्कालीन उत्तर (क्वप्रचत दप्रक्षण) भारतीय समाजजीवनाचा अनुभव सखोल रीतीने 
व्यक्त झालेला असून एक ‘समाजजीवन’पर पुस्तक म्हणूनही या पुस्तकाचा गौरव करता येतो. 
उदाहरणाथग, स्त्री-पुरुिसंबधंातील घटना व िसंग हा या पुस्तकाचा एक खास प्रवशिे होय. लेखक प्रलप्रहतो, 
“...बुदेंलखंडाचे पाणी पुरुिासं चागंले नाही. तेथे िंढ फार प्रनपजतात. शकेडा पचंवीस िंढ समजले 
पाप्रहजेत. असेही लोक आढळले की, एखादा पुरुि स्त्रीचे मनात भरल्यास प्रतने आपल्या नवऱ्यास तसे 
सागंावे. नवऱ्याने त्याच्याशी स्नेह वाढवावा आप्रण त्याला आपल्या घरी येण्याजाण्याची वप्रहवाट पाडावी. 
मग एखाद्या प्रदवशी नवऱ्याने कामाचे प्रनप्रमत्त काढून बाहेर जावे व स्त्रीच्या मनात भरलेल्या पुरुिाला आपले 
घर मोकळे करून द्यावे, असा िकार जागोजाग आढळला. कंुप्रटणी बायकाचं्याही जागा असत. सूयास्ताचे 
संधीत प्रकतीएक लोकाचं्या प्रस्त्रया त्या जागी जाऊन आपली इच्छा तृप्त करून घेत. यावरून या शहरात 
व्यप्रभचाराचा फारसा प्रवप्रधप्रनिेध नाही.”[प्रवष्ट्णुभट गोडसे, ‘माझा िवास,’ प्रत. आ. पुणे, १९६१, संपा. सच. प्रव. वैद्य, िस्ता. न. र. 
फाटक, पप्ररप्रशष्ट, पृ. १५२.] 

 
अशा अनेक घटना व िसंग या पुस्तकात आले आहेत. खुद्द लेखकावर आलेला हुशगंाबादेचा 

िसंग, तसेच सासु-सुनेचा संवाद, झाशीच्या राजाचे िढंत्ववणगन, एका शास्त्रीबुवाचा व इतर ब्राह्मणाचंा 
भपं्रगणीशी संबधं या सवग घटना व िसंग या िकारच्या उत्तर व मध्यभारतातील स्त्री-पुरुि संबपं्रधत जीवनाचे 
व तत्कालीन एकंदर समाजजीवनाचे सखोल प्रचत्रण दशगप्रवणारे आहेत. अशा िसंगाचं्या व घटनाचं्या 
प्रचत्रणामुळे या िवासगं्रथाच्या वेगळेपणात व रंजकतेत भर पडतेच; पण त्यामुळे िवासवणगनाची 
जीवनदशगनक्षमता कळून येते. 
 
यािूि सरस व रौद्रभीषर् 
 

याहून सरस व रौद्रभीिण असा या पुस्तकाचा (जीवनदशगनाच्या दृष्टीने) भाग म्हणजे, इ. स. १८५७ 
च्या बडंाची यात आलेली हकीगत व इप्रतहास हे अंग होय. लेखक ित्यक्ष त्यात सापडल्याने या पुस्तकाची 
महत्ता ऐप्रतहाप्रसक दृप्रटष्ट्कोणातून वाढली आहे. त्यात सामाप्रजक, ऐप्रतहाप्रसक व राजकीय जीवनाचा एक 
वेगळा पट व्यक्त झाला आहे. ‘चक्षवैुसत्यं’ पाप्रहलेली एका सामान्य प्रभक्षकुाची, बडंप्रवियक हप्रकगत यात 
येते. एका अथी ते ऐप्रतहाप्रसक रौद्रभीिण क्षणाचें प्रचत्रण वाटते आप्रण तेही अगदी बालकाच्या प्रनरागस 
भपू्रमकेतून. त्यामुळे ‘जीवनदशगना’ची ित्ययकाप्ररता, अपप्ररहायगता व रहस्यमयता कुणाही रप्रसकाला पटावी 
अशीच आहे. आप्रण िवासवणगनातील जीवनदशगनक्षमता कोणत्या ताकदीने येते सकवा येऊ शकते हे पटून 
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जाते. उदाहरणाथग, प्रब्रप्रटशानंी आपल्या कुप्रटल राजकीय नीतीचा अवलंब करून आरंभलेले सुमारे ८ ते ८० 
विांपयंतच्या पुरुिाचें प्रबजन, कू्रर कत्तली, प्रचत्रकूट व इतर प्रठकाणच्या लुटीचे-िसंग, पेशव्याचंा मानहानी 
करणारा छळ, त्याचें हाल, झाशीवालीची अंती झालेली परवड व प्रवदीणावस्था, जाळपोळ, लढाया, 
बडंखोराचंा दारुण पराभव इत्यादी सवग िसंग न घटना लेखकासमोर जीवनमृत्यचेू साक्षात भीिण 
ताडंवनृत्य घडवतात. आप्रण त्याचे दशगन लेखकाला जसे घडते, तसे लेखकाने या पुस्तकातील प्रचत्रणामुळे 
रप्रसकानंा घडवले आहे रप्रसक वाचकाला ते अंतमुगख करायला लावते. तसेच, जीवनाची अपप्ररहायगता व 
रहस्यमयता पटवणारे ठरते. 
 
जीविातील ‘निल’ : गोडसेभटजींचे स्वभावनवशेष 
 

िवासातील या प्रवलक्षण जीवनानुभवामुळे व जाणवलेल्या प्रिलमुळे गोडसेभटजींचे अनेक 
स्वभावप्रवशिे या पुस्तकात व्यक्त झाले आहेत. त्याचा एक गप्रहरा भाग म्हणजे या गं्रथात लेखकावर 
ओढवलेला कोनाड्यातील तरुण स्त्रीच्या उराला ऊर लावनू बसण्याचा िसंग. या िसंगी मुळात सत्िवृत्त व 
सज्जन असलेला लेखक, मृत्यचू्या भयाने आपल्या मनात कामवासना प्रनमाण झाली नाही इतके मृत्यचेू भय 
असते, असे नमूद करून ठेवतो. काकाच्या आजारपणात एकाकी जीवनात मृत्यचूी संगत त्याला जीवनाचे 
व मानवी स्वभावाचे एक वेगळे दशगन घडवते, पण धु्रव नक्षत्र पाप्रहल्यावर सहा मप्रहने मृत्य ू येत नाही हा 
श्रद्धावाद िखरतेने उठून प्रदसतो. आप्रण त्यामुळेच त्याला व आजारी काकाला प्रवनामूल्य वाहून नेणारा 
परमेश्वरासमान गाडीवान त्याला भेटला आहे असे वाटेल. प्रबजनाच्या िसंगी, प्रचत्रकूट व इतर लुटींच्या 
वेळी लढाई पाहताना लेखक मृत्यचू्या जबड्यात राहून त्याच्या कराल दाढाचंा पराक्रम न्याहाळत बसला 
आहे. िवासात अनुभवाला येणारे जीवनातील प्रिल, हे भीिण ना् पाहून लेखक चक्रावनू गेल्यास आप्रण 
िारब्धवादी बनल्यास नवल नाही. जीवनात प्रकतीही ियत्न करा, दैवाची अनुकूलता नसेल तर सवग व्यथग 
होय असा आपल्या जीवनाचा िारब्धवादी प्रनष्ट्किग गोडसेभटजी शवेटी काढतात. काका आप्रण ते प्रफरून 
घरी येतात तेव्हा त्याचं्यापाशी प्रमळवलेला एकही पैसा राहत नाही. शवेटी तीथगयात्रा करून गंगेची कावड 
खादं्यावर मारून पायी घराकडे प्रनघतात. आपल्या आई-वप्रडलानंा व नातेवाईकानंा गंगेचे तीथग पाजून पुण्य 
प्रमळवतात. अशा िकारचे प्रवलक्षण जीवनदशगन ‘माझा िवास’ या िवासवणगनात घडले आहे. त्यावरून 
िवासवणगनाची जीवनदशगनक्षमता कळून यायला वेळ लागत नाही. 
 
प्रवासवर्णिातील मिुष्यस्वभावाचे दशणि 
 

िवासवणगनातील जीवनदशगनक्षमता त्यात अवतरणाऱ्या मनुष्ट्यस्वभावाच्या दशगनानेही पडताळून 
पाहता येते. िवास करणाऱ्या लेखकाला िवासात एखादा िवासी, एखादा वाटाड्या, सोबती सकवा इतरही 
अनेक तऱ्हाचंी व स्वभावप्रवशिेाचंी माणसे भेटतात. त्यामुळे त्याचं्या स्वभावाचे दशगन िवासवणगनात घडणे 
सहज शक्य होते. या संदभात िा. वा. ल. कुळकणी यानंी म्हटले आहे ते साथग वाटते. ते म्हणतात, 
“िवासप्रचत्रणात्मक लेखनात जर प्रवशिे प्रजवंतपणा कशाने येत असेल तर तो त्यातून अगदी सहजगत्या 
घडणाऱ्या मनुष्ट्यस्वभावाच्या प्रवप्रवध दशगनाने... 

 
“...त्यात तो लेखक माणसामंध्ये माणूस या दृष्टीने रंगून जाणारा, माणूस व प्रनसगग ह्ाचें परस्पराशंी 

असणारे जवळचे नाते लक्षात येणारा, जीवनाकडे प्रदलखुलासपणे पाहणारा, थोडक्यात म्हणजे जीवनाचे 
प्रवप्रवधरंगी ना् समरसून आस्वादू इग्च्छणारा कलावंत असेल, तर त्याच्याकडून स्थलदशगनातून 
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सहजगत्या घडणाऱ्या ह्ा व्यग्क्तदशगनाला एक वेगळीच खुमारी येते. ते खरोखरच एका अथाने जीवनाची 
वाटचाल करताना आलेल्या अनुभवांचे प्रचत्रण ठरते, त्याला अथग येतो.” (‘वाटचाल’ पान ५, ६ : 
िस्तावना) 

 
याचा अथग िवासप्रचत्रणात्मक लेखनात मनुष्ट्यस्वभावाच्या प्रवप्रवध दशगनामंुळे त्याची 

जीवनदशगनक्षमता अनेक पटींनी वाढते. इतर वाङ मयिकारािंमाणे िवासवणगनातही मानवी जीवनाचे दशगन 
घडू शकते यात सशंय उरत नाही. परंतु िवासवणगनात िवासी लेखकाला भेटलेली माणसे ही सहज 
भेटलेली असतात आप्रण ज्या िदेशातून लेखक िवास करतो, त्या िदेशाच्या आप्रण िवासाच्या अनुिंगाने 
त्याचें प्रचत्रण येत असते. त्यामुळे त्याला एकिकारचे वेगळेपण येते. वैप्रशष्ट््वान वाटते. यावेळी िवास, 
िदेश आप्रण िवासात काही वेळ भेटलेला मनुष्ट्य हे एकजीव झालेले असतात. त्यामुळे िवासी जीवनातील 
भेटलेली एक व्यक्ती–म्हणून ती व्यक्ती–कायमची लक्षात राहते. एरवी दैनंप्रदन जीवनात आपल्याला खूप 
माणसे भेटत असतात. परंतु िवासात भेटलेला माणूस िवासी लेखकाच्या अनुभवाला अथगपूणगता आणत 
असतो. त्याच्या भेटण्यामुळे त्याचा िवास अथगपूणग होतो आप्रण िवासप्रवियक ‘अनुभवा’ला एक अनुभव 
म्हणून मूल्य िाप्त होते. एका अथी असेही म्हणता येते की, िवासप्रवियक अनुभवाशंी एकजीव होऊन 
गेलेल्या त्या माणसाच्या स्वभावामुळे िवासी जीवनाला व तद प्रवियक अनुभतूीला खास अथगपूणगता िाप्त 
होते. अशा अथगपूणगतेमुळे िवासवणगन इतर वाङ मयिकारािंमाणेच एक महत्त्वाचे ‘वाङ मय’ ठरत असते. 

 
उदाहरणाथग, िभाकर पाध्याचं्या िवासवणगनात भेटणारी मप्रनलाची माणसे, जपानची माणसे, 

माशगल प्रटटो, हबगटग पासीन, प्रचत्रकार जॉजग केट, िा. अनंत काणेकरानंा भेटलेली कॉमे्रड सशडलर, प्रम. 
महंमूद जफ्फर व त्यांची पत्नी, नट व प्रदलदशगक मॅक्लॉव्ह, पु. ल. देशपाडें यानंा ‘अपूवाई’त भेटलेला ‘बॉबी’ 
म्हणजे लंडनचा पोलीस, यहुदी मेहुहीन व त्याची बहीण, ‘पूवगरंगा’तील मप्रणभाई ही सवग माणसे िवासात 
भेटलेली वा पाप्रहलेली माणसे आहेत आप्रण त्याचं्या िवासवणगनातील धावत्या प्रचत्रणानेही ती सहज लक्षात 
राहून जातात. 

 
त्या दृष्टीने श्री. पाध्ये, काणेकर व पु. ल. देशपाडें हे िवासवणगनकार माणूसप्रिय िवासलेखक 

वाटतात. उदाहरणाथग, पु. ल. देशपाडें आपल्या पूवेकडील िवासात म्हणतात, “मी पूवेची वारी केली ती 
जीवनाच्या वाटा प्रनरप्रनराळ्या नादात चालणाऱ्या देशोदेशींच्या अनोळखी वारकऱ्यांना भेटावे म्हणून. आप्रण 
आनंद हाच की माप्रझया जातीचे मला खूप खूप लोक भेटले.” (पाहा ‘पूवगरंग’, दु. आ.,प.ृ ३४७) 

 
िवासी लेखक जाता जाता िवासात पाप्रहलेल्या माणसाचें स्वाभाप्रवक ओढीने जे प्रचत्र काढतो, ते 

प्रचत्र वेगळ्या तऱ्हेने वाचकाच्या लक्षात राहते आप्रण कायगतत्पर, ग्स्थतिज्ञासमान लंडनचा पोलीस ‘बॉबी’ 
िवासवणगनामुळे वाङ मयात प्रचरंजीव होतो सकवा उद्यमशील, प्रनसगगभक्त जपानी त्याच्या देशासप्रहत 
शब्दरूप घेतो. िवासवणगनात मानवी जीवनाचे जे प्रचत्र येते, ते जरी धावते असले तरी त्यातून त्या िदेशाचे 
तेथील समाजजीवनाचे प्रवशिे घेऊन अवतरते आप्रण मानवी स्वभावाचे व माणसाबंद्दलचे कुतूहल वाचनाने 
पूणग होते. हे मानवी स्वभावाचे दशगन देण्याचे काम इतर वाङ मयिकारािंमाणेच घडत असते, असे 
म्हणावयास ित्यवाय नाही. 

 
खरे म्हणजे माणूस हेच जगातले मोठे आियग आहे. ह्ा आियाचा शोध िवासवणगनातही लागू 

शकतो आप्रण त्याबद्दलचे वाचकाचें कुतूहल िवासवणगनेही पुरी करू शकतात. उदाहरणाथग, 
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‘सातासमुद्रापलीकडे’मधील िा. गाडगीळानंी अमेप्ररकन जीवनाचे केलेले प्रचत्रण पाहावे. ते प्रवनोदी 
शलैीमुळे प्रवशिे लक्षात राहते. आप्रण ‘प्रडस्नेलँड’मधील प्रवप्रजगीि ू अमेप्ररकन साकार होतो; तर 
कॅप्रलफोर्मनयातील ‘काही िाणी’ही प्रचरंजीव केल्याचा ित्यय यावा आप्रण अमेप्ररकन जीवनात 
माणसािंमाणेच, घोडे, कुत्री, माजंरे इत्यादी िाण्याचें महत्त्वाचे स्थान लक्षात यावे. 

 
शवेटी हे जग माणसाचें जग आहे. माणसामंुळेच या जगाला शोभा येते आप्रण प्रवरूपताही िाप्त होते. 

परृ्थ्वीतलावरील एखाद्या घनदाट अरण्यसृष्टीचे जीवनप्रचत्र रेखाटत असणारा लेखक, आपल्या लेखनात, 
त्या अरण्याबरोबर एखाद्या तेथल्या माणसाचे प्रचत्र जर रेखाटून गेला तर त्या प्रचत्राला अप्रधक गप्रहरेपणा 
येत असतो. त्याला अथगपूणगता लाभत असते. अथात मानवी व इतर िकारचे जीवन शक्य नसलेल्या 
ग्रहगोलावंरील िवासीजीवन हाही िवासवणगनाचा प्रविय होऊ शकेल. नाही असे नाही. शवेटी तेथील 
ित्यप्रयत असे ते जीवनच असते आप्रण अशा जीवनानुभूतीचा उत्कट आप्रवष्ट्कार करणे हे िवासवणगनपर 
वाङ मयाचे एक िमुख वैप्रशष्ट्् आहे यात संशय राहत नाही. यामुळेच िवासवणगन प्रनप्रितपणे वाङ मय ठरत 
असते असे मला वाटते. 

 
प्रवासवर्णिाची सनचत्रता 
 

िवासवणगनपर वाङ मयाच्या पप्ररशीलनामध्ये, एक गोष्ट सहज दशगनी वैप्रशष्ट्् म्हणून रप्रसकाच्या 
ध्यानात येत राहते. ती म्हणजे त्याची सप्रचत्रता. ही सप्रचत्रता, ‘िवासवणगन म्हणजे िवासपर सप्रचत्र भािण 
अगर व्याख्यान’ या त्याच्या मूळ कोशगत संकल्पनेतही व्यक्त होते. म्हणूनच सप्रचत्रता हा त्याचा एक दशगनी 
प्रवशिे ठरू शकतो. िवासवणगनपर गं्रथातूंन जागोजाग प्रचते्र घातलेली प्रदसतात. ही प्रचते्र तीन िकारची 
असतात. एक : छायाप्रचते्र, दोन :रंगरेिानंी युक्त अशी प्रचते्र, तीन :रेखाप्रचते्र. ही परंपरा अवाचीन 
कालखंडातील िवासवणगनातं अप्रधक प्रदसून येते. उदाहरणाथग, करसनदास मूळजी याचं्या ‘इंललंडातील 
िवास’ या भािातंप्ररत मराठी गं्रथापासून ‘तोकोनोमा’पयंत म्हणजे इ. स. १९६१ पयंतच्या गं्रथात अशी प्रचते्र 
येतात. िा. अनंत काणेकराचं्या ‘आमची माती आमचे आकाश’, ‘प्रनळे डोंगर ताबंडी माती’, ‘सोनेरी उन्हात 
पाचूची बेटे’ या िवासवणगनातं प्रचत्रकार दलालाचंी रंगरेिानंी युक्त अशी प्रचते्र घातली गेली आहेत. पु. ल. 
देशपाडें याचं्या ‘अपूवाई’ आप्रण ‘पूवगरंग’ या गं्रथातं प्रचत्रकार फडणीसानंी आपला कंुचला चालप्रवला आहे. 
त्यामुळे या पुस्तकाचं्या रंगरूपात अप्रधक भर पडलेली प्रदसून येते. छायाप्रचत्राचं्या संदभात ‘आमचा जगाचा 
िवास’ (सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस), ‘नवरंग’ (रमेश मतं्री), ‘माझा युरोपचा िवास’ (पा.ं दा. गुणे) ही 
िवासवणगने छायाप्रचत्राचं्या बाबतीतील उदाहरणे म्हणून सागंता येतील. ही छायाप्रचते्र व्यक्तींची, स्थलाचंी, 
प्रनसगगदृश्याचंी असतात. त्यामुळे िवासवणगन शोभायमान तर होतेच, पण एक ‘वास्तव’दशी ‘वाङ मय’ 
म्हणून त्याकडे पाहता येते. काही िवासवणगनातूंन वस्तंूची, व्यक्तींची व स्थलाचंी रेखाप्रचते्र सकवा रेखाटणे 
अंतभूगत केलेली असतात. त्यामुळे सत्यग्स्थतीची वाचकाला हुबेहूब कल्पना येते. या दृष्टीने करसनदास 
मूळजींचा ‘इंललंडातील िवास’ हा गं्रथ अजूनही लक्षणीय ठरेल. 

 
प्रशवाय िवासवणगनात स्थल, व्यक्ती, घटना, िसंग, एखादे झाड, पाऊलवाट, मूती यांची 

लेखकाने शब्दाने काढलेली शब्दप्रचते्र येतात. ही शब्दप्रचते्र िवासवणगनाला वाङ मय सकवा कला बनवीत 
असतात. उदाहरणाथग ‘प्रहडाल्गोची करमणूक’मधील िारंभीचे ‘मृत्यंुजय महेशा’चे िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी 
काढलेले शब्दप्रचत्र सकवा श्री. िभाकर पाध्ये यानंी काढलेले जपानातील ‘आत्महत्त्येच्या कप्रभन्न काळ्या 
कड्या’चे रौद्रभीिण शब्दप्रचत्र सहजच लक्षात राहून जाते. अशी असंख्य शब्दप्रचते्र िवासवणगनपर 
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वाङ मयात जागोजाग येत राहतात आप्रण िवासवणगनपर वाङ मयाची सप्रचत्रता व्यापक व वेगळ्या 
दृप्रष्टकोणातून रप्रसकाच्या ित्ययाला येते. 

 
अथात िवासवणगनपर वाङ मयािमाणेच सत्याप्रधप्रष्ठत असणाऱ्या चप्ररत्रात व आत्मचप्ररत्रात 

छायाप्रचते्र व व्यग्क्तप्रचते्र येत असतात; पण त्यात येणाऱ्या छायाप्रचत्राचंा अंतभाव आत्मचप्ररत्र लेखकाच्या 
चप्ररत्राला पूरक म्हणून केलेला असतो. त्यामुळे आत्मचप्ररत्रात सकवा चप्ररत्रातही येणाऱ्या छायाप्रचत्राचंा 
समावेश एका वेगळ्या व चप्ररत्राशी प्रनगप्रडत असलेल्या दृप्रष्टकोणाने केलेला जाणवतो. हा दृप्रष्टकोण 
िामुख्याने ऐप्रतहाप्रसक असतो. िवासवणगनाचा दृप्रष्टकोण त्या मानाने स्वैर व कल्पनाप्रधप्रष्ठत असतो. 
िवासवणगनाची सप्रचत्रता ही अप्रधक स्वाभाप्रवक असते म्हणूनच तो िवासवणगनाचा एक दशगनी प्रवशिे मानावा 
लागतो. 

 
प्रवासवर्णिपर वाङ्मयाचा आनवष्कार गद्यातूिच अनधक का? 
 

िवासवणगनपर वाङ मयाचा आप्रवष्ट्कार गद्यातूनच अप्रधक का, या िश्नाचे उत्तर येथेच शोधणे 
आवश्यक वाटते. सवगसामान्यपणे िवासवणगनपर वाङ मयाच्या आप्रवष्ट्काराला गद्य भािाच अप्रधक वापरलेली 
प्रदसते. बाह्तः भासणाऱ्या या वैप्रशष्ट््ात त्याचे आंतप्ररक ममगही लपलेले आहे असे म्हणावयास हरकत 
नाही. िवासवणगन म्हणजे िवासपर सप्रचत्र भािण अगर व्याख्यान असा त्याचा कोशगत अथग आपण पाप्रहला 
आहे. त्याला अनुसरूनही मागे म्हटल्यािमाणे भािणाची अगर व्याख्यानाची भािा गद्य असणे स्वाभाप्रवकच 
होय. दुसरे असे की, िवासवणगनात, गद्य भािेच्या आप्रवष्ट्काराचे िमुख घटक वक्तृत्व, संभािण, कथन, 
प्रनवेदन, भाष्ट्य व स्पष्टीकरण िसंगानुकूल सवगच अवतरत असतात. त्यामुळे िवासवणगन गद्यात अवतरणे 
स्वाभाप्रवक होऊन बसते. काणेकरासंारखा िप्रतभाशाली कवी व त्यांची िवासवणगने या दृष्टींनी 
उदाहरणाकरता घेता येतील. 
 

प्रशवाय िवासवणगन गद्यात अवतरण्याचे िमुख कारण अवाचीन कालातील मुद्रणकला हे होय. 
प्रतच्यामुळे या अवाचीन कालात गद्यवाङ मयाची वाढ झपा्ाने झाली. कोणतेही कथन सकवा प्रनवेदन 
गद्यातून सोईचे होऊ लागले. अवाचीन कालात गद्याच्या आप्रवष्ट्काराला ही मुद्रणकला ही फार मोठे 
वरदानच ठरली आहे. अवाचीन युगात िवासाच्या सुखसोईत व साधनात जशी भर पडत गेलेली प्रदसते, 
तशी िवासकथनाच्या सोईतही भर पडलेली प्रदसून येते. गद्यलेखन बोलल्यासारखे असते. स्पष्टतेवर व 
प्रनवेदनावर भर देणारे असते. आप्रण िवासवणगनपर वाङ मयात िवासप्रवियक अनुभवाचें प्रनवेदन सकवा 
िवासप्रवियक अनुभतूीचे कथन केलेले असते. हे प्रनवेदन सकवा कथन गद्यामध्ये अवतरणे स्वाभाप्रवक होय. 
 
‘शास्त्रीय’ गद्य व ‘लनलत’ गद्य आनर् मराठी समीक्षा 
 

एकंदर गद्याचे ‘शास्त्रीय’ आप्रण ‘लप्रलत’ असे िमुख भेद मराठी समीके्षत करण्यात येतात. ‘शास्त्रीय’ 
गद्य प्रनव्वळ ज्ञान व शास्त्रीय माप्रहती पुरप्रवणारे असते. उदाहरणाथग, प्रवज्ञानाच्या प्रवप्रवध शाखातंील गं्रथातूंन 
अवतरणारे गद्य सकवा प्रनव्वळ ताप्रत्त्वक प्रवचार िसृत करणारे गद्य यात जमा होईल. 

 
पण लप्रलत गद्याचा आश्रय घेऊन जेव्हा एखादी कादंबरी, नाटक, कथा, लप्रलतप्रनबधं, 

व्यग्क्तप्रचत्र, एकापं्रकका हे वाङ मयिकार अवतरतात, तेव्हा ते कलेचा आनंद देणारे रसात्म वाङ मय असते 



 
अनुक्रम 

ही भपू्रमका नाकारता येत नाही. िामुख्याने लप्रलत गद्याचा आश्रय घेऊनच अवाचीन काळातील हे 
वाङ मयिकार अवतरल्याचे दृष्टोत्पत्तीस येते. 

 
िवासवणगनाला आजकालची समीक्षा ‘लप्रलतगद्या’चा एक पोटिकार मानते. उदाहरणाथग, सौ. 

प्रवजया राजाध्यक्षानंी इ. स. १९७० च्या ‘लप्रलतगद्या’चे समालोचन ‘महाराष्ट्र साप्रहत्यपप्रत्रके’त केले आहे. 
त्यात त्या म्हणतात, “१९७० सालचे लप्रलतगद्यही याला अपवाद नाही. लप्रलतगद्य हे अथात स्थूल नाव 
झाले. त्यात प्रवनोद, लघुप्रनबधं, िवासवणगन, व्यग्क्तप्रचत्र असे पोटिकार येतात. या िकारानंा लप्रलत 
गद्यात जमा करण्याची िथा गेल्या काही विांतील.”[प्रवजया राजाध्यक्ष, ‘महाराष्ट्र साप्रहत्यपप्रत्रका,’समालोचन अंक १८१, 

(एप्रिल–मे–जून) १९७२, ‘लप्रलत गद्य’ १९७०, पृ. ९० ते १०२, वरील प्रवधाने, पृ–९९.]पुढे त्यानंी म्हटले आहे... “िवासवणगन व 
व्यग्क्तप्रचत्र यातंही (चागंल्या अथाने) ‘लाप्रलत्य’ असते.” 

 
सौ. राजाध्यक्षाचं्या या प्रवधानातून िवासवणगन, लप्रलतगद्याचा एक पोटिकार मानला गेल्याचे स्पष्ट 

व्हावे. त्यात चागंल्या अथाने लाप्रलत्य असते, याहून त्याला फारसे महत्त्व प्रदले गेलेले नाही, हे स्पष्ट होय. 
 
मराठी वाङ मयात ‘िवासवाङ मय’ म्हणून काही ‘वेगळे वाङ मय’ आहे आप्रण गुणाचं्या व संख्येच्या 

दृष्टीने त्याची त्याला म्हणून एक अग्स्मता आहे याची जाण इ. स. १९७० पयंत मराठी समीके्षला झालेली 
नाही, याचा हा स्पष्ट पुरावा मानता येतो. 

 
साराशं, िवासवणगन हे िामुख्याने लप्रलत गद्याचा आश्रय घेऊन अवतरणारे वेगळे वाङमय आहे, हे 

प्रनप्रित होय. 
 
प्रवासवर्णिपर वाङ्मयाची लेखिशैली 
 

‘िवासवणगन’ हे ‘वेगळे वाङ मय’ आहे असा शब्दियोग केल्यावर या वाङ मयाची ‘लेखनशलैी’ 
म्हणजे प्रलप्रहण्याची पद्धती कोणत्या िकारची असते हे थोडक्यात पाहणे आवश्यक ठरते. िाचीन 
मराठीमध्ये ‘ऋप्रद्धपूरवणगना’सारखे िवासवणगनाचे मूळ रूप दाखप्रवणारे जे गं्रथ आहेत, ते िामुख्याने पद्यमय 
शलैीचा आश्रय करून प्रलप्रहलेले प्रदसतात. यामंध्ये ऋप्रद्धपूरवणगनकाराने गद्याला जवळच व प्रनवेदनाला 
सोईचा असा ओवीछंद वापरला आहे. प्रनरंजनमाधव आप्रण दत्तपदापं्रकत मुकंुद कवी या दोन कवींनी आपली 
िवासवणगने प्रलप्रहताना छंदाचंा व श्लोकांचा वापर केलेला प्रदसून येतो. याचे एक िमुख कारण मुद्रणकलेचा 
अभाव हे एक आहेच. 

 
अवाचीन िवासवणगनाकंडे वळताना या लेखनपद्धतीत आमूलाग्र बदल झालेला प्रदसून येतो. ही 

लेखनपद्धती म्हणजे लेखनशलैी िामुख्याने गद्याचा आश्रय करणारी आहे. यामध्ये मी वर म्हटलेल्या 
मुद्रणकलेच्या प्रकमयेचा वाटा सवगथैव अप्रधक आहे. गद्य प्रनवेदनाला सोईचे व आशयाच्या स्पष्टतेवर भर 
देणारे. आत्माप्रवष्ट्काराला कुणालाही जवळचे. त्यामुळे आपला िवास व त्याचा वृत्तातं कथन करणाऱ्या 
पद्धतीमध्ये प्रनबधंात्मक शलैीचा वाटा िमुख. या ‘प्रनबधंात्मक शलैी’ने प्रलप्रहणारे िमुख िवासलेखक म्हणून 
श्री. गो. प्रच. भाटे व इतर तत्कालीन लेखक अग्रभागी राहतील. 
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प्रनयतकाप्रलकाचं्या िेरणेतून घडलेल्या िवासलेखनामुळे ‘पत्रात्मक’ गद्यशलैीचा आश्रय अनेक शे्रष्ठ 
िवासवणगनकारानंी घेतलेला प्रदसून येईल. त्यांपैकी पप्रहला ियत्न ‘काशीयात्रा’कार हरी गणेश पटवधगन 
याचं्याकडे जातो. त्यानंतर पपं्रडता रमाबाई, न. सच. केळकर, श्री. श्री. रा. प्रटकेकर, श्री. गुणे, म. म. काणे 
याचंी िवासवणगने ‘पत्रात्मक शलैी’चा वापर करताना प्रदसतात. या पत्ररूप लेखनशलैीमुळे, वाचक व 
लेखक याचंी जवळीक साधली जाते. ‘मी आप्रण तू’च्या भािेत लेखक व वाचक एकमेकानंा भेटून 
बोलल्याचा आनंद त्यातून प्रमळून असतो. आपले िवासप्रवियक अनुभव इतक्या लवप्रचक व साध्यासोप्या 
शलैीने प्रलप्रहल्यामुळे वाचक िवासवणगनाकडे स्वाभाप्रवक रीतीने खेचला जातो. प्रशवाय ही पते्र िवासात 
असताना प्रलप्रहलेली असल्यामुळे दैनंप्रदन िवासाचे ताजे प्रचत्र काढणारी व िवासीजीवनाचे प्रचत्र देणारी 
ठरतात. या पत्रामंागील शब्दाशब्दातूंन लेखकाच्या त्यावेळच्या िवासातील मनाचे प्रचत्र देतात आप्रण 
व्यग्क्तत्वाचे रंग खुलून उठलेले आढळतात. त्यामुळे ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ हे काणेकराचें िवासवणगन 
वाचताना त्यावेळचे काणेकर रप्रसकाला अप्रधक कळतात सकवा अनेक अडचणी सोसून ध्येयवादाने िवास 
करणाऱ्या पंप्रडता रमाबाईंचे बोलके प्रचत्र ‘इंललंडचा िवास’ भाग १ ला यामध्ये पाहता येते. इतक्या लवप्रचक 
शलैीत िवासवणगनात रंग भरणारे व आपले प्रवचारतरंग समथगपणे व्यक्त करणारे लेखक म्हणून 
‘काशीयात्रा’ कार पटवधगन, पपं्रडता रमाबाई, श्री. रा. प्रटकेकर हे पत्ररूप शलैीचे िवासवणगनकार म्हणून 
सदैव लक्षात राहतील. 

 
‘लप्रलतलेखात्मक शलैी’चा आश्रय करून आपली िवासवणगने अमर वाङ मय बनप्रवणारे लेखक 

म्हणून आचायग काका कालेलकर, िा. रा. प्रभ. जोशी, अनंत काणेकर, िभाकर पाध्ये, इत्यादी लेखक 
महत्त्वाचे आहेत. िवासलेखन हे वेगळे लेखन आहे–याचा ित्यय या लेखकाचं्या छो्ा िवासलेखातूंन 
सहज येऊ शकतो. या दृष्टीने काकासाहेब कालेलकराचंी ‘आमच्या देशाचे दशगन,’ ‘जीवनलीला’ व 
‘प्रहमालयातील िवास’ ही िवासवणगने छो्ा िवासलेखरूपाचंा मानदंड ठरतील. 

 
क्वप्रचत गोष्टीरूप सकवा कथारूपाचा धागा प्रमसळून िवासलेखनाची पद्धत अवलंबणारे िमुख 

लेखक म्हणून िा. गंगाधर गाडगीळ, िभाकर पाध्ये, िा. रा. प्रभ. जोशी याचं्या िवासलेखनाकडे पाहता 
येईल. या दृष्टीने गाडगीळ याचं्या ‘सातासमुद्रापलीकडे’मधील ‘तरंगता प्रदवस,’ ‘कािी,’ 
‘कॅप्रलफोर्मनयातील काही िाणी’ हे िवासलेख पाहता येतील. श्री. पाध्ये याचं्या ‘तोकोनोमा’त ‘अतामी,’ 
‘प्रचडाचा वृक्ष,’ ‘बाधंा,’ ‘भेट’ हे लेख कथेचा धागा प्रमसळलेले आहेत. ‘वाटचाल’ मधील ‘पळसाची फुले,’ 
‘बझमें-आदब,’ ‘माळव्याच्या स्मृप्रतछटा,’ ‘वऱ्हाडात आडवाटेने’ या िा. जोशींच्या लेखातं कथेचा धागा 
प्रमसळलेला आढळेल. अशा िवासलेखातूंन व्यग्क्तप्रचत्रणावरही भर प्रदलेला प्रदसेल. 

 
रोजप्रनशीचा व स्मृप्रतसंकलनात्मक पद्धतीचा आश्रय करून िवासलेखन केल्याचा पुरावा म्हणजे 

िा. अनंत काणेकर, वा. ब. कर्मणक व वरसईकर गोडसे भटजी याचें लेखन झालेले प्रदसेल. िा. 
काणेकराचें ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे,’ ‘आमची माती आमचे आकाश,’ ‘प्रनळे डोंगर ताबंडी माती’ ही 
िवासवणगने िारंभी दैनंप्रदनीचा आश्रय करून प्रलप्रहलेली आहेत. तसेच श्री. कर्मणक याचें ‘लोकशाहीचे 
माहेर’ हे डेन्माकग वरील पुस्तक दैनंप्रदनीचे रूप दाखवते. श्री. गोडसेभटजींनी आपला िवासानुभव आपल्या 
पुढच्या प्रपढीस कळावा म्हणून प्रलहून ठेवला आहे. दैनंप्रदनीच्या आश्रयामुळे िवासवणगन आत्मचप्ररत्राला 
जवळ जाऊ शकते आप्रण लेखकाचे पारदशगक व्यग्क्तमत्त्व वाचकाला ितीत होते. 
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‘प्रवनोदी पद्धती’चा आश्रय करून आपली िवासवणगने प्रलप्रहणारे लेखक म्हणून ‘थालीपीठ’कार ग. 
स. मराठे, जयवंत दळवी, पु. ल. देशपाडें, गंगाधर गाडगीळ आप्रण बाळ गाडगीळ हे लेखक लक्षात 
राहतात. या दृष्टीने ग. स. मराठे याचंा मान पप्रहला मानावा लागेल. ही प्रवनोदी लेखनशलैी लेखकाचं्या 
शुद्ध वाङ मयीन दृप्रष्टकोनाचा स्वच्छ पुरावाच होय. या प्रवनोदी शलैीमुळे पाप्रहलेल्या िदेशातील जीवनावर 
प्रवनोदाचे कलम करून त्यातील प्रवसंगती प्रटपणे हे थोर िप्रतभाशाली लेखकाचे कायग वरील लेखकानंी 
केलेले आहे. जयवंत दळवी, बाळ गाडगीळ हे महत्त्वाचे लेखक आपली अनुक्रमे ‘लोक आप्रण लौप्रकक’ 
व‘प्रसगरेट आप्रण वसंतऋतू’ ही िवासवणगने वेगळ्या प्रवनोदप्रमप्रश्रत शलैीने सादर करतात आप्रण अमेप्ररकन 
जीवन रंगवतात. ‘थालीपीठ’कार जमगनीच्या िवासावर प्रवनोद फुलवतात. (अथात तो बराच कृप्रत्रम झाला 
आहे!)‘अपूवाई’ हे पु. ल. देशपाडें याचें िख्यात िवासवणगन प्रवनोदी शलैीच्या िवासवणगनांचा मानदंडच 
ठरेल, इतके अपूवग उतरले आहे. 

 
साराशं, िवासवणगनपर वाङ मयाची लेखनशलैी (१) पद्यात्मक, (२) पत्ररूप गद्याचा आश्रय 

करणारी, (३) रोजप्रनशीच्या स्वरूपाची (४) स्मृतीसंकलनात्मक, (५) छोटी लेखरूप, (६) प्रनबधंात्मक 
स्वरूपाची, (७) कथारूप धागा प्रमसळणारी, तसेच (८) प्रवनोदी स्वरूपाची अशी प्रवप्रवध िकाराचंी प्रदसून 
येते. आप्रण त्यामुळेच िवासवणगनपर वाङ मय एका वेगळ्या िकारचे वाङ मय आहे, याचा पुरावा प्रमळतो. 

 
या लेखनपद्धतीबरोबरच, ित्येक िवासवणगनकाराचे व्यग्क्तमत्त्व प्रभन्न असल्यामुळे आप्रण त्याचंा 

िवासप्रवियक अनुभव व त्याकडे पाहण्याचा दृप्रष्टकोण प्रनराळा असल्यामुळे त्याचंी िवासवणगने वेगवेगळी व 
पथृगात्म वाटतात. उदाहरणाथग युरोपवरील बरीच िवासवणगने सागंता येतील. यातील पु. ल. देशपाडें याचें 
‘अपूवाई’ वेगळे आप्रण िा. पा.ं दा. गुणे याचें युरोपच्या िवासाचे वणगन वेगळे. मुळात व्यग्क्तपरत्वे बदलणारा 
शलैीभेद हाच या िवासवणगनाचं्या वेगळेपणापाठीमागील िमुख घटक आहे. 

 
या शलैीमुळेच िवासवणगनातील ित्येक िसंग, घटना, व्यक्ती, िदेश वा स्थळ याचंी शब्दानंी 

काढलेली प्रचते्रही वेगवेगळी वाटतात. म्हणजे िसंगवणगन करणारी शलैी प्रनराळी, घटना-वणगन करणारी 
शलैी प्रनराळी व व्यग्क्तवणगन करणारी शलैी प्रनराळी व एखादी आख्याप्रयका सागंणारी शलैी प्रनराळी. 
त्यामुळे िवासवणगन एकाच वेळी प्रनबधंवजा असेल, कथात्म असेल पत्ररूप असेल, व्यग्क्तप्रचत्रणात्मक 
असेल, लप्रलतलेखरूप असेल, आत्मप्रचत्रात्मक असेल–असा वेगळा व प्रवप्रचत्र ित्यय काही िवासवणगने 
वाचताना येत राहतो. लेखकापाशी मात्र अिप्रतम प्रनवेदन वा कथनशलैी असल्याप्रशवाय िवासलेखन 
करायला नको. कारण िवासवणगनकाराची लेखनशलैी एकाच वेळी प्रनबधंकाराची, कथाकाराची, कवीची, 
शब्दप्रचत्रकाराची, व्यग्क्तप्रचत्रण करणाराची, आत्मचप्ररत्रकाराची, प्रनसगगप्रचत्र रेखाटणाराची, 
भाष्ट्यकाराचीही असते. अशा संप्रमश्र स्वरूपाच्या लेखनशलैीचा आश्रय करणारा लेखकच यशस्वी 
िवासवणगनकार असू शकेल. 

 
प्रवासवर्णिातिी रसनिष्पत्ती व कािी सानिक्त्यक गुर् 
 

वर प्रववेप्रचलेल्या शलैीमुळे, तसेच िवासवणगनपर लेखनाला ‘वाङ मय’ बनप्रवणाऱ्या 
िप्रतभाशक्तीमुळे, त्यातील जीवनानुभतूीच्या उत्कट आप्रवष्ट्कारामुळे, त्यात व्यक्त होणाऱ्या प्रवप्रवध िकारच्या 
मानवी स्वभावदशगनाने, िदेशाच्या प्रजवंत दशगनामुळे व इतर अनेक िकारच्या घटकतत्त्वामंुळे 
िवासवणगनातही रसप्रनष्ट्पत्ती सहज शक्य होते आप्रण इतर साप्रहत्यगुणाचें व लाप्रलत्याचेही दशगन घडते. ही 



 
अनुक्रम 

रसप्रनष्ट्पत्ती मानवी जीवनातील स्थायीभावांना आव्हान प्रमळाल्यामुळे जशी प्रनमाण होते, तशीच, 
वण्यगिदेशावर मानवी भावनाचंा आरोप लेखकाकंडून होत असल्यानेही प्रनमाण होते. उदाहरणाथग, ‘अतामी’ 
हे ‘तोकानोमा’तील पप्रहले िकरण या दोन्ही दृष्टींनी पाहता येईल. ‘अतामी’ हे जपानमधील मधुचदं्राचे 
प्रठकाण आहे आप्रण जपानच्या प्रनसगगसौंदयाचा साक्षात्कार प्रतच्या रूपातून झालेला श्री. पाध्यानंी प्रचप्रत्रत 
केला आहे. प्रतच्या भौगोप्रलक वैप्रशष्ट््ावंर मानवी भावनाचंा आरोप करून प्रतला रप्रसक अप्रभसाप्ररकेसारखी 
चालती-बोलती केल्याचा ित्यय रप्रसकाला सहज येऊन जातो. 

 
ित्यक्ष जीवनानुभतूीचा उत्कट आप्रवष्ट्कार िवासवणगनात जेव्हा घडतो, तेव्हा वर उदाहरण म्हणून 

घेतलेले श्री. गोडसेभटजींचे ‘माझा िवास’ हे िवासवणगन नमुना म्हणून पाहता येईल. ते करुण, रौद्र, वीर, 
भयानक, भक्ती, शृंगार इत्यादी रसाचंी प्रनष्ट्पत्ती सहज साधताना प्रदसते. उदाहरणाथग लेखकाने वणगन 
केलेला काकाच्या आजारपणाचा िसंग करूणरसाचे उदाहरण होय. या िवासवणगनातील लढाया, लुटींची 
वणगने, बडंवाल्याचंा छळ, प्रबजनवणगन इत्यादींची वणगने वीर, रौद्र, भयानक, करुण इत्यादी रसाचंा एकात्म 
ित्यय देतील. लेखकावर ओढवलेला हुशगंाबादेचा िसंग, त्याने ऐकलेला सासू-सुनेचा संवाद शृंगाररसाचे 
उदाहरण म्हणून सागंता येईल. गंगेची कावड घरी आणण्याचा िसंग, भक्ती व श्रद्धा व्यक्त करील. 

 
प्रनसगावर मानवी भावनाचंा आरोप करून िदेश चालताबोलता केल्यावर तो आपली सुखदुःखे 

माणसासारखी बोलू लागतो. या दृष्टीने श्री. पाध्याचं्या ‘उडता गाप्रलचा,’ ‘तोकोनोमा,’ ‘अगस्तीच्या 
अंगणात’ यातंील प्रनसगाची अिप्रतम वणगने साक्ष पटवून जातील. उदाहरणाथग, वर नमूद केलेले ‘अतामी,’ 
‘प्रचडाचा वृक्ष,’ ‘बाधा,’ ‘भेट’ ही ‘तोकोनोमा’तील िकरणे शृंगाररसाचा करुण पण रम्योदात्त साक्षात्कार 
घडवतील. ‘प्रचडाचा वृक्ष’ या ितीकात्म िवासलेखात जपानी संस्कृतीतील प्रनसगगभक्ती पटते व या वृक्षाच्या 
साक्षीने“जपानी वाङ मयात उजळलेल्या एका िेमकथेचा िारंभ या झाडाखाली झालेला आहे,”असे या 
झाडाचे माहात्म्य वणगन झालेले प्रदसून येते. 

 
श्री काकासाहेब कालेलकराचंी ‘जीवनलीला’ वाचताना लोकमाता नद्या मातृत्वाच्या रूपात 

भारतीयानंा जणू जीवनरसच पाजतात असे म्हणता येईल. त्यातील वत्सलता व राष्ट्रभक्ती रप्रसकाचं्या 
ित्ययाला आल्यावाचून राहणार नाही. श्री. काकासाहेब कालेलकराचंी जवळजवळ सवगच िवासवणगने 
प्रनसगाशी एकजीव होऊन त्याच्याशी संवाद साधणाऱ्या कवीची वाटतील. प्रनसगातील सचेतन व अचेतन 
वस्तंूवरील मानवी भावनाचंा आरोप साधणे हे कप्रविप्रतभेचे लक्षण होय. ‘अपूवाई’तील हास्यरस खासच 
लक्षणीय मानावा लागतो आप्रण म्हणूनच ‘वाक्यं रसात्मकं काव्यं’ या पपं्रडत प्रवश्वनाथाच्या व्याख्येिमाणे 
िवासवणगनात रसप्रनष्ट्पत्ती घडणे वारंवार शक्य असते. 
 
प्रनतभासामर्थयण व शैलीची प्रत्ययकानरता 
 

प्रशवाय, िवासवणगनकता आपल्या लेखनशलैीने, आपल्या िवासप्रवियक अनुभतूीचे साक्षात प्रचत्र 
रेखाटतो, तेव्हा येणारे िप्रतमासामर्थ्यग“िवासवणगन कप्रवतेसारखी एक स्वतंत्र वाङ मयीन प्रनर्ममती असते,”हे 
पटायला वेळ लागत नाही. उदाहरणाथग, िभाकर पाध्याचं्यामधला िवासी, िवासातील सौंदयाची ितीती 
कवीच्या साक्षात्काराने कशी प्रटपतो पाहा: 
 



 
अनुक्रम 

“संध्याकाळ झाली, उजेड सरला, रात्रीच्या छाया पसरल्या की, प्रकओटोच्या आत्म्याची पावले 
प्रजऑनच्या प्रदशनेे पडू लागतात. प्रकओटोच्या संस्कारमय जीवनाचा तेथला तो गोड झंकार ऐकायला त्याचे 
कान आतुर झालेले असतात. प्रजऑनमध्ये आता अस्फुट अंधारच आहे. काम्ाचं्या कंुपणामागील घरे 
बदंच आहेत. त्याचं्या फटीतून येणारा उजेड मंद आहे. त्याने अंधार शहारला आहे. सारे कसे स्तब्ध आहे. 
एखाद्या घरातून संगीताचा अस्पष्ट स्वर येतो, त्याने स्तब्धताच थरारली आहे. वातावरण मोहरले आहे. 
प्रकओटोच्या आत्म्याचे अंतःकरण कसल्यातरी अबोध अपेके्षने आतुर बनते. दृष्टी अंतराळात पाहते, त्याचे 
पाऊल अधातंरी पडते. वृत्ती कशाने तरी, ज्याचा अथग कळत नाही, बोध होत नाही, प्रदशा समजत नाही, 
पण जे हवेहवेसे वाटते, ज्याच्याप्रशवाय मन प्ररते प्ररते वाटते, अशा कशाने तरी भरून जाते. या वृत्तीने दृष्टी 
मोहरते, अंतरंग शहारते, प्रनराशा गोड वाटते, अपेक्षा आतुरते आप्रण पचंेंप्रद्रये पार्मथवापलीकडच्या अनुभवाचे 
कण प्रटपू लागतात आप्रण मग, एका घराचे दार सरकते, उजेडाची प्रतरीप बाहेर येते, बदं कवाड उघडते 
आप्रण वातावरणाला एकदम सुरंगीच्या कळा येतात. कोण ही?शवंेतीच्या फुलानंी फुललेला प्रकमोनो, 
जरतारीने झगमगणारी ओबी, तकतकीत केशकलापाचा डौलदार शृंगार, काजळलेले डोळे, फडफडणाऱ्या 
पापण्या, हातातल्या कागदी कंप्रदलाच्या उजेडाने उजळलेले अंग, प्रकमोनोच्या लयीत लय प्रमळवनू 
टाकलेले पाऊल. अशी ही मतूी बोलत नाही, बघत नाही, इकडेप्रतकडे करीत नाही, स्वतःच्या मागाने 
जाते. आपले मन मलुध होते. आपली अस्फुट अपेक्षा क्षणभर थबकते, दुसऱ्या क्षणी खुशालते आप्रण मग 
नुसतीच हुरहुरते. पण प्रकओटोचा आत्मा ओळखतो. त्याची पावले पडू लागतात. (पाहा, पान १६४ 
‘प्रकओटो’ – ‘तोकोनोमा’) 

 
श्री. पाध्यानंी या प्रठकाणी जपानमधील ‘प्रकओटो’च्या आत्म्याची पावलेच जणू शब्दरूप केलेली 

प्रदसतील. रंगरूप, रस, स्पशग आप्रण नाद या संवेदनानंा एखाद्या कवीिमाणे उपरोक्त वणगनात त्यानंी प्रजवंत 
केल्याचा साक्षात्कार रप्रसक वाचकाला यावा. श्री. पाध्ये याचं्या शलैीचे िप्रतमासामर्थ्यग आप्रण ित्ययकाप्ररता 
सहजच पटावी. असे अनेक नमुने या गं्रथात पाहता येतील. यावेळी प्रनसगातील एकतेचा ित्यय 
पाध्याचं्यामधील कवीला िवासवणगन करताना कसा आला आहे, हे कळून यावे. 
 
नचत्रमयता 
 

यातून प्रनमाण होणारी िवासवणगनांची प्रचत्रमयता त्याचं्या सौंदयात जशी भर टाकते, तशीच 
रसप्रनर्ममती साधण्याला कारणीभतू होत असते. उदाहरणाथग– 

 
“प्रवमानातून समुद्रदशगन म्हणजे एक अनपेप्रक्षत अनुभव असतो. एखाद्या कू्रर, राक्षसी 

अंतःकरणाच्या माणसाच्या चेहऱ्यावर खोटी मादगवता पसरावी तसे वाटते. खाली पोलादाचा अगर प्रशशाचा 
लाबंच लाबं प्रनिल पत्रा पसरला आहे आप्रण त्यावर मधूनच थोडीशी अगदी हळुवार अशी पाढंरी हालचाल 
सुरू आहे असे प्रदसते. समदु्राचे पाणी फारच खवळलेले असले तर एखाद्या शातं, संथ जलाशयावर 
वाऱ्यामुळे लहरींची माया पसरावी तसे वाटते. ‘दुरून डोंगर साजरे’ या धतीवर ‘दुरून समुद्र गोप्रजरे’ अशी 
एखादी म्हण या प्रवमानयुगात जन्माला येण्यास हरकत नाही.” (पाहा, पान ८–९ ि. १ ‘उडता गाप्रलचा’) 

 
प्रवमानातून समुद्रदशगनाचा हा ित्यय श्री. पाध्ये यानंी प्रचत्रमय भािेत रेखाटला आहे, असे म्हणता 

येईल. समुद्रावर मानवी भावनाचंा आरोप प्रवलक्षण रीतीने साधल्याचा ित्यय येतो आप्रण िवासलेखकाच्या 



 
अनुक्रम 

सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्तीने प्रकती दूरवरचे दृश्य प्रटपता येते, हेही पाहता येते. िप्रतभाशाली लेखकाचें पाहणे असे 
प्रनराळेच असते, असे मानणे भाग होय. 

 
दुसरे उदाहरण श्री. गंगाधर गाडगीळाचें घेऊ. गाडगीळ व्हेप्रनसदशगन घेताना प्रलप्रहतात: 
 
“कालव्याच्या कडेला उभी असलेली घरे भतुकाळात रमली आहेत. त्याचं्या सज्ज्यावंर संगमरवरी 

नक्षीकाम आहे. त्याचं्या दरवाज्यावंर बाकदार कमानी आहेत. त्याचं्या प्रखडक्यावंर नजर गुंतप्रवणारी, 
चाळवणारी दगडी जाळी आहे. अशाच एका जाळीतून डेस्डेमोनाने सरळ मनाच्या ऑथेल्लोला पाप्रहले आप्रण 
त्याने आपल्या रागंड्या बाहुपाशात घेतल्यावर त्याचे चुंबन घेण्याकप्ररता जेव्हा ती वर मान करून मागे 
झुकली, तेव्हा प्रतच्या शरीराला आलेला मोहक बाक इथल्या कोठल्यातरी कमानीत कोरलेला आहे का, ते 
माझी नजर शोधते आहे.” (पाहा, ‘सातासमुद्रापलीकडे,’ि. ५, पान ५०) 

 
यातील कल्पकता प्रचत्रमयता आप्रण वण्यगप्रवियाशी तदू्रपता हे गुण लक्षणीय ठरावेत. शृंगाररस 

सूचकताही सूज्ञास कळावी. 
 
म्हणून िवासवणगन ही एक कप्रवतेसारखीच स्वतंत्र प्रनर्ममती वाटते. व ित्ययकारी वणगनशलैीमुळे 

िवासपर वाङ मयात रसप्रनष्ट्पती घडणे सहज शक्य होते. ‘रंग’ सकवा ‘रूप’ रस, स्पशग, शब्द आप्रण गंध या 
संवेदनाचंी तृप्ती करण्याचे सामर्थ्यग िवासवणगनालाही येते. असे िवासवणगन एक कलात्मक िवासवणगन 
असते. ते िप्रतभाशाली लेखकच प्रलहून जात असतो. श्री. पु. ल. देशपाडें म्हणतात त्यािमाणे, 
“...िवासवणगन हा नुसता त्या िदेशाचा फोटो सकवा प्रनजीव मॅप्रजक लँटनग अगर माप्रहतीपट नव्हे. प्रवप्रवध 
संस्कारानंी नटलेले मानस तो देश सहडताना कसे फुलून आले, कुठे कोमेजले, कसे उफाळले याचे ते एक 
हृद्य दशगन असावे. आप्रण म्हणूनच एका स्थळाची शकेडो िवासवणगने होऊ शकतात. ही एक कप्रवतेसारखीच 
स्वतंत्रप्रनर्ममती आहे.”[पु. ल. देशपांडे, ‘लाल नदी–प्रनळे डोंगर,’ ले. वसंत अवसरे, प. आ, पुणे १९६४, िास्ताप्रवक ओळख, पृ. ७–८] 

 
❋ 
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–५– 
प्रवासवर्णि:एक वेगळा वाङ्मयप्रकार कसा? 

 
“माझ्या अनुभवात जे काही सलग आकार मला आढळले, 
ते या स्फुट लेखनातून मी व्यक्त केले आहेत. अनुभवाचं्या 
िकृतीनुसार या लेखनाचे घाट वेगवेगळे आहेत.” 

 
–गंगाधि गाडगीळ 

 
िवासवणगनाच्या वाङ मयीन रूपप्रसद्धीच्या मूळ घटकांची चचा मागील िकरणातूंन केल्यावर, तो 

एक वेगळा वाङ मयिकार होऊ शकेल काय, या िश्नाची चचा गं्रथप्रवियाच्या अनुरोधाने करणे क्रमिाप्त 
ठरते. अथात, यासाठी मुळात वाङ मयिकार कशाला म्हणायचे, केव्हा म्हणायचे, या िश्नाचंी उत्तरे शोधणे 
अपप्ररहायग आहे. 
 
वाङ्मयातील घाटसंकल्पिा 
 

‘वाङ मयिकार’ म्हणजे ‘वाङ मयाचा िकार’ सकवा ‘वाङ मयातील िकार’ असे दोन्ही अथग 
संभवतात. मुळात ‘वाङ मयिकार’ हा शब्दियोग Kind of Literature सकवा Form of Literature या इंग्रजी 
शब्दाचा पयाय शब्द मानला जातो. या शब्दाचा ध्वन्यथग वगीकरणसूचक आहे. कारण वाङ मयिकार 
वाङ मयाच्या वगीकरणासाठी सकवा वाङ मयप्रवश्वातील वेगळेपणासाठी मदत करतात असे प्रदसेल. 
उदाहरणाथग, ‘ही कादंबरी आहे’ असे कादंबरीवाङ मयाला म्हणतात, ‘कादंबरी हा एक वाङ मयाचा वेगळा 
िकार आहे’ असे त्यातून आपोआप प्रसद्ध होते. 

 
अशा वगीकरणाच्या पाठीमागे महत्त्वाचे कारण िा. रा. श्री. जोगानंी म्हटल्यािमाणे, “चचाप्रवियाचे 

वगीकरण करून त्यास व्यवग्स्थत असे स्वरूप देण्याची माणसाची स्वाभाप्रवक िवृत्ती हे आहे.” (पाहा, 
‘अप्रभनव काव्यिकाश’ ५ वी आ.,१९६६, ि. ११, पान २४५)“वाङ मयातच लप्रलत व लप्रलतेतर असे दोन 
स्थूल प्रवभाग पाडून समाधान न होणारे लेखक त्या लप्रलत वाङ मयातच म्हणजे साप्रहत्यात, काव्य, नाटक, 
कादंबरी, लघुकथा इत्यादी आणखीही प्रवभाग ज्या कारणाने कप्ररतात, त्याच कारणाकप्ररता काव्यामध्येही 
उपप्ररप्रनर्मदष्ट िकार ते करीत असतात. केवळ वाङ मयातच नव्हे तर इतर कोणत्याही लप्रलतकलेत ही गोष्ट 
खरी आहे.” (पाहा, अप्रभनव काव्यिकाशातील चचा, िा. जोग) 

 
साप्रहत्यसृष्टीचे व्यवहारसौकयग, चचेची सोय, कोणत्याही गोष्टीला वगीकरणाने व चचेने व्यवग्स्थत 

स्वरूप देण्याची माणसाची स्वाभाप्रवक िवृत्ती या गोष्टी वाङ मयिकार पाडण्यापाठीमागे जशा असतात, 
त्याचिमाणे रप्रसकाची रप्रसकता व बुप्रद्धमत्ता त्यामागे कायग करत असते असे वाटते. त्यािमाणेच, वाङ मयीन 
अप्रभरुचीचा घटक व प्रचप्रकत्सक वृत्तीचा गुण जो रप्रसक बुद्धीमध्ये वावरतो, त्यामुळे रप्रसक वाङ मयिकार 
पाडीत असतो. नाहीतर सवग वाङ मयच असते. पण ‘मला भावकप्रवता आवडते’ अगर ‘नावडते,’मला ‘कथा 
आवडते’ अगर ‘आवडत नाही’ अशी प्रवधाने रप्रसकानंी केली नसती आप्रण वाङ मयाच्या अभ्यासकानंी त्याचंा 
वेगवेगळे वाङ मयिकार म्हणून अभ्यास केला नसता. लप्रलत साप्रहत्यातील गं्रथाचें त्या दृष्टीने गं्रथालयात 
वगीकरणही झाले नसते.! 
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तेव्हा, असा िकार (फॉमग) म्हणजे काय?तो केव्हा मानायचा?या िश्नाचे उत्तर िथम 
शोधल्याप्रशवाय, ‘िवासवणगन’ हा ‘वेगळा वाङ मयिकार’ आहे या मुद्दयाचे समपगक उत्तर आपण देऊ 
शकणार नाही. म्हणून ‘फॉमग’च्या संकल्पनेचे स्वरूप काय?याचा थोडा मूलभतू प्रवचार करणे आवश्यक आहे 
असे मला वाटते. 

 
‘फॉमण’ या शबदाचे कािी अर्ण 
 

(१) एनसायक्लोपीप्रडया प्रब्रटाप्रनकात ‘फॉमग’चा वाङ मयीन अथग पुढीलिमाणे प्रदला आहे: In 
Literature, form is the schema or structure that a writer chooses for the presentation of his 
matter. e. g. novel, short stor...etc...” [Encyclopaedia Britannica 1970, Volume 9, Page no. 626.]याचा अथग 
असा की, वाङ मयामध्ये ‘फॉमग’ म्हणजे लेखकाने आपल्या आशयाच्या अप्रभव्यक्तीसाठी अंमलात आणलेला 
आराखडा सकवा आकृतीबधं, जसा कादंबरीचा, लघुकथेचा इत्यादी. (आकृतीबधं आपल्या आशयाच्या 
अप्रभव्यक्तीसाठी लेखकाकडून वापरला जातो. 
 

(२) प्रशपलेच्या वाङ मयकोशातील अथग अप्रधक मूलगामी आहे. ‘फॉमग’बद्दल तो म्हणतो: 
 

“Form means The character of an object as experienced or the structure into which 
the elements of an experience or a thing are organized. (G. Gestalt, e. g. “Gestalt 
Psychology”) The concept of form, or obvious analogues, is older than the earliest 
documents fo critical theory, and occurs in the east as generally as in west, esp. in 
speculation about the process of creation (par execllence, creation of world by God or 
Gods), in which the mental notion or image of a thing to be produced is regarded as the form 
or formal principle of that thing (‘Dictionary of World Literature,’ Page 250) 
 

प्रशपलेच्या म्हणण्याचा आशय असा की, एखाद्या कलाकृतीचा आकार सकवा ‘घाट’ म्हणजे वस्तूच्या 
प्रवशिे लक्षणाचा आलेला ित्यय सकवा ज्या रचनेमध्ये अनुभवाचा सकवा एखाद्या वस्तूचा मूलस्त्रोत (मूलद्रव्य) 
आकारबद्ध झाला आहे– अशी रचना सकवा ‘बपं्रदशी’ सकवा ‘आकृप्रतबधं.’आकृतीबधंाची सकवा घाटाची 
संकल्पना ही टीकाशास्त्राच्या प्रलप्रखत प्रसद्धातंापेक्षा आधीची सकवा जुनी आहे आप्रण पूवेकडील व 
पप्रिमेकडील (साप्रहत्यात)ती सवगसाधारणपणे सारखीच आढळते. प्रवशिेतः प्रनर्ममप्रतिप्रक्रयेचा प्रवचार 
करताना एखाद्या वस्तूची मानप्रसक कल्पना सकवा आकृती हाच प्रतचा पुढे प्रनमाण होणाऱ्या आकाराचा 
मूलाधार असतो. (उदाहरणाथग, प्रवश्वप्रनर्ममती करणारे देव सकवा देवता याचं्या मनात िथम प्रवश्वाची कल्पना 
सकवा आकृती असावी तसे.) 
 

या घाटाची संकल्पना प्रशपलेने गेस्टाल्ट म्हणजे आकृप्रतवादी सकवा रूपवादी मानसशास्त्रीय पथं व 
त्या मानसशास्त्राच्या प्रववेचनाचा आधार घेऊन प्रदली आहे–हे स्पष्टच आहे. यात“वाङ मयीन ‘घाट’ सकवा 
‘आकृप्रतबधं’ अगर ‘आकार’ िथम मनात उद भवतो.”या प्रवधानाचे ममग लक्षात घेणे आवश्यक होय. हे मन 
कलाकृती प्रनमाण करणाऱ्या कलावंताचे, तसेच ती कलाकृती आस्वादणाऱ्या रप्रसकाच्या मनात प्रतचा 
‘आकार’ सकवा ‘घाट’ एकात्म रीताने जाणवतो असाही अथग या प्रठकाणी ध्वप्रनत होत आहे.[मी आधाराला 
घेतलेली श्री. प्रशपलेच्या‘वाङ मयकोशा’ची आवृत्ती इ. १९४३ मधील आहे. Gestalt सकवा ‘गेश्टाल्ट’ हा मूळ जमगन शब्द आहे. त्याचा अथग ‘घाट’ 
सकवा ‘रूप’ सकवा फॉमग असाच आहे. ‘गेश्टाल्ट’ म्हणजे “आकृप्रतवादी मानसशास्त्रीय पंथ”होय. सकवा “प्रवश्लेिणप्रवरोधी मानसशास्त्रीय पंथ” होय. 
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“जे िबंधस्वरूप आहे आप्रण रूपात्मकही आहे, त्याला गेश्टाल्ट म्हणणेच योलय होईल.” असे श्री. िभाकर पाध्ये ‘मढेकरांची सौंदयगमीमांसा’, पान 
९३ वर म्हणतात. (मढेकर हे अवाचीन समीके्षतील पप्रहले रूपवादी मीमांसक.)] 
 

तसेच ‘पूवेकडील व पप्रिमेकडील साप्रहत्यप्रवश्वात फॉमगची म्हणजे घाटाची संकल्पना सनातन व 
समान स्वरूपात प्रदसते.’या प्रशपलेच्या प्रवधानालाही एक गप्रहरा अथग आहे. तसेच ‘घाटा’च्या संकल्पनेच्या 
कलाकृतीच्या प्रनर्ममप्रतिप्रक्रयेशी असणारा संबधंही इथे स्पष्ट होत आहे. 
 
प्लेटो व ॲनरस्टॉटल 
 

या घाटाच्या सकवा आकृप्रतबधंाच्या संकल्पनेचा जनक प्लेटो हा ग्रीक तत्त्वज्ञ मानला जातो आप्रण 
प्रतचा िवतगक व िसारक म्हणजे त्याचा प्रशष्ट्य ॲप्ररस्टॉटल हा िख्यात ग्रीक तत्त्वज्ञ होय. प्लेटोने आपल्या 
‘प्ररपग्ब्लक’ या िख्यात गं्रथात ‘इप्रमटेशन’च्या (‘अनुकृती’ च्या) प्रसद्धातंाने ही कल्पना िथम माडंली व 
चचेमध्ये आणली आप्रण आपल्या आदशग राज्यव्यवस्थेतून कलावंतानंा घालवनू द्या म्हणून सापं्रगतले. कारण 
हे कलावंत प्रवश्वातील सुंदरसुदंर गोष्टींचे आपल्या कलाकृतींतून अनुकरण करतात व जगातल्या लोकानंा 
फसवतात. [J. T. Shipley, ‘Dictionary of World Literature’, Page 250.] त्यामुळे प्लेटोच्या आदशग राज्यात कलावंतानंा 
स्थान नाही! 
 

या संदभात िा. गो. प्रव. करंदीकर म्हणतात, “...अनुकृतीच्या प्रसद्धातंाचे जनकत्व प्लेटोकडे 
जाते. ॲप्ररस्टॉटलने तीच कल्पना अप्रधक प्रनप्रित स्वरूपात माडंली आप्रण त्या आधाराने लप्रलतकलाचें 
व्यवच्छेदक लक्षण स्पष्ट करून साप्रहत्यशास्त्राच्या दृष्टीने उपयुक्त असे वगीकरण केले. [गो. प्रव. करंदीकर, भािां. 
‘ॲप्ररस्टॉटलचे काव्यशास्त्र’, प. आ., मुंबई, १९५७, पृ. ११८.] 
 

या दृष्टीने ॲप्ररस्टॉटलच्या संदभात श्री. िभाकर पाध्यानंी केलेले प्रवधान अप्रधक समपगक वाटते. ते 
म्हणतात, “ॲप्ररस्टॉटलला जगातला पप्रहला रूपवादी काव्यमीमासंक असे म्हणायला हरकत 
नाही...”[िभाकर पाध्ये, ‘मढेकरांची सौंदयगमीमांसा,’ प. आ., मुंबई, १९७०, पप्ररप्रशष्ट पप्रहले, पृ. २०९.] 
 

“...ॲप्ररस्टॉटलने वाङ मयातल्या आकृप्रतबधंावर अचूक बोट ठेवले. इतकेच नव्हे, तर हा 
आकृप्रतबधं सचेतन असतो, एखाद्या सेंद्रीय िाण्याच्या प्रजवंतपणाची ितीती आणून देणारा असतो अशा 
अथाचे आजच्या िाप्रणशास्त्रीय युगाला शोभेसे उद गार काढले,”असे जे श्री. पाध्ये याचें म्हणणे आहे ते साथग 
आहे. 
 

श्री. प्रशपले आपल्या वाङ मयकोशात ॲप्ररस्टॉटलच्या ‘फॉमग’च्या संकल्पनेबद्दल म्हणतो, “For 
Aristotle, therefore form is not simply shape but that which shapes, not structure or character 
simply but the principle of structure which gives character.” [J. T. Shipley, ‘Dictionary of World 
Literature,’ Page 250.] 
 

त्याच्या म्हणण्याचा आशय असा की, ॲप्ररस्टॉटलला अप्रभिेत असलेला ‘घाट’ हा फक्त ‘आकार’ 
नव्हे, तर तो आकार देणाराही. नुसता ‘आकृप्रतबधं’ नव्हे सकवा ‘स्वरूप’ नव्हे तर आकृप्रतबधंाचे मूलतत्त्व जे 
त्याला ‘आकृप्रतबधं’सकवा ‘रूप’ िाप्त करून देत असते ते. 
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वर नमूद केलेला ‘फॉमग’चा प्रशपलेिणीत वाङ मयीन अथग पाहताना व ॲप्ररस्टॉटलवरील श्री. 
पाध्याचें व प्रशपलेचे मत ध्यानात घेतल्यावर ‘फॉमग’ची सकवा ‘घाटा’ची ही संकल्पना, कलाकृती, प्रतचा 
प्रनमाता व त्या कलाकृतीचा आस्वादक अशा तीनही गोष्टींशी प्रनगप्रडत असल्याचे आपल्या दृष्टोत्पत्तीस 
यायला वेळ लागत नाही. तसेच प्लेटो हा या संकल्पनेचा जनक असून, िवतगक व िसारक म्हणून त्याचे 
शे्रयॲप्ररस्टॉटलकडे प्रनप्रितपणे जाते. 
 
‘घाट’ म्िर्जेच ‘प्रकार’ 
 

‘घाट,’ ‘रूप,’ ‘आकार,’ ‘आकृप्रतबधं,’ ‘बदंीश’ हे सवग शब्द जवळजवळ समानाथी आहेत आप्रण 
इंग्रजीतल्या ‘form,’‘structure,’ ‘shape’ या शब्दांचे ते पयाय शब्द आहेत असेच म्हणता येईल. मला 
यातंील ‘घाट’ हा शब्द मूळाथाकडे झुकणारा म्हणून अप्रधक योलय वाटतो. कारण कोणत्याही वाङ मयीन 
घप्रटताला एक िकारचा ‘घाट’ येणे म्हणजे ‘आकार येणे’ होय. एक िकारचा ‘डौल’ िाप्त होणे सकवा त्याचे 
म्हणून एक प्रवप्रशष्ट स्वरूप, पयायाने ‘रूप’ जाणवणे होय. कारण ‘घाट’ हा शब्द मुळात संस्कृत ‘घट्ट’ पासून 
आला असून तो पुसल्लगी आहे. मराठीतही तो तसाच पुसल्लगी वापरला जातो आप्रण त्याचे अथग ‘डौल,’ 
‘आकार,’ ‘स्वरूप’ असेच प्रदलेले आहेत. (पाहा, ‘शब्दरत्नाकर,’दु. आ.,प.ृ १६०) यातंील ‘घट्ट’ हा शब्द 
आशयाची बपं्रदशी ध्वप्रनत करू शकेल, म्हणून वर चचेसाठी form बद्दल ‘घाट’ हा शब्द वापरला आहे. 
 

‘आकार’ हाही शब्द संस्कृत पुसल्लगी असून त्याचा अथग ‘आकृती’, ‘स्वरूप’, ‘रीत,’ ‘िकार’ असे 
होताना प्रदसतात. (पाहा, प.ृ ३६, ‘शब्दरत्नाकर’) म्हणजे ‘घाट’ आप्रण ‘आकार’ हे शब्द समानाथी आहेत. 
‘आकारा’चा ‘िकार’ असा जो वेगळा अथग आहे, तो घाट म्हणजे ‘िकार’ असा अथग सुचवतो. इंग्रजीतील 
‘Kind’ सकवा ‘Type’ या शब्दाचा तो पयाय शब्द समजण्यास हरकत नाही. हा ‘घाट’ सकवा ‘आकार’ 
वाङ मयीन घप्रटताला वेगळा ‘िकार’ (Kind) बनवत असतो आप्रण ज्याला तकग शास्त्रीय पप्ररभािेत 
‘Genre’असे म्हणतो ती ‘जेनर’ म्हणजे मुळात एक प्रवप्रशष्ट Kind हीच असते. असे Genre च्या 
शब्दकोशातील मूळ अथावरून सूप्रचत होते. उदा. Genre या शब्दाचा मूळ अथग“A Particular sort, kind 
or category, esp. a category of art or literature characterized by a certain form, style or 
subject matter.”(Standard Desk Dictionary 1971 A. D. Page, 267) असे त्याचे अथग प्रदलेले 
आढळतात. 
 

इंग्रजी कोशातील, (अगदी अलीकडच्या) ‘जेनर’चा हा अथग पाहताना, Genre म्हणजेच प्रवप्रशष्ट 
वाङ मयिकार हा वाङ मयीन अथग या प्रठकाणी स्पष्ट होतो. म्हणजे ‘िकार’ आप्रण ‘जेनर’ हे वाङ मयीन दृष्टीने 
एकच होत असे म्हणावयास ित्यवाय नाही आप्रण हे ‘िकारत्व’ वाङ मयीन घाटामुळे, शलैीमुळे सकवा 
आशयामुळे प्रनमाण झालेले प्रनप्रित दृष्टोत्पत्तीस येत असते असा अथग हाती येतो. 
 

‘फॉमग’ म्हणजे ‘िकार’ आप्रण ‘िकार’ म्हणजेच ‘घाट’ हे प्रशपलेच्या–Form has been used as 
equivalent to ‘Genre’ or Kind as the epic, the dramatic form या प्रवधानातून स्पष्ट होतेच आहे. 
 

प्रवशिे म्हणजे ‘वाङ मयिकार’ (Form of Literature) असा शब्दियोग करताना आपल्या 
डोळ्यासंमोर त्या वाङ मयिकाराचा ‘आकृप्रतबधं’ सकवा ‘रूप’ असते. हे रप्रसक म्हणून आपल्या अंतिक्षूंना 
जाणवलेले असते. इथे ती कलाकृती आपल्या ित्यक्ष समोर असते. अप्रभव्यक्तीच्या भाप्रिक माध्यमातून प्रतचे 
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हे रूप प्रतच्या प्रनमाणकत्याने साकार केलेले असते. त्या कलाकृतीचा आशय आप्रण अप्रभव्यक्ती याचं्या 
अप्रभन्नतेत या ‘रूपा’चे सामर्थ्यग अप्रधक जाणवेल. दुसरे म्हणजे, भािेच्या माध्यमातून जाणवणारे हे ‘रूप’ 
मुप्रद्रत असेल अगर नुसते बोलीरूपही असेल. हा प्रतचा ‘आकार,’ ‘घाट,’ ‘आकृप्रतबधं’ सकवा ‘रूप’ 
आपल्याला रप्रसक म्हणून जाणवते हे प्रनप्रित होय. म्हणूनच एखाद्या प्रवप्रशष्ट वाङ मयीन घप्रटताचा ‘घाट’ 
जाणवणे म्हणजे त्याची अशी प्रवप्रशष्ट ‘आकृती’ सकवा ‘रूप’ जाणवणे होय. 
 
वाङ्मयीि ‘घाट’: निर्ममतीप्रनिया 
 

या प्रठकाणी,‘वाङ मयीन घाट’ सकवा ‘वाङमयिकार’ कसा व केव्हा प्रनमाण होतो, या िश्नाचे उत्तर 
शोधणे अपप्ररहायग आहे. वरील चचेच्या व प्रववेचनाच्या अनुिंगाने या ‘घाटा’च्या संदभात ज्या मूलभतू गोष्टी 
हाती लागतात त्यापैंकी (१) ‘घाट’ संकल्पना ही त्या घाटाचा प्रनमाणकता जो लेखक, त्याच्याशी प्रनगप्रडत 
असलेली बाब आहे. (२) कलाकृतीचा आशय–जो त्या लेखकाने अप्रभव्यक्त केलेला असेल–त्या 
अप्रभव्यक्तीवरून जाणवणारा ‘आकार’ सकवा ‘रूप’ म्हणजेच तो वाङ मयीन ‘घाट’ असतो. (३) या घाट-
प्रनर्ममतीत लेखकाच्या नवप्रनमाणक्षम िप्रतभेचा वाटा असतो. (४) कलाकृतीचा ‘घाट’ रप्रसकाला एकात्म 
रीतीने जाणवावा लागतो. या सवग घटकानंी प्रमळून (५) लेखकाच्या व्यक्त होऊ पाहणाऱ्या अनुभवाचेही 
वाङ मयीन घाटप्रनर्ममतीत काही महत्त्वाचे कायग असते, असे वाटते. कारण आपल्या अनुभवप्रवश्वाला ‘घाट’ 
प्रनमाण करणारा लेखक त्याला आलेला अनुभव तो कसा घेतो, कसा अप्रभव्यक्त करतो, यावंरही घाट 
िामुख्याने अवलंबनू असतो असे वाटते. 
 
अिुभवांची प्रकृती : अिुभवालाच आकार 
 

म्हणूनच, कोणत्याही वाङ मयीन कलाकृतीतून व्यक्त होऊ पाहणारा अनुभव व त्या अनुभवाचे 
स्वरूप ज्या घटकानंी तयार झाले असेल, ते घटक, हे घाटप्रनर्ममतीमागील एक िमुख कारण आहे, असे 
वाटते. कारण एखादा अनुभवच असा असतो की, तो तसाच व्यक्त झाल्याप्रशवाय त्याला आकार येत नाही. 
त्याला रुची सकवा गोडी लाभत नाही. म्हणजे कलाकृतीत व्यक्त होऊ पाहणाऱ्या अनुभवालाच एक 
िकारचा आकार असतो असे मला वाटते. आप्रण मूळ अनुभवाचा हा आकार नेमका हेरून नेमक्या शब्दातं 
व्यक्त करण्यामध्ये लेखकाची कलावंत म्हणून कसोटी असते. 
 

श्री. गंगाधर गाडगीळासंारखा आपल्या प्रनर्ममतीक्षमतेची प्रवलक्षण जाण बाळगणारा लेखक 
िवासप्रवियक अनुभवाबंद्दलही म्हणतो की, “माझ्या अनुभवातं जे काही सलग आकार मला आढळले ते या 
स्फुटलेखनातून मी व्यक्त केले आहेत. अनुभवाचं्या िकृतीनुसार या लेखनाचे घाट वेगवेगळे आहेत.” 
(पाहा, ‘सातासमुद्रापलीकडे’–िास्ता. प.ृ ६)“अनुभवालाच आकार असतो, त्याला त्याची म्हणून एक 
‘िकृती’ असते.”या माझ्या प्रवधानातील सत्यता इथे ध्यानात यावी. तसेच, श्री. गाडगीळाचं्या वरील 
प्रवधानातून िवासप्रवियक अनुभवांचा आगळेपणाही लक्षात येईलच. 
 

‘अनुभवालाच आकार असतो’ ही गोष्ट, बालकवींची ‘फुलराणी’ ही भावकप्रवता सकवा श्री. प्रवश्राम 
बेडेकराचंी ‘रणागंण’ ही कादंबरी या दोन वेगवेगळ्या वाङ मयीन ‘घाट’ सकवा ‘रूप’ धारण करणाऱ्या 
कलाकृतींच्या उदाहरणावंरून प्रसद्ध करता येईल. समजा, बालकवींच्या ‘फुलराणी’तील अनुभवप्रवश्वाला 
कादंबरीचा ‘घाट’ प्रदला सकवा ‘आकार’ प्रदला, आप्रण श्री. बेडेकराचंी ‘रणागंण’ भावकप्रवतेच्या आकारात 
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प्रलप्रहली तर?त्याचें स्वाभाप्रवकरीतीने प्रनमाण होणारे सौंदयगच व ‘रूप’च नष्ट होईल! या दोन्ही शे्रष्ठ 
कलाकृतीतील अनुभव त्या त्या लेखकानंी योलय रूपात साकार केले आहेत, म्हणूनच त्यांचे असे त्यानंा 
शाश्वत ‘रूप’ लाभले आहे, असे मला वाटते. 
 

दुसरी गोष्ट, एखादा अनुभवच मुळी इतका सामर्थ्यगवान असतो की, तो लेखकाला लेखक म्हणून 
संपूणगपणे खाऊन टाकण्याची शक्यता असते. म्हणजे त्या अनुभवाचे प्रचत्रण त्याच्या िप्रतभेला झेपणारे 
नसते. उदाहरणाथग, शके्सप्रपअरच्या शोकापं्रतकातंील अनुभवप्रवश्व एखाद्या सामान्य लेखकाच्या हातात गेले 
तर काय होईल, याचा नुसता प्रवचार केल्यास माझे म्हणणे स्पष्ट होईल. 
 

या इथे, असा एक िश्न सुचू शकतो की, एखाद्या लेखकाच्या िप्रतभाशक्तीने कोणताही घाट प्रनमाण 
करता येईल का?नवप्रनमाणक्षम िप्रतभाशक्ती लेखकापाशी असली म्हणजे झाले. पण मला वाटते, नुसती 
नवप्रनमाणक्षम िप्रतभा असण्याने योलय आशयाला योलय घाट देता येईलच असे नाही. िथम म्हणजे, हे 
देवाचे देणे आपल्यापाशी आहे हे त्या प्रवप्रशष्ट लेखकाला कळले पाप्रहजे. दुसरे म्हणजे, ती िप्रतभाशक्ती आहे 
म्हणून लेखकाने सगळीकडे वापरत सुटणेही योलय नाही. प्रतच्या िकाशात अनुभवाचें स्वरूप न्याहाळून, 
त्याला योलय ‘आकार’ देण्यात, ‘घाट’ प्रनमाण करण्यातच प्रतची महत्ता सामावलेली असते, असे मला 
वाटते. आप्रवष्ट्कृत होऊ पाहणाऱ्या अनुभवाचा आकार शोधणे हे प्रतचे एक िथमदशगनी महत्त्वाचे कायग होय. 
 
अिुभवांचे नवनवध घटक व त्यांचे स्वरूप 
 

म्हणून कलाकृतीतून व्यक्त होऊ पाहणाऱ्या अनुभवांची िकृती तपासून पाहताना त्या अनुभवांचे 
घटक व त्याचें स्वरूप तपासून पाहणे प्रहताचे ठरते. कारण त्या अनुभवाचं्या िकृतीनुसार त्याचंा‘आकार’ 
सकवा ‘घाट’ ठरण्याला सकवा रूप ठरण्याला मदत होते, असे मला वाटते. 
 

या अनुभवांचे प्रवप्रवध घटक व त्याचें स्वरूप पाप्रहल्यास, आपल्याला एखाद्या अनुभवाच्या घटकात 
भावनाचंी उत्कटता अप्रधक िमाणात आढळून येते. ही भावनाचंी उत्कटता, तो अनुभव काव्यात्म पातळीवर 
व्यक्त करायला लावणारा घटक असतो. उदाहरणाथग, भावकप्रवता (प्रलप्ररक) या वाङ मयीन घाटातील 
अनुभवाचें घटक असे उत्कट पातळीवर व्यक्त झालेले प्रदसतील. 
 

ज्या अनुभवात प्रवलक्षण ना्ाचे सकवा संघिाचे बीज असेल, तर तो अनुभव कलाकृतीत संक्रान्त 
होताना ना्ात्मरीतीने व्यक्त होत असतो. उदाहरणाथग एकाकं अगर अनेकाकं नाटकातील 
अनुभवप्रवश्वाचे घटक या दृष्टीने न्याहाळण्यासारखे असतात. 
 

तसेच, अनुभव जर कथात्म बीजाच्या स्वरूपाचा असेल, त्यातील नुसते कथेचे बीज िभावी असेल 
तर कथा होईल. त्याची जीवनाच्या संदभातील उत्कटता अप्रधक असली आप्रण कथाबीज संप्रमश्र स्वरूपाचे 
असून अनेक स्वभावप्रवशिेावंर िकाश टाकणारे असले तर तो अनुभव कादंबरीचा आकार घेईल. 
 

जर एखाद्या अनुभवाच्या घटकात जीवनातील प्रवसगंती नेमकी प्रटपलेली असेल तर त्याचा प्रवनोदी 
लेख होईल. एखाद्या अनुभवात प्रवचाराचा, माप्रहतीचा व ज्ञानाचा घटक िभावी असू शकेल तर त्याचा प्रनबधं 



 
अनुक्रम 

होण्याची शक्यता असेल. एखादा अनुभव नुसता प्रनवेदनाच्या स्वरूपाचा असेल. हे प्रनवेदन नुसते प्रनवेदन 
असले तर त्याचा वृत्तातं होईल. 
 

अथातच, हे सवग अनुभव, िवासी लेखकाचे असल्यास आप्रण ते िवास व िदेशप्रवियक असल्यास 
त्याचे‘िवासवणगन’ होईल. 
 

शवेटी, हे सवग अनुभव, त्या अनुभवाचंी िकृती ज्या घटकानंी बनते व ते प्रनरप्रनराळे घटक एखाद्या 
वाङ मयीन कलाकृतीचा ‘घाट’ सकवा ‘रूप’ प्रनप्रित करत असतात, असे वाटते. 
 
अिुभवांची प्रकृती व लेखक 
 

शवेटी हे अनुभव एका लेखकाला एक व्यक्ती म्हणून आलेले अनुभव असतात. ते त्याचे स्वतःचे 
असतात. म्हणजे हे अनुभव स्वतःची पथृगात्मता बाळगूनही व्यग्क्तसापेक्ष राहतात. लेखक हा िप्रतभाशाली 
असल्याने त्याचें स्वरूप न्याहाळतो. त्या दृष्टीने अनुभवांचे स्वरूप न्याहाळण्यात व त्या अनुभवाला ‘आकार’ 
देण्यात, त्याला शवेटी त्याची िप्रतभाशक्तीच उपयोगी पडते. म्हणजे हे अनुभव जसे व्यग्क्तसापेक्ष असतात, 
तसेच िप्रतभासापेक्ष असण्याची शक्यता असते. कारण शवेटी हे अनुभव त्या लेखकाचेच (खास) असल्याने 
व िप्रतभा ही त्याचीच म्हणजे–व्यग्क्तसापेक्षच–असल्याने त्या अनुभवाला जो ‘घाट’ सकवा ‘आकार’ सकवा 
‘रूप’ िाप्त होत असते, त्या ‘रूपा’ला लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वाच्या घटकानेही हातभार लावलेला असतो. 
सकबहुना असे म्हणणे भाग आहे, की कोणत्याही कलाकृतीत व्यक्त होऊ पाहणारा अनुभव हा लेखकाच्या 
व्यग्क्तमत्त्वाच्या मुशीतून आकार घेऊन बाहेर पडत असतो. 
 

कोणत्याही कलाकृतीचा लेखक हा एक कलावंत लेखक असतो. त्याचे डोळे कलावंताचे डोळे 
असतात. म्हणजे त्याची प्रनरीक्षणशक्तीच वेगळी असते. ती प्रनरीक्षणशक्ती अनुभवाचें खास ‘आकार,’खास 
‘रूप’ शोधत असते. जीवनातल्या प्रवसंगतीलाही एक आकार सकवा रूप असल्याचे जाणवू शकते. ‘गवयाचे 
पोर सुरात रडते’ अशी म्हण आहे, तसेच या कलावंत लेखकाचे डोळे जीवनातले सौंदयग, रूप शोधण्यात 
पटाईत असतात, असेच म्हणता येईल. 
 

तेव्हा, एखाद्या कलाकृतीत जो अनुभव व्यक्त झाला, तो घेण्याची त्या प्रवप्रशष्ट लेखकाची प्रवप्रशष्ट 
पद्धती कोणती, त्याला तो कसा जाणवला, त्याने तो कसा व्यक्त केला, यालाही प्रततकेच महत्त्व असते. 
उदाहरणाथग, ज्ञानदेवानंा आलेला गीतारूपी अनुभवच त्यानंी ज्ञानेश्वरीत व्यक्त केला आहे असे वाटते. हा 
अनुभव आध्याग्त्मक व गूढ स्वरूपाचा आहे. तो आपण सवगसामान्यासंाठी सागंत आहोत ही भपू्रमका प्रनप्रित 
असल्याने त्याची भािा ‘देशी’ म्हणजे ‘मराठी’ झाली आहे. सातश े श्लोकाचं्या गीतेचा सुमारे नऊ हजार 
ओव्यातं प्रवस्तार करण्यात आला आहे. आप्रण ते प्रनरूपण अनेक उपमा–दृष्टान्तानंी युक्त आहे, याचे कारण 
ते समोर बसलेल्या श्रोत्यासंाठी आहे. त्यानंा ते समजावे हा हेतू आहे. म्हणूनच, एखाद्या वाङ मयीन 
कलाकृतीत व्यक्त होऊ पाहणारा भावानुभवाचा ‘घाट’ सकवा ‘आकार,’त्या लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वाशी 
प्रनगप्रडत असतो, असे म्हणावयास ित्यवाय नाही. 
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प्रनतभेचा प्रकृनतधमण व प्रनतभावाि मि 
 

या लेखकाच्या िप्रतभेच्या िकृप्रतधमावरही ‘घाट’ अवलंबनू असतो, असे प्रदसून येते. िप्रतभेचा 
िकृप्रतधमग, याचा अथग, त्या प्रवप्रशष्ट लेखकाची िप्रतभा प्रवशिे िकारच्या अनुभवात आप्रण त्या अनुभवाच्या 
प्रवप्रशष्ट िकारच्या अप्रभव्यक्तीतच रस घेणारी असते. उदाहरणाथग, संघिगमय वा ना्ात्म अनुभव घेऊन 
यशस्वी नाटक प्रलप्रहणाऱ्या नाटककाराची िप्रतभा कादंबरीतील अगर कप्रवतेतील अनुभव यशस्वीपणे 
अप्रभव्यक्त करीलच असे नाही. म्हणजे त्याच्या नाटकाइतकी त्याची कादंबरी सकवा कप्रवता (जर प्रलप्रहली 
तर) यशस्वी असेलच असे नाही. सकवा सुंदर भावकप्रवता (प्रलप्ररक) प्रलप्रहणारा कवी उत्तम कादंबरी 
प्रलहीलच असे नाही. तो त्या त्या लेखकाच्या िप्रतभेचा िकृप्रतधमग असतो असेच म्हणावयास हवे. त्यामुळेच 
काही लेखकानंी जरी इतर वाङ मयिकार हाताळले, तरी त्याचं्या िप्रतभेच्या िकृप्रतधमाला जो स्वाभाप्रवक 
असतो, तोच शवेटी त्याचं्या नावाने ओळखला जातो. उदाहरणाथग, कप्रववयग बा. भ. बोरकरानंी कादंबरी, 
चप्ररत्र, लघुप्रनबधं व भावकप्रवता असे अनेक वाङ मयिकार हाताळले आहेत. पण बोरकर मराठीचे एक 
भावकवी म्हणूनच रप्रसकाकंडून ओळखले जातात. म्हणजे भावकप्रवतालेखन हा त्याचं्या िप्रतभेचा 
स्वाभाप्रवक िकृप्रतधमग आहेअसे प्रनप्रितपणे म्हणता येते. 
 

कप्रववयग कुसुमाग्रज ऊफग  प्रव. वा. प्रशरवाडकर हे यशस्वी भावकवी, नाटककारही आहेत. आचायग 
अरयासंारखा एखादाच िप्रतभाशाली लेखक एकाच वेळी यशस्वी नाटककार, प्रवडंबनकार, कथाकार, 
प्रनबधंकार, प्रवनोदकार, प्रचत्रपट कथालेखक, संपादकीय उत्कृष्ट लेखन करणारा असू शकतो. शवेटी, 
असे असणे हाही त्या त्या प्रवप्रशष्ट लेखकाच्या िप्रतभेचा िकृप्रतधमगच असतो, असे मला वाटते. 
 
अिुभव घेर्ारे प्रनतभावाि मि 
 

तसेच, अनुभव घेणारे लेखकाचे िप्रतभावान मन, कलाकृतीच्या घाटाच्या प्रनर्ममतीत महत्त्वाचे कायग 
साधीत असते. कारण व्यक्त होऊ पाहणारा अनुभव, त्याचा रंग, त्याचे रूप, त्याचा पोत या मनालाच िथम 
जाणवत असतो. कारण हे मन कलावंताचे संवेदनाशील मन असते. श्री. प्रशपलेचे घाटासंबधंी जे प्रवधान 
आपण पाप्रहले, त्याने याला पुष्टी प्रमळावी. 
 

मागील िकरणात म्हटल्यािमाणे, कोणत्याही वाङ मयीन कृतीतून प्रतच्या प्रनर्ममतीच्या वेळी, 
अनुभवाचें एक िकारचे संघटन घडत असते. हे संघटन त्या प्रनर्ममप्रतिप्रक्रयेचेच एक अंग असते. या 
अनुभवसंघटनामुळे कलाकृतीला ‘आकार’ िाप्त होत असतो. हे अंग या िप्रतभावान मनाशीच संललन 
असलेली गोष्ट आहे. त्यािमाणेच, व्यक्त होऊ पाहण्याच्या अनुभवाचें स्वरूप न्याहाळणे, त्याचा आकार 
शोधणे आप्रण ‘त्या’ नेमक्या आकारात तो अनुभव व्यक्त करणे हे या िप्रतभावान मनाचे कायग असते. म्हणजे 
या मनालाच शवेटी आलेल्या अनुभवाच्या अप्रभव्यक्तीची अपप्ररहायगता पटते. कारण हे मन एक 
नवप्रनर्ममतीक्षम मन असते. त्यामुळेच कलाकृतीत संक्रातं होणारा या मनातील अनुभव, नुसता ‘अनुभव’ 
म्हणून राहत नाही; तर त्या अनुभवाचे कलात्मक अनुभतूीत रूपातंर होते. लेखकाच्या मनाला जो आशय 
भावलेला असेल, तो अप्रभव्यक्त होण्यासाठी खदखदू लागतो आप्रण आशयाशी अप्रभव्यक्तीचे माध्यम जे 
शब्द व भािा याचं्याशी एकजीव होऊन त्याचा आप्रवष्ट्कार अपप्ररहायग होतो. हा आप्रवष्ट्कार अपप्ररहायग रीतीने 
जो ‘आकार’ सकवा ‘घाट’ घेईल, तेच या कलाकृतीचे ‘रूप’ असेल. रप्रसकाला ते भावेल आप्रण आपण 
मग“अमका अमका ‘वाङ मयिकार’ जन्माला आला” असे म्हणू. 
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लेखिाला ‘प्रकारा’चा दजा केव्िा येतो? 
 

घाट-प्रनर्ममप्रत-िप्रक्रयेचा मागोवा असा अनेक अगंानंी घेतल्यावर, कोणत्याही लेखनाला ‘एक 
लेखनिकार’ म्हणून दजा केव्हा िाप्त होतो, हे पाहणे अथातच आवश्यक ठरते. 
 

कोणत्याही लेखनाला ‘एक वाङ मयिकार’ म्हणून जो दजा िाप्त झालेला असतो, तो लेखकाच्या 
व्यग्क्तमत्त्वाशी प्रनगप्रडत असणाऱ्या अनुभवाचं्या घाटांनी साकार होऊन, ते अनुभवप्रवश्व त्या प्रवप्रशष्ट 
लेखनात अवतरते तेव्हा. त्या प्रवप्रशष्ट लेखनाला िकाराचा दजा िाप्त होण्यासाठी त्याचे ‘स्वरूप’ अशा 
काही प्रनप्रित घाटानंी युक्त व्हावे लागते. आप्रण हळूहळू त्याची व्याप्ती प्रनप्रित होण्यावर हे बरेचसे अवलंबनू 
असते. अथात नेमके स्वरूप प्रनप्रित करणे तसे कठीण असते. तरीही त्या लेखनिकाराचा म्हणून काही 
‘वेगळेपणा’ रप्रसकाला सतत जाणवला पाप्रहजे यात वाद नाही. 
 

अथात कोणत्याही वाङ मयिकाराचे नेमके स्वरूप त्या वाङ मयिकाराला काही एकदम िाप्त होत 
नाही. एखाद्या वाङ मयिकाराचे मूळ स्वरूप ओबडधोबड असते. त्या मूळ स्वरूपाचा वेगळेपणा व बीज 
जाणून घेऊन, त्या लेखनिकारात अनेक लेखकाचें सातत्याने लेखन व्हावे लागते. आप्रण त्या लेखनाचा 
‘घाटा’च्या सकवा रूपाच्या दृष्टीने हळूहळू प्रवकास व्हावा लागतो. असा प्रवकास प्रदसून आला की त्याचे 
स्वरूप रप्रसकाच्या आपोआप लक्षात येऊ लागते. म्हणजे त्याच्या आशयाचा व अप्रभव्यक्तीचा वेगळेपणा 
जाणव ूलागतो. आप्रण रप्रसक म्हणून आपण त्याला वेगळा ‘वाङ मयिकार’ झाला असे म्हणू लागतो. 
 

तसेच, ज्या लेखनाला आपण िकाराचा दजा देणार असतो, त्या िकारच्या लेखनपद्धतीत 
प्रनप्रितपणे वेगळेपणा जाणवायला हवा. म्हणजेच, ती लेखनपद्धती दुसऱ्या एखाद्या लेखनिकारासारखी 
वाटता उपयोगी नाही. तशी ती वाटली तर त्यात वेगळेपणा कसा येणार?ही लेखनपद्धती हा तर वेगळा 
वाङ मयिकार जाणवण्याचे महत्त्वाचे असे दृश्य अंग असते. त्यावरून त्याचा आकार सकवा त्याचे वेगळे रूप, 
आशयाचा वेगळेपणा, व लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व हे सवग घटक जाणवत रहातात, यामंध्ये त्या लेखकाचा प्रविय 
हाताळण्याचा वेगळेपणा, त्या प्रवियाकडे पाहण्याचा त्याचा वेगळा दृप्रष्टकोण हे घटक लेखकाच्या 
व्यग्क्तमत्त्वाशी प्रनगप्रडत असलेले घटक असतात. त्यावरूनच लेखकाने ‘अमका एक’ प्रविय वेगळ्या तऱ्हेने 
हाताळला आहे, त्याचा त्या प्रवियाकडे पाहण्याचा दृप्रष्टकोण वेगळा आहे, याची जाणीव रप्रसकाला होते. 
उदाहरणाथग, कप्रववयग ताबें यांची ‘राजकन्या आप्रण प्रतची दासी’ हे गाजलेले ‘ना्गीत’ ‘ना्गीत’च 
आहे, (ड्रॅमॅप्रटक प्रलप्ररक) हे त्यातील लेखनपद्धतीवरून सहज प्रदसून येते. त्यातील ‘राजकन्ये’च्या तोंडचे 
संवाद प्रनराळे, ‘दासी’च्या तोंडचे प्रनराळे. एखाद्या छो्ा गीतातही परकायािवेश करून रंगवलेली व 
संवादचातुयाने खुलवलेली ‘राजकन्या’ व ‘प्रतची दासी’ या प्रजवंत व्यग्क्तरेखा ठरल्या आहेत. त्याचें 
स्वभावप्रवशिे हे खास त्याचें वाटतात. आप्रण खैरपूर, राजवाडा, ती राजकन्या, जवाप्रहऱ्याचे सोंग घेऊन 
येणारा राजपुत्र इत्यादी इतर सवग घटक श्री. ताबें यांनी नुसत्या शब्दातूंन प्रजवंत केलेले प्रदसतील. 
उदाहरणाथग, जवाप्रहऱ्याचे सोंग घेऊन येणारा खैरपूरचा नरेश राजकन्येचा प्रियकर आहे. त्याचे स्वच्छंदी, 
ना्पूणग प्रचत्र ित्यक्ष संवाद न घालता, श्री. ताबें यानंी साकार केले आहे. ‘ना्गीत’ या काव्यिकाराची 
ही यशग्स्वताच म्हणावयास हवी. 
 

यावरून ना्गीताच्या लेखनपद्धतीमधला वेगळेपणा, कवीचा िेमाकडे पाहण्याचा 
स्वच्छंदतावादी दृप्रष्टकोण त्यातूंन व्यक्त होतो. ही कप्रवता िथम ‘ना्गीत’ आहे, असा इतर कप्रवताकंडून 
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जाणवणारा फरक सहज करता येतो–याचे कारण कवीची त्या गीताची प्रवप्रशष्ट लेखनपद्धती हे होय. आप्रण 
त्या प्रवप्रशष्ट लेखनपद्धतीमुळे त्याच्या आशयाला ना्गीताचे ‘रूप’ आले आहे, असेच म्हणावयास हवे. 
 

साराशं, आशय आप्रण अप्रभव्यक्तीचे वेगळेपण रप्रसकाला जेव्हा एखाद्या लेखनात सतत जाणवेल 
आप्रण ते लेखन आपला वेगळा आकार सकवा वेगळे ‘रूप’ प्रनप्रितपणे व सातत्याने दाखवत राहील, तेव्हा 
त्या लेखनाला वेगळा ‘वाङ मयिकार’ म्हणून दजा िाप्त होईल असे वाटते. िा. रा. श्री. जोगानंी 
काव्यिकाराबंद्दल जे प्रवधान केले आहे, ते साधारणतः इतर वाङ मयिकाराबंद्दलही खरे मानावयास 
ित्यवाय नसावा. ते म्हणतात, “काव्याचा स्वतंत्र िकार मानावयास त्यामध्ये अंतरंग आप्रण बप्रहरंग या दोन्ही 
दृष्टींनी वैप्रशष्ट्् व प्रनयप्रमतपणा असेल तर चागंले.” (पाहा, अप्रभनवकाव्यिकाश ि. ११, पान २९२) 
 

अंतरंग आप्रण बप्रहरंग म्हणजेच आशय आप्रण अप्रभव्यक्ती असे म्हणता येईल. या अंतरंगाच्या आप्रण 
बप्रहरंगाच्या दृष्टीने ‘िवासवणगन’ हे प्रनप्रितपणे वेगळेपणा दाखवते का, आप्रण हा ‘वेगळेपणा’ ‘िवासवणगन– 
हा एक वेगळा वाङ मयिकार आहे’ असे म्हणायला लावते का, याची कारणमीमासंा करणे हे क्रमिाप्त होय. 
 
प्रवासवर्णि: एक वेगळा वाङ्मयप्रकार कसा? 
 

िवासवणगनपर लेखन हा एक वेगळा वाङ मयिकार कसा? या िश्नाचे उत्तर िवासवणगनपर 
लेखनाचे पथृक त्व दशगप्रवणारी त्याची अशी नेमकी व्यवच्छेदक लक्षणे सकवा वैप्रशष्ट््े कोणती यावंर 
अवलंबनू राहील. 
 

मागील िकरणात िवासवणगनपर लेखन ज्या मूळ घटकतत्त्वानंी साकारते असे म्हटले आहे, ती 
मूळ घटकतत्त्वे (१) िवासी, (२) िवास व (३) िदेश ही होत. ही मूळ घटकतत्त्वे एकमेकातं प्रमसळून 
िवासवणगनच आकाराला येते, तसा इतर कोणताही वाङ मयिकार साकारत नाही हे प्रनप्रित होय. 
िवासवणगनाच्या वाङ मयीन रूपप्रसद्धीचा प्रवचार करताना, ‘िप्रतभाशक्ती’ हा जो सवगच वाङ मयकलेच्या 
प्रनर्ममतीमागील िेरक घटक मी मानला, तो मानणेच भाग आहे म्हणून. या घटकाप्रशवाय कोणतीही 
‘वाङ मयीन घटना’ ‘कला’ सकवा ‘वाङ मय’ होताना प्रदसत नाही, असेच प्रतचे महत्त्व आहे. 
 

िवासवणगनाची िारंभकालीन रूपप्रसद्धी ज्या या मूळ घटकानंी साधली जाते, तेच मूळ घटक 
िवासवणगनाला वेगळा वाङ मयिकार बनवतात असे मला वाटते िवासवणगनात प्रचप्रत्रत होणारा त्याच्या 
अंतरंगातील आशय आप्रण भाप्रिक माध्यमातील त्याची आगळी अप्रभव्यक्ती (१) िवासी लेखक, (२) िवास 
व (३) िदेश याचं्याशीच प्रनगप्रडत असते. हेच तीन िमुख घटक त्याची ‘रूपप्रसद्धी’ साधतात. िवासवणगन 
म्हणून वेगळा ‘घाट’ वा ‘आकार’ त्याला िाप्त होतो आप्रण ‘िकारा’चे सामर्थ्यगही हे तीन घटकच आणतात, 
असे प्रनप्रितपणे म्हणता येते कारण या तीन घटकानंी िवासवणगनातील अनुभवप्रवश्वाला एक िकारचा 
प्रनप्रित आगळेपणा व सामर्थ्यग िाप्त होते. अशा िकारचा म्हणजे िवासी लेखकाच्या िवास व िदेशप्रवियक 
अनुभवप्रवश्वाचा आगळेपणा इतर कोणत्याही वाङ मयिकारात नसतो. त्यामुळे िवासवणगनाला ‘एक 
वाङ मयिकार’ म्हणून खास काही नावीन्य िाप्त होते, त्याला त्याचा म्हणून ‘वेगळेपणा’ येतो. 
 

इतर कोणताही वाङ मयिकार अंतरंगाच्या व बप्रहरंगाच्या दृष्टीने ‘िवासी’, ‘िवास’ व ‘िदेश’ या 
मूलभतू घटकानंी तयार झालेला व अशा आगळ्या अनुभवप्रवश्वाच्या अप्रभव्यक्तीने साकारलेला, रंगरूपाला 
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आलेला आढळणार नाही. या वाङ मयिकाराच्या स्वरूपाची व्याप्ती प्रनप्रित करण्यासाठी, त्यातील 
प्रनयप्रमतपणा जाणून घेण्यासाठी याच घटकाचंी मदत होते. म्हणून िवासवणगनातील या घटकाचें स्वरूप 
वाङ मयिकाराच्या दृष्टीने पुन्हा एकदा तपासून पाहणे आवश्यक ठरावं. यावेळी मागील िकरणातील 
प्रवचाराचंी काही मदत घेणे अपप्ररहायग आहे. त्यामुळे प्रवचाराचंी पुनरुक्ती होणे सहज शक्य आहे. कारण 
िवासवणगनाच्या वाङ मयीन रूपप्रसद्धीच्या ताप्रत्त्वक चचेमध्ये, ‘िवासवणगन एक वेगळा वाङ मयिकार आहे’ 
याचे अधे-अप्रधक उत्तर येऊन गेले आहे, असे मला वाटते. 
 
प्रवासवर्णिातील लेखकाचे व्यक्ततमत्त्व 
 

िवासवणगनातील लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व म्हणजेच िवासी लेखकाचे िवासवणगनातून रप्रसकाच्या 
ित्ययाला येणारे व्यग्क्तमत्त्व. या व्यग्क्तमत्त्वाचे आप्रण िवासवणगनाचे संबधं एकाप्रशवाय दुसरा खऱ्या अथाने 
अग्स्तत्व घेऊ धजत नाही इतके आहे. त्यामुळे मूलतः ज्यािमाणे िवासी लेखक िवासवणगनाला ‘वाङ मय’ 
बनवीत असतो, तसाच तो त्या िवासवणगनाला वाङ मयिकार बनवीत असतो. कारण िवासवणगन हा 
वाङ मयिकारच मुळी त्या प्रनमात्या िवासलेखकाच्या पारदशगक व्यग्क्तमत्त्वावर अवलंबनू असलेला 
वाङ मयिकार आहे, असे वाटते. त्यामुळे, या वाङ मयिकाराची पथृगात्मता सवगस्वी लेखक नामे घटकावर 
अवलंबनू असली तर नवल नाही. अथात इतर वाङ मयिकारातं लेखक व त्याचे व्यग्क्तमत्त्व महत्त्वाचे नसते 
असे नाही! (त्याची चचा नंतर येईलच.) 
 
या व्यक्ततमत्त्वाची पारदशणकता 
 

िवासवणगनकत्याच्या व्यग्क्तमत्त्वाची पारदशगकता नुसते व्यग्क्तमत्त्व (पसगनॅप्रलटी) दाखवत नाही, 
तर व्यग्क्तत्वाचे (इंप्रडग्व्हज्युअॅप्रलटी) अनेक पदर दाखवते. हे व्यग्क्तत्व लप्रलत गद्याचा आश्रय घेऊन 
अवतरणाऱ्या साप्रहत्यिकारातं म्हणजे लघुप्रनबधं, व्यग्क्तप्रचत्रण, चप्ररत्र, आत्मचप्ररत्र, कथा, कादंबरी 
इत्यादी िकारातं िकिाने अवतरते. याचे एक िमुख कारण असे संभवते की, मुळात ‘गद्य’ हे मानवी 
जीवनाच्या अनेक अंगाशंी, दैनंप्रदन व्यवहाराशी स्वाभाप्रवकरीत्या अप्रधक प्रनगप्रडत असते िवासवणगन हे 
िामुख्याने गद्यात अवतरते हे आपण मागील िकरणात पाप्रहले आहेच. या व्यग्क्तमत्त्वाच्या पारदशगकतेमुळे 
िवासवणगनातील व्यग्क्तमत्त्वाच्या आगळेपणात एक िकारची खास भर पडते असे सुचवावेसे वाटते. 
उदाहरणाथग िवासी लेखक, त्याच्या खाजगी गोष्टी. त्याच्या आवडी-प्रनवडी, त्याच्या सवयी, त्याचे दोि, 
त्याचा भलेबुरेपणा िवासवणगनाच्या वाचकाला कळतो आप्रण ‘समाजामधला इतर माणसासंारखा एक 
माणूस’ म्हणून त्याचे अपूवग दशगन घडायला मदत होते आप्रण ‘माणसाबद्दलची माणसाची प्रजज्ञासा तृप्त’ 
व्हायला, िवासवणगनाच्या वाचनापासून एक िकारची मदत होते. त्यामुळे, ‘िवासवणगन’ या 
वाङ मयिकाराचे, ‘एक वेगळा वाङ मयिकार’ म्हणून मूल्य वाढते. त्याची रंगत वाढते. इतर 
वाङ मयिकारातं असे क्वप्रचत घडते. (याचे प्रववेचन तुलनेच्या वेळी पुढे येईलच.) 
 
प्रवासवर्णि आत्मचनरत्राला जवळ 
 

दुसरे असे की, या पारदशगक व्यग्क्तमत्त्वाच्या अनेकप्रवध पैलंूमुळे ‘िवासवणगन’ आप्रण ‘आत्मचप्ररत्र’ 
हे वाङ मयिकार एकमेकानंा इतके जवळजवळ येतात की, श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्यासारखा एखादा सुज्ञ 
िवासलेखक म्हणून जातो, “मी स्वतः िवासवणगन ह्ा गोष्टीची ित्यक्ष िवसापेक्षाही अप्रधक धास्ती घेतली 
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आहे. आयुष्ट्यात िवासवणगन आप्रण आत्मचप्ररत्र प्रलहायचे नाही असा फार लहानपणीच संकल्प सोडला 
होता. पप्रहला मोडला–दुसरा केव्हा मोडला जातो ते पाहायच!ं जरासा प्रवचार केल्यानंतर लक्षात आले 
की, मी दोन्ही संकल्प ह्ा एकाच पुस्तकात मोडले आहेत. कारण पुढल्या दोनअडीचश ेपानातं मी केलेल्या 
िवासाचे वणगन नसून िवासात असलेल्या माझेच वणगन अप्रधक आहे.” (पाहा, िास्ताप्रवक, ‘अपूवाई’) 
 

श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्या उद गारातं, ‘िवासवणगन’ आप्रण ‘आत्मचप्ररत्र’ याचं्या संबधंावर योलय 
िकाश पडला आहे, असे वाटते. या प्रठकाणचा मुद्दा असा की, ‘िवासवणगन’ हा आत्मचप्ररत्रासारखाच 
पारदशगक व्यग्क्तमत्त्वावर आधाप्ररत असा वेगळा वाङ मयिकार आहे. ‘आत्मचप्ररत्रासारखा’च असा 
शब्दियोग मुद्दाम केला आहे, कारण ित्यक्ष ‘आत्मचप्ररत्र’ असणे प्रनराळे आप्रण ‘आत्मचप्ररत्रासारखा’ असणे 
प्रनराळे. 
 
प्रवासवर्णिातील ‘मी’ अनधक पारदशणक 
 

िवासवणगनातील लेखक आत्मचप्ररत्रािमाणे स्वतः अनेक तऱ्हानंी त्यात व्यक्त होतो. म्हणून 
िवासवणगनाला आगळा वाङ मयिकार म्हणून वैप्रशष्ट्् िाप्त होते. लेखक स्वतः होऊन व्यक्त होण्याचा धमग 
जसा ‘आत्मचप्ररत्र’ या वाङ मयिकाराचा, तसाच ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराचा. पण या व्यक्त होण्यात 
मूलभतू फरक आहे, असे मला वाटते. तो नेमका फरक असा, की ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकारातील 
लेखक, ‘आत्मचप्ररत्र’ या वाङ मयिकारातील लेखकापेक्षा अप्रधक चागंल्या व पारदशगक तऱ्हेने व्यक्त होतो 
हा होय. याचे कारण, आत्मचप्ररत्र प्रलप्रहणाऱ्या लेखकाच्या मनामध्ये आपण आपले चप्ररत्र प्रलहीत आहोत 
आप्रण आपण समाजासमोर येणार आहोत, ही भावना सतत डोकावत असण्याची शक्यता अप्रधक असते. 
त्यामुळे ‘आत्मचप्ररत्रा’तला ‘मी’ जो कोणी व्यक्त होणार असतो, तो समाजापुढे येणार आहे या भीतीने, 
मुक्तपणे व्यक्त होईलच असे नाही. त्यामुळे त्याच्या मुक्तपणे व्यक्त होण्याला मयादा पडणे सहज शक्य 
असते. पण िवासवणगनातील लेखक मुळात िवासात असल्याने व दैनंप्रदन जीवनाच्या चाकोरीतून बाहेर 
असल्याने सकवा समाजजीवनाचे वेष्टन त्याने सोडलेले असल्यामुळे, तो मोकळ्या रीतीने व्यक्त होण्याची 
शक्यता अप्रधक असते, असे वाटते आप्रण िवासवणगन तर िवासी लेखकाच्या अशा िवासप्रवियक 
अनुभवप्रवश्वावर आधारलेला वाङ मयिकार असतो. लेखक, िवासातील आपले रूप प्रजतके चागंले, 
िस्फुट वा मोकळे रेखाटील, प्रततके िवासवणगनाचे एक वाङ मयिकार म्हणून मूल्य वाढत असते. 
 

या दृष्टीने ‘आत्मवृत्ता’च्या संदभात काही प्रवचार माडंताना, श्री. बाळ सामंत िवासवणगनाबद्दल 
प्रलप्रहतात, ते सचतनीय आहे: 
 

“आत्मवृत्त हा वाङ मयिकार रूढ होण्यापूवी खाजगी पत्रािंमाणे िाचीन काळातील िवासवणगनातूंन 
त्या त्या लेखकाचें आत्मकथन आढळते. अमेझॉनच्या खोऱ्यातूंन सकवा उत्तर धु्रवावर सकवा नव्या भिूदेशाचा 
शोध लावण्याच्या हेतूने िवासास प्रनघालेल्या साहसी वीरांची िवासवणगने म्हणजे आत्मवृत्ताचाच एक वेगळा 
िकार म्हटला पाप्रहजे. मराठीतील गोडसेभटजीचे सत्तावन सालच्या बडंाच्या वेळी प्रलप्रहलेले िवासवणगन 
म्हणजे एक छोटेसे अपुरे आत्मवृत्तच म्हटले पाप्रहजे. कथा, कादंबरी सकवा काव्य या वाङ मयिकारातं 
लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व (खाजगी) िकट होत नाही. त्याचा स्वभाव, त्याच्या आवडी-प्रनवडी, त्याच्या सवयी, 
त्याचे खाजगी जीवन या संबधंीची माप्रहती लेखकाच्या कथा-कादंबऱ्यातूंन शोधणे फार अवघड आहे. पण 
िवासवणगनात याचे िकटीकरण करण्यास लेखकाला पूणग मोकळीक असते. या सवलतीचा जास्तीत जास्त 
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फायदा घेऊन आपले िवासवणगन अप्रधक कलात्मक करण्याची त्याला संधी प्रमळते. िवासात आलेले प्रभन्न 
प्रभन्न अनुभव, भेटलेल्या प्रवप्रवध व्यक्ती, याचें सूक्ष्म वणगन करताना िवासवणगन प्रलप्रहणाऱ्या लेखकाला, 
वाचकानंा स्वतःच्या व्यग्क्तमत्त्वाचे दशगन घडप्रवता येते. अनंत काणेकर, गाडगीळ, िभाकर पाध्ये, रा. प्रभ. 
जोशी आदी लेखकानंी आपल्या िवासवणगनानंा कादंबरीसारखे रंजक बनप्रवले ते याच प्रकमयेने. या पूवीची 
िवासवणगने म्हणजे मागगदर्मशका होत्या, तर आधुप्रनक िवासवणगने त्याचं्या आत्मपरतेमुळे अप्रधक रंजक होत 
आहेत.” (पाहा, ‘प्रहतगुज’, िस्तावना, पान १५). 
 

श्री. बाळ सामंत हे आजचे एक प्रवनोद, समीक्षा व कथालेखन करणारे महत्त्वाचे लेखक आहेत. 
त्यानंी वरील पप्ररच्छेदात िवासवणगनासंबधंी व्यक्त केलेले प्रवचार मला अनेक दृष्टींनी मोलाचे वाटतात. 
वरील पप्ररच्छेदात पप्रहली गोष्ट अशी स्पष्ट होते की, साहसी वीराचंी िवासवणगने म्हणजे आत्मवृत्ताचाच का 
होईना पण एक ‘वेगळा वाङमयिकार’ ते मानतात. दुसरी गोष्ट अशी की, िवासवणगनांचा वेगळेपणा, ती 
प्रलप्रहणाऱ्या लेखकाचं्या आत्मपरतेमुळे प्रनमाण होतो, असे त्यात स्पष्ट म्हटले आहेच. प्रतसरी बाब अशी की, 
आत्मपरतेच्या िकटीकरणास िवासवणगनात पूणग मोकळीक असते, असे ते म्हणतात. आप्रण त्या सवलतीचा 
जास्तीत जास्त फायदा घेऊन िवासीलेखकाला आपल्या व्यग्क्तमत्त्वाचे (खाजगी) दशगन घडवता येऊन 
िवासवणगन रंजक करता येते, हा मुद्दा मोलाचा आहे. तसेच, ‘आत्मचप्ररत्रा’हून ‘िवासवणगन’ या 
वाङ मयिकाराची िाचीनताही त्यानंी बोलून दाखप्रवली आहे. त्यािमाणेच, कथा, कादंबरी सकवा काव्य या 
वाङ मयिकारात लेखकाच्या खाजगी व्यग्क्तमत्त्वाचे तसे दशगन होत नाही, असे ते म्हणतात. असे दशगन 
िवासवणगनात घडते हा मुद्दा लक्षणीय ठरतो. 
 

िवासवणगनातील व्यग्क्तमत्त्वाचा आणखी एक प्रवशिे असा की, ‘िवास’ आप्रण ‘िदेश’ या त्यातंील 
आणखी दोन मूळ घटकाशंी एकजीव होऊन ते िवासवणगनात अवतरते. त्यामुळे तर त्याला एकिकारचा 
खासच वेगळेपणा येतो, चव येते. लेखकाचे असे ‘िवास’ व ‘िदेश’ या घटकाशंी एकजीव झालेले 
व्यग्क्तदशगन इतर कोणत्याही वाङ मयिकारात घडणार नाही असे प्रनप्रितपणे वाटते. आप्रण घडले तर ते 
िवासवणगनच असेल, एरव्ही कोणताही वाङ मयिकार असणार नाही. 
 
अिुकरर् प्रवृत्ती िािी 
 

या पारदशगक व्यग्क्तमत्त्वाने पप्ररपूप्ररत असल्यानेच, ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराचे अनुकरण 
करता येत नाही. अनुकरणाची िवृत्ती मुळीच आढळून येत नाही, हे या वाङ मयिकाराचे एक महत्त्वाचे 
वैप्रशष्ट्् मानावे लागेल. कारण अनुकरणाची िवृत्ती ही इतर काही वाङ मयिकारातं थोड्याफार िमाणात 
तरी आढळून येते, तसे या वाङ मयिकारात घडत नाही. उदाहरणाथग ‘सातासमुद्रापलीकडे’ या श्री. गंगाधर 
गाडगीळाचं्या, सकवा ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या काणेकराचं्या िवासवणगनाचें अनुकरण सवगस्वी अशक्य 
होय, इतकी ही िवासवणगने त्या त्या लेखकाचं्या व्यग्क्तमत्त्वाने भारलेली आहेत. श्री. काणेकर काय सकवा 
श्री. गंगाधर गाडगीळ काय, स्वतःसारखेच प्रलप्रहतात. श्री. गाडगीळ श्री. काणेकरासंारखे प्रलहू शकत 
नाहीत अगर श्री. काणेकर श्री. गाडगीळासंारखे. 
 

िवासवणगनाचे अनुकरण करता येत नाही इतका तो वाङ मयिकार स्वतःची अग्स्मता दशगप्रवणारा 
आहे, याचे दुसरे कारण, िवासवणगनात िवासी लेखकाचा िवासाचा व िदेश पाहण्याचा क्रम, हा ित्येकाचा 
प्रनराळा असतो. त्याला भेटणारी माणसे, िवासातील स्थळ, घटना, िसंग जशा अनुभवाला येतात, अगदी 
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तशाच दुसऱ्या िवाशी लेखकाला येतीलच असे नाही. याबाबत िवासवणगन तर अनन्यसाधारणच 
मानावयास हवे. 
 
व्यक्ततमत्त्व : पे्ररर्ा: िेतू 
 

प्रशवाय, ित्येक िवासी लेखकाची िवासप्रवियक िेरणा वेगळी असण्याची दाट शक्यता असते. 
त्याचें व्यग्क्तमत्त्वही वेगवेगळे असते. िवासाचे हेतूही वेगळे असतात. उदा. श्री. श्री. रा प्रटकेकरासंारखा 
कुणी ‘केसरी’चा पत्रकार िप्रतप्रनधी असेल. त्याची ‘मुशाफरी’ वेगळी. कुणी श्री. पु. ल. देशपाडें 
याचं्यासारखा टेप्रलग्व्हजनचे प्रशक्षण घ्यायला जाणारा प्रवद्याथी असूनही शे्रष्ठ लेखक असेल. कुणी श्री. 
रघुवीरासंारखा जादुगार असेल. कुणी श्री. िभाकर पाध्यासंारखा पत्रकार व लेखक असेल. कुणी 
धमोपदेशक असेल. कुणी िा. धमानंद कोसंबींसारखा िाध्यापक व धमगप्रजज्ञासू वा प्रवद्याथी असेल. या 
सवांच्या िवासप्रवियक िेरणामंध्ये व हेतंूमध्ये प्रभन्नताच जास्त असेल. प्रशवाय, वर म्हटल्यािमाणे या 
ित्येकाचे व्यग्क्तमत्त्व वेगवेगळे असेल. म्हणूनच, िवासवणगन हा एक वेगळा वाङ मयिकार ठरण्यासाठी या 
गोष्टी प्रनप्रितच मदत करतात. या त्याच्या िेरणांचे, हेतंूचे व व्यग्क्तमत्त्वाचे दशगन िवासवणगनात घडत 
असल्याने त्याचे अनुकरण करता येत नाही हे स्पष्ट होतेच. पण शवेटी या गोष्टी, िवासी लेखकाच्या 
व्यग्क्तमत्त्वाशी प्रनगप्रडत असल्याने त्या िवासकत्या लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व संप्रमश्र रीतीने जाणवण्यास मदत 
होत असते. अशा संप्रमश्र व्यग्क्तमत्त्वाचे व त्याने गोळा केलेल्या त्याच्या अशा खास अनुभवप्रवश्वाचे एखाद्याने 
अनुकरण करणे अशक्यच होय. आप्रण अशा या आगळ्या अनुभवप्रवश्वाचे दशगन रप्रसकाला घडप्रवणारे 
िवासवणगन, एक वेगळा वाङ मयिकार ठरत असते, यात आियग नसते. 
 
बाह्य घटकांबद्दल प्रनतनिया 
 

अनुकरणाची िवृत्ती ‘िवासवणगना’त न प्रदसण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण िवासवणगनपर 
वाङ मयात, बाह् वातावरण, प्रवश्वागं, घटना, व्यक्ती वा स्थळ याचंा जो त्याच्या लेखकावर पप्ररणाम होतो, 
त्याबद्दलची प्रक्रया–िप्रतप्रक्रया, तो लेखक व्यग्क्तपरत्वे तात्काळ व सलगपणे व्यक्त करीत असतो. ती 
व्यग्क्तपरत्वे जणू वेगळी जाणीव ठरावी इतक्या तीव्र स्वरूपात. 
 

तसेच, िवासवणगनातील जो िदेश, वातावरण, स्थळ, व्यग्क्तरेखा, घटना, िसंग वणगन केल्या 
जातात, त्या िदेशाने, वातावरणाने, व्यक्तीने, िसंगाने, त्या त्या वणगनकत्या लेखकावर काही प्रनप्रित 
िप्रतप्रक्रया केलेली असते. ती त्याची प्रनव्वळ स्वतःची असते. म्हणून, मागे म्हटल्यािमाणे अमुक एक िसंग, 
घटना वा स्थळ सकवा िदेश त्या प्रवप्रशष्ट लेखकाला महत्त्वाचे वाटेल वा वाटणार नाही, हे सवगस्वी त्या 
लेखकावर अवलंबनू असते. म्हणून िवासवणगनातील लेखक, पयायाने त्या लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व महत्त्वाचे 
ठरते. आप्रण अशा व्यग्क्तगत व वस्तुगत प्रक्रया–िप्रतप्रक्रयाचें अनुकरण सवगस्वी अशक्य अशी बाब ठरते. 
 
व्यक्ततमत्त्वाचा अचूक अंदाज 
 

या दृष्टीने भावकप्रवता (प्रलप्ररक) या अप्रतआत्मप्रनष्ठ वाङ मयिकाराशी िवासवणगनाची तुलना करणे 
प्रहताचे ठरेल. भावकप्रवतेत कवीचे व्यग्क्तप्रवशिे तसे बरेच तरल व सूक्ष्म असल्याचे जाणवतात. प्रशवाय, 
कवीच्या वण्यगप्रवियाच्या केवळ िप्रतप्रक्रयाच त्यात व्यक्त होण्याचा संभव दाट. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर 
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‘भावकवी’ आप्रण ‘िवासवणगनकार’ म्हणून अव्वल दजाची साप्रहत्यसेवा करणाऱ्या िा. अनंत काणेकराचें 
घेऊ. ‘चादंरात आप्रण इतर कप्रवता’ प्रलप्रहणारे काणेकर सौंदयगिेमी, उत्कट भावकवी, िेमकवी, फारतर 
प्रनसगगकवी म्हणून त्याचें संपन्न व्यग्क्तमत्त्व रप्रसकाच्या ित्ययाला आणून देतात. हे त्या व्यग्क्तमत्त्वाचे काही 
ठरावीक पैलूच रप्रसकाचं्या लक्षात येतात असे प्रदसेल आप्रण त्यावरून ‘श्री. काणेकर हे एक अशी व्यक्ती 
आहे’ असा नेमका अंदाज आपल्याला बाधंता येणार नाही, इतके काणेकराचें ‘चादंराती’तील व्यग्क्तमत्त्व, 
तरल, धूसर म्हणजे काव्यात्म पातळीवर जाणवत राहते. त्याला लौप्रककाचे पदर कमी आहेत. परंतु, 
‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ व इतर िवासवणगनातील काणेकर हे आपल्याला एक व्यक्ती म्हणून अप्रधक 
कळतात. त्याचं्याबद्दल आपण काही अप्रधक अचूक अंदाज बाधूं शकतो. उदाहरणाथग, ‘धुक्यातून लाल 
ताऱ्याकडे’ या पुस्तकात, त्यावेळच्या काणेकराचं्या, युरोपखंडातील अनेक देश, तेथील माणसे, रप्रशया व 
त्यावेळचे रप्रशयन लोक इत्यादींबद्दलच्या प्रक्रया–िप्रतप्रक्रया एकदमच व्यक्त झाल्या आहेत. त्या काळात 
उमद्या व आधुप्रनक व्यग्क्तमत्त्वाचा हा तरुण मराठी लेखक आपल्या लेखनावर पैसा उभा करून, 
अध्याअप्रधक परृ्थ्वीवरील िदेशाचा िवास साधतो आहे. केवळ ‘िवासासाठी िवास’ हा त्याचा िमुख हेतू 
आहे. या िवासाचे तात्पयग काणेकर सागंतात : 
 

“ज्यानंा तात्पयग पाप्रहजेच त्यांना मात्र मी तात्पयग सागंू शकतो. या िवासाने मला दोन धडे प्रशकवले. 
एक, परृ्थ्वी वाटोळी आहे. आप्रण दोन, माणुसकी सवगत्र सारखीच आहे! लहानपणापासून क्रप्रमक पुस्तकातं 
ज्या सामान्य गोष्टी आपण वाचतो,त्या प्रशकण्याकरता दहा-बारा हजार मैलाचें िवास आप्रण प्रकत्येक रुपये 
खचग मला करावा लागला, हे वाचून पुष्ट्कळानंा हसू कोसळेल. पण हसण्यासारखे त्यात काहीच नाही. 
क्रप्रमक पुस्तकाचं्या कागदावर मरून पडलेली आप्रण त्यामुळे सामान्य वाटणारी ही सत्ये ित्यक्ष अनुभवाने 
एकदम प्रजवंत होतात आप्रण भलतेच जगड व्याळ स्वरूप धारण करतात. म्हणूनच या अनुभवाकरता करावा 
लागणारा खचग आप्रण पप्ररश्रम काहीच नव्हेत असे मला वाटते. िवासाचे आणखी ‘फायदेतोटे’ सागंता येत 
नाहीत. पण उत्तर सकवा दप्रक्षण धु्रवाकडल्या बफग मय िदेशात कसलीही प्रवद्या प्रमळण्यासारखी नसली, 
सकवा पगारवाढ देणारी कुठलीही पदवी घेणे शक्य नसले, तरी शक्य असेल तेव्हा केवळ तो रम्योदात्त 
देखावा पाहण्याकरता म्हणून प्रतथेही जाण्याची मला अजून बलवत्तर इच्छा आहे.” (‘धुक्यातून लाल 
ताऱ्याकडे’, च. आ; ‘तात्पयग’, पान ७–८.) 
 

वरील उताऱ्यात काणेकराचंा िवासप्रवियक दृप्रष्टकोण व हेतू स्पष्ट झाला आहेच. परंतु या 
पुस्तकावरून जाणवणारे काणेकराचें व्यग्क्तमत्त्व एका जहाल राष्ट्रवादी भारतीय तरुणाचे, लेखकाचे, 
पुरोगामी प्रवचारवंताचे, पत्रकाराचे, रप्रसकाचे, कवीचे, नाटककंपनीत धडपडणाऱ्या संयोजकाचे, 
माणूसप्रिय माणसाचे, एका रप्रसक प्रमत्राचे व िवाशाचे आहे, याचा सहजच पडताळा येतो आप्रण श्री. 
काणेकर एक व्यक्ती म्हणून कळायला अप्रधक मदत होते. 
 

दुसरे उदाहरण संत ज्ञानदेवानंी जर िवासवणगन प्रलप्रहले असते, तर ज्ञानेश्वर एक व्यक्ती म्हणून 
अप्रधक समजून घेता आली असती असे सहज वाटून जाते. 
 

यावरून, ‘िवासवणगन’ हा एक वाङ मयिकार असा आहे की ज्यात लेखकाच्या सवंकि, बहुरंगी 
व्यग्क्तमत्त्वाचे अनेक पदर व्यक्त व्हायला खूपच वाव प्रमळतो आप्रण लेखकाच्या व्यग्क्तत्वाची व्याप्ती 
कळायला खूप मदत होते. इतके लौप्रकक जीवनाशी संबपं्रधत असे खाजगी जीवन, त्याच्या आवडी-प्रनवडी, 
सवयी, रप्रसकता, बहुशु्रतता, इत्यादी स्वभावाचे प्रवप्रवध पैलू िवासवणगनात व्यक्त होतात. त्यामुळे त्या 
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लेखनाची रंगत व लाप्रलत्य वाढते. त्या दृष्टीने पु. ल. देशपाडें याचं्या ‘अपूवाई’त नुसत्या पप्रहल्या िकरणात 
याचा मागोवा घेता येईल. उदाहरणाथग, पु. ल. देशपाडें म्हणतात:“परमेश्वराने मुळात मला घडवताना 
देहाच्या भप्रवष्ट्यकालीन प्रवस्ताराचा अंदाज घेऊन दोन पाय देण्याऐवजी चागंली पायाभरणी केल्यासारखे 
लंबेचौडे पाय प्रदले आहेत. त्यामुळे माझ्या पायाचे माप त्या प्रचनी चाभंाराच्या पाददृष्टीत फारच भरले...” 
 

आपल्या लंब्याचौड्या पायावंरील हा खाजगी उल्लेख, पु. ल. देशपाडें याचें शारीप्ररक वैप्रशष्ट्् 
दशगप्रवतो. ‘जी गत बुटाची तीच गत सुटाची’ कशी झाली? व आपला देह कसा बेढब आहे, याचे वणगन ते 
करतात. स्वतःच्या उप्रणवावंर नेमके बोट ठेवून ‘पायाची’ ‘पायाभरणी’सारख्या सुंदर को्ा करून, त्यानंी 
इथे प्रवनोद साधला आहे. त्यामुळे आपोआपच त्याला चांगल्या अप्रभजात प्रवनोदाचे स्वरूप जसे आले आहे, 
तसेच िवासवणगनाचे लाप्रलत्य व रंगतही वाढली आहे. पुढे देहाच्या व्यंगावर बोट ठेवनू पु. ल. तात्पयग 
काढतात: 
 

“...तात्पयग, माझे जरासे मोठे पोट, वाकडे साधें इत्यादी गोष्टी झाकणारा आप्रण उंची आप्रण शेप 
नसलेली मान उंच करून दाखवणारा तो सूट अंगावर घालून मी िथम आरशात पाप्रहले, तेव्हा तो सूट 
घालून जायला सहदुस्थानात एक पुण्याच्या क्वाटगरगेटजवळचे चचग सकवा लंडन याखेरीज दुसरी जागा 
नाही, याची मला खात्री पटली! माझ्या या सुटातल्या अवताराची बऱ्याच मंडळींना कुणकुण लागली 
असावी. कारण परदेशी जायच्या प्रदवशी बरेच लोक मला प्रनरोप देण्याचे प्रनप्रमत्त करून मला न्याहाळत 
होते. (पान १३) 
 

पुढे लेखकाने पान १७ वर (च. आ.) िवासात पैसे प्रकती घ्यावे?त्यावरच्या पौंड, प्रशसलग, पेन्सच्या 
कोष्टकाबद्दल आपले अज्ञान, असेच को्ानंी युक्त अशा सुंदर भािेत माडंले आहे. उदाहरणाथग, “भगूोल 
हा प्रविय मला गप्रणताइतकाच प्रिय. परृ्थ्वीचा वाटोळेपणा माझ्या भगूोलाच्या पेपरात पप्रहल्या पानावर अनेक 
वेळा प्रसद्ध झाला आहे...”असे भगूोल–गप्रणताचे अज्ञान तो सागंतो. आजवर लेखकाचा िवास फक्त 
खालील प्रठकाणी झालेला ध्यानात येतो. “...आजवर प्रनपाणी, संकेश्वर, प्रचपळूण, रत्नाप्रगरी, कोल्हापूर, 
फारफार तर नवी प्रदल्ली असली प्रतप्रकटे मागायची सवय, त्यामुळे लंडनचे प्रतकीट कसे मागायचे हा एक 
प्रचमुकला पेचच होता...”या वाक्यात मध्यमवगीय मराठी माणसाचे जीवन व त्याची ‘िवासा’ची मयादा 
स्पष्ट झाली आहे. त्याबद्दल आपल्याला एका बाजूने जरी हसू येते, तरी दुसऱ्या बाजूने वाचकाच्या मनात 
सहानुभतूी प्रनमाण करण्याचे श्री. पु. ल. देशपाडें याचें कसब लक्षात येते. प्रवनोदही जीवनानुभतूीच्या 
संदभात कसा फुलावा याचे दशगन होते. 
 

लेखकाने अशा आपल्या अनेक खाजगी गोष्टी, आवडी-प्रनवडी, आपले अज्ञान याचें दशगन या 
िकरणात घडवल्यामुळे व स्वव्यंगावर आधाप्ररत असा अव्वल दजाचा प्रवनोद–की जो सवगच जीवनाला 
व्यापून जात असल्याने त्याबद्दल रप्रसकाला एक िकारची सहानुभतूी वाटते–केल्यामुळे या िकरणाला 
लाप्रलत्याचे रंग चढतात, िवासवणगन या प्रवनोदी पद्धतीने प्रलप्रहण्यात तर त्याचंा वेगळेपणा कुणालाही 
प्रदसावा. ‘अपूवाई’वरून श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचा खूपच अंदाज बाधंता येईल असे मला 
वाटते. 
 

साराशं, िवासवणगनातील लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व आप्रण त्या व्यग्क्तमत्त्वाचा लौप्रककाच्या 
पातळीवरील प्रवप्रवध तऱ्हानंी होणारा आप्रवष्ट्कार, िवासवणगनाला ‘वाङ मयिकार’ म्हणून खास आगळा 
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आकार देतो यात संशय राहात नाही. लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वावर आधाप्ररत असणे हा या वाङ मयिकाराचा 
िाणभतू घटक आहे. या लेखकाप्रशवाय, ‘िवासवणगना’ची प्रनर्ममती होणे, त्याला त्याचा असा म्हणून एक 
‘घाट’ सकवा ‘आकृप्रतबधं’ सकवा ‘रूप’ जाणवणे शक्य होणार नाही. कारण हा िवासी-लेखक नसेल तर 
‘िदेश’ सकवा ‘परदेश’ िवास नाही आप्रण या िवासी-लेखकाचे िवासप्रवियक व िदेशप्रवियक 
अनुभवप्रवश्वाचे प्रचत्रण तर वेगळ्या पद्धतीने भाप्रिक माध्यमातून झाले नाही, तर िवासवणगनाला 
‘िवासवणगन’ म्हणून काही रंगरूप उरणार नाही. सकबहुना, खऱ्या अथाने अग्स्तत्वच असणार नाही. 
 
अिुभवनवश्वाचा आगळेपर्ा 
 

िवासवणगनातील लेखक व त्याचे व्यग्क्तमत्त्व िवासवणगनाला वेगळा वाङ मयिकार म्हणून जसा 
पथृकपणा आणतात; तसेच या लेखकाला, िवासप्रवियक व िदेशप्रवियक जे अनुभव येतात, ते अनुभव 
त्याला एक खास वाङ मयिकार बनवीत असतात असे मला वाटते. िवासवणगनातील अनुभवानंाही त्याचंी 
म्हणून खास एक चव असते, रुची असते. िवासवणगनातील अनुभवप्रवश्वच प्रनराळे असते आप्रण इतर 
वाङ मयिकारातील अनुभवप्रवश्व प्रनराळे असते. या प्रनराळेपणामुळे िवासवणगनाचा आशय व अंतरंग वेगळे 
वाटते. त्याची अप्रभव्यक्ती सकवा बप्रहरंग वेगळी होऊ इग्च्छते. िवासवणगनाच्या अप्रभव्यक्तीसारखी 
अप्रभव्यक्ती इतर वाङ मयिकाराचंी नसते, याचे कारण िवासवणगनकाराच्या अनुभवप्रवश्वाचा आगळेपणाच 
होय. या अनुभवानंा एक वेगळा, सलग आकार असण्याची आप्रण लेखकपरत्वे तो वेगवेगळा जाणवण्याची 
शक्यता असते. उदाहरणाथग, ‘जपान’ श्री. गंगाधर गाडगीळानंा वेगळा जाणवला आहे आप्रण श्री. पाध्यानंा 
वेगळ्या तऱ्हेने जाणवला आहे. म्हणूनच, िवासवणगनकाराचं्या िवासप्रवियक व िदेशप्रवियक प्रक्रया-
िप्रतप्रक्रयानंी प्रनमाण झालेले िवासवणगनातील अनुभवप्रवश्व आगळे कसे, याचा थोडासा मागोवा घेऊ. 
 
वास्तवाशी निगनडत असलेले अिुभवनवश्व 
 

िवासवणगनातील अनुभवप्रवश्वाचे पप्रहले आप्रण महत्त्वाचे वैप्रशष्ट्् असे की, हे अनुभवप्रवश्व 
िामुख्याने वास्तव जगाशी प्रनगप्रडत असते हे होय. कारण िवासवणगनातील या अनुभवप्रवश्वाला िवासी, 
िवास व िदेश या प्रतन्ही तत्त्वाचंी मयादा पडलेली असते. असे बधंन वा मयादा पाळून इतर कोणत्याही 
वाङ मयिकारातील अनुभवप्रवश्व साकार झालेले प्रदसत नाही. यातील िवासी-लेखक, िवास व ित्यक्ष 
िदेश मूलतः वास्तव जगाचे घटक अंश असतात. इतर वाङ मयिकारातं लेखक हा घटकच केवळ या 
वास्तव जगाचा घटक अंश असतो. पण त्याच्या अनुभवाला िदेश व िवासप्रवियक घटकाचंी मदत हवीच, 
असे नाही. त्याचे काव्यलेखन कादंबरीलेखन अगर इतर कोणत्याही वाङ मयिकाराचे लेखन असो, त्याचा 
अनुभव व त्याची िप्रतभा असली म्हणजे पुरते. पण िवासलेखनात तसे चालत नाही. ते िवासी-लेखकाच्या 
िवास व िदेशप्रवियक अनुभवप्रवश्वावरच आधाप्ररत असते. 
 
प्रनतभा प्रवास व प्रदेश यांिी नियंनत्रत 
 

दुसरे असे की, इतर वाङ मयिकारातं, लेखकाच्या िप्रतभेच्या व कल्पकतेच्या स्वैर संचाराला 
संपूणगपणे मोकळीक असते. म्हणजे तो आपल्या िप्रतभाप्रसत अशा कोणत्याही प्रवियावर प्रलहू शकतो. फार 
तर प्रनबधंासारख्या एखाद्या वाङ मयिकारात त्याच्यावर प्रवियाचे बधंन असेल, पण िवासवणगनात त्याला 
वर म्हटलेल्या तीन घटकाचंी बधंने असतात, तरच ते िवासवणगन होऊ शकते. त्यामुळे इतर 
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वाङ मयिकारातं प्रदसणारे िप्रतभाशक्तीचे व कल्पकतेचे स्वैर स्वातंरय त्याला िवासवणगनात घेता येत नाही. 
िवासवणगन प्रलहावयाचे, तर िवासीलेखक, िवास व िदेश यापं्रवियक अनुभवानंा सोडून कल्पकतेचा वापर 
करता येत नाही. एकिकारे िवाससूत्राच्या अनुरोधानेच त्याला कल्पकतेचा वापर करावा लागतो. 
 

इतर वाङ मयिकारातं त्याच्या लेखकाने एकदा अनुभव घेतला की, आपल्या स्वतःच्या 
कल्पनाशक्तीिमाणे त्या अनुभवाचा ‘घाट’ त्याला घासूनपुसून स्वच्छ करता येतो. त्याबद्दल त्याला संपूणग 
स्वातंरय असते. प्रशवाय, महत्त्वाचे म्हणजे, कोणताही अनुभव घेण्याचे आप्रण त्याचे ‘रूप’ साकार करण्याचे 
त्याला पूणगपणे स्वातंरय असते. पण ‘िवासवणगना’च्या लेखकाला हे स्वातंरय नसते. त्याला िवासप्रवियक 
अनुभवाचंा आकार जसा ओबडधोबड असेल तसाच प्रचप्रत्रत करणे भाग पडते. कारण त्याला वास्तवतेचा 
सतत संदभग असतो. प्रकमान िवास व िदेश यातंील सत्यतेचा अपलाप त्याने करता कामा नये, असे बधंन 
असते. त्यामुळे आपल्याला असे म्हणता येईल की, िवासवणगनकाराच्या िप्रतभेला, लेखकाच्या िवास व 
िदेशप्रवियक अनुभवप्रवश्वानेच जणू प्रनयंप्रत्रत केलेले असते. 
 

असे ित्यक्ष प्रनयंत्रण, काहीसा आत्मचप्ररत्र हा वाङ मयिकार सोडला तर इतर वाङ मयिकारातं 
चालत नाही. त्यामुळेच, िवासवणगन हा एक वेगळा वाङ मयिकार जसा ठरतो, तसेच त्या 
वाङ मयिकाराच्या मयादाही लक्षात येऊ लागतात. एक िकारे त्याच्या या वैप्रशष्ट््ातच त्याच्या मयादा 
लपलेल्या आहेत असे म्हणता येईल. पण त्याची म्हणून ही एक खास बाब आहे, यात संशय राहात नाही. 
 

साराशं, िवासवणगनातील अनुभवप्रवश्व हे वास्तव जगाशी म्हणजे िामुख्याने िवासीलेखक, िवास 
व िदेश या त्याच्या मूळ घटकाशंी प्रनगप्रडत असल्याने, आप्रण िवासामुळेच ते प्रनमाण होत असल्याने, ते 
आगळे असते. असा अनुभवाचंा आगळेपणा जवळजवळ इतर कोणत्याही वाङ मयिकारात आढळून येत 
नसल्याने, ‘िवासवणगन’ हा एक वेगळा वाङ मयिकार ठरतो, असे मला वाटते. 
 

या संदभात िा. गंगाधर गाडगीळ म्हणतात ते मला सचतनीय व योलय वाटते. ते म्हणतात : 
 

“आत्मचप्ररत्र काय सकवा िवासवणगन काय ित्यक्ष घडलेल्या अगर अग्स्तत्वात असलेल्या गोष्टींच्या 
आधारे ते प्रलप्रहलेले असते. ते तसे असणार अशी अपेक्षाच मुळी लेखकाने प्रनमाण केलेली असते. त्यातच 
त्या लेखनाचे स्वत्व असते, वेगळेपण असते. जर एखाद्या लेखकाने िवासवणगन या नावाखाली काल्पप्रनक 
हकीगत प्रलहून ठेवली अगर घरबसल्या जे अनुभव येतात, तेच िवासवणगन म्हणून वाचकाच्या गळी मारले 
(असा िकार अनेक लेखक करतात!) तर त्यामुळे तो वाचकाची व स्वतःचीही फसगत करतो आप्रण त्याच्या 
लेखनात मूलभतू वैगुण्य प्रनमाण होते.”(पाहा, ‘साप्रहत्याचे मानदंड’, प. आ.,पान १७४) 
 

िवासवणगनाचे अनुभवप्रवश्व ित्यक्ष वास्तवावरच आधाप्ररत हवे आप्रण असते, ही बाब श्री. 
गाडगीळाचं्या“...ित्यक्ष घडलेल्या अगर अग्स्तत्वात असलेल्या गोष्टींच्या आधारे ते प्रलप्रहलेले असते...”या 
प्रवधानातून स्पष्ट होते. 
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प्रत्यक्ष वास्तवावर कल्पकतेचे कलम 
 

िवासवणगनकाराचे अनुभवप्रवश्व हे ित्यक्षावर आधाप्ररत असते आप्रण ‘ियत्क्ष’ अगर ‘वास्तव’ त्याच्या 
िप्रतभाशक्तीला आव्हान देत असते. हे आव्हान स्वीकारताना, लेखकाला या ित्यक्ष वास्तवावरच 
कल्पकतेचे कलम करावे लागते आप्रण िवासवणगनाला ‘कलात्मक’ रूप द्यावे लागते. अशी ित्यक्षाची 
‘कला’ होणे हा या वाङ मयिकाराचा खास प्रवशिे होय. ित्यक्ष समोरचे उभे ठाकलेले वास्तव आप्रण 
लेखकाची कल्पकता याचें प्रमश्रण िवासवणगनपर गं्रथातूंन जागोजाग ित्ययाला येईल. अगदी साधे 
उदाहरण घेतल्यास याचा ित्यय येईल. 
 

“गरुडा कंपनीचे प्रवमान आकाशात उडाले. प्रहरव्यागार पाघंरुणाखाली एखादे तान्हे झोपी जावे, 
तसे ते प्रचमुकले बाली बेट त्या माडाचं्या आप्रण इतर वृक्षांच्या राईखाली झोपी गेले. बेसाखीचा प्रनळा डोंगर 
पाघंरुणातून प्रचमुकले पाऊल वर यावे तसा वर आला होता. वर आकाश, खाली चोहोकडे महासागर आप्रण 
मध्येच ते प्रचमुकले बाली बेट. िलयानंतर सपपळपानावर प्रचमण्या पावलाचंा अंगठा चोखत पडलेल्या 
मेघःश्याम बाळकृष्ट्णाची मला आठवण झाली. पापण्यात दाटलेल्या धुक्यात मला क्षणभर पुढले काही 
प्रदसेनासे झाले. प्रवसाव्या शतकात िलयाच्या सीमेवर उभ्या असलेल्या जगाला त्या सपपळपानावरच्या 
बाळकृष्ट्णासारखी ह्ा बेटावर आढळलेली प्रनरागसताच तरली तर तारून जाईल...”(पाहा, ‘पूवगरंग,’दु. 
आ.,पाने १४६–४७). 
 

‘पूवगरंग’ या िख्यात िवासगं्रथात श्री. पु. ल. देशपाडें यांनी बाली बेटाचा प्रनरोप घेतल्यावर, त्या 
ित्यक्ष बेटाचे प्रवमानातून होणारे हे दूरदशगन आहे. या बेटाच्या प्रनरागसतेचा, आजच्या प्रवसाव्या शतकातील 
भयानक राजकीय पप्ररग्स्थतीच्या पाश्वगभमूीवरील श्री. पु. ल. देशपाडें यानंा आलेला ित्यय मोठ्या बोलक्या 
भािेने रंगप्रवला आहे. 
 

या पप्ररच्छेदाची प्रचत्रमयता, तो जागृत करीत असलेल्या त्यातील रंगसंवेदना, व प्रवचारसौंदयग, सवग 
मोठी बोलकी आहेत. बाली बेटाचे शब्दप्रचत्र काढताना, सपपळपानावरील अंगठा चोखणाऱ्या मेघःश्याम 
बाळकृष्ट्णाची उपमा देऊन आपल्या काव्यात्म शलैीचा ित्यय लेखकाने आणून प्रदला आहे. यातील भक्ती 
आप्रण वत्सलरसात्मक प्रचत्रणामुळे लेखकाला वाटणारा बाली बेटाबद्दलचा प्रजव्हाळा व त्याचा मानवतावादी 
दृप्रष्टकोण जसा व्यक्त होतो, तसाच िवासवणगनाच्या रप्रसकाला लेखकाच्या ित्यक्षावर आधाप्ररत 
िप्रतभाशक्तीचे दशगन घडेल यात संशय नाही. 
 

साराशं, या दृष्टीने िवासवणगनकाराची िप्रतभाशक्ती ित्यक्षावर आधाप्ररत असूनही, िवासवणगनाला, 
एक अिप्रतम वाङ मयिकार म्हणून खास वेगळेपण आणते, यात संशय नाही. मराठी वाङ मयात 
िवासवणगनकाराचंी अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. 
 
‘प्रवास’ : अिुभवनवश्वाचा कर्ा 
 

‘िवास’ हा िवासवणगनातील अनुभवप्रवश्वाचा कणा असतो. असे इतर वाङ मयिकारात असतेच 
असे नाही. सवगस्वाने िवासप्रवियक अनुभवप्रवश्व असणे प्रनराळे आप्रण एखाद्या कथेत, कादंबरीत, 
िवासप्रवियक अनुभवप्रवश्व एक घटक म्हणून साकार झालेले असणे प्रनराळे. म्हणजे, िा. ना. सी. फडके 



 
अनुक्रम 

यानंी आपल्या एखाद्या कादंबरीत त्याचंा नायक िवास करतो असे दाखप्रवणे प्रनराळे. इथे हा नायक व 
त्याचा िवास त्या कादंबरीचा घटक म्हणून येईल. पण ित्यक्ष िवास नसेल, तर िवासवणगनाच्या लेखकाचे 
िवासप्रवियक व िदेशप्रवियक अनुभव गोळा होणेच अशक्य असते. भगूोलाचे व इतर पुस्तके वाचून 
िदेशप्रवियक माप्रहती व ज्ञान गोळा करणे अशक्य नसते. पण ज्याला आपण िवासप्रवियक ‘अनुभव’ असे 
म्हणतो, तो ‘अनुभव’ त्या िदेशाच्या ित्यक्ष ज्ञानाच्या स्वरूपाचा असतो. स्वतः लेखकाने परदेशसंचार 
करून प्रमळप्रवलेला तो ‘अनुभव’ असतो. अशा िवासी-लेखकाच्या स्वतःच्या अनुभवामुळेच त्याला रंग, रूप 
िाप्त होत असते आप्रण त्यामुळेच िवासवणगनाला अपप्ररहायगपणे कलात्मकता िाप्त होत असते. 
 

याबाबत िा. काणेकर म्हणतात ते अक्षरशः खरे आहे. ते म्हणतात : “...क्रप्रमक पुस्तकाचं्या 
कागदावर मरून पडलेली आप्रण त्यामुळे सामान्य वाटणारी ही सत्ये ित्यक्ष अनुभवाने एकदम प्रजवंत होतात 
आप्रण भलतेच जगड्वव्याळ स्वरूप धारण करतात...” 
 

यामुळेच, िवासवणगनपर वाङ मयकाराची ‘वाङ मयिकार’ म्हणून वेगळ्या प्रदशनेे सकवा स्वतःच्या 
प्रदशनेे वाटचाल सुरू होते, असे म्हणावयास ित्यवाय राहात नाही. या िवासवणगनातील’ ‘िवास’प्रवियक 
अनुभवाचं्या संदभाने िवासवणगनाला कलात्मकताही कशी िाप्त होते, याबाबत श्री. गंगाधर गाडगीळ 
म्हणतात ते सचतनीय ठरते. ते म्हणतात : 
 

“...कारण िवासवणगन हे मुख्यतः एका व्यक्तीने िवासात पाप्रहलेल्या अगर अनुभवलेल्या गोष्टींचे 
वणगन असते. अन्यिकारे जी माप्रहती प्रमळू शकते, ती घर बसल्याही प्रमळवता येईल व प्रतच्या आधारे 
गं्रथरचना करता येईल; पण ित्यक्ष अनुभव िवासाच्या िारेच प्रमळतो आप्रण म्हणून िवासवणगनात तो साकार 
व्हावा अशी अपेक्षा असणे साहप्रजक आप्रण रास्त आहे. ित्यक्ष अनुभवांचे प्रचत्रण असले की त्यात 
कलात्मकता येणे अपप्ररहायगच असते...”(पाहा, ‘साप्रहत्याचे मानदंड’ पाने १७४–७५) 
 

ित्यक्ष ‘िवासा’मुळे िवासवणगनातील अनुभवप्रवश्वच मुळी आगळे ठरते, या िश्नाचे उत्तर इथे 
प्रमळतेच. पण त्याबरोबर त्याच्या रंगरूपात अपप्ररहायगपणे फरक पडतो आप्रण तो ित्यक्ष िवासप्रवियक 
अनुभवामुळे पडतो, हा मुद्दा या प्रठकाणी मोलाचा आहे. म्हणूनच, िवासवणगनातील अनुभवप्रवश्वाचा िवास 
हा कणा आहे. आप्रण िवासवणगनाला एक वेगळा वाङ मयिकार बनवायला त्याची मदत अपप्ररहायग आहे असे 
वाटते. 
 
प्रदेशाचे चालतेबोलते नचत्र 
 

तसेच, िवासवणगनकाराच्या अनुभवप्रवश्वाचा आगळेपणा त्यातील िदेशाच्या चालत्याबोलत्या 
प्रचत्रणामुळे प्रनमाण होतो. आप्रण हा आगळेपणा त्याला एक वेगळे वाङ मयीन ‘रूप’देण्यास कारणीभतू होतो. 
हे रूप केवळ आगळे आप्रणपथृक असते. इतर वाङमयिकारातं िदेशाचेच सवगस्व असे चालतेबोलते प्रचत्र 
नसते. याच वाङ मयिकारात ते असते. कारण िवासी-लेखक जो िवास करतो, तो िवास, त्या प्रवप्रशष्ट 
‘िदेशा’साठीच असतो. त्या प्रवप्रशष्ट िवासात त्याचा तो ‘िदेश’ सकवा ‘परदेश’ त्याचे सवगस्व असून 
िवासवणगनकारात तो ‘िदेश’ सकवा ‘परदेश’ मुरतो. आप्रण लेखकासप्रहत आपल्या अग्स्मतेने िवासवणगनात 
अवतरतो. म्हणून ‘अपूवाई’ सकवा ‘तोकोनोमा’ यासंारखी अप्रभजात िवासवणगने जन्माला येतात. त्यात 
‘इंललंड’ सकवा ‘जपान’ सजीव होऊन रप्रसक वाचकानंा जाणवतात. अशावेळी त्या िदेशाकडे पाहण्याची 
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लेखकाची दृष्टीच वेगळी होते. कुणी वेगळा भेटणार असे कुतूहल त्या दृष्टीत सतत जागे असते, असे म्हणता 
येईल. िवासीलेखक जसा या वाङ मयिकारात कलात्मकरीतीने दशगन देतो, प्रततकाच त्याच्या ित्ययाला 
आलेला िदेशही सजीव व कलात्मक होऊन अवतरतो. अशी प्रकमया इतर कोणत्याही वाङ मयिकारात 
घडत नाही. िवासवणगनातील ‘िदेशाचे चालते-बोलते प्रचत्र, हा िवासवणगन या वाङ मयिकाराचा एक 
िाणभतू घटक आहे. 
 
वास्तववादी वाङ्मयप्रकार 
 

या िदेशाच्या चालत्याबोलत्या प्रचत्रणामुळे, िवासवणगन ‘एक वेगळा वाङ मयिकार’ जसा ठरतो 
तसाच तो एक वास्तववादी वाङ मयिकार ठरतो. कारण त्यात त्या िदेशाचे ‘वास्तव’ वा ‘यथातर्थ्य पण 
कलात्मक’ प्रचत्रण येते. 
 

गेल्या ३०–३५ विांत मराठी वाङ मयात अनेक वाङ मयिकारातूंन वाङ मयातील वास्तववादाचे 
दशगन घडते आहे. त्यामुळे जणू ‘नवकाव्य’, ‘नवना्’, ‘नवकथा’, ‘नवकादंबरी’ असे त्या त्या 
वाङ मयिकाराचे वास्तववादी व स्वरूपदशगक शब्दियोग मराठी समीके्षत रूढ होऊ पाहताना प्रदसतात. 
परंतु इतर वास्तववादी वाङ मयिकारातून जीवनाचे जे प्रचत्रण येते ते वेगळे असते. ते जीवनाचे असते. 
जीवनाबाहेरील कोणत्याही ित्यक्ष–अित्यक्ष स्वरूपाच्या अनुभवाचें असते. तसेच एखाद्या कलाकृतीत 
िदेशाचेही असते. उदाहरणाथग, हे प्रचत्र एखाद्या व्यंकटेश माडगळूकराचं्या कादंबरीत ‘बनगरवाडी’च्या 
रूपाने ‘बनगरवाडी’च्या िदेशाचे व ‘जीवना’चे असेल. श्री. श्री. ना. पेंडश्याचं्या ‘गारंबीच्या बापू’त ‘गारंबी’चे 
व तेथील ‘जीवना’चे असेल. दप्रक्षण कोकणच्या ‘जीवना’चे व ‘िदेशा’चे प्रचत्र, श्री. मधु मंगेश कर्मणक याचं्या 
कथातूंन आलेले प्रदसेल. श्री. जयवंत दळवीही आपल्या कथा–कादंबऱ्यातूंन दप्रक्षण कोकणचे जीवन व 
िदेश प्रचतारतात. आप्रण श्री. आनंद यादवाचंी ‘गोतावळा’ कादंबरी अशाच कागलच्या पप्ररसरातील शतेकरी 
व मजूरजीवनाचे व तेथील िदेशाचे प्रचत्रण करताना प्रदसते. या वाङ मयिकारात ‘िदेशा’चे व तेथील 
‘जीवना’चे जे प्रचत्र येते ते बोलके असते, प्रजवंत असते, कलात्मक असते. त्याचा प्रजवंतपणा ‘ित्यक्ष 
िदेशा’च्या प्रचत्रणामुळे अप्रधक बोलका होतो. उदाहरणाथग, माडगूळकराचंी ‘बनगरवाडी’ अगर 
पेंडश्याचंी‘गारंबी’ हा त्याचं्या कादंबरीतील ‘िदेश’ चागंल्या चालत्याबोलत्या पात्रासारखा अवतरतो;नव्हे, 
ते जणू एक पात्रच आहे असे वाटेल, इतके त्या ‘िदेशा’चे प्रचत्र ते लेखक काढतात. पण या 
वाङ मयिकारातूंन ‘िदेशा’चे जे प्रचत्र येते ते वास्तववादी जीवनाचे प्रचत्रण रेखाटण्याच्या हेतूने येते. प्रशवाय, 
ते तेथील जीवनाची ित्ययकाप्ररता पटप्रवण्याच्या हेतूने येते आप्रण त्या प्रवप्रशष्ट जीवनप्रचत्राचा एक घटक 
म्हणून अवतरते. पयायाने, त्या कादंबरीचा व तेथील जीवनाचा घटक म्हणून अवतरते. पयायाने, त्या 
कादंबरीचा व तेथील जीवनाचा घटक म्हणून अवतरणारा, वास्तववादाचे रोप प्रजवंत करणारा हा घटक 
प्रनराळा; त्याच्या प्रचत्रणाचा हेतू प्रनराळा. 
 

िवासवणगनातील िदेशप्रचत्रणाचा हेतू प्रनराळा असतो, वेगळा असतो. कारण ‘िवासवणगन’ या 
वाङ मयिकाराचा ‘िदेश’ हाच सवगस्व असतो. तो वरील एखाद्या कादंबरीसारखा िवासवणगन या 
कलाकृतीचा एक घटक नसतो, अगर वास्तववादी प्रचत्रण करण्याच्या हेतूनेही आलेला नसतो, तर 
िवासलेखक त्या िदेशप्रवियक अनुभवावंरच आपले लेखन करतो. त्याच्याप्रशवाय त्याचा िवासच शक्य 
नसतो. अनुभवसंप्रचत गोळा होणे शक्य नाही. लेखन घडणेही मग अशक्यिायच होय. िवासवणगनाला 
‘िवासवणगन’ म्हणून खास पथृक पण आणणारा आप्रण वाङ मयिकार म्हणून खास वेगळेपणा देणारा ‘िदेश’ 
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त्याचे सवगस्व असल्याने ‘िवासवणगन’ हे ‘िादेप्रशक वाङ मय’ आहे, असे त्याचे खास वगीकरण करावे लागत 
नाही. जसे रप्रसक श्री. माडगूळकराचं्या ‘बनगरवाडी’ला अगर श्री. पेंडश्याचं्या ‘गारंबीच्या बापू’ला 
‘िादेप्रशक कादंबरी’ असे म्हणत असतात. ‘िवासवणगन’ हे ‘िादेप्रशकच असते. डॉ. सुधीर रसाळानंी 
म्हटल्यािमाणे िवासवणगन म्हणजे“संघप्रटत झालेल्या नविदेशसंबद्ध अनुभवाचंी अप्रभव्यक्ती”च असते. 
[सुधीर रसाळ, ‘सत्यकथा,’ नोव्हे. १९७१, ‘प्रशबाराणीच्या शोधात,’ परीक्षण पृ. ४.]म्हणजे िवासवणगन हे ‘परदेश’वणगनपर सकवा 
िदेशवणगनपरच असते. 
 

म्हणून िवासवणगनांची नावेही, ‘माझा युरोपचा िवास’, ‘प्रहमालयातील िवास’, ‘गोपुराचं्या 
िदेशात’, अशी त्या त्या िदेशाचे वा त्या िदेशाच्या वैप्रशष्ट््ाचे नाव घालून प्रदलेली असतात. कारण िवासी 
जो कोणी असतो त्याच्या िवासाचे ियोजनच तो िदेश पाहण्याचे वा तो िदेश अनुभवण्याचे असते. ित्यक्ष 
िवासलेखन करताना त्यात िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी म्हटल्यािमाणे, या िदेशाचा ‘मान राखून’ ते करावे 
लागते. म्हणून मी वर जे प्रवधान केले आहे की, या वाङ मयिकारातच अशी गोष्ट घडते की, 
िप्रतभाशक्तीलाच िवासी-लेखक, िवास व िदेश या त्याच्या तत्त्वानंी प्रनयंप्रत्रत केलेले असते. हे प्रनयंत्रण 
िवासवणगनाचा एक वाङ मयिकार म्हणून पथृक पणा दशगप्रवणारे आहे हे प्रनप्रित होय. 
 

िवासवणगन एक वास्तववादी वाङ मयिकार ठरतो याचे कारण वर म्हटल्यािमाणे त्या त्या िदेशाचे 
यथातर्थ्य प्रचत्रण लेखक रेखाटतो म्हणूनच. तसेच, त्या िदेशाचे भौगोप्रलक, ऐप्रतहाप्रसक व सासं्कृप्रतक 
पैलंूनी युक्त असेही प्रचत्र रेखाटलेले असते. हे प्रचत्रण वाचल्यावर, त्या िदेशाच्या वातावरणप्रनर्ममतीचा 
ित्ययही रप्रसकाला येऊन, जणू त्या िदेशाचा आत्ताच िवास करून आलो, अशा तऱ्हेचा ित्यय रप्रसकाला 
येतो. उदाहरणाथग, श्री. िभाकर पाध्ये यानंी कराचीचे स्वतः घेतलेले व रप्रसकाला िवासवणगनातून 
घडप्रवलेले दशगन पाहू. ‘कराची: एक दशगना’चा काही भाग असा: 
 

“...कराचीच्या रस्त्यावर सहडताना मुंबईच्या गोलप्रपठा, भेंडीबाजार, महंमदअली रोडच्या 
बाजूकडे प्रफरल्यासारखे वाटते, असे म्हटल्यास कराची शहराचे दशगन प्रकती रमणीय वाटेल याची कल्पना 
येईल. प्रवटके-फाटके पडदे, दोरीवर वाळत घातलेले जुने-पुराणे कपडे, गॅलऱ्यातं अस्ताव्यस्त पडलेले 
मोडके-तोडके फर्मनचर ह्ाचें गोंधळदशगन घडप्रवणाऱ्या चाळी खादं्याला खादंा प्रमळवनू जशा मुंबईच्या 
रस्त्याच्या बाजूने उभ्या असतात तशाच कराचीला उभ्या आहेत. फरक इतकाच, की, मुंबईच्या चाळीबाहेर 
रस्त्याच्या कडेस चारपाईवर हुक्का पीत बसलेले पुरभय्ये अप्रधक प्रदसतात, तर येथे पठाण अप्रधक प्रदसतात. 
इतरही दृश्ये तशीच! म्हणजे पाटीवाले हमाल प्रभकाऱ्याचं्या टोळीशी शयगत लावीत असतात. सायकलस्वार 
घंटीचे केप्रवलवाणे आवाज काढीत आपल्या सायकली हातगाड्यावंर चढवीत असतात. खडखडणाऱ्या 
रॅमस् आप्रण धडधडणाऱ्या लॉऱ्या ह्ाचंी टक्कर होत नाही हा केवळ परमेश्वरी चमत्कार! ती व्हावी म्हणून 
ग्व्हक्टोप्ररआवाले अगर टागेंवाले आपली घोडी मध्ये घालण्याचे िामाप्रणक ियत्न करीत असतात. ह्ातच 
मोटारींचे कणे, फटफटींचे फराटे याचंी आवाजी शयगत सुरू असते. इकडे, रस्त्याच्या कडेने लाकडी 
बाकडी, पे्ा, फळ्या इत्यादींच्या साह्ाने कापड, हातरुमाल, खेळणी, प्लॅग्स्टकचे सामान, पुस्तके, 
काजूप्रपस्ते इत्यादींचा उघडा बाजार माडंणारे सहमतबाज व्यापारी, रस्त्यावरून जीव वाचवीत चालणाऱ्या 
लोकाचें त्रस्त प्रचत्त वेधण्यासाठी प्रचत्रप्रवप्रचत्र आवाजाची कसरत करीत असतात, आप्रण त्याचं्या मागच्या 
प्रचत्रप्रवप्रचत्र फलकानंी लडबडलेल्या इमारतींतले दुकानदार ह्ा आवाजाचंा खवळलेला समुद्र बुडवनू 
टाकण्यासाठी रेप्रडओ अगर ग्रामोफोन ह्ाचंा ककग श हल्ला सुरू करतात. मागचे मातब्बर दुकानदार आप्रण 
पुढचे कामचलाऊ फेरीवाले ह्ाचं्या दरम्यान संधी सापडेल तेथे डोळ्यातं सुरमा घातलेले कानसाफवाले, 
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सदैव हजामत करण्यास प्रवसरलेले हजाम, स्वतःखेरीज अख्ख्या जगाचे भप्रवष्ट्य जाणणारे हस्तसामुप्रद्रक, 
ताजे ताजे कबाब चारण्यास प्रसद्ध झालेले कबाबवाले, राजवैद्याच्या रुबाबात वावरणारे जडीबुटीवाले, 
हताश मुदे्रचे मोडतोडवाले आप्रण इकडेप्रतकडे पळणारे बटूपॉप्रलशवाले आपले कारभार खोलीत असतात 
आप्रण ह्ा सवग गोंधळात कावळे, बलै आप्रण पोप्रलस, काही झालेच नाही अशा मुदे्रने सुखेनैव संचरत 
असतात!”(पाहा, ‘उडता गाप्रलचा’, प. आ.,पाने ४८–४९) 
 

श्री. पाध्याचं्या या कराचीदशगनाच्या काही भागातच कराचीचे वास्तववादी वणगन येते. मुंबईच्या 
गोलप्रपठा, भेंडीबाजार हा भाग ज्याने पाप्रहला आहे, त्याला त्याच्यातील श्री. पाध्याचं्या अपूवग 
प्रनरीक्षणशक्तीचा ित्यय येईल आप्रण प्रतची सूक्ष्मताही ध्यानात येईल. पण मुंबईचा तो भाग न पाप्रहलेल्या 
रप्रसक वाचकालाही, मुंबईचा, तसाच कराचीचा भाग आपण पाप्रहला असा ित्यय येईल. 
 

यातील प्रचत्रमयता लक्षणीय आहे. श्री. पाध्याचं्या वणगनशैलीला साक्षात प्रनवेदनाचा एक पदर कसा 
जडून येतो, ही बाबही दृष्टोत्पत्तीस यावयास वेळ लागत नाही. त्याचें िवासी मन, कराचीच्या गदीचा, 
वातावरणाचा ित्यय प्रकती जाणकारीने घेऊ शकते, याचे दशगन होते. कराचीच्या बाजारातील कणगककग श 
आवाज कान भरून श्री. पाध्यानंी तर घेतला आहेच, पण लेखक म्हणून शाग्ब्दक वणगनानेही रप्रसकाच्या 
आतल्या कानानंा ऐकू येईल इतके त्याचे वास्तव, ित्ययकारी व कलात्मक प्रचत्रण त्यानंी साधले आहे. 
आजच्या एखाद्या ‘नवकथे’मध्ये शोभेल असे हे वास्तववादी व कलात्मक प्रचत्रण िवासवणगनाला वेगळेपणा 
िाप्त करून देते, रंजक व लप्रलत बनवते. 
 
प्रदेश व नतचा निमाता यांचे एकत्र दशणि 
 

िवासवणगन हा एकच वाङ मयिकार असा आहे की, त्यात त्या कलाकृतीचा प्रनमाता व ती 
कलाकृती ज्या िदेशावर प्रनमाण झालेली असते, तो वण्यगप्रविय झालेला िदेश याचें एकत्र दशगन वाचकानंा 
घडते. असे एकत्र व एकात्म, तरीही ित्येकाचे म्हणजे लेखकाचे व िदेशाचे स्वयंभ ू दशगन देणारा दुसरा 
वाङ मयिकार नाही. कारण लेखक आप्रण त्याचा वण्यगप्रविय झालेला िदेश याचं्या प्रक्रया–िप्रतप्रक्रया, छेद-
िप्रतच्छेद या वाङ मयिकारात एकत्र व्यक्त होत असतात. अशी वस्तुग्स्थती इतर कोणत्याही 
वाङ मयिकाराची नसते. त्यामुळे, िवासवणगनाला ‘िवासवणगन’ म्हणून एक वेगळा ‘घाट’ सकवा ‘रूप’ 
प्रनमाण होते. त्या रूपाचे वैप्रशष्ट्् काही वेगळेच असते. असे होण्याचे िमुख कारण, िवासवणगनाचा लेखक 
आप्रण वण्यगप्रविय झालेला िदेश जणू एकमेकातं मुरतात व एकमेकाचें संस्कार घेऊन िवासलेखनात 
अवतरतात. म्हणून, वण्यगिदेशाचे आप्रण लेखकाचे एकत्र दशगन देण्याचे सामर्थ्यग िवासवणगनाला येते. 
 

या दृष्टीने श्री. काका कालेलकराचंी िवासवणगने पाहण्यासारखी आहेत. सवग भारतीय भािातं 
अनुवाप्रदत झालेला त्यांचा ‘जीवनलीला’ हा गं्रथ उदाहरणाथग म्हणून घेतल्यास, वरील प्रनरीक्षणाचा सहज 
पुरावा प्रमळेल. श्री. कालेलकराचंी सवग िवासवणगने वण्यगिदेशाच्या ममत्वाने व भक्तीने प्रलप्रहलेली असतात. 
त्यामुळे ती वण्यगिदेश व त्यातील स्थळाचंी बंधने व स्वत्व अप्रधक चागंली पाळतात. त्यामुळे ती वण्यगिदेश व 
श्री. काकासाहेब, या दोघाचंी सम्यक दशगने देताना जणू बहरून आलेली आहेत असे प्रदसेल. उदाहरणाथग, 
‘जीवनलीले’त श्री. काकासाहेबाचें जे दशगन घडते, ते एका ‘राष्ट्रवादी भारतभक्ताचे’, ‘रप्रसक वैष्ट्णवा’चे 
आप्रण कवीचे, तसेच जीवनवादी साप्रहग्त्यकाचे आहे. त्यािमाणेच काकाचं्या वण्यगिदेशात-माती, बधंारा, 
झाडे, रेती, मृगजळ, तारे, नद्या, तलाव, िपात, धबधबा, समुद्र, याचंी सनातन ‘जीवनलीला’ त्याचं्या 
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व्यग्क्तमत्त्वाची सनातन ‘जीवनलीला’ आहे, अशा तादात्म्य पावणाऱ्या कवीच्या भावनेतून या पुस्तकात 
अवतार पावली आहे. उदाहरणे घ्यायची तर (१) ‘जोगचा धबधबा’, िकरण १२, १३, १४, (२) ‘मंचरची 
जीवनप्रवभतूी’, िकरण ३४, (३) ‘विागान’, िकरण ५८, (४) ‘धुवाँधार’, िकरण ४६, (५) ‘दप्रक्षणेच्या 
टोकास’, िकरण ६३, (६) ‘अणगवाचे आमंत्रण’, िकरण ७०, ही ‘जीवनलीले’तील िवासवणगने अवश्य 
पाहता येतील. 
 

यातील वण्यगिदेश स्वयंभ ू रीतीने जाणवतोच, पण ‘काका’ही जाणवतात. यातंील ‘वण्यगिदेश’–
तेथील माती, बाधं, िपात, झाडे, तारे, एखाद्या कवीशी संभािण करावे तसे, काकाशंी संभािण करतात. 
यातूंन त्याचं्या अपूवग प्रनरीक्षणशक्तीचा, सचतनशीलतेचा, तादात्म्यभावाचा ित्यय रप्रसकाला सतत येत 
राहतो. 
 

उदाहरणाथग, ‘दप्रक्षणेच्या टोकास’मधील ‘कन्याकुमारीचे दशगन’ घेताना त्याचंा राष्ट्रवाद व 
भारतभक्ती पान २५८ वर प्रदसेल. त्यात त्यानंा अिैत साक्षात्कार कसा होतो, हे पान २५९ वर प्रदसेल. 
कन्याकुमारीचे स्थानमाहात्म्य व सचतन पान २६० वर प्रदसेल. काकाचं्या प्रचत्रमय लेखनशलैीचे दशगन पान 
२६१ वर ‘सायंकाळच्या शोभेत’ प्रदसेल. ताऱ्याचंा कवीशी संवाद व आकाशप्रवलास, पान २६२ वर पाहता 
येईल. त्याचं्या िगल्भ मनाचे व सचतनशीलतेचे दशगन पान २६३ वर ‘बह्मचयाचा प्रवचार’ सागंताना घडेल, 
असे मला प्रनप्रितपणे वाटते. 
 

साराशं, ‘दप्रक्षणेच्या टोकास’ या ‘जीवनलीले’च्या एका िवासलेखातील हे सवग प्रवशिे आहेत. मग 
अखंड, ‘जीवनलीला’ व त्याचंी इतर ‘िवासवणगने’ यामंधून श्री. काकाचें दशगन व िदेशाचे दशगन कसे होईल 
याचा नुसता तकग  केल्यास पुरेल, असे मला वाटते. 
 

दुसरे छोटेसे उदाहरण श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्या ‘अपूवाई’तील ‘प्रपटलॉक्री’च्या वणगनाचे घेऊ. ते 
प्रलप्रहतात :“प्रदवस मावळताना एका डोंगरमार्थ्यावर आम्ही गाडी थाबंप्रवली. खाली खोल दरी होती. 
दरीतच एक खेडे वसले होते. घराचं्या प्रचमण्यामंधून कापरा धूर येत होता. हायलंडसगचे संध्याकाळचे 
भोजन तयार होत होते. गुबगुबीत मेंढराचें कळप उतरणीला लागले होते. अशी भरदार मेंढरे मी आयुष्ट्यात 
पाप्रहली नव्हती. मधून स्कॉप्रटश लोकाचंा तो प्रवप्रशष्ट पद्धतीचा स्कटगवजा चटे्टरीपटे्टरी आखूड झगा घातलेले 
तगडे हायलंडसग रपरप करीत जाताना प्रदसत होते आप्रण त्या अंधुक िकाशात टमेलचे प्रवस्तीणग सरोवर उंच 
सूप्रचवृक्षातूंन डोकावत होते. कोणत्याही सुंदर संध्यासमयी वाटणारी हुरहुर मनाला वाटत होती. सोबतचे 
व्हाईट कुटंुबही मोठे सौम्य होते. अशा त्या गूढ वातावरणात त्या खोल दरीतून एकाएकी बगॅपाईपचे स्वर 
त्या डोंगरमार्थ्यावर उधळले गेले. त्या रम्य साधं्यभावात ते पुगंीसारखे स्वर इतके प्रमसळून गेले की, ते दृश्य 
मनात प्रचत्रापं्रकतच नव्हे तर स्वरापं्रकतही होऊन गेले! लोणावळ्याला ‘टायगसग लीप’च्या कड्यावरून 
तळकोकणची प्रहरवी शोभा पाहता पाहता पायर्थ्याच्या खेड्यातून असेच अचानक सनईचौघड्याचें कुणा 
पाटलाच्या पोराच्या ललनाच्या माडंवात वाजलेले सूर साऱ्या दरीत तुडंुब भरले होते. सनईची एक जादू 
आप्रण ह्ा बगॅपाईपची दुसरी! एकेका वाद्याची मौज आहे...सनई देवळाच्या नगारखान्यातून वाजावी आप्रण 
देवाच्या तळ्यात पाय बुडवनू कानात भरून घ्यावी. सतार कुशल वादकासमोर बसून प्रहतगूज 
केल्यासारखी ऐकावी. सारंगी प्रहरव्या माडीत तरी मनमोकळेपणाने बोलते, नाहीतर ऑगगनच्या सुरातं 
ना्गृहात खुलते. एकतारी प्रवठोबाच्या देवळाच्या पायरीवर साजरी प्रदसते. तंबोऱ्याचे गुंजन हंड्या-
झुंबराचं्या माडीत एके काळी ऐकले, त्याच्या आठवणी अजून बुजत नाहीत. पावा कुरणाच्या एका टोकाला 
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वाजावा आप्रण दुसऱ्या टोकाला वडाच्या सावलीत पडून ऐकावा. पण बगॅपाईप हे स्कॉप्रटश सुप्रिरवाद्य 
ऐकायला मात्र स्कॉटलंडच्याच डोंगराळ मुलुखात यायला हवे! हे रणवाद्य म्हणून आपण ओळखतो, पण 
हायलंडसगच्या मुलुखात संध्याकाळी हे वाद्य वाजले की िणप्रयनी व्याकुळ होत असाव्यात आप्रण मेंढराचंी 
वाटचाल आपोआप घराच्या प्रदशनेे होत असावी. हे वाद्य केवळ समरभमूीवरच नव्हे तर स्मरभमूीवर देखील 
आतग आव्हान देते! 
 

“ते स्वर आप्रण ते प्रवलोभनीय दृश्य भरल्या डोळ्यातं घेऊन आम्ही एसडबराच्या मुक्कामासाठी 
प्रपटलॉक्री सोडली. भोवतालची गदग बने वाढत्या थंडीत काळोखाची काबंळी ओढत होती. वातावरण 
पऱ्याचं्या पानापानावरील नृत्याची वाट पाहात गूढगूढतम होत होते...” (पाहा, ‘अपूवाई’, च. आ, पाने 
११३-११४) 
 

श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्यातील जणू कवीने शब्दप्रशग्ल्पत केलेला हा उतारा, एक उत्कट 
भावकप्रवता वाटावी इतका सरस आहे. यातून त्याचं्या काव्यात्मशलैीचे दशगन रप्रसकाला घडेल. लेखकाच्या 
भावाकुल व स्वरवेड्या वैप्रश्वक वृत्तीचे दशगन तर प्रवलोभनीयच होय. हे स्वर मग बगॅपाईपचे असोत, सनईचे 
असोत, कोणतेही असोत; तेथील जीवनाचे सौंदयग, त्या त्या देशाचे व स्थलाचे वैप्रशष्ट््, ते वाद्य व त्याचे 
सूर सागंत असतात, असा आशय त्यातून सूप्रचत होतो. बॅगपाईपच्या सुराचें व वाद्याचे त्या राष्ट्रातील स्थान 
व वैप्रशष्ट्् याचे वणगन इथे केले आहे. बगॅपाईप हा प्रपटलॉक्रीचे सौंदयग, सूर, माणसे, त्याचें जीवन व िेम 
याचें ितीकरूप वाटावा, इतक्या सुंदर रीतीने लेखकाने या प्रठकाणी तो वणगन केला आहे. 
 

पण त्याबरोबरच, पु. लं. चे ही ‘दशगन’ या दशगनात होते. त्यांचे मराठी– पयायाने भारतीय मन–
पाटलाच्या पोराच्या ललनातील कातरवेळी खंडाळ्याच्या घाटातून ऐकलेली सनई आठवते. एखाद्या सुंदर 
दृश्याने आपल्या प्रिय वस्तूची, व्यक्तीची आठवण येऊन अंतमुगख होण्याचा–पयुगत्सुक मनाचा गुण खास 
कप्रववृत्तीचा द्योतक होय. 
 

ित्येक िदेशाचे असे काही ना काही वैप्रशष्ट्् िवासी लेखकाच्या िप्रतभेला खाद्य पुरवीत असते. 
त्या िदेशाचा इप्रतहास, भगूोल, समाजग्स्थती, प्रतथली माणसे, त्याचंा धमग व संस्कृती व इतर गोष्टी यानंी हे 
सवग त्या िदेशाचे–व्यग्क्तमत्त्वच–साकार केलेले असते. आप्रण तेही लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वाबरोबरच 
प्रजवंत होऊन उठते. िवासवणगन या वाङ मयिकारातच अशी प्रकमया घडते असे प्रदसेल. 
 

श्री. पु. ल. देशपाडें यानंी ‘अपूवाई’त वणगन केलेले ‘कालाईलच्या घराचे वणगन’ (पाने १५२ ते 
१५५) ‘शके्सप्रपअरच्या गावाचे’–‘ना्पढंरीचे वणगन (पान १९९ ते २०४), ‘ऑक्सफडग’ व ‘कें प्रब्रज’ या दोन 
प्रवद्यापीठांचे व िामुख्याने तेथील रम्योदात्त वातावरणाचे वणगन (पाने १७१ ते १८८), यहुदी मेहुप्रहनचे 
व्हायोप्रलन ऐकले, त्या फेग्स्टव्हल हॉलचे वणगन (पान २१७–१८), ही वणगने त्याचं्या शलैीची द्योतक आहेत. 
या वणगनातूंन श्री. पु. ल. देशपाडें प्रदसतात, तसेच वण्यगिदेशही आपल्या व्यग्क्तमत्त्वाने साकार झालेले 
प्रदसतात. िवासवणगन या वाङ मयिकाराला ‘िकारत्व’ देणाऱ्या या गोष्टींनी, तो इतर वाङ मयिकाराहूंन 
वेगळा ठरत असतो. 
 

साराशं, ‘िवासवणगन’पर लेखनाला खास ‘वाङ मयिकार’ बनप्रवणाऱ्या (१) िवासी, (२) िवास, व 
(३) िदेश या घटकतत्त्वानंा पथृकपद्धतीने येथवर तपासून पाप्रहले. या वाङ मयिकाराचे–त्याचे म्हणून–
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हेच खास घटकप्रवशिे आहेत. याचंाच सुंदर समन्वय साधला जाऊन िवासवणगनाला आगळे ‘रूप’ वा 
‘आकार’ िाप्त होतो. इतर कोणत्याही वाङ मयिकारात असे घडताना प्रदसत नाही. 
 

याच घटकतत्त्वाचं्या अनुरोधाने, ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराच्या अनुभवप्रवश्वाचा वेगळेपणाही 
आपण पाप्रहला आहे आप्रण त्यामुळेच, त्याचे वेगळा वाङ मयिकार म्हणून वाढणारे मूल्यही प्रजथे-प्रजथे 
अजमावले आहेच. येथवर केलेले प्रववेचन, खास िवासवणगनाला वेगळेपणा देणाऱ्या त्याच्याच 
घटकस्वरूपाचे होते. यापुढील प्रववेचन ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराचे सहज ध्यानात येतील असे इतर 
काही प्रवशिे घेऊन पुढे केले आहे. 
 
‘प्रवासवर्णिा’ची भाष्यात्मकता 
 

एखादा वाङ मयिकार ‘िकार’ म्हणून नावारूपाला आला म्हणजे त्याची अशी काही खास वैप्रशष्ट््े 
जाणवत राहतात. या वाङ मयिकाराचे सकृत दशगनी जाणवणारे वैप्रशष्ट्् म्हणजे या वाङ मयिकारात 
एकाच वेळी जीवनाच्या व प्रवश्वाच्या अनेक िमुख अंगावर होणारे ‘भाष्ट्य’येते. हे भाष्ट्य सहज येते. आप्रण या 
भाष्ट्याची व्याप्ती पाप्रहल्यास, ते (१) ित्यक्ष जीवन, (२) इप्रतहास, (३) भगूोलवैप्रशष्ट््,े (४) समाज, (५) 
अथगकारण, (६) राजकारण, (७)कला (प्रशल्प, वास्तू, नृत्य, नाटक, संगीत, वाङ मय इत्यादी कला), 
(८)धमग, (९) संस्कृती, (१॰) ित्यक्ष माणूस, (११) प्रनसगग, इत्यादी िमुख प्रवियाचं्या अनुिंगाने येऊन 
जाते. अथात या प्रवियावंर, भाष्ट्य करणारा लेखक हा िवासी लेखक असून, तो व्यग्क्तमत्त्वाने समृद्ध, 
रप्रसक व ममगज्ञ हवा. त्या त्या प्रवप्रशष्ट प्रवियाचा जाणकार हवा. कोणीही उठून भाष्ट्य करावे, अशी ही वर 
म्हटलेली जीवनाची वा प्रवश्वाची अंगे नाहीत. िवासवणगन या वाङ मयिकाराचा आब चागंल्या अथाने 
भाष्ट्यात्मक असण्यामध्ये असतो. 
 

अथात, यात सतत भाष्ट्यच येऊ लागल्यास, लेखकाचे ‘दशगन’ होण्याऐवजी केवळ ‘िदशगन’ होऊन 
त्याचे रूप प्रबघडेल. लेखनाचा तोल जाईल. हे भाष्ट्य अगदी सहज ओघात यायला हवे. तसेच, 
िवासवणगनाची ही भाष्ट्यात्मकता म्हणजे प्रनव्वळ मतिदशगन सकवा पाप्रहलेल्या वस्तंूचे परीक्षण नसते. तर 
िवासवणगन या वाङ मयिकाराची ही भाष्ट्यात्मकता, लेखकाने अनुभवलेल्या वा पाप्रहलेल्या िदेशाच्या 
अनुभवावरील िप्रतप्रक्रयेच्या स्वरूपाची असते. त्याला खोल सचतन लागते. त्यावरून लेखकाच्या तीव्रतर 
आवडी-प्रनवडी, त्याची अप्रभरुची कळावयास मदत होते. 
 

प्रशवाय, िदेशदशगन घेताघेता त्याच्या मनाचा एखादा अनोखा कोपराही प्रदसेल, केवळ भाष्ट्यासाठी 
असणारे गं्रथ वाङ मयीन िवासवणगनाची शाखा समृद्ध करतीलच असे नाही. असे गं्रथ लेखकाच्या 
रप्रसकतेचा, ज्ञानाचा एका ठराप्रवक दृप्रष्टकोणातून पप्ररचय घडप्रवणारे असतील. म्हणजे, समजा एखाद्या 
लेखकाने एखाद्या िदेशाचा िवास आरंभला आहे, त्यावर व त्यातील जीवनावर त्याने भाष्ट्य करायलाच 
पाप्रहजे म्हणून केले, तर ते कृप्रत्रम ठरेल. िवासवणगन या वाङ मयिकारात जी िवासप्रवियक अनुभतूी 
प्रचप्रत्रत होते, प्रतचा जो रंग असेल, रूप असेल, पोत असेल, त्या पोताला स्वाभाप्रवकच अशा भाष्ट्याने एक 
सुंदर प्रकनार प्रनमाण करायला पाप्रहजे. म्हणजे मग त्याला सौंदयग िाप्त होईल. िवासवणगनाच्या रंगरूपात 
आगळी भर पडेल. उदाहरणाथग, प्रवमानाच्या िवासात, श्री. पु. ल. देशपाडें आहेत. कैरोपयंतचा िवास 
प्रनव्वळ वाळवंटावरूनच चालला आहे. वर प्रनळे आकाश व खाली रखरखीत वाळवंट! संवेदनशील, 
सचतनशील व सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्ती लाभलेला लेखक कसा अखंड जागा असतो पाहा: 
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“या पुढला कैरोपयंतचा िवास म्हणजे एका वाळवंटातून दुसऱ्या वाळवंटात चालला होता. 
मधूनमधून दृश्यपालट म्हणून एखाद्या समुद्राची पट्टी प्रदसे. एरव्ही रिधालाही कुठे प्रहरवा रंग प्रदसत 
नव्हता. ह्ा वाळवंटातून इस्लामची प्रहरवी पताका का फडफडली ते आता कळले. पैगंबराने आपल्या 
प्रनशाणाचा रंग प्रहरवा ठेवण्यात कमालीची चतुराई दाखप्रवली. ह्ा वाळवंटातले लाखो अरब त्या 
प्रहरव्यामागून का गेले हे त्या वाळवटावरून उडत जाताना चटकन उमगते. महंमदाच्या कुराणाइतकेच, 
सकबहुना अप्रधक ते प्रहरवे प्रनशाण आकिगक आहे. रात्रीच्या वेळी, त्या महान वालुकासागरावर प्रदसणारा तो 
चदं्र आप्रण प्रदवसाच्या रखरखाटात डोळ्यानंा प्रवसावा देणारा तो प्रहरवा रंग याचंी सागंड घालून महंमदाने 
त्याच्या डोळ्याचें पारणे इस्लामच्या प्रनशाणावर फेडले आहे...”(पाहा, ‘अपूवाई’, च. आ.,पान ५३) 
 

या उताऱ्यात, धमगभावनेची प्रनर्ममती तेथील भौगोप्रलक जीवनाशी व ऐप्रहक गोष्टींशी कशी प्रनगप्रडत 
असते, याचे सखोल व सुंदर सचतन श्री. पु. ल देडपाडें यानंी इथे प्रदले आहे. इथे या सचतनशीलतेला अपूवग 
प्रनरीक्षणशक्तीचा पाठपुरावा लाभल्याने, ित्यक्ष प्रनरीक्षणशक्तीवर आधाप्ररत असलेल्या शास्त्रीय िामाण्याचा 
पुरावा प्रमळतो आप्रण सचतनाला भाष्ट्याचे सुंदर रूप प्रमळते. ‘िवासवणगन’काराचे भाष्ट्य असे सहजसुंदर आप्रण 
ओघात आले म्हणजे ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराच्या ‘एक वाङ मयिकार’म्हणून साधणाऱ्या रंगरूपात 
आगळी भर पडते. ‘अपूवाई’च्या मूळ अनुभवाच्या पोताला या भाष्ट्याने एकिकारचे सौंदयगच िाप्त झाले 
आहे. असे अनेक सुंदर प्रवचार या गं्रथात सहजच आल्याने ‘िवासवणगन’म्हणून ‘अपूवाई’ची 
‘अपूवाई’प्रनप्रितच वृसद्धगत झाली आहे. 
 

श्री. िभाकर पाध्याचं्या िवासवणगनानंा, अशा वास्तुकलेवरील भाष्ट्यानंी अप्रधक चागंले रंग, रूप व 
आकार आप्रण खास वेगळेपणा आणलेला प्रदसेल. उदाहरणाथग, ‘कात्सुरा बगंला’हे ‘तोकोनोमा’या 
िवासगं्रथातील िकरण मुळातून वाचण्यासारखे आहे. या बगंल्याच्या ‘अस्सल जापानी वास्तुशास्त्राची 
प्रकमया’म्हणून श्री. पाध्यानंी केलेला गौरव साथग वाटतो. ‘जपान’ प्रजवंत रंगरूपाने जाणवण्यासाठी या 
िकरणाचा खास उपयोग व्हावा व श्री. पाध्ये कळण्यासाठीही ते म्हणतात, 
 

“वाङ मयीन अप्रभरुचीतून हा बगंला जन्मला आप्रण वाङ मयीन रसात तो अनेकवार न्हाऊन 
प्रनघाला. वाङ मयाचे अनेक वारे त्याच्या दालनातून वाप्रहले. अनेक वाङ मयीन स्मृती त्याच्या वातावरणात 
दरवळल्या. अनेक वाङ मयसेवकाचं्या पदस्पशाने त्याची तमामी पप्रवत्र झाली. वाङ मयसेवकानंी 
सापं्रगतलेली अनेक रहस्ये त्याच्या कडीकपाटातं दडून बसली आप्रण तेथून अलगद प्रनसटली. लेडी 
मुरासाकी, श े शनेागन आप्रण ओ–नो–कोमाची याचं्या जीवनातंल्या अनेक रहस्याचंा भेद झाला. गेंजी, 
नाप्ररप्रहरा वगैरेंच्या िणयकथाचें गप्रहरे आप्रण कोमल रंग येथल्या लाकूडकामाच्या रेिातं अनेकवार खुलले. 
तीनचार कवींनी एकत्र बसून बाधंलेल्या कप्रवताचं्या साखळ्या (रेंगा) येथे अनेकवार साधंल्या आप्रण 
अनेकदा तुटल्या. येथल्या फुसुमावरील कानो तान्यचू्या प्रचत्रानंा चचेचे धुमारे अनेकदा फुटले आप्रण 
प्रकत्येकदा तुटून पडले. वाङ मयाच्या अनेक वेली येथे वळचणीवरून आढ्याला पोचल्या. जपानी 
वाङ मयाच्या इप्रतहासातले हे एक प्रवरामस्थान आहे. 
 

“या बगंल्याच्या प्रनमात्याचंी अप्रभरुची त्याच्या भागाभागातं प्रदसते. तोप्रशप्रहटोच्या ‘ओल्हशो 
इन’मध्ये ती प्रदसते. तशीच ती नंतर वीस विांनी बांधलेल्या तोप्रशताडाच्या ‘न्य ू गोटेन’मध्ये प्रदसते. 
बगंल्याच्या सभतींत ती प्रदसते. तशीच छपरातही ती प्रदसते. बगंल्याच्या प्रनरप्रनराळ्या भागाचं्या िमाणात ती 
प्रदसते.फुसुमावरच्या मेपलपणाच्या साध्या नक्षीत ती प्रदसते. तोकोनोमाच्या सभतीवरील प्रनसगगदृश्यातं 
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प्रदसते. व्हराडं्यातील फळ्याचं्या पोतातं आप्रण रेिातं प्रदसते. सज्जाच्या बाबंकूामात प्रदसते. पाणरेिेच्या 
सलग पट्टीत प्रदसते. छपराच्या सकप्रचत वाकलेल्या कडेत ती प्रदसते. एकंदर बगंल्याच्या साध्या, सुबक, 
तरल दशगनात ती प्रदसते. ते सारेच दशगन सुप्रचर साधेपणाने संस्कारलेले आहे.” 
 

या वाङ मयीन वास्तूच्या पप्ररचयाने, श्री. पाध्यानंी आपली वाङ मयभक्ती, रप्रसकता, अप्रभरुची, 
सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्ती व वास्तु-प्रशल्पावरील ‘भाष्ट्य’करण्याची ताकद दशगप्रवली आहे. जपानमध्ये लेखक हा 
राजा मानला जातो. त्या लेखकाचं्या अप्रभरुचीचे ितीक ठरणारा ‘कास्तुरा बगंला’िवासी लेखकाच्या मनात 
घर करून कसा राहतो याचेही दशगन होते. अशा आगळ्या आशयावरील वणगने िवासवणगनात येत 
असल्याने, त्या िवासवणगनाच्या रंगरूपात, आकारात एक वेगळे चैतन्य येते आप्रण िवासवणगन एक वेगळा 
‘फॉमग’ – ‘िकार’–ठरायला प्रनप्रित मदत होते. 
 

‘कृष्ट्णेची संस्मरणे’ कथन करताना श्री. काकासाहेब कालेलकर म्हणतात, “कृष्ट्णा आहे 
महाराष्ट्राची आराध्यदेवता. प्रतचा एक थेंब जरी पोटात गेला तरी आपण पावन होऊ. कृष्ट्णेचा एक तरी सबदू 
ज्याच्या पोटात गेला आहे, तो आपले महाराष्ट्रीयपण कधीही प्रवसरणार नाही. श्रीसमथग व 
प्रशवाजीमहाराज, शाहू व बाजीराव, घोरपडे व पटवधगन, नाना फडणवीस व रामशास्त्री – थोडक्यात 
सागंावयाचे म्हणजे महाराष्ट्राचे साधुत्व व वीरत्व, महाराष्ट्राची न्यायप्रनष्ठा व मुत्सद्दीपणा, धमग व सदाचार, 
देशसेवा व प्रवद्यासेवा, स्वतंत्रता व उदारता सारे काही कृष्ट्णेच्या वत्सल कुटंुबात वाढले आहे. देहू व 
आळंदीचे पाणी कृष्ट्णेलाच येऊन प्रमळते. पढंरपूरची चदं्रभागासुद्धा भीमा नाव धारण करून कृष्ट्णेतच प्रवलीन 
होते. ‘गंगास्नान आप्रण तंुगापान’या म्हणीत प्रजचा गौरव स्वीकारला गेला आहे, ती तंुगभद्रा कनाटकाच्या 
िाचीन वैभवाच्या स्मरणासप्रहत कृष्ट्णेतच प्रमळून जाते. खरे सागंायचे म्हणजे महाराष्ट्र, कनाटक व तेलंगण 
(आंध्र)या तीन देशाचें ऐक्य साधण्यासाठीच कृष्ट्णा वाहात आहे. तीनही िातं कृष्ट्णेचे दूध प्याले आहेत. 
कृष्ट्णेला िातंीयता ठाऊक नाही...” (पाहा : ‘जीवनलीला’, पान ५) 
 

श्री. कालेलकराचं्या या ‘संस्मरणा’त कृष्ट्णानदीचा भगूोल, इप्रतहास, प्रतच्या काठची संस्कृती, 
प्रतच्या काठावरील धमगकारण, राजकारण याचें पैलू व त्यांचे प्रवप्रवध रंग, शब्दातूंन एकजीव होऊन अवतरले 
आहेत. श्री. काकाचंी राष्ट्रभक्ती व महाराष्ट्रभक्ती कशी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रवशाल पायावर उभी आहे, 
याचेही दशगन इथे होते आप्रण िवासीलेखकाचे सचतन व भाष्ट्य याचंा ित्यय प्रमळतो. या उताऱ्यातील भाष्ट्याची 
स्वाभाप्रवकता लेखकाच्या प्रवशाल अंतःकरणाची सूचक असून त्याच्या सचतनशील व्यग्क्तमत्त्वाचा तो 
पप्ररपाक वाटतो. अशामुळे, ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराच्या, एक वाङ मयिकार म्हणून असलेल्या 
वजनामध्ये भरच पडेल असे मला वाटते. असे भाष्ट्य िवासवणगनात अनेक वेळा अवतरते. 
 

उदाहरणाथग, 
 

“...माझे सगळे लक्ष त्या भव्य मुखाकडे लागले होते. हनुवटी सकप्रचत आत ओढल्यामुळे खालच्या 
मासंल भागाला थोडासा फुगवटा आलेला. खालचा ओठ वरच्या ओठाच्या मानाने जरा जाड आप्रण पुढे 
येऊन वळलेला. नाक सरळ आप्रण सुबक. दृष्टी ध्यानात मलन आप्रण प्रनमीप्रलत. जणू प्रमटलेल्या डोळ्यानंी 
सृष्टीचे अखंड प्रनरीक्षण चाललेले आहे. हनुवटीचे दाढ्यग आप्रण ग्स्मताचे मादगव याचंा त्या मुखावरचा संगम 
प्रवलक्षण मनोवेधक होता. कदाप्रचत त्या ग्स्मतात, आपल्या कतृगत्वाचे आपणच कौतुक करून घेणाऱ्या 
माणसासंबधंी ईिद उपहास असेल, कदाप्रचत उगीचच धडपड करणाऱ्या मानवाबद्दल, वडील माणसानंा 
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लहान मुलाबंद्दल वाटते तसे कौतुक असेल. हनुवटीचे दाढ्यग‘मी तुमच्या सगळ्या लीला जाणतो. माझी दृष्टी 
प्रनमीप्रलत असली तरी मला सगळे प्रदसते आहे. दुष्टानंा शासन झाल्यावाचून राहणार नाही.’हे सूप्रचत करीत 
असेल. ती मुद्रा, ती चया, ते ध्यानावलोकन, मत्य मानवाचे नव्हते. ते मृत्यंुजय महेशाचे होते...”(पाहा, 
‘प्रहडाल्गोची करमणूक’- ‘वाटचाल’, दु. आ.,पान ९५) 
 

श्री. रा. प्रभ. जोशी याचं्या या भाष्ट्यात, मृत्यंुजय महेशाचे अमर ‘शब्दप्रचत्र’च त्यावरील भाष्ट्यासप्रहत 
व सूचक अथासप्रहत इथे उतरले आहे. ‘घारापुरी’च्या लेण्यावरील हा लेख, मूर्मतकलेवरील ‘भाष्ट्य’ 
िवासवणगनात कसे स्वाभाप्रवकपणे अवतरावे याचे उदाहरण आहे. यातून प्रदसणारे रा. प्रभ. जोशींचे रप्रसक, 
क्वप्रचत बोधवादी व्यग्क्तमत्त्वही प्रदसते;पण त्याचं्या शलैीची प्रचत्रमयता, ना्मयता, अप्रधक बोलकी आहे 
आप्रण िवासवणगनकारापाशी सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्ती कशी असते याचेही ते उत्तम उदाहरण ठरते. 
िवासवणगनाच्या रंगरूपात अशा शब्दप्रचत्रानंी भर पडली तर नवल नाही. 
 

साराशं, िवासवणगनात अशा तऱ्हेने िवासी लेखकाने पाप्रहलेला िदेश, तेथील जीवन, माणूस, 
त्याचा धमग, कला, प्रनसगग यावंरील सहज भाष्ट्य येत राहते. त्यामुळे त्याच्या रंगरूपाला एक प्रवशिे 
आगळेपणा येतो. सवगच प्रवियावंर भाष्ट्य करण्यासाठी असा वाव प्रमळणे सकवा संधी सापडणे ही बाब याच 
वाङ मयिकारात घडू शकते. दुसऱ्या साप्रहत्यिकारातून त्याची संभाव्यता कमी व ती एकागंी असण्याची 
शक्यता असेल. म्हणजे इतर िकारातंील त्याची व्याप्ती बरीच कमी असते. कारण िवासवणगनाचा लेखक हे 
सवग काही थोड्या वेळात पाहात असतो, अनुभवच असतो. परंतु समजा, भावकप्रवता, कथा, लघुप्रनबधं 
यासंारख्या वाङ मयिकारातं या भाष्ट्याची व्याप्ती असलीच तर फारच मयाप्रदत असलेली प्रदसेल. 
कादंबरीसारख्या वाङ मयिकारात जीवनभाष्ट्य येईल; पण तेही लेखकाने पप्ररणामकारकतेसाठी 
प्रनवडलेल्या जीवनिसंगानुरोधे सकवा घटनातूंन. त्यात िवासवणगनासारख्या िदेशप्रवियक जीवन, कला, 
धमग, संस्कृती, भगूोल, इप्रतहास, या सवगच प्रवियावंर सम्यक रीतीने भाष्ट्य येण्यास खूपच अडचणी येतील. 
या ित्येक घटकावर एक स्वतंत्र कलाकृती वा वाङ मयिकार प्रनमाण होण्याची प्रजथे शक्यता असेल प्रतथे 
एका भावकप्रवतेत, लघुप्रनबधंात, कथेत येऊन येऊन हे भाष्ट्य प्रकतीसे येणार?म्हणून िवासवणगनाचा 
लेखक, हे सवग पाहून भाष्ट्याची प्रकनार देणारा िगल्भ व्यग्क्तमत्त्वाचा असला तरच त्याच्या लेखनाला 
‘स्वत्व’ असेल. 
 

याच वाङ मयिकारात भाष्ट्याला, सचतनाला, मतिदशगनाला अप्रधक वाव असतो. इतर िकारातं 
तसा नसतो. एखाद्या वाङ मयिकारात तो असला तरी सामान्यतः िप्रतप्रक्रयेच्या स्वरूपाचा. इतर 
वाङ मयिकाराचंा स्वभाव सकवा आत्मा प्रनराळा, िवासवणगनाचा प्रनराळा, असेच म्हणणे भाग आहे. 
 
निरीक्षर्शततीची कसोटी 
 

या भाष्ट्ययुक्ततेबरोबरच ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकारात लेखकाच्या सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्तीची 
कसोटी लागते असे म्हणावयास हरकत नाही. ही प्रनरीक्षणशक्तीची कसोटी लागणे, हा या 
वाङ मयिकाराचा कुणाही रप्रसकाच्या लक्षात येईल, असा प्रवशिे आहे. िवासवणगनाचा लेखक तीव्र 
स्मरणाचा, संवेदनशील मनाचा आप्रण सूक्ष्म प्रनप्ररक्षणशक्ती लाभलेला हवाच. जणू त्याची नजर ससाण्याची 
सकवा दूर अंतराळात प्रफरून परृ्थ्वीवरील भक्ष्य शोधणाऱ्या घारीची असावी. कारण ‘िवासवणगन’कार िदेश 
संचार करतो, प्रफरतो तो थोड्या प्रदवसातं आप्रण िदेशाच्या मानाने कमी वेळात. तेव्हा त्याने थोड्या वेळात 
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खूपसे पाप्रहले पाप्रहजे;अनुभवले पाप्रहजे, असे म्हणता येईल. अशा ित्यक्ष अनुभवाचें प्रचत्रणच त्याने 
िवासवणगनात केले पाप्रहजे. म्हणूनच बाह्चक्षूंबरोबर अंतःचक्ष ूतत्पर व तेजस्वी असलेला िवासवणगनकारच 
यशस्वी िवासवणगनकार असू शकेल असे मला वाटते. तो थोड्या वेळात िदेश पाहून झपाटणारा, तीव्र व 
सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्ती लाभलेला िवासी लेखक यशस्वी िवासवणगनकार झालेला प्रदसेल. वर म्हटलेले श्री. 
कालेलकर, श्री. पाध्ये, िा. रा. प्रभ. जोशी हे अशा स्वरूपाचे िवासवणगनकार आहेत. 
 

नव्या उदाहरणासाठी मोटारीतून परतताना, श्री. वसंत अवसरे यानंी लंकेच्या वनश्रीचे प्रदलेले 
क्षणदशगन पाहू. ते म्हणतात:“...मोटार कॅन्डीहून कोलंबोला परत प्रफरली. वाटेवर लंकेची वनश्री 
संध्याकाळच्या उन्हात सोनपरीसारखी नाचत होती. उन्हाचे प्रहरवे–प्रपवळे तुरे क्षणात लसत काचंनािमाणे 
शोभा धारण करून नजरेसमोरून उडत्या फुलपाखरासंारखे प्रभरप्रभरत जाऊ लागले. मावळत्या सूयाची 
प्रतरपी प्रकरणे जलाशयावर सोनेरी साखळ्या गुंफीत होती. त्याचं्यावरून बाणासारखी झेप घेणारा प्रचमुकला 
पक्षी त्या साखळ्यांची गुंफण चोचीने तोडत होता. प्रनळ्याकाळ्या बांबूचं्या वनातूंन सोन्याची धारदार लांब 
पाती परजीत वारा उगीचच इकडे प्रतकडे नाचत होता. डोंगराला वळसा घेऊन आमची मोटार पुढे गेलेली 
पाहून वनश्रीने आपले सोनेरी पखं सूयाला अपगण केले. उतरत्या प्रनशचे्या शामल पदराखाली लपणाऱ्या त्या 
वनश्रीची शोभा पाहात आम्ही कोलंबोला पोहोचलो...”(पाहा, ‘प्रभक्षूंच्या िदेशातून,’दु. आ.,ि. १, पान 
१२–१३) 
 

डॉ. वसंत अवसरे याचं्या या वणगनातून त्याचं्या रप्रसक दृष्टीची व प्रनसगाशी एकजीव पावणाऱ्या 
त्याचं्या कप्रवमनाची साक्ष पटेल. परंतु िवासकता लेखक थोड्या वेळात प्रकती पाहू शकतो आप्रण 
पाप्रहल्याचा ित्यय काही थोड्या शब्दातं घडव ूशकतो याचे दशगन व्हावे असे मला वाटते. याच पुस्तकात 
पान ८९ वर ‘जपान’िकरण ६ मध्ये बोट सोडताना होणारे ‘दशगन’ ते देतात: 
 

“...बोट जपानचा प्रकनारा सोडून प्रनघाली त्यावेळी रंगीबेरंगी प्रकमानो सारख्या पखंांचे उिेचे 
फुलपाखरू रात्रीच्या कोिातून थरथरत बाहेर पडत होते आप्रण त्याच्या पखंाचे िप्रतसबब झेलून प्रनळा समुद्र 
जपानी अक्षरातं सोनेरी कप्रवता प्रलहू लागला होता. जपानची प्रनसगगसुंदर कलासंपन्न भमूी स्वप्नसृष्टीतील 
गंधवगनगरीसारखी प्रक्षप्रतजाच्या हृदयात लपून जात होती!...” 
 

या प्रठकाणी डॉ. वसंत अवसरे याचं्यातील कवी जपानच्या भमूीवरील व सागरावरील प्रनसगगदृश्यात 
अगदी डंुबनू गेला आहे. लेखकाच्या काव्यात्म लेखनशलैीचा आप्रण तरल प्रनरीक्षणशक्तीचा ित्यय सहृदय 
रप्रसकाला आल्यावाचून राहणार नाही. पण लेखकाला काय पाहायला आवडते, तर प्रनसगग, हाही भाग इथे 
लपून राहात नाही. म्हणजेच लेखकाची अप्रभरुची व रप्रसकताही इथे सहज कळून येते. 
 
प्रवासवर्णिात येर्ारी तुलिा 
 

िवासवणगन हा एक वाङ मयिकार असा आहे की, िवासी लेखकाने परदेशात पाप्रहलेल्या वा 
अनुभवलेल्या गोष्टींशी, स्वदेशातील त्याच्या अनुभवाला येणाऱ्या गोष्टींशी सहज तुलना येते. ही तुलना 
सम्यक जीवनाची, कलाचंी, धमाची, इप्रतहासाची, संस्कृतीची, सवांची असू शकते. सकबहुना, परदेशात 
अनुभवाला येणारी ित्येक गोष्ट त्याला नव्याने भेटत असल्याने त्याच्या संस्कारशील व संवेदनशील मनात 
काही भावप्रनक ‘ताण’ वा ‘तणाव’ प्रनमाण होत असतात. त्यामुळे िसंगी तो आत्मपरीक्षणही करीत असतो. 
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स्वतःला समजावीत असतो. ही तुलना पूवी पाप्रहलेल्या, अनुभवलेल्या गोष्टींशीही असू शकते. अशी तुलना 
इतर वाङ मयिकारातं ठरवनू केलीच तर होऊ शकते. उदाहरणाथग प्रनबधं हा वाङ मयिकार असा आहे की 
दोन प्रवियाचंी तुलना प्रतथे संभवेल. उदाहरणाथग, ‘सहदी कादंबरी व मराठी कादंबरी’, ‘इंग्रजी कप्रवता व 
मराठी कप्रवता’ सकवा ‘पािात्त्य रंगभमूी व आपली रंगभमूी’ असे प्रविय प्रनवडून प्रनबंधामध्ये तुलना येईल. 
परंतु िवासवणगन या वाङ मयिकारात जी तुलना येते, प्रतचे स्वरूप वर दशगप्रवलेल्या भाष्ट्यासारखेच व्यापक 
असेल. म्हणूनच पु. ल. देशपाडें ‘अपूवाई’त इंग्रजाचें व आपले ना्वेड सारखे आहे असे सागंतात. ‘जमगन 
माणूस भारतीय माणसासारखाच कौटंुप्रबक आहे’ याचे दशगन घडवतात. श्री. िभाकर पाध्ये यानंी भारतीय 
लेखक व जपानी लेखक यातंला फरक सागंताना, “जपानात लेखक हा राजा आहे;तशी गोष्ट भारतात 
नाही.”असे म्हटले आहे. अशा या तुलनेतून, िवासवणगनपर वाङ मयलेखनाचा वेगळेपणा तर प्रसद्ध होतोच, 
पण त्याला एक ज्ञानात्मक रंजनमूल्य लाभते. 
 

या तुलनेच्या दृष्टीने डॉ. वसंत अवसरे यानंी प्रसलोनमधील दंतमंप्रदर पाप्रहल्यावर सहज म्हटले 
आहे, “दंतमंप्रदराची रचना आप्रण त्यातील कोरीव काम िेक्षणीय आहे. प्रनरप्रनराळ्या पशुपक्षांची सुंदर आप्रण 
नाजूक प्रचते्र कोरलेले फप्रणशीिग, अष्टकोनी दगडी खाबं व त्यावर टेकलेली नाजूक वेलपत्ती कोरलेली 
लाकडी बहाले याचें मालवण तालुक्यातील वालावल येथील नारायणाच्या देवळातील कोरीव कामाशी 
पुष्ट्कळच साम्य आहे. लंकेतल्या काराप्रगरानंी आपली कला कोकणातून आणली की कोकणातल्या 
काराप्रगरानंी आपली कला लंकेतून नेली, हे सागंणे कठीण आहे...”(पाहा, ‘प्रभक्षूंच्या िदेशातून’, दु. 
आ.,पान ११) 
 

या पप्ररच्छेदात डॉ. अवसरे यानंी मालवण तालुक्यातील पूवी पाप्रहलेल्या व आता कुडाळ 
तालुक्यात असलेल्या िप्रसद्ध नारायणाच्या मंप्रदराशी, ‘प्रसलोन’मधील ‘दंतमंप्रदरा’ची तुलना केली आहे. 
इथे त्याचं्या कोकणी सपडाचे व मनाचेही सहज दशगन व्हावे. त्याचंी रप्रसकताही कळावी. ‘प्रसलोन’च्या 
‘दंतमंप्रदरा’तील कलाकुसरीचे व रचनेचे साम्य लेखकाच्या रप्रसकतेशी व सूक्ष्म प्रनप्ररक्षणशक्तीशी संबपं्रधत 
असलेली बाब आहे. पुढे, आपली सहदू देवालये व हे बुद्धदेवाचे ‘दंतमंप्रदर’ याचं्यातील वातावरणाचा व 
शुप्रचतेचा फरक, ते पान ११–१२ वर स्पष्ट करतात, तो खरंच पाहण्यासारखा व सचतनीय आहे. त्यावरून 
लेखकाचा श्रद्धाशील सपडही कळून येतो. उदाहरणाथग, लेखक म्हणतो, “कमालीची स्वच्छता आप्रण 
िसन्नता जाणवली मला या मंप्रदरात! येणाऱ्या भक्ताला िसाद म्हणून स्तूपाजवळील ताजी फुले देणाऱ्या 
पीतवस्त्रधारी बौद्ध प्रभक्षलूा नम्रपणे अप्रभवादन करून मी बुद्धमंप्रदरातून बाहेर पडलो, पण माझे मन मात्र 
मंप्रदराच्या त्या शातं, िसन्न, रमणीय वातावरणात आप्रण त्या बौद्ध प्रभक्षचू्या धीरगंभीर चेहऱ्यावरील 
ग्स्मताभोवती घोटाळत राप्रहले...” 
 
आत्मपरीक्षर् 
 

परंतु ही तुलना करताना, लेखक स्वतःच्या जीवनाशी तुलना करतो. आपल्याकडील जीवन कसे, 
पाप्रहलेल्या िदेशातील कसे, याबंद्दल त्याचे मन नकळतच तुलना करते. मनात सचतनाचा हा धागा चालू 
असताना, लेखक आत्मपरीक्षणही करतो. आपले जीवन, आपली संस्कृती, आपला धमग कसा 
आहे?त्यातल्या प्रवसंगती, उप्रणवा वा वैप्रशष्ट््े कोणती?या िश्नांबद्दलचा प्रवचार सहज ओघात येऊन 
जातो. त्यामुळे ‘िवासवणगन’ हा लेखकाला व पयायाने वाचकालाही आत्मपरीक्षण करायला लावणारा 
वाङ मयिकार आहे असे मला वाटते. 
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या तुलनेच्या व आत्मपरीक्षणाच्या वेळी नेमके प्रवसंगतीवर बोट ठेवनू श्री. पु. ल. देशपाडें यांनी 
‘अपूवाई’त, भारतीय रेल्वेस्टेशन व इंललंडमधील रेल्वेस्टेशन यातंील फरक कसा प्रटपला आहे पाहा. 
“इंललडमधल्या आगगाड्यातूंन दूरचा िवास करताना स्टेशने लागली की एक गोष्ट खटकते–स्टेशनात 
‘चाय गरऽऽ म’ सकवा तत्सम आरोळी नाही. सारे काही सामसूम. त्यामानाने आपल्या स्टेशनवरचा गोंधळ 
पाहण्यासारखा असतो. उदाहरणाथग, 
 

“हमाल-हमाल!” 
“हं बगे, घूस, आत घूस–बघतेस काय वेंधळ्यासारखी!” 
“प्रफरकीचा ताबं्या आला का?” 
“सोडा–लेमन हे ऽऽ” 
“पान–प्रबडी–माचीस–” 
“बरंय मग, बापूसाहेबांना सागंा. म्हणावं, जळगावहून अण्णाच ंपत्र आलं की कळवतो–” 
“डोळे फुटले का–” 
“जागा नाही, पुढे जा, पुढे जा–” 
“बापाची गाडी का तुमच्या?” 
“साहेब, तळेगावला थाबंते का गाडी?” 

 
“गाडाला प्रवचारा!”अशासंारखे एकही वाक्य ऐकू येत नाही. प्रनमूटपणे गाडी येते. माणसे 

प्रनमूटपणे चढतात. गाडी तडक पुढल्या स्टेशनच्या प्रदशनेे जाते.” (पाहा, ‘अपूवाई’, च. आ.,पाने १००–
१०१) 
 

या संवादातूंन पु. ल. देशपाडें यानंी प्रवनोदाचा व ना्मयतेचा आश्रय करून भारतीय 
रेल्वेस्टेशनाचा साक्षात पप्ररचय करून प्रदला आहेच. पण अित्यक्षरीत्या इंललंडमधल्या स्टेशनातील 
जाणवणारी ‘सामसूम’ व वातावरण शब्दापं्रकत केली आहेत. लेखकाचे हे वाङ मयप्रनर्ममतीचे तंत्र आहे. या 
तंत्राने ‘िवासवणगना’त लाप्रलत्याचे रंग कसे भरता येतात?आप्रण िवासवणगन ही एक िगल्भ व संप्रमश्र 
स्वरूपाची वाङ मयीन कलाकृती कशी करता येते, याचे हे उदाहरण ठरावे. अशी वाङ मयीन तंत्राची अनेक 
वेगवेगळी उदाहरणे ‘अपूवाई’त वापरली गेली आहेत आप्रण ‘प्रवनोदा’चे त्या सवांना अप्रधष्ठान आहे. म्हणून 
‘अपूवाई’ एक ‘अपूवग’ वाङ मयीन कलाकृती ठरते असे मला वाटते. 
 
प्रवासवर्णि या वाङ्मयप्रकाराची प्रगल्भता 
 

या दृष्टीने ‘िवासवणगन’ हा एक िगल्भ वाङ मयिकार ठरतो. याचे िमुख कारण त्यात लेखकाचं्या 
िगल्भ व समृद्ध व्यग्क्तमत्त्वाचा आप्रवष्ट्कार घडत असतो. हे व्यग्क्तमत्त्व बहुढंगी आप्रण बहुरंगी असते. हे 
व्यग्क्तमत्त्व िप्रतभाशाली लेखकाचे असून िवाशाचे असते. लौप्रककात कुणी लेखक, कवी, पत्रकार, 
जादूगार, प्रवद्याथी, धमोपदेशक असून, एक प्रफरस्ता असतो. तो जे जे पाहील, अनुभवील, त्याबद्दलच्या 
प्रक्रया–िप्रतप्रक्रया त्यात व्यक्त होतील. अनोखे असे मनाचे पैलू व सचतन प्रदसेल. कारण“िवासी म्हटला 
म्हणजे पायाबरोबर डोक्यानेही िवास करावयाचाच. चालणाऱ्याचे डोके चागंलेच झपा्ाने चालू लागते 
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आप्रण त्याला जगातील सगळे िश्न सुचू लागतात. याते्रत तऱ्हेतऱ्हेचे लोक भेटतात, त्यामुळे पचंरंगी 
दुप्रनयेचा अनुभवही येत असतो, त्यामुळे प्रवचाराचंी धाव कोठेही वाहू शकते...[काका कालेलकर, ‘प्रहमालयाची हाक’, 

गं्रथलेखक: कंुदर प्रदवाण, इ. स. १९४८, िस्तावना, पृ. २.]असे श्री काकासाहेब कालेलकराचं्या शब्दात म्हणता येते. या 
प्रवचारामंुळेच, लेखक संप्रमश्र रीतीने व्यक्त होतो. आप्रण प्रशपले म्हणतो त्यािमाणे 
िवासवणगनालाही“Complex literary maturity येते.[‘Dictionary of World Literature,’ Page 594.] 
 

ही िगल्भता त्याला त्याच्या शलैीमुळेही िाप्त होते. शलैीचा प्रवचार करताना ही शलैी वर 
म्हटलेल्या प्रवप्रवध िकारच्या, प्रवप्रवध व्यवसायातंील िवासलेखकाचंी असते. तशीच ती शलैी अप्रभव्यक्तीचा 
आश्रय घेताना, एकाच वेळी प्रनबधंकाराची, लघुप्रनबधंकाराची, गोष्ट सागंणाराची, शब्दप्रचत्र काढणाराची, 
व्यग्क्तप्रचत्र रंगप्रवणाऱ्याची, प्रवनोदी लेखकाची, नाटककाराची असते. शलैीच्या या वैप्रशष्ट््ामुळेच 
िवासवणगनाला एक वेगळ्या िकारचे लेखन म्हणून वा वाङ मयिकार म्हणून ‘रूप’ लाभते. असे संप्रमश्र 
वाङ मयीन लेखनशलैीचे स्वरूप दुसऱ्या कोणत्या वाङ मयिकाराला असल्याचे फारसे जाणवत नाही. 
 

ही िगल्भता व त्या शलैीतून जाणवणाऱ्या व्यग्क्तमत्त्वाच्या दशगनाने िवासवणगनाला िाप्त होते याचे 
आणखी एक कारण, या व्यग्क्तमत्त्वाचा साचा बनत नसतो. म्हणजेच ते व्यग्क्तमत्त्व एका साच्याचे नसते. 
ित्येक िवासाच्या वेळी त्या िवाशातला ‘मी’ हा वेगळा ‘मी’ असतो. नवा ‘मी’ असतो. आप्रण ‘िदेश’ ही नवा 
असतो. म्हणजे त्याला तो िदेश ‘नव्याने’ भेटत असतो. जसे िा. फडके हे व्यग्क्तमत्त्वाने व शलैीनेही 
‘कादंबरीकारच’च असू शकतात. िवासवणगनकार एकाच वेळी रसदशगन व जीवनदशगन घडवणारा एक शे्रष्ठ 
साप्रहत्यकार जसा असतो, तसाच ित्यक्ष माप्रहती देणारा आप्रण ज्ञान देणारा एक शास्त्रज्ञही असण्याची 
शक्यता असते. पराकाष्ठेचा संवेदनशील, तत्त्वसचतक, प्रफरस्ता, समाजसेवक, ज्ञानी, कलावंत, प्रवद्याथी, 
द्रष्टा कवी, संशोधक, जीवनवेत्ता अशी नाती एकत्र रीतीने ित्ययाला आणून देणारा ‘िवासवणगन’कार हा 
लेखक म्हणून वेगळा वाटत राहतो. म्हणूनच, कुणाही लेखकाला ‘िवासवणगन’हा वाङ मयिकार हाताळता 
येत नाही. तो सव्यसाची िप्रतभेचा आप्रण समृद्ध व्यग्क्तमत्त्वाचा असावा लागतो हे प्रनप्रित होय. या संदभात 
डॉ. अ. ना. देशपाडें म्हणतात ते सचतनीय आहे: 
 

“िवासवणगन प्रजवंत पाप्रहजे. त्याकप्ररता िवासी आप्रण त्याने पाप्रहलेली वस्तू, वास्तू, व्यक्ती वा 
दृश्य याचं्यातं परस्पर भावसंवाद िस्थाप्रपत झाला पाप्रहजे. असे होण्यासाठी िवासवणगन प्रलप्रहणाऱ्या 
िवाशाजवळ पुरेशी कल्पकता पाप्रहजे, त्या वस्तूचे वा वास्तूचे पुरेसे पूवगवृत्त त्याला ज्ञात पाप्रहजे आप्रण 
एकंदर मानवी जीवनातील प्रतचे यथान्याय स्थान अजमावण्यास समथग अशी व्यापक व तौलप्रनक दृष्टीही 
त्याच्याजवळ असली पाप्रहजे... 
 

“मानवी जीवनात आप्रण प्रनसगात अनंत परीचे प्रवस्मयजनक वैप्रचरय आहे, त्यात अद भतुरसालाही 
अचबंा वाटावयास लावण्याइतकी प्रवप्रवधता आहे, पण या वरवर भासणाऱ्या वैप्रचरयाच्या आप्रण प्रवप्रवधतेच्या 
मुळाशी जी एकता आहे, प्रतची प्रवश्वव्यापी जाणीव त्या लेखकाच्या हृदयात सदैव जागृत पाप्रहजे. आप्रण 
वाचकाला त्या एकतेचा उदात्त साक्षात्कार होण्यात त्याने प्रलप्रहलेल्या िवासवणगनाच्या पप्ररशीलनाची 
पप्ररणती झाली पाप्रहजे... [अ. ना. देशपांडे, ‘अवाचीन मराठी वाङ मय इप्रतहास,’ भाग २, प. आ., १९५८, ि. ९, पृ. ७२५–७२६.] 
 

अथात ही सारी वाटचाल आदशग िवासवणगनाची असेल. पण मराठी साप्रहत्यसृष्टीत िवासवणगन एक 
वेगळा, िगल्भ वाङ मयिकार आहे याची जाणीव करून देणारे लेखक काही कमी नाहीत. उदाहरणाथग, या 
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वाङ मयिकाराची िगल्भता व संप्रमश्रता राखणारे लेखक म्हणून, गोडसेभटजी, पपं्रडता रमाबाई. श्री. काका 
कालेलकर, िा. अनंत काणेकर, िा. गो. प्रच. भाटे, म. म. पा.ं वा. काणे, म. म. पोतदार, श्री. न. सच. 
केळकर, श्री. श्री. रा. प्रटकेकर, श्री. पा.ं दा. गुण्ये, पावगतीबाई प्रचटनप्रवस, श्री. न. प्रव. गाडगीळ, श्री. सच. 
प्रव. जोशी, श्री. ग. स. मराठे, श्री. पु. ल. देशपाडें, जादुगार रघुवीर, श्री. गंगाधर गाडगीळ, श्री. रा. प्रभ. 
जोशी, श्री. िभाकर पाध्ये, डॉ. वसंत अवसरे, श्री. जयवंत दळवी, श्री. रमेश मंत्री इत्यादी लेखक 
प्रनप्रितपणे महत्त्वाचे आहेत. 
 

मराठीतील िवासवणगन याच लेखकानंी एका िगल्भावस्थेत नेऊन ठेवले आहे. 
 

❋ 
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–६– 
प्रवासवर्णि आनर् तद्सदृश वाङ्मयप्रकार 

 
“म्हणूनच लप्रलतसाप्रहत्याचा एक वेगळा िकार 
असे त्याला (िवासवणगनाला) मानले पाप्रहजे.” 

 
–गंगाधि गाडगीळ 

 
‘िवासवणगन’ एक वेगळा वाङ मयिकार होऊ शकतो काय? शकत असल्यास त्याची पथृगात्मता 

कोणत्या प्रनकिानंी व कारणानंी प्रसद्ध होते?त्याची अशी वेगळी वैप्रशष्टये कोणती जाणवतात?या िश्नाचंी 
मूलगामी चचा मागील िकरणातूंन केल्यानंतर, या िकरणात िवासवणगनाची तद सदृश इतर 
वाङ मयिकाराशंी तुलना करणे क्रमिाप्त आहे. या तुलनेतून ‘िवासवणगन हा एक वेगळा वाङ मयिकार 
आहे’ या माझ्या प्रवधानाला प्रनप्रित बळकटी येईल आप्रण त्याबरोबरच, िवासवणगन एक वाङ मयिकार सकवा 
एक कलाकृती होण्यामागील काही अडचणी असल्यास, त्याचें स्वरूप कळेल. कोणत्याही प्रवियाच्या 
स्वरूपप्रववेचनाला हा तौलप्रनक दृप्रष्टकोणच उपयोगी पडत असतो असे मला वाटते. या दृष्टीने िथम 
भगूोल, इप्रतहास व समाजशास्त्र याचं्याशी िवासवणगनाचे नाते कोणते, भेद कोणते, हे थोडक्यात पाहणे 
आवश्यक ठरेल. 
 
प्रवासवर्णि व भूगोल, इनतिास आनर् समाजशास्त्र 
 

पप्रहल्यािथम एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, भगूोल, इप्रतहास व समाजशास्त्र यानंा कोणीही 
‘वाङ मयिकार’ सकवा ‘कलाकृती’ असे म्हणणार नाही. ती आपापल्या परीने ित्येकी वेगवेगळी वस्तुप्रनष्ठ 
(Objective) शासे्त्र आहेत, असेच त्याचं्या कोशगत व्याख्यावंरून प्रदसून येते. उदाहरणाथग ही व्याख्या पाहा 
: 

“Geography : The Science which treats of the world and inhabitants, a description of 
the earth, including its physical structure and characteristics, natural products, political 
divisions, and the people by whom it is inhabited.” (Webster’s Dictionary of World Literature, 
Page 566) 
 

वेब स्टसगच्या या अथाचा आशय असा : भगूोल हे असे शास्त्र आहे की, त्यात जग आप्रण या जगात 
राहणारे याबंद्दलचे िप्रतपादन असते. तसेच, या परृ्थ्वीची िाकृप्रतक रचना व स्वभावलक्षणे याचें वणगन असते. 
प्रनसगगप्रनर्ममत उत्पने्न, राजकीय प्रवभाग, तसेच त्यात राहणारे लोक याबंद्दलची (त्यात) माप्रहती येते. 
 

एनसायक्लोपीप्रडआ प्रब्रटाप्रनकात भगूोलाबद्दल म्हटले आहे, 
 

“Geography is that field of learning in which the characteristics of particular places on 
the earth’s surface are examined.’ (Volume 10, page 145) 
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याचा आशय असा : भगूोल हे असे एक ज्ञानके्षत्र आहे की, ज्यात परृ्थ्वीतलावरील प्रवप्रशष्ट भभूागाचंी 
स्वभावलक्षणे तपासून पाप्रहली जातात. म्हणजेच भगूोल हे भशूास्त्र असून त्याचे ियोजन व हेतूच वेगळे 
आहेत, असे त्याच्या कोशगत अथांवरून स्पष्ट होते. 
 

तसेच, ‘इप्रतहास’ या शब्दाचे मूळ अथग पाहताना, तो शब्द संस्कृत पुसल्लगी असून त्याचा अथग 
‘वृत्तातं’ सकवा ‘कथा’ असा ‘मराठी शब्दरत्नाकरात’ आला आहे. 
 

इप्रतहास हा शब्द ‘इप्रत+ह+आस’असा घडत असून त्याचा अथग, ‘अमरकोशात’ ‘पुरावृत्त’ असा 
प्रदलेला आहे. पुरावृत्त म्हणजे ‘मागे घडलेली गोष्ट’ असा होतो, असे डॉ. र. प्रव. हेरवाडकर माडंतात. 
(पाहा, ‘मराठी बखर’, प. आ.,पान ४) 
 

एनसायक्लोपीप्रडआ प्रब्रटाप्रनकात इप्रतहासाबद्दल म्हटले आहे : 
 

“The word history is used in two senses. It may mean either the record of events or 
the events themselves. The term was originally limited to enquiry and statement, it was only in 
comparatively modern times that the meaning of the word was extended to include the 
phenomena that form their subject.” (Volume 11, Page 529) 
 

याचा आशय असा की, ‘इप्रतहास’ हा, शब्द दोन अथांनी उपयोगात आणलेला प्रदसतो. घडलेल्या 
गोष्टींची नोंद करणे सकवा ित्यक्ष घडलेल्या गोष्टी म्हणजेच इप्रतहास. ‘इप्रतहास’ हीसंज्ञामुळात पचृ्छेला 
सकवा हकीकतीच्या प्रवधानाच्या संदभात मयाप्रदत होती. तुलनात्मक दृष्टीने पाप्रहले तर अवाचीन काळातच 
इप्रतहास या शब्दाला आजचा लोकोत्तर अथग िाप्त झालेला प्रदसतो. तो सवग अथगच त्याचा व्यापकपणा 
सुचवतो. 
 
भारतीयांची इनतिासकल्पिा व प्रवासवर्णिे 
 

वरील कोशगत अथांवरून ध्यानात येणारी इप्रतहासाची िाचीन कल्पना ‘मागे घडून गेलेली गोष्ट’ 
अशी प्रमळते. आज इप्रतहास ही संकल्पना खूप व्यापक अथग व्यक्त करते. िाचीन भारतीयाचं्या 
इप्रतहासकल्पनाचं्या संदभात–“धमगप्रवियक भावनेच्या साहचयानेच इप्रतहासप्रवियक कल्पनेचा या कालात 
प्रवकास झाला.”डॉ. केतकर म्हणतात की वेदपूवगकालापासून इप्रतहास, पुराणगं्रथात लपला आहे. 
इप्रतहासाचे स्वरूप सहदंूच्या धमगगं्रथातं ज्यािमाणे प्रदसते, त्याचिमाणे बुद्ध आप्रण जैन धमगगं्रथातंही ते प्रदसते. 
यावरून एक अनुमान असे प्रनघते की, इप्रतहासाच्या कल्पना या कालात सवग पथंातं सारख्याच स्वरूपाच्या 
होत्या.” (‘मराठी बखर’, पान ४) 
 

डॉ. हेरवाडकर याचें हे म्हणणे भारतीयाचं्या इप्रतहासप्रवियक संकल्पनेचा आगळेपणा सुचप्रवणारे 
आहे. म्हणजे आपल्याकडे धार्ममक दृप्रष्टकोणातून इप्रतहासाकडे पाप्रहले जात असे. धार्ममक भावनेतून 
इप्रतहास प्रलप्रहला जात असे. “रामायण, महाभारत इत्यादी गं्रथानंा इप्रतहास असे म्हणतात.”यासारख्या 
प्रवधानात राष्ट्रीय महाकाव्यानंा इप्रतहास समजले जायचे. (‘मराठी बखर’, पान ४) अशा प्रवधानातून 
इप्रतहास शब्दाची अथगसघनता ध्यानात येतेच. 
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पण याबरोबरच, इप्रतहासाला मदत करणारी िवासवृत्ते व त्याचें महत्त्व वणगन करताना डॉ. मजकूर 
म्हणतात : 
 

“िाचीनकालात इप्रतहासप्रवियक लेखन स्वकीयानंी फारसे केले नसले तरी मेगॅस्थेनीस (ग्रीस), 
हयुएनत्संग (चीन), अलमसूदी (अरबस्थान), मनूची (व्हेनीस), बर्मनअर (फ्रान्स) इत्यादी परकीय 
िवाशानंी सहदुस्थानासंबधंी आपले अप्रभिाय नमूद केले आहेत. त्याचें प्रनरीक्षण फार नसल्याने त्यांचे 
अप्रभिाय सवगस्वी प्रवश्वसनीय मानता येणार नाहीत. असे असूनही आपल्याकडील पुराणगं्रथ व परकीयानंी 
प्रलप्रहलेली िवासवृत्ते ह्ाचंा इप्रतहासलेखनाच्या कामी बराच उपयोग होतो.”(‘मराठी बखर’, पान ५) 
 

याचा स्पष्ट अथग असा की, काही िवासवृत्ते इप्रतहासाचे साधन म्हणून प्रनप्रित उपयोगी पडणारी 
असतात. परंतु हे उपयोगी पडणे प्रनराळे आप्रण ित्यक्ष ‘िवासवणगने’ ही ‘इप्रतहास असणे’ प्रनराळे. त्याचंी 
ियोजनेच प्रभन्न असतात. हेतूही प्रनराळे आप्रण लेखनामागील दृप्रष्टकोणही वेगवेगळे असतात. उपरोक्त 
िवाशानंी आपली िवासवृत्ते िामुख्याने ऐप्रतहाप्रसक दृप्रष्टकोणातूंनच प्रलप्रहलेली आहेत. त्याची दृष्टी ही 
साप्रहग्त्यकाची दृष्टी नसून समाजप्रनरीक्षकाची, धमगिवतगकाची सकवा इप्रतहासकाराची असते. प्रशवाय, ज्या 
ज्या कालखंडात ते िवास करतात, तेव्हा ित्यक्ष देश, स्थल, माणसे ते पाहतात व त्याबद्दलचा, एक 
िकारचा तो वस्तुप्रनष्ठ अहवालच सादर करतात असे वाटते. ित्यक्ष िवासामुळे त्याला शास्त्रीय िामाण्य 
अप्रधक येत असते. लेखकाच्या व्यग्क्तत्वाचे रंग त्यात क्वप्रचत अवतरतात. म्हणूनच त्यात लाप्रलत्य कमी 
होते. त्याचा वृत्तातं होतो. इप्रतहास होतो. या त्याचं्या म्हणजे त्या त्या लेखकाचं्या प्रवप्रशष्ट हेतंूमुळे, हे लेखक 
अशा िवासवणगनातूंन कमी प्रदसतात. चागंल्या लप्रलत िवासवणगनपर वाङ्मयात तो लेखक योलय रीतीने 
व्यक्त व्हायलाच हवा हे आपण पाप्रहले आहेच. 
 
हु्यएित्संग आनर् त्याचे मराठी मार्साचे नचत्र 
 

उदाहरणाथग, हु्एनत्संगाने आपल्या िवासवृत्तातून ‘महाराष्ट्र देशाचे वणगन’ केले आहे ते पाहावे. 
त्याचा ‘भारतयाते्र’चा िमुख उदे्दश ‘बुद्धाची पप्रवत्र भमूी’ पाहणे, आप्रण िेरणा, बौद्ध धमाच्या स्वाभाप्रवक अशा 
ओढीची म्हणजे आध्याग्त्मक आहे. भारताल्या ज्या ज्या प्रठकाणी त्याने िवास केला, आप्रण ज्या काळात 
केला आहे, त्या काळाचेही दशगन वाचकाला होते. िवासकत्याची दृष्टी तेथील इप्रतहास, भगूोल, 
समाजजीवन, लोकजीवन, व िामुख्याने धार्ममक लोकजीवन यावंर अप्रधक कें द्रीभतू झालेली स्पष्ट प्रदसून 
येते. भारतातील प्रवप्रवध िातंातं व तत्कालीन राज्यातं ज्या प्रठकाणी तो प्रफरतो, तेथील लोक, त्यांचे 
राहणीमान, पोशाख, त्याचंा धमग, आचारप्रवचार, वागणूक, स्वभावप्रवशिे यावंरही त्याचे लक्ष कें द्रीभतू झाले 
आहे. उदाहरणाथग, मराठी माणसाचे व त्याच्या स्वाप्रभमानी स्वभावाचे त्यावेळचे त्याने केलेले वणगन 
वाचताना कुणाही मराठी माणसाची छाती अप्रभमानाने भरून यावी असेच उतरले आहे. मूळ प्रचनी भािेवरून 
इंग्रजीत भािातंर केलेले हे वणगन लेखकाची अिप्रतम प्रनवेदनशलैी दाखवत असले तरी भािातंरकत्याची 
भािातंराची प्रकमयाही त्यात उतरणे सहज शक्य आहे. परंतु सवगच वणगने अशी उतरलेली वाटत नाहीत. 
त्याचा काही भाग असा : 
 

“To their benefactors they are greatful; to their enemies relentless. If they are insulted, 
they will risk their life to avenge themselves. If they are asked to help one in distress, they will 
forget themselves in their haste to render assistance. If they are going to seek revenge they 
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first give their enemy warning; then, each being armed, they attack each other with lances 
(spears). When one turns to flee, the other pursues him, but they do not kill a man down(a 
person who submits).”[Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang 

by Samuel Beal Travels of Hioun–Thsang, 
Volume I to IV, Chinese Accounts of India, Susil Gupta (India) Ltd., 35 Chittaranjan Avenue, Calcutta. Volume IV मध्य 

महाराष्ट्रवणगन येते. Pages 449 to 452.] 
 

हेच वणगन, श्री. शंकरराव देवानंी‘भगवान बुद्धासाठी’ या पुस्तकात पान १५३ वर प्रदलेले आहे : 
 

“...ते उपकाराबद्दल (उपकारकत्यांचे) [शकंरराव देव, अनु. भगवान ‘बुद्धासाठी’, सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाला, माचग 

१९४७, आवृत्ती प्रदलेली नाही.]कृतज्ञ राहतात, परंतु अपमानाचा बदला घेतल्याप्रशवाय राहात नाहीत. अपमानाचे 
शल्य जरूर तर िाणाचा बदला देऊनही ते काढून टाकतात, परंतु आपत्काली जो शरण येईल, त्याला 
स्वतःचे पोट मारूनही ते मदत करतील. [‘उपकारकत्यांचे’ हा शब्द माझा. श्री. देव यांचे भािांतर दुसऱ्या एखाद्या ितीवर आधाप्ररत 

असावे.]जेव्हा अपमानाचा बदला घ्यावयाचा असतो तेव्हा ते िप्रतपक्षाला अगोदर सूचना देतात व नंतर दोन्ही 
पक्ष शस्त्रास्त्राचंी जुळवाजुळव करून हातात भाले घेऊन परस्पराशंी लढतात. युद्धात त्याचं्यापुढे जे माघार 
घेतात त्याचंा ते पाठलाग करतात व जे शरण येतात त्यानंा ते िाणदान देतात.” 
 

श्री. देवानंी अनुवाप्रदलेले हे पुस्तक ह्ूएनत्संगाच्या याते्रवर आधारलेले आहे. िकरण १५ मध्ये, 
इसचग नावाच्या प्रचनी प्रभक्षचू्या िवासाचीही माप्रहती येते. श्री. देव म्हणतात, “त्याच्याच िमाणे अनेक प्रचनी 
प्रभक्ष,ू बुद्ध धमाचा अभ्यास करण्यासाठी पप्रिमेकडील देशानंा म्हणजे मुख्यतः भारताला आले होते.”[उप्रन, 

भाग २, ि. १५, पृ. १९५.]श्री. देव या प्रचनी प्रभक्षूंच्या भारतयात्राबंद्दल, त्याचं्या प्रवप्रशष्ट धार्ममक कायाबद्दल 
म्हणतात, “तत्त्वज्ञान आप्रण संस्कृती याचंी देवाण-घेवाण करण्याकप्ररता भारत आप्रण त्याच्या पूवेकडील 
देश यानंा जोडणारा सेतूच जणू हे प्रचनी प्रभक्ष ूबनले होते.” 
 

श्री. देव यांचे हे म्हणणे, या िवाशाचंा प्रवप्रशष्ट हेतू स्पष्ट करणारे आह. हे िवास व त्या िवासाचें अशा 
िकारचे लेखन करणे एका प्रवप्रशष्ट धार्ममक, ऐप्रतहाप्रसक वा सासं्कृप्रतक हेतूने घडलेले स्पष्ट प्रदसते. प्रशवाय, 
हे गं्रथलेखकाच्या चप्ररत्राची माप्रहती पुरप्रवणारेही ठरले आहेत. म्हणजेच अशा िवासवृत्ताचंा हेतू 
अहवालदशगक आहे. 
 

िा. रा. प्रभ. जोशी म्हणतात, “िवासलेखन हे जेव्हा नुसते केलेल्या िवासाचे आप्रण पाप्रहलेल्या 
स्थलाचें वणगन असते तेव्हा त्यासंबधंी लेखनिकार म्हणून फारसा प्रवचार करण्याचे कारण पडत नाही. 
कारण बोलूनचालून तो एकिकारचा अहवाल असतो....मात्र अशा िकारच्या वणगनात्मक सकवा वृत्तातंात्मक 
लेखनाला महत्त्व नसते असे नाही. असा वृत्तातं एखाद्या अज्ञात, कुतूहलाचा प्रविय असलेल्या सकवा 
महत्त्वाच्या िदेशातून केलेल्या िवासासंबधंी प्रलप्रहलेला असला, त्यात समाप्रवष्ट केलेली माप्रहती नवी, 
महत्त्वाची आप्रण प्रवश्वसनीय असली तर त्या िवासवृत्तातंाला महत्त्व येते. अशा वृत्तातंाचा लेखक 
सवेदनक्षम, प्रजज्ञासू, चतुर, जगरहाटी डोळसपणे पाहणारा असला, िवास करण्यात त्याचा एखादा प्रवप्रशष्ट 
उदे्दश सकवा दृप्रष्टकोण असला, तर हा िवासवृत्तातं समदृ्ध, उद बोधक, आप्रण मनोवेधकही होऊ शकतो. 
आप्रण काही काळानंतर असे िवासवृत्तातं इप्रतहासाच्या अभ्यासाची फार महत्त्वाची सामग्री होऊ शकतात. 
फाप्रहयान, ह्ूएनत्संग, इग्त्संग, बर्मनअर, टॅव्हर्मनयर, मानुच्ची ह्ानंी प्रलहून ठेवलेल्या िवासवृत्तातंामुळे 
भारताचा इप्रतहास कळण्यास फार मोठी मदत झाली आहे. (पाहा, ‘मजल दरमजल’, िस्तावना, पान ८) 
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म्हणजेच, डॉ. हेरवाडकर, आप्रण िा. रा. प्रभ. जोशी याचें म्हणणे व त्याचा आशय जवळ जवळ 
एकच. अशा वरील िकारच्या िवासवृत्तातील माप्रहती ऐप्रतहाप्रसक दृप्रष्टकोणातून महत्त्वाची असते यात 
संशय नाही. अशी ऐप्रतहाप्रसक व सामाप्रजक माप्रहती पुरप्रवणारी िवासवणगने असू शकतात, प्रलप्रहली 
जातात, यातही संशय राहात नाही. 
 
समाजशास्त्र म्िर्जे काय? 
 

समाजशास्त्र म्हणजे काय?या िश्नाचे थोडक्यात उत्तर, तेही एक वस्तुप्रनष्ठ (objective) शास्त्र 
आहे, हेच होय. उदाहरणाथग, समाजशास्त्राबद्दल एनसायक्लोपीप्रडआ प्रब्रटाप्रनकात म्हटले आहे : 
(१)“Sociology is one of the several specialized social sciences. Its primary objective is to gain 
a knowledge of man and society in so far as it may be achieved through investigation of the 
elements, process, antecedents and consequences which are involved in group living.” 

(Volume 20, Page 784) 
 

याचा आशय असा की, समाजशास्त्र हे अनेक खास सामाप्रजक शास्त्रापैंकी असे एक शास्त्र आहे. या 
शास्त्राचा मुख्य हेतू माणूस आप्रण समाज यांबद्दलचे ज्ञान प्रमळप्रवणे असा आहे. हे ज्ञान मानवी जीवनाचा शोध 
सकवा तपास करून (मानवी जीवनाची) प्रनर्ममती त्याचा पूवगवृत्तातं आप्रण पप्ररणाम संघप्रटत रीतीने जगताना 
कसा लागू शकेल हेही या शास्त्रात सापं्रगतले जाते. 
 

(२)“Sociology as an academic discipline represents one approach to the systematic 
study of man and society in order to understand and, ultimately, to attempt to help determine 
of the course of civilisation and culture.” (Page 783) 
 

याचा आशय असा की, समाजशास्त्र ही एक ताप्रत्त्वक प्रशस्त असून मानवाचा व मानवी समाजाचा 
सुसंगत अभ्यास हे त्या शास्त्राचे ध्येय आहे. त्यािमाणेच, मानवी जीवनाची नागर अवस्था व संस्कृती यांची 
वाटचाल दाखवायला प्रनप्रितपणे (ते) मदत करते, असे म्हणावयास हरकत नाही. म्हणजेच, 
एनसायक्लोपीप्रडआ प्रब्रटाप्रनकाचा समाजशास्त्रप्रवियक आशय पाहता, ‘समाजशास्त्र’ हे एक वस्तुप्रनष्ठ शास्त्र 
आहे, या माझ्या प्रवधानाला बळकटी येते. 
 
प्रवासवर्णिातील भूगोल, इनतिास व समाजशास्त्र 
 

असे आहे तर िवासवणगनातील भगूोल, इप्रतहास व समाजशास्त्र याचें स्वरूप कसे असते?आपण 
त्याचंी िवासवणगनाकडून अपेक्षा करावी का?यापैंकी दुसऱ्या िश्नाचे उत्तर स्पष्ट आहे की अपेक्षा करू नये. 
वाङ मयाकडून, िथम ‘वाङ मय असावे’ अशीच अपेक्षा करणे रास्त आहे. 
 

आप्रण पप्रहल्या िश्नाचे उत्तरही त्यातच गोवलेले आहे. ते असे की, जर ‘िवासवणगन हा एक वेगळा 
वाङ मयिकार आहे’ असे आपण मानणार आहोत, तर त्याच प्रवधानात, िवासवणगन म्हणजे भगूोल नव्हे, 
इप्रतहास नव्हे आप्रण समाजशास्त्रही नव्हे, हे ओघाने आलेच. म्हणजेच स्वतंत्र रीतीने भगूोल असणे, इप्रतहास 
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असणे व समाजशास्त्र असणे ही िवासवणगन या वाङ मयिकाराची िकृतीच नाही. तो एक वेगळा व आपली 
अशी काही अग्स्मता व्यक्त करणारा वाङ मयिकार आहे 
 

मात्र हा वाङ मयिकार िवासी लेखकाने आरंभलेल्या िदेशाच्या भगूोलावर, इप्रतहासावर व तेथील 
समाजजीवनाच्या, त्या त्या िवासी लेखकाच्या अनुभवप्रवश्वावर आधाप्ररत असलेला वाङ मयिकार आहे. हे 
घटक टाळून त्याचे अनुभवप्रवश्व आकार धरू शकत नाही. आप्रण त्या दृष्टीने िवासवणगन या 
वाङ मयिकाराच्या अनुभवप्रवश्वाच्या आगळेपणात भर पडते हे प्रनप्रित! परंतु त्यामुळे तो इप्रतहास ठरेल, 
भगूोल ठरेल सकवा समाजशास्त्र ठरेल असे नाही. ठरले तर लेखकाचे एक लेखक म्हणून व 
वाङ मयिकाराचे एक वाङ मयिकार म्हणून ते वाङ मयीन अपयश असेल. 
 

तसेच, आपल्याकडेही िवासवणगने केवळ भौगोप्रलक, ऐप्रतहाप्रसक वा समाजशास्त्रीय माप्रहती 
देण्याच्या दृष्टीने प्रलप्रहली गेली आहेत. त्यामुळे त्यातंील भगूोल, इप्रतहास व समाजजीवन या घटकानंा 
महत्त्व येत गेले. उदाहरणाथग, रा. भ. पावगी याचंी‘प्रवलायतचा िवास’ भाग १ व२ हीपुस्तके, अगर श्री. श्री. 
रा. प्रटकेकराचें‘ससहाला शह’ हे अफगाप्रणस्थानचा राजकीय इप्रतहास सागंणारे पुस्तक, िामुख्याने इप्रतहास 
म्हणूनच प्रलप्रहली गेली आहेत. त्यामुळे िवासवणगनात भगूोल, इप्रतहास व समाजजीवन या घटकानंा महत्त्व 
येत गेले. 
 

साराशं, वरील िकारच्या हेतुप्रभन्नतेमुळे अशी काही िवासवणगने ‘वाङ मयीन’ वैप्रशष्ट््े व्यक्त न 
करता, भौगोप्रलक, ऐप्रतहाप्रसक व समाजशास्त्रीय वैप्रशष्ट्् ेव्यक्त करणारी ठरतात. 
 
‘प्रवासवर्णि’ िी कलाकृती िोण्यामागील अडचर्ी 
 

काही टीकाकाराचं्या मते, िवासवणगन ही संपूणगतया एक कलाकृती होऊ शकत नाही. त्याबाबत 
काही अडचणी सापं्रगतल्या गेल्या आहेत. त्यापैंकी, िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी ‘नुसत्या केलेल्या िवासाच्या व 
स्थलाच्या वणगनाला लेखनिकाराचा दजा येऊ शकत नाही.’अशा आशयाचे मत वर व्यक्त केले आहे, ते 
रास्तच आहे. 
 

दुसरे असे की, ित्येक िवाशाला िप्रतभा नसते. ही िप्रतभाशक्ती िवासलेखकापाशी नसली आप्रण 
त्याला नुसते प्रलप्रहता आले तरी िवासप्रवियक लेखन घडू शकते. पण त्या लेखनाला नवप्रनर्ममती म्हणणे 
केवळ अशक्य असते. तसे कोणतेच कलात्मक लेखन िप्रतभाशक्तीप्रशवाय प्रनमाण होणे शक्य नसते. पण 
िवासवणगनकाराला ही िप्रतभाशक्ती आवश्यक असते. त्याप्रशवाय, रुख्यासुक्या िवासवृत्तातंाला जीव 
लाभत नसतो. नाहीतर, िवासी मागगदर्मशका, गाडीची वेळापत्रके, इत्यादी माप्रहतीदशगक लेखनाला 
‘वाङ मय’ म्हणण्याची पाळी येईल. म्हणूनच प्रशपले म्हणतो ते महत्त्वाचे आहे. तो म्हणतो : 
 

“...Since it is first of all document, it is obvious that much of his vast body of travel 
material is not literature. It may be purely factual or technical. Since travelers are not 
necessarily writers, they may leave an important journey unrecorded or poorly 
recorded...Third weakness may be that journey itself is frivolous or unimportant...” 
(Dictionary of World Literature, Page 593.) 
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याचा आशय असा की, “...िारंभी िवासवणगनपर लेखन म्हणजे माप्रहतीपूणग लेखन असते. त्यामुळे 
त्याचा बराचसा भाग वाङ मय असू शकणार नाही हे स्पष्ट होय. ते शुद्ध माप्रहतीपर, पाप्ररभाप्रिक असू शकेल. 
(सवगच) िवासी काही (िप्रतभाशाली) लेखक असतीलच असे नाही. त्यांनी प्रकत्येकदा महत्त्वाचा िवास 
प्रलप्रहलेला असेलच असे नाही, सकवा प्रलप्रहला गेला तर तो अगदीच वरवरचा प्रलप्रहला जाण्याची शक्यता 
आहे. प्रतसरे म्हणजे त्याचंा िवास हा प्रकत्येकदा क्षलु्लक सकवा कमी महत्त्वाचा असू शकतो.” 
 
निमालयाबद्दलचे दृनिकोि 
 

म्हणजेच, ‘िवासी’ हा नुसताच िवासी असून भागत नाही. तो िप्रतभाशाली लेखकही असावा 
लागतो हेच खरे. कारण शवेटी अशा लेखकाचा िवास हा महत्त्वाचा िवास असतो. नुसता आपला िवासी 
असला तर महत्त्वाच्या िवासाकडे त्याचे दुलगक्ष होते आप्रण ज्यासाठी ‘िवास’ करायचा, नेमका तोच घटक 
त्याने प्रचप्रत्रत केलेला नसण्याची शक्यता अप्रधक असते. उदाहरणाथग, नेरळकर फडके शास्त्री ‘प्रहमालयाची 
यात्रा’ करू पाहणाऱ्यासंाठी त्याच्या िवासाचा सोपा मागग सागंतील, सोई सागंतील, फार तर खचगही 
सागंतील;पण ‘प्रहमालया’ची भव्यता, त्याचे सृप्रष्टसौंदयग याची फारशी दखल घेणार नाहीत. इतकेच काय, 
पण प्रहमालयाचे देशप्रहताच्या दृष्टीने भौगोप्रलक, ऐप्रतहाप्रसक, सासं्कृप्रतक व साप्रहग्त्यक महत्त्व, जे 
लेखकाला ‘एक लेखक’ म्हणून जाणवण्याची प्रकमान अपेक्षा असेल, ती पुरी होईलच असे नाही. अशा 
लेखकाचंा ‘िवास’ हा आपला ‘प्रनव्वळ िवास’ असतो. तो िवास एका प्रवप्रशष्ट व्यावहाप्ररक दृप्रष्टकोणातून 
केलेला असतो. म्हणजेच तो िवास व्यावहाप्ररक िवास असतो. ‘िवास’ म्हणून त्याचे काही वेगळे महत्त्व वा 
मूल्य असते, या दृप्रष्टकोणातून अशा लेखकानंी तो िवास केलेला नसतो. तसेच, िवासवणगनाचा तो एक 
िाणभतू घटक असावा लागतो, याची फारशी दखल अशा लेखकानंी घेतलेली नसते. 
 

याच्या उलट, श्री. काकासाहेब कालेलकराचंा ‘प्रहमालयातील िवास’ हा एका शे्रष्ठ साप्रहग्त्यकाचा 
व भारतभक्ताचा िवास वाटतो. तो बराच सहेतुकही आहे. कारण त्या िवासामुळे पटलेले प्रहमालयाचे 
भौगोप्रलक, ऐप्रतहाप्रसक वा सासं्कृप्रतक महत्त्व लेखक कथन करतो आहे. लेखक ‘पलशु्रती’ िकरण ४५ 
मध्य पान २३४ वर स्पष्ट म्हणतात : 
 

“...भरूचनेच्या दृष्टीने व भसू्तरशास्त्राच्या दृष्टीनेसुद्धा प्रहमालयाच्या िवासामुळे पुष्ट्कळ ज्ञान प्रमळते. 
प्रहमालय आडवा नसता तर रप्रशया आप्रण चीनकडील थंड वारे व प्रतकडील प्रवप्रचत्र संस्कृती या दोन्हींचा 
आपल्यावर हल्ला झाला असता. गंगा नदी नसती तर जशी आपली समृद्धी झाली नसती तशीच प्रहमालय 
नसता तर प्रहमालयाएवढी उत्तुंग आयगसंस्कृतीसुद्धा येथे प्रवकसली नसती... 
 

“...देशाचा आत्मा आप्रण देशाचे प्रवराट स्वरूप, दोघाचें एकसमयावच्छेदे करून दशगन घ्यावयाचे 
असेल तर यात्रा हीच एक अमोघ साधना आहे...” (‘प्रहमालयातील िवास’, पान २३४) 
 

या अवतरणात श्री. कालेलकर यानंी व्यक्त केलेले प्रवचार व भपू्रमका ‘प्रहमालयातील’ िवास, एक 
लेखक म्हणून कसा करता येईल, यावर िकाश टाकणारे आहेत. हे सवग िकरणच मुळातून वाचण्यासारखे 
व मनन करण्यासारखे उतरले आहे. या अवतरणापूवी, ‘प्रहमालयातील िवासा’ची पलशु्रती वणगन करताना, 
त्याचंी साप्रहग्त्यक भपू्रमकाही चागंलीच व्यक्त होते आप्रण या अवतरणातील शवेटची वाक्ये, त्याचंी 
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िवासप्रवियक व्यापक व राष्ट्रवादी भक्ताची भपू्रमका सूप्रचत करणारी आहेत. अशा भक्ताच्या भपू्रमकेतून 
सहडल्याप्रशवाय ‘िवास’ ‘एक िवास म्हणून’ हाती लागणे कठीणच मानावे लागते. 
 
अळर्ी प्रवास : अळर्ी वर्णिे 
 

यािमाणेच, ित्येक िवाशाचा ‘िवास’ हा महत्त्वाचा ‘िवास’ असतो असेही नाही. म्हणजे या 
िवासाने त्या प्रवप्रशष्ट िवाशाच्या व्यग्क्तमत्त्वाला संपन्न केलेले असते, असे म्हणता येत नाही. हा िवास 
एखाद्या गोडसेभटजींना ज्या अथाने अनुभवसंपन्न करतो,त्याचें व्यग्क्तमत्त्व घडवतो, त्या व्यग्क्तमत्त्वाला 
धारदार बनवतो, दैववादी करतो, असे घडताना प्रदसत नाही. असे िवास प्रनव्वळ अळणी िवास असतात 
आप्रण त्यांची वणगनेही अळणी वठण्याची शक्यता असते. महत्त्वाचे नसलेले हे िवास प्रचप्रत्रत होण्याने 
िवासवणगनपर वाङ मयाचे भले होते असे नाही. प्रवशिे काही साधत नाही. उदाहरणाथग, ‘पशुपप्रतनाथ आप्रण 
नेपाळ राज्य’ हे वासुदेव धोंडो गुजगर याचें छोटे िवासवणगन या दृष्टीने उदाहरण म्हणून पाहता येईल. हे 
सप्रचत्र िवासवणगन आहे. यातील परतीचा िवास कसा प्रलप्रहला आहे पाहा : 
 

परतीचा िवास (ता. ३–३–४६) 
 

“...ठरल्यािमाणे आम्ही काही मंडळी ता. ३ रोजी सकाळी मोटारने प्रनघालो व ९ वाजता 
ठाणकोटला पोचून ९॥ वाजता चदं्रगढी चढू लागलो व प्रहमालयाचे दशगन करीत करीत बारा वाजता वर 
पोचलो. येथून बफाच्छाप्रदत प्रहमालयाचे भव्योदात्त असे दशगन बराच वेळ घेऊन परत मागग आक्रमू लागलो, 
ते संध्याकाळी ५ वाजता मुक्कामाच्या प्रठकाणी पोचलो. येथे एक सरकारी रेस्ट हाऊस आहे, तेथेच आम्ही 
मुक्काम केला होता. शजेारीच नदी होती व रात्री थंडी भरपूर होती. िवासाच्या श्रमानंतर झोप चागंली 
लागली. सकाळी ७ वाजता (४–३–४६)पुनःमागग आक्रमू लागलो, ते ९॥ वाजता सीसागढी चढण्याला 
सुरुवात केली व एक वाजता भीमफेडीला येऊन पोचलो. संध्याकाळी श्रीमंत राजेसाहेब व इतर मंडळी 
येऊन पोचली. दुसऱ्या प्रदवशी (५–३–४६)सकाळी मोटाराने प्रनघून अमलेखगंजला ११ वाजता व रेल्वेने 
५॥ वाजता रखसौलला पोचलो. रात्री प्रवश्रातंी घेऊन २ वाजता मुझफरपूरला पोचलो. तेथून काशी 
याते्रकप्ररता जाणारी मंडळी अलाहाबादला गेली व रात्रौ १०॥ च्या गाडीने प्रनघून आम्ही ता. ७ रोजी दुपारी 
लखनौला आलो. तेथून आम्ही काही मंडळी कानपूरला गेली, काही थेट मुंबईला प्रनघाली...”वगैरे (पाने 
२४–२५). 
 

हा परतीचा िवास कसा अळणी आहे आप्रण नेपाळसारख्या भव्य प्रहमालयाची पाश्वगभमूी लाभलेल्या 
आप्रण राजाबरोबर केलेल्या या िवासाचे अळणीपण वेगळेपणाने स्पष्ट करून सागंण्याची गरजच उरत 
नाही. या िवासाची प्रनव्वळ नोंद देण्यापलीकडे लेखक काही प्रवशिे साधतो आहे असे वाटत नाही. 
लेखकाच्या या वणगनात ‘वणगना’चाही पत्ता शोधावा लागेल, अशी ग्स्थती स्पष्ट आहे. अशा लेखकाचं्या 
िवासवणगनानंी काही वाङ मयीन कायग साधले जाते असे म्हणता येणे अशक्यच. 
 

परंतु काही ‘िवास’च मुळात अत्यंत महत्त्वाचे ‘िवास’ असतात. उदाहरणाथग, कोलंबसाचा पप्रहला 
‘जलिवास’ असाच महत्त्वाचा असेल. सामान्य अगर असामान्य माणसाने, भारतात पप्रहली मोटार अगर 
पप्रहली आगगाडी आली असेल, त्यावेळी केलेला ‘िवास’ त्याच्या (व इतराचं्या दृष्टीनेही) दृष्टीने मोठा 
अथगपूणग असेल. शपेा तेनससगाने प्रहमालयाच्या अत्युच्च अशा गौरीशंकर या प्रशखरावर पप्रहले प्रनशाण रोवले, 
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त्यासाठी त्याने केलेला िवास असाच महत्त्वाचा असेल. आप्रण काही विांपूवी नील आमगस्राँगने चदं्रयानातून 
िवास करून मानवाचे पप्रहले पाऊल चदं्रावर ठेवले तो िवासही अत्यंत मोलाचा आप्रण महत्त्वाचा आहे. पण 
शवेटी हे सवग िवास व त्याचा अथगपूणग कलात्मक आप्रवष्ट्कार िवासवणगनातूंन झाला तरच त्याचे महत्त्व 
असते. म्हणूनच मी या गं्रथात, िवासवणगनकार ‘िप्रतभाशाली लेखक’ असलाच पाप्रहजे, या मुद्द्यावर प्रवशिे 
भर प्रदला आहे. 
 
प्रा. गंगाधर गाडगीळांचे नववेचि 
 

याबाबत, िा. गंगाधर गाडगीळ म्हणतात : 
 

“...िवासवणगन ही संपूणगतया एक कलाकृती होण्याच्या मागात काही अडचणी असतात. 
कलाकृतीला स्वतःचा असा एक घाट असतो. प्रतच्यातील घटनाचं्या अनुक्रमात संगती व अपप्ररहायगता 
असते. तीत कोणत्या अनुभवांचा समावेश करावयाचा ह्ा बाबतीत लेखकाला पूणग स्वातंरय असते. आप्रण या 
स्वातंरयाचा उपयोग कलात्मकता साधण्यासाठी तो करीत असतो. िवासवणगनात तसे नसते. िवासात ज्या 
अनुक्रमाने घटना घडतात, त्यात कलात्मक संगती असेलच अशी शाश्वती नसते. खरे म्हणजे तशी संगती 
नसण्याचीच शक्यता (संभाव्यतेच्या प्रनयमानुंसार) अप्रधक असते. त्याचिमाणे िवासात आलेला ित्येक 
अनुभव अथगपूणग नसतो. सकवा एखाद्या वेळी एखादी अथगपूणग घटना िवासात घडतेही, पण प्रतच्यातील अथग 
ितीत व्हावा असे लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व नसते. आप्रण तरी अशा अनुभवांची व तपप्रशलाचंी नोंद 
िवासवणगनात करावी लागते. िवासवणगन करताना लेखकाने कलात्मक अगर अथगपूणग अनुभवाचेंच प्रचत्रण 
करावे, असे म्हणून ही अडचण दूर करता येत नाही. कारण वणगनाचा संदभग समजण्यासाठी व त्यात काही 
एक प्रकमान सुसूत्रता येण्यासाठी काही माप्रहतीवजा तपशील देणे व िसंगाचा उल्लेख व प्रचत्रण करणे 
आवश्यक ठरते. आप्रण अशा िकारे कलाहीन मजकुराची प्रठगळे िवासवणगनात जागोजाग प्रनमाण होतात. 
चागंला लेखक या प्रठगळाचंी संख्या कमी करू शकतो, पण तो ती पूणगपणे नाहीशी करू शकत नाही...” 
 

(पाहा, ‘साप्रहत्याचे मानदंड’, प. आ. ि. ९, पान १७५) 
 

िा. गाडगीळाचं्या या प्रववेचनात ‘िवासवणगन’ ही संपूणगतया एक कलाकृती होण्याचा मागात 
कोणकोणत्या अडचणी असतात, येऊ शकतात, याचे सामलऱ्याने दशगन झाले आहे. प्रशपलेची मतेही 
गाडगीळाचं्या वरील प्रववेचनाशी सुसंगत ठरतात. 
 

या दोन्ही मान्यवराचं्या मतांचा प्रवचार केल्यावर, मला असे म्हणावेसे वाटते की, श्री. प्रशपलेची मते, 
िवासवणगनाचं्या िारंभकालीन स्वरूपाचे प्रववेचन करणारी वाटतील. आप्रण श्री. गाडगीळ, ‘मुंबईचे वणगन’ हे 
स्थळवणगन डोळ्यासंमोर ठेवनू िवासवणगनाचा प्रवचार करताहेत. त्यामुळे ‘िवासवणगन’ एक संपूणगतया 
कलाकृती होण्यामागील अडचणी व त्याचें स्वरूप त्यानंा तीव्रतर वाटत असावे. कारण ‘कलाहीन 
मजकुराची प्रठगळे िवासवणगनात जागोजाग प्रनमाण होतात.’असे ते म्हणतात. याचे िमुख कारण 
‘स्थळवणगन’ त्याचं्या डोळ्यासंमोर आहे, हे आहे. दुसरे एखादे कलात्मक ‘िवासवणगन’ असते तर एवढी 
तीव्रता त्यानंा वाटली नसती. (या दोघामंधला सूक्ष्म भेद पुढे स्पष्ट केला आहे.) याचे अप्रधक चागंले प्रववेचन 
स्वतः गाडगीळानंीच पुढे केले आहे. या प्रठकाणी खुद्द श्री. गाडगीळ याचंी िवासवणगनेच आपण 
उदाहरणादाखल घेऊ. श्री. गाडगीळाचं्या अनुक्रमे ‘गोपुराचं्या िदेशात’ व ‘सातासमुद्रापलीकडे’ या दोन 
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िवासवणगनाचं्या माडंणीत व रचनेत जो कलात्मक फरक रप्रसक म्हणून आपल्याला जाणवतो तो महत्त्वाचा 
व लक्षणीय आहे. मला जे कलात्मक ‘िवासवणगन’ अप्रभिेत आहे ते ‘गोपुराचं्या िदेशात’ यापेक्षा, 
‘सातासमुद्रापलीकडे’ या िवासवणगनाच्या वाङ मयीन स्वरूपात सापडेल. 
 

प्रशवाय, कोणतेही ‘स्थळवणगन’ िारंभी त्या स्थळाची माप्रहती देण्याकरताच प्रनमाण झालेले असते. 
असे ‘स्थळवणगन’ डोळ्यासंमोर ठेवनू कलात्मक िवासवणगनाचा प्रवचार करता येईल का, हा महत्त्वाचा िश्न 
आहे. आप्रण त्याचे उत्तर नकारात्मक असेल असे मला वाटते. कारण स्थळवणगन प्रकतीही कलात्मक असले 
तरी िवासवणगनाहून ते बरेच आप्रण प्रनप्रितपणे प्रभन्न असेल. तेव्हा स्थळवणगन डोळ्यासंमोर ठेवनू 
िवासवणगनाचा प्रवचार करणे म्हणजे आपल्या प्रवचारानंा आपणच मयादा घालणे होय, असेच म्हणणे भाग 
आहे. 
 

दुसरे म्हणजे चागंल्या चागंल्या कलात्मक िवासवणगनातूंन येणारी माप्रहती रप्रसक डोळ्यानंा 
खुपतेच असे नाही. त्या दृष्टीने श्री. गाडगीळाचें ‘गोपुराचं्या िदेशात’ हे िवासवणगन, िकरण तीनमध्ये 
सोन्याच्या खाणींची, चारमध्ये प्रवमानाच्या कारखान्याची माप्रहती,सहामध्ये कावेरीवरील कृष्ट्णराजसागर या 
धरणाची माप्रहती पुरवते असे म्हणता येईल आप्रण एकिकारे येणारही नाही! कारण अखंड िवासवणगन 
वाचल्यावर ही माप्रहती लक्षात राहात नाही. एकंदर िवासवणगनातून श्री. गाडगीळ (त्याचंी पत्नी व प्रमत्र) 
आप्रण दप्रक्षण भारताचा एकात्म िदेश जाणवत राहतो आप्रण तोही िवास कें द्रीभतू राखून. 
‘सातासमुद्रापलीकडे’ या अस्सल कलात्मक िवासवणगनात तर माप्रहती असूनही ती न जाणवण्याची प्रकमया 
सहजच घडली आहे. 
 

साराशं, कलात्मक िवासवणगनात माप्रहती असूनही, स्थळवणगनात ती जशी वस्तुप्रनष्ठ स्वरूपात 
अवतरेल तशी िवासवणगनात अवतरणार नाही, असेच म्हणणे रास्त आहे. 
 
प्रवासवर्णि व कलेची शुद्धता 
 

या संदभात िवासवणगन व कलेची शुद्धता हा एक प्रवचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. या मुद्दयाला 
श्री. गंगाधर गाडगीळानंीच समपगक उत्तर प्रदले आहे, ते िथम पाहू. श्री. गाडगीळ वरील अडचणी नमूद 
करून पुढे म्हणतात, “...असे असेल तर लप्रलतलेखकानंी िवासवणगने प्रलहावीच का, असा एक िश्न 
उपग्स्थत होतो. िवासात येणाऱ्या अनुभवावंर आपल्या कल्पनाशक्तीचा संस्कार करून लप्रलतलेखकानंी 
कथा अगर काव्य प्रनमाण करणे अप्रधक शे्रयस्कर आहे, अशी भपू्रमका कलेच्या शुद्धतेबद्दल आग्रह धरणारा 
रप्रसक घेऊ शकेल; पण ही भूप्रमका सोवळेपणाची अगर सकंुप्रचत म्हटली पाप्रहजे. कारण िवासवणगन हे 
ित्यक्षावर आधारलेले असल्यामुळे त्याच्यापासून एक वेगळाच कलात्मक आनंद प्रमळतो. ते कलादृष्ट््ा 
असे असल्यामुळेच ते एक वेगळे कलात्मक कायग साधते आप्रण म्हणूनच लप्रलतसाप्रहत्याचा एक वेगळा 
िकार, असे त्याला मानले पाप्रहजे...” (‘साप्रहत्याचे मानदंड’, पाने १७५–७६) 
 

...लेखकाला ित्यक्ष जीवनात जे अनुभव येतात, त्यातूंनच लप्रलतसाप्रहत्याची प्रनर्ममती होत असते 
आप्रण लप्रलतसाप्रहत्यात व्यक्त होणाऱ्या अनुभवातं सच्चेपणा असावा अशी रप्रसकाचंी नेहमीच अपेक्षा असते. 
ित्यक्षातले अनुभव आप्रण साप्रहत्य यांचे हे जे नाते असते, ते पाहण्याची अगर त्याची ितीती घेण्याची संधी 
िवासवणगनाच्या वाचकाला प्रमळते, ित्यक्षातल्या घटनांचे साप्रहत्यात रूपातंर होताना त्याला प्रदसते. 
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साप्रहत्य एकपरीने त्याच्या अप्रधक जवळ येते आप्रण त्यापासून त्याला एक वेगळाच आनंद होतो. हा आनंद 
कदाप्रचत शुद्ध स्वरूपाचा नसेल;पण तरी तो कलेपासून प्रमळणाऱ्या आनंदाचाच एक िकार आहे. 
 

“ह्ा संदभात कलेच्या शुद्धतेबद्दल एक प्रवचार माडंावासा वाटतो. कलेचे शुद्ध स्वरूप कोणते 
याबद्दल चचा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचिमाणे एखादी कलाकृती प्रनमाण करताना कलावंताने ती 
शुद्धस्वरूपात साकार करण्याचा ियत्न करणेही आवश्यक असते;पण शुद्धतेचा हा शोध एका प्रवप्रशष्ट 
मयादेपलीकडे नेणे हाप्रनकारक आहे. कारण काही िमाणात कलेला अशुद्धतेची आवश्यकता असते आप्रण 
पुन्हा शुद्धता म्हणजे सोवळेपणा नव्हे. कला हे जीवनाचे एक अंग आहे. प्रतच्या सीमारेिापंलीकडे जीवनाची 
इतर अंगे आहेत. त्याचंी छाया कलेवर पडणे अपप्ररहायग असते आप्रण त्याचं्याशी दळणवळण ठेवणे कलेच्या 
प्रनरोगीपणाच्या व समृद्धीच्या दृष्टीने आवश्यक असते. प्रशवाय कलेच्या सीमारेिा आपण प्रनणायकपणे 
प्रनप्रित केल्या आहेत, असे मानणेही धोक्याचे आहे. महापुराचे पाणी जसे नदीच्या पात्राची सीमा ओलाडूंन 
दूरवर पसरते, तसेच थोर लेखकाचं्या साप्रहत्याच्या बाबतीतदेखील होते. शुद्ध कलेच्या सीमारेिा ते 
ओलाडंते आप्रण हे त्याच्या अशुद्धतेचे गमक नसून थोरवीचे गमक असते. हे थोर लेखक अशा िकारे 
साप्रहत्याच्या सीमांचा भगं करून साप्रहत्याच्या स्वरूपाप्रवियी आपल्याला फेरप्रवचार करायला लावतात. 
थोर लेखक हे जे कायग करतात,त्याच स्वरूपाचे कायग अशुद्ध साप्रहत्यिकारदेखील करीत असतात. म्हणून 
त्याचंा अभ्यास करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे...” (संदभग–वरीलिमाणेच.) 
 

श्री. गाडगीळाचें वरील प्रववेचन ‘मुंबईचे वणगन’ या माडगावकराचं्या ‘स्थलवणगन’पर गं्रथाच्या 
संदभात आहे, हे महत्त्वाचे आहेआप्रण त्यात येणाऱ्या अशुद्धतेबद्दल, गाडगीळ ती आवश्यक आहे असे 
मानतात. पुन्हा“...पण शुद्धतेचा हा शोध एका प्रवप्रशष्ट मयादेपलीकडे नेणे हाप्रनकारक आहे, कारण काही 
िमाणात कलेला अशुद्धतेची आवश्यकता असते आप्रण पुन्हा कलेची शुद्धता म्हणजे सोवळेपणा नव्हे...”या 
प्रवचारात प्रतचे समथगन समपगक व योलय असे वाटते. 
 

म्हणजे ‘स्थलवणगना’त जर ही अशुद्धता चालते, तर ‘िवासवणगना’त प्रनप्रितच चालली पाप्रहजे, 
असे मला वाटते. कारण गाडगीळ स्वतःच पुढे म्हणतात, “‘मुंबईचे वणगन’ हे काही िवासवणगन नव्हे, ते एका 
स्थलाचे वणगन आहे. पुन्हा त्यातील बरीच माप्रहती स्वानुभवावर आधारलेली नसून अभ्यासपूवगक गोळा 
केलेली आहे. पण तरीदेखील िवासवणगनाचं्या स्वरूपाप्रवियी आप्रण त्याचं्या अभ्यासाच्या उपयुक्ततेप्रवियी 
वर केलेले प्रववेचन या पुस्तकास बहुताशंी लागू पडते.”या प्रठकाणी गाडगीळ ‘स्थळवणगन’ व‘िवासवणगन’ 
एकच समजून प्रवचार करतात, ही बाब स्पष्टपणे प्रनदशगनास येते. 
 

दुसरे असे की, िवासवणगनाला“लप्रलतसाप्रहत्याचा एक वेगळा िकार”मानला पाप्रहजे असे ते इथे 
प्रनप्रितपणे सुचप्रवतात. परंतु तो ‘अशुद्ध साप्रहत्यिकार आहे.’या त्याचं्या प्रवधानास मुरड घालून तो 
‘साप्रहत्यिकार’ आहे, एवढे म्हटले म्हणजे झाले. कारण शवेटी ित्येक साप्रहत्यिकार हा आपापल्या 
िकृतीिमाणे ‘साप्रहत्यिकार’ असतो. त्याचे शुद्धत्व व अशुद्धत्व हा जीवनािमाणेच त्याच्या िकृतीचा भाग 
असतो. त्यामुळेच अमका साप्रहत्यिकार तेवढा शुद्ध आप्रण अमका तेवढा अशुद्ध, असे म्हणून रप्रसकाला 
चालत नाही. 
 

यातील ममाचा भाग असा की, तसे म्हटले तर सवगच साप्रहत्यिकार शवेटी मानवप्रनर्ममत असतात 
आप्रण त्या त्या साप्रहत्यिकारातूंन प्रचप्रत्रत झालेले अनुभव जीवनसापेक्ष असतात. कप्रवता, कथा, कादंबरी 
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यासंारख्या साप्रहत्यिकाराचंी शुद्धता बरीचशी लेखकसापेक्ष असते. लेखक जो अनुभव आपल्या कप्रवतेत, 
कथेत, वा कादंबरीत प्रचप्रत्रत करतो, त्याबद्दल त्याला जे स्वातंरय असते, ते स्वातंरयसुद्धा त्या अनुभवानंी 
बऱ्याच िमाणात मयाप्रदत केलेले असते. िवासवणगनात या मयादा अप्रधक तीव्र होतात;पण या मयादाचं्या 
तीव्रतेनेच त्या वाङ मयिकाराची‘अग्स्मता’ सकवा ‘स्वत्व’ जसे प्रदसते तसे इतर वाङ मयिकारातं प्रदसून येत 
नाही. म्हणूनच तो वाङ मयिकार आपल्या ‘स्वतःसारखा’ असतो, असे म्हणणे जास्त सयुग्क्तक होईल असे 
मला वाटते. तो‘अशुद्ध’ आहे असे म्हणणे योलय होईल, असे वाटत नाही. कारण ती त्याची िवृत्तीच असते. 
उदाहरणाथग, महाकाव्य हा वाङ मयिकार घेतल्यास, त्याची रचनेची दीघगताच त्याची पप्ररणामकारकता 
प्रशप्रथल करण्यास कारणीभतू होईल. म्हणून त्याचा वेगळेपणा लोपेल असे नाही. ती त्याची िकृतीच 
मानावी लागते. सकवा एखादी छोटी ‘भावकप्रवता’ जीवनमूल्याचं्या दृष्टीने जीवनाचा सवग अथग व्यक्त करतेच 
असे नाही. तरीही प्रतला स्वतःचा असा आकार असतो, घाट असतो. म्हणूनच भावकप्रवतेला रप्रसक वेगळा 
‘वाङ मयिकार’ मानतात. याबाबत, श्री. मढेकरानंी कलेच्या शुद्धतेचा आग्रह धरून कप्रवतेला, स्वतः कवी 
असूनही, संगीताच्या मानाने अशुद्ध कला असे मानले आहेच. एकंदर, साप्रहत्य ही कला वेगळी, 
संगीतकला वेगळी असे मला वाटते. 
 

साराशं, ‘िवासवणगन हा लप्रलतसाप्रहत्याचा एक वेगळा िकार आहे असे त्याला मानले पाप्रहजे’च, 
असे मला वाटते. 
 
प्रवासवर्णि व स्र्लवर्णि 
 

िवासवणगन हा लप्रलतसाप्रहत्याचा एक वेगळा िकार मानला पाप्रहजे, या िश्नाचे उत्तर 
स्थलवणगनाशी त्याची तुलना करून पाप्रहल्यास ध्यानात येईल. िवासवणगनापेक्षा ‘स्थलवणगन’ हे बऱ्याच 
बाबतीत वेगळे असते. याचे पप्रहले कारण, ‘िवास’ हा िवासवणगनाचा जसा िाणभतू घटक असतो तसा तो 
‘स्थलवणगना’चा असत नाही. िवासवणगनात ‘िवास’ हा कें द्रीभतू घटक असतो. तर स्थलवणगनात ‘िवास’ 
गौण असतो. ‘स्थळ’कें द्रीभतू असते. िवास असलाच तर स्थळवणगनासाठी त्याचे ियोजन असते. 
स्थलवणगन िवास केल्याप्रशवाय घरबसल्या त्या स्थळाची माप्रहती गोळा करून प्रलप्रहता येते. 
प्रशवाय,‘स्थलवणगन’ हे एखाद्या प्रवप्रशष्ट स्थळाचे लेखकाने सकवा अन्य कुणीही त्या स्थलाची भौगोप्रलक व 
ऐप्रतहाप्रसक माप्रहती गोळा करून प्रलप्रहलेले लेखन असू शकते. िवासवणगनात ‘लेखक’ हा दुसरा िाणभतू 
घटक असतो, की ज्यामुळे त्याला व त्याच्या िवासवणगनाला पथृक पणा येत असतो. स्थलवणगनात 
‘लेखक’च जर जास्त अवतरला तर ‘स्थलदशगन व्हायच्या ऐवजी लेखकदशगन होईल. म्हणजे स्थलवणगनात 
स्थलाची प्रकमान एक वस्तुप्रनष्ठ स्वरूपाची माप्रहती अपेप्रक्षत असते व त्या हेतूस्तवच ती प्रलप्रहली जातात. 
िवासवणगनात माप्रहतीचा भाग स्थलवणगनाइतका िमाण मानला जात नाही हे प्रनप्रित होय. म्हणूनच िा. 
गाडगीळ स्थलवणगनाचंा मानदंड असलेल्या मुंबईच्या वणगनाबद्दल म्हणतात, 
 

“मुंबईचे वणगन हे काही िवासवणगन नव्हे, ते एका स्थलाचे वणगन आहे. पुन्हा त्यातील बरीच माप्रहती 
स्वानुभवावर आधारलेली नसून अभ्यासपूवगक गोळा केलेली आहे.” (संदभग–वरीलिमाणे.) 
 

श्री. माडगावकरही आपल्या गं्रथाच्या उदे्दशाबाबत व हेतूबाबत म्हणतात, 
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“...ज्ञान िाप्त करून जन्माचे साथगक करावे, हाच या गं्रथाचा उदे्दश...” “...मुंबई या नामापं्रकत व 
वैभवाच्या प्रशखरास चढलेल्या शहराचा साद्यतं वृत्तातं प्रलहावा असा पुष्ट्कळ प्रदवसापंासून मनोदय होता.”या 
हेतूने हा गं्रथ प्रलप्रहला आहे. (‘मुंबईचे वणगन’, दु. आ.,पान ७) यावरून िवासवणगनापेक्षा स्थळ वणगनात 
माप्रहतीचे िामाण्य हा भाग प्रकती महत्त्वाचा आहे हे पटते. प्रशवाय, घरबसल्या एखाद्या स्थळाची माप्रहती 
गोळा करून ते प्रलप्रहता येते, हा मुद्दाही स्पष्ट होतो. 
 

प्रशवाय, िा. गाडगीळानंी िवासाचा मुद्दा माप्रहतीच्या ित्यक्षत्वाच्या दृष्टीने इथे हाताळला आहे 
 

उदाहरणाथग, “...आत्मचप्ररत्राच्या संदभात जे िश्न उपग्स्थत होतात, तेच िवासवणगनाच्या अगर 
स्थलवणगनाच्या संदभात उपग्स्थत होतात. आत्मचप्ररत्र काय सकवा िवासवणगन काय, ित्यक्ष घडलेल्या 
अगर अग्स्तत्वात असलेल्या गोष्टींच्या आधारे ते प्रलप्रहलेले असते...” 
 

“...िवासवणगन ही एक कलाकृती असलीच पाप्रहजे असे नाही. नुसती माप्रहती देणारी िवासवणगने 
असू शकतात आप्रण ती देखील त्यातील वैप्रचरयपूणग माप्रहतीमुळे मनोरंजक असणे शक्य असते...” 

(‘साप्रहत्याचे मानदंड’, पान १७४) 
 

या दृष्टीने ित्येक िवासवणगन हे कलात्मक असेलच असे नाही. परंतु त्या माप्रहतीवर मात करून ते 
कलात्मक करता येते, असे म्हणता येईल. 
 

श्री. माडगावकर हे मुंबईलाच राहणारे होते. मुंबई या स्थळाचा वृत्तातं प्रलप्रहण्यासाठी, प्रतच्या 
वैभवाचा इप्रतहास, भगूोल, त्याची िचडं वाढ, त्याची राजकीय व भौगोप्रलक महत्ता, श्री. माडगावकरानंी 
रोचक पद्धतीने प्रलहून काढली आहे. हे पुस्तक प्रलप्रहण्यासाठी त्यानंा वेगळा िवास करावा लागला नाही, हे 
ध्यानात घेणे आवश्यक ठरावे. ह्ा पुस्तकाला कलात्मक दजा िाप्त होतो, याचे कारण लेखक मुळात 
िप्रतभाशाली व समृद्ध व्यग्क्तमत्त्वाचा आहे म्हणून. आप्रण वण्यग प्रवियासंबधंी त्याला प्रवलक्षण प्रजव्हाळा व 
एक िकारची तळमळ असल्याने त्या गं्रथात लाप्रलत्य अवतरते. इथे त्या स्थलाइतकाच लेखक जबरदस्त व 
महत्त्वाचा आहे असे वाटत राहते. मराठीमध्ये ‘स्थलवणगन’ कसे असावे?याचा हे पुस्तक एक आदशग आहे, 
असे समजण्यास ित्यवाय नसावा. म्हणूनच मी ते चचेकरता प्रनवडले आहे. 
 

या सवग प्रववेचनावरून ‘स्थलवणगना’ला ‘िवास’ हा घटक आवश्यक असतोच असे म्हणता येत 
नाही. अथात िवास करून‘स्थलवणगन’ प्रलप्रहणे अशक्य आहे असेही नाही. उलट, त्या िवासाने स्थलाचे 
प्रमळणारे ित्यक्ष दशगन, त्या स्थलाची यथाथग माप्रहती वाढप्रवण्यास मदत करणारे ठरेल. अशी गोष्ट ‘तीथगरूप 
महाराष्ट्र’कार प.ं महादेवशास्त्री जोशी याचं्या स्थलवणगनपर ग्रथाचंी होताना प्रदसेलच. परंतु ‘िवासवणगना’त 
िवास, िदेश व लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व या िाणभतू घटकांना जे महत्त्व असेल ते महत्त्व स्थलवणगनात प्रनप्रित 
नसेल. 
 

खऱ्याखुऱ्या स्थलवणगनात पप्रहली महत्त्वाची बाब, स्थल व त्या स्थलाचे वास्तव वणगन, ही असेल. 
दुसरी गोष्ट, लेखक त्या स्थळात अप्रधक मुरला तर त्या स्थलाची लेखकसापेक्ष िप्रतमाच उतरेल. म्हणजे 
‘स्थल कळणे’ हा स्थलवणगनाचा िारंभकालीन हेतूच बारगळेल. स्थलवणगन हेसुद्धा मुंबईच्या वणगनासारखे 
कलात्मक असू शकेल;पण कलात्मक िवासवणगन मात्र स्थलवणगनासारखे नसते. ते एखाद्या स्थलाची 
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माप्रहती देऊनही देत नसते. कारण त्यात येणारे स्थल संपूणग िदेशाचे एक अंग म्हणूनही येते. तसेच, ते 
िवासाच्या अनुरोधाने येते. प्रशवाय, त्या स्थलाची िप्रतमा लेखकसापेक्षच उतरत असते. ती िवासात 
असताना लेखकाच्या मनः पटलावर उमटलेली असते. स्थलवणगनातील स्थल असे असून भागत नाही. 
लेखकाहून िथम ते स्थल महत्त्वाचे असते. त्या स्थलाच्या यथातर्थ्य दशगनासाठीच त्या स्थलवणगनाची 
प्रनर्ममती असते. 
 

याबरोबरच, ज्याला आपण ‘स्थलवणगन’ असे म्हणू ते ‘स्थलवणगन’ प्रवशिेेकरून एकाच वा 
महत्त्वाच्या स्थलाचे असते. िवासवणगनातील स्थल केवळ एकच नसते. अनेक स्थले, गावे, वा संपूणग िदेश 
यावंर िवास आधाप्ररत असतो. आप्रण िवासवणगनात िवासी लेखक आपल्या तद प्रवियक अनुभवाचंी एकात्म 
अप्रभव्यक्ती करत असतो. स्थलवणगनात लेखकाच्या स्थलप्रवियक अनुभवाचंी अप्रभव्यक्ती असून चालत 
नाही. त्या स्थलप्रवियक माप्रहतीचा तपशीलच िामुख्याने हवा असतो, असे म्हणता येईल. 
 

आपल्या मराठी साप्रहत्यात स्थलानंा महत्त्व देऊन त्या स्थलाचंा इप्रतहास व भगूोल सागंणारे, त्या 
स्थलाचंी धार्ममक व क्वप्रचत सांस्कृप्रतक माप्रहती देणारे बरेच गं्रथ प्रनमाण झाल्याचे प्रदसतात. उदाहरणाथग, 
श्री शंकर गणेश दाते याचें इ. स. १८०० ते १९३७ व १९३८ ते १९५॰ हे ‘मराठी गं्रथसूची’चे खंड व त्या 
खंडात नोंद झालेली स्थलवणगने याची साक्ष देतील. हे गं्रथ अथात केवळ अवाचीन काळातील आहेत. 
िाचीन काळचे वेगळे. स्थलवणगनपर गं्रथाचंा हा संभार आपल्या स्थलवादी वृत्तीचा ित्यय देणारा आहे 
असेच म्हणावे लागेल. 
 
कलात्मक स्र्लवर्णिे 
 

कारण आपण महाराष्ट्रीय माणसे इप्रतहास प्रनमाण करणारी आहोत. या वृत्तीची साक्ष, ‘तीथगरूप 
महाराष्ट्र’कार पपं्रडत महादेवशास्त्री जोशी याचं्या स्थलवणगनपर गं्रथाच्या पप्ररशीलनानंतर अप्रधक चागंली 
प्रसद्ध करता येईल. मराठी संस्कृती, बाणा, व धमग याचे संस्कार या गं्रथाचं्या वाचनानंतर वाचकाचं्या मनावर 
उमटतील. 
 

श्री. जोशी यांनी या गं्रथलेखनासाठी केलेला ‘िवास’ही ‘स्थलसापेक्ष िवास’ आहे. इथे ‘लेखक’ 
आप्रण ‘िवास’ हे त्या स्थलासाठी आहेत, स्वतःसाठी नाहीत. िवास करून ‘स्थलवणगन’ कसे व्हावे याचे 
उत्तम उदाहरण म्हणजे श्री. जोशी यांचे स्थलवणगपर लेखन, असे म्हणता येते. लेखकाचा िवास व त्या 
िवासातून प्रनर्ममलेले त्यांचे स्थलवणगनपर वाङ मय, हे सहेतुक वाङ मय आहे. 
 

तसे लेखकच खुद्द म्हणतो, “...लेख वाचून वाचकाला के्षत्राचे प्रदव्यत्व आप्रण पावकत्व ितीत व्हावे, 
अशा धोरणाने मी ही लेखमाला प्रलप्रहण्याचा ियत्न केला आहे... 
 

“...माझ्या डोळ्यासंमोर जो वाचकवगग मी कग्ल्पला आहे, तो सश्रद्ध तरआहेच, प्रशवाय रप्रसक 
आप्रण तत्त्वप्रजज्ञासूही आहे. त्याच्या मनःिसादासाठी ही माझी साप्रहत्यसाधना आहे...” (पाहा, ‘तीथगरूप 
महाराष्ट्र’, भाग १, ५ वी आ. िस्तावना, पान २) 
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याच धोरणातून ‘तीथगरूप महाराष्ट्र’, भाग १–२’ आप्रण भारतातील महत्त्वाच्या स्थलाचंी वणगने, श्री. 
जोशी यानंी केलेली स्पष्ट प्रदसतात. या सवांतून त्याचं्या िवासाचे िस्थान व हेतू ‘स्थलमाहात्म्य’ 
सागंण्यासाठीच आहे हे पटायला वेळ लागत नाही. 
 

पण यापाठीमागे रसप्रसद्ध िप्रतभेचे ‘लेखक’ जोशी नसते, तर ही सवग लेखमाला रूक्ष भगूोल सकवा 
इप्रतहास यामध्ये जमा झाली असती, असे वाटते. प्रतची लोकप्रियता के्षत्राचं्या पावकत्वात, प्रदव्यत्वात जशी 
आहे तशीच, त्याहून श्री. जोशींच्या रसाळ प्रनवेदनशलैीत आहे. म्हणूनच माप्रहतीपूणग असलेले स्थलवणगनही 
वाङ मय म्हणून प्रलहायला, कलात्मक व्हायला श्री. माडगावकर सकवा पपं्रडत महादेवशास्त्री जोशी 
याचं्यासारखे रसज्ञ िप्रतभेचे लेखक हवेत असे म्हणता येते. अन्यथा भगूोल आप्रण इप्रतहास याचंी शाखा 
स्थलवणगनाचं्या रूपाने समृद्ध होते. बाकी काही साधले जातेच असे नाही. 
 

प्रशवाय, श्री. जोशींच्या लेखाचंी लोकप्रियता लेखकाच्या सश्रद्ध व समृद्ध व्यग्क्तमत्त्वातही आहे, 
आप्रण वाचकाला त्या त्या स्थलाबद्दल वाटणाऱ्या ओढीत आप्रण श्रदे्धतही आहे, असेच म्हणावयास हवे. पण 
जोशीबुवाचें या लेखनातून जाणवणारे व्यग्क्तमत्त्व स्थलाला योलय तो न्याय देऊन त्या अनुिंगाने व्यक्त 
झाले आहे. लेखकाहून इथे ‘स्थल’च प्रनप्रित महत्त्वाचे वाटते, हे जाणकाराचं्या ताबडतोब लक्षात येते. 
कारण स्थलवणगनात पप्रहला मान ‘स्थला’चा, नंतर फारतर लेखकाचा. 
 

त्यािमाणेच, ‘स्थलवणगन’ हा वेगळा वाङ मयिकार आहे, असे आजवर सिमाण प्रसद्ध झालेले 
नाही. याची पुसटशी पप्रहली जाण श्री. रामचदं्र दामोदर जोशी यानंा झालेली प्रदसते. ‘िवास–वाङ मया’चा 
वेगळा आढावा घेऊन ते म्हणतात, 
 

“येथवर िवासवाङ मयाचा आढावा घेतला. स्थळवणगने हा एक स्वतंत्र वाङ मयप्रवभाग होऊ शकतो 
व त्याची प्रचप्रकत्सा त्या दृष्टीनेच करणे रप्रचत्याला सोडून होणार नाही;कारण स्थलवणगने ही त्या त्या 
स्थलापुरती मयाप्रदत असल्यामुळे त्या त्या स्थळी िवास करणारानंा त्याचं्याप्रवियीची माप्रहती संकप्रलत 
स्वरूपात वाचावयास प्रमळावी एवढाच त्याचंा उदे्दश असतो. बहुतेक बड्या शहरी व के्षत्राचं्या प्रठकाणी अशी 
स्थलवणगने प्रमळतात. याप्रशवाय, ज्यात िवासाचा भाग येतो, अशा काही स्थलवणगनाचंा प्रवचार वरील 
प्रववेचनात केला आहेच...”[रा. दा. जोशी, यशवंत अंक २९–३॰, एप्रिल–मे १९३१, िवासवाङ मय लेख, पृ. ३९३ ते ३९८, पृ. ३९७.] 
 

श्री. जोशी याचं्या म्हणण्यात, ‘िवासवाङ मयाहून स्थळवणगनपर वाङ मय वेगळ असते’ ही जाण 
व्यक्त झाली आहेच. येथवर िवासवणगन व स्थळवणगन याचं्यातील फरक प्रववेचन केल्यावर, िवासवणगन 
वेगळे आप्रण स्थळवणगन वेगळे हा भाग लक्षात येण्याची अडचण पडू नये असे मला वाटते. 
 
प्रवासवर्णि आनर् आत्मचनरत्र 
 

िवासवणगन आप्रण आत्मचप्ररत्र यांचे घप्रनष्ट संबधं आहेत. सकबहुना, िवासवणगने हा आत्मचप्ररत्राचंाच 
एक िकार आहे अशा आशयाचे मत श्री. बाळ सामंत यानंी ‘प्रहतगुज’च्या िस्तावनेत व्यक्त केल्याचे मी 
मागील िकरणात नमूद केले आहे. अशा घप्रनष्ट सबंधंामुळेच श्री. पु. ल. देशपाडें, ‘अपूवाई’च्या 
िास्ताप्रवकात म्हणतात, : “...आयुष्ट्यात िवासवणगन आप्रण आत्मचप्ररत्र प्रलहायचे नाही असा फार 
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लहानपणीच संकल्प सोडला होता. पप्रहला मोडला. दुसरा केव्हा मोडला जातो ते पाहायच!ंजरा प्रवचार 
केल्यानंतर लक्षात आले की, मी दोन्ही संकल्प ह्ा एकाच पुस्तकात मोडले आहेत...” 
 

परंतु तरीही ‘आत्मचप्ररत्र’ हा एक वेगळा वाङ मयिकार आहे, याचा खास पुरावा डॉ. रमेशचदं्र ना. 
पाटकर याचं्या“आत्मचप्ररत्र: एक वाङ मयिकार आप्रण मराठी आत्मचप्ररते्र”[रमेशचंद्र ना. पाटकर, आत्मचप्ररत्र : एक 

वाङ मयिकार, ‘टंकप्रलप्रखत िबंध’. हा िबंध मुंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय, दादर, मुंबई१४, येथे संदभगप्रवभागात पाहायला सापडतो.]या 
अिकाप्रशत िबधंामध्ये पाहावयास प्रमळतो. या िबंधात आत्मचप्ररत्र या वाङ मयिकाराचे स्वरूप फार 
चागंल्या रीतीने प्रववेप्रचलेले असून, तो एक वेगळा वाङ मयिकार आहे याची साधार चचा करण्यात आली 
आहे. 
 

एनसायक्लोपीप्रडआ प्रब्रटाप्रनकात आत्मचप्ररत्र आप्रण तद सदृश इतर वाङ मयिकाराचें नातेही उत्तम 
रीतीने स्पष्ट होते. उदाहरणाथग, 
 

“...Autobiography, the account of an individual human life, written by the subject 
himself. In the broadest sense, any self written account of one’s life and times may be 
thought of as autobiographical but autobiography as a literary genre stands apart from certain 
related forms notably the personal essay, the diary, the travel journal and the 
autobiographical novel... (Volume 2, Page 854) 
 

याचा आशय :“आत्मचप्ररत्र म्हणजे स्वतःचा स्वतःच प्रलप्रहलेला जीवनवृत्तातं होय. स्थूलमानाने, 
कोणताही स्वतःच्या आयुष्ट्याबद्दल व काळाबद्दल प्रलप्रहलेला वृत्तातं हा आत्मचप्ररत्रात्मकच समजला पाप्रहजे. 
परंतु आत्मचप्ररत्र हा वाङ मयिकार म्हणून वेगळा असतो. प्रवशिेतः त्याच्याशी संबपं्रधत असणाऱ्या वाङ मयीन 
लघुप्रनबधंाहून (व्यग्क्तगत प्रनबधंाहून), दैनंप्रदनीहून, िवासवृत्ताहून सकवा आत्मचप्ररत्रात्मक कादंबरीहून.” 
 

या पप्ररच्छेदामध्ये ‘आत्मचप्ररत्र’ हा एक वेगळा वाङ मयिकार आहे आप्रण तो िवासवृत्त, दैनंप्रदनी व 
लघुप्रनबधं याचं्याशी संबपं्रधत असूनही मूलतः वेगळा आहे, हे स्पष्ट होते. प्रशवाय, Autobiography as a 
literary genre stands apart from certain related forms notably...the travel journal...या प्रवधानात 
‘िवासवणगन आत्मचप्ररत्राहून एक वेगळा वाङ मयिकार आहे,’हेही आपोआपच स्पष्ट होतेच व त्याचे नात्याचे 
संबधंही सूप्रचत होतात. 
 
आत्मचनरत्राशी प्रवासवर्णिाचे िाते 
 

िवासवणगन आप्रण आत्मचप्ररत्र हे दोन्ही वाङ मयिकार िामुख्याने लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वावर 
आधाप्ररत असे वाङमयिकार आहेत, हे त्याचं्यातील पप्रहले साम्य मानावे लागते. म्हणजेच 
िवासवणगनािमाणेच आत्मचप्ररत्रात जर लेखक स्वतः व्यक्त झाला नाही, तर दोन्ही वाङ मयिकाराचंा जन्म 
सभंव ू शकत नाही. (तसा लेखकाप्रशवाय कुठल्याच वाङ मयिकाराचा जन्म संभव ू शकत नाही!) परंतु 
वाङ मयीन आत्मचप्ररत्र म्हणजे लेखकाने स्वतःच स्वतःच्या जीवनाचे काढलेले सत्यपूणग कलात्मक प्रचत्र 
असते. ते तसे नसेल तर आत्मचप्ररत्राला ‘आत्मचप्ररत्रत्व’ येणे केवळ अशक्य होय. त्याची मूळ संकल्पनाच 
तशी आहे. म्हणून एनसायक्लोपीप्रडआ प्रब्रटाप्रनकात पुढे म्हटले आहे, “It must, obviously, be 
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composed by the subject himself; not ghost written by a professional biographer...”याचा 
आशय:“आत्मचप्ररत्र हे त्याच्या कत्यानेच प्रलप्रहले पाप्रहजे. धंदेवाईक चप्ररत्रकाराकडून ते प्रलहून घेणे खरे 
नाही!” 
 

िवासवणगनातसुद्धा िवासकता लेखकच व्यक्त होत असतो. तो िवास हा त्याचा वैयग्क्तक अनुभव 
असतो. तसा आत्मचप्ररत्रात आपल्या जीवनानुभवाचे प्रचत्रण आत्मचप्ररत्रकार व्यक्त करीत असतो. तो 
लेखकाचा नसेल तर?या िश्नाचा ऊहापोह या गं्रथात इतरत्र केला आहेच. 
 

दुसरे असे की, आत्मचप्ररत्र आप्रण िवासवणगन हे दोन्ही वाङ मयिकार, जीवनातील ित्यक्ष 
घडलेल्या गोष्टींवर आधाप्ररत असतात. आत्मचप्ररत्रात लेखक स्वतःच्या जीवनात घडलेल्या गोष्टींची नोंद 
करीत असतो. ‘िवास’ हा िवासवणगनकाराच्या जीवनातली ित्यक्ष घडलेली घटना असते. म्हणजे हे दोन्ही 
वाङ मयिकार सत्याप्रधप्रष्ठत अनुभतूीवर आधाप्ररत असणे स्वाभाप्रवक होय. 
 

प्रतसरी गोष्ट, िवासवणगन आप्रण आत्मचप्ररत्र हे दोन्ही स्वतंत्र असे वाङ मयिकार आहेत आप्रण त्याचंी 
अप्रभव्यक्ती व त्याचें रूप भाप्रिक माध्यमातून रप्रसकाच्या ित्ययाला येते. 
 
िेमका परका कोर्ता? 
 

परंतु, याहून या वाङ मयिकारामंध्ये जो मूलभतू फरक आहे, तो पाहता, आत्मचप्ररत्र वेगळे आप्रण 
िवासवणगन वेगळे हे सहज ध्यानात येते. उदाहरणाथग, आत्मचप्ररत्र हा लेखकाच्या स्वतःच्या अखंड अगर 
मयादून घेतलेल्या आयुष्ट्याचे सत्यपूणग कलात्मक प्रचत्र असते. अखंड आयुष्ट्याचे प्रचत्रण करणारे आत्मचप्ररत्र 
म्हणून, श्री. प्रव. द. घाटे याचें ‘प्रदवस असे होते’ [प्रव. द. घाटे, ‘प्रदवस असे होते’, प. आ; मुंबई १९६१.]हे िप्रसद्ध 
आत्मचप्ररत्र सागंता येईल. आप्रण मयादून घेतलेल्या सकवा आयुष्ट्याच्या ज्या खंडाबद्दल त्याच्या लेखकाला 
काही सागंावेसे वाटते, अशा आत्मचप्ररत्राबद्दल मेजर रामचदं्र साळवी याचें ‘स्वाधीन की दैवाधीन’ [रामचंद्र 

साळवी, ‘स्वाधीन की दैवाधीन’, प. आ., ररंगाबाद, १९६२.]या ख्यातनाम आत्मचप्ररत्राचे उदाहरण घेता येईल. 
चप्ररत्रवाङ मयाचा हेतू स्पष्ट करताना त्याचे अभ्यासक िा. अ. म. जोशी म्हणतात :[अ. म. जोशी, ‘चप्ररत्र: 

आत्मचप्ररत्र तंत्र आप्रण इप्रतहास’, दु. आ., नागपूर, १९५६, ि. १, पृ. २८–२९.]‘चप्ररत्र हे a truthful transmission of 
personality असते.’म्हणजेच, चप्ररत्रात व्यग्क्तत्वाचे सत्यपूणग प्रचत्रण असावे, असे त्याचें म्हणणे आहे. पुढे 
त्यानंी चप्ररत्राची थोडक्यात व्याख्या करताना“सत्यपूणग व कलात्मक व्यग्क्तदशगन म्हणजे चप्ररत्र” अशी 
केलेली आहे. आत्मचप्ररत्र ही चप्ररत्रवाङ मयाचीच शाखा आहे असे ते मानतात, ते बरोबर आहे. पण ‘चप्ररत्र’ 
वाङ मयाचा लेखक हा आपल्या चप्ररत्रनायकाचे प्रचत्र रेखाटतो, म्हणजे तो परका असतो. परंतु आत्मचप्ररत्र 
हे लेखक स्वतः प्रलहीत असतो. म्हणजे आत्मचप्ररत्र हे ‘स्व’चे ‘स्व’ने काढलेले प्रचत्र असते. त्यात त्याचा 
लेखक स्वच्छ रीतीने िप्रतसबप्रबत होत असतो व आपल्या आयुष्ट्याचा जीवनपट उलगडीत जातो. जसे श्री. 
प्रव. द. घाटे यानंी काळासोबत आपले जीवन उलगडून दाखप्रवले आहे. 
 

िवासवणगनात तसे नसते. तर त्याच्या लेखकाबरोबर, लेखकात मुरलेला िवास व िदेश याचेंही 
स्वच्छ िप्रतसबब उमटत असते. म्हणजे ‘लेखकाकप्ररता लेखन’जसे आत्मचप्ररत्रात घडते, तसे िवासवणगनात 
घडून चालत नाही. प्रतथे िवास आप्रण िदेश या दोन घटकानंा समतोल न्याय प्रदलाच पाप्रहजे. 
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दुसरे असे की, िवासवणगनामध्ये त्याच्या कत्याच्या िवासी जीवनाचे प्रचत्र येते, तर 
आत्मचप्ररत्रामध्ये त्याच्या कत्याच्या अखंड जीवनाचेच प्रचत्र येते. एका अथी, िवासवणगनात ‘िवासी–
जीवन’ येते, तर आत्मचप्ररत्रात ‘जीवनिवास’ प्रचप्रत्रत होतो. या जीवनिवासाची व्यापकता आचायग 
अरयाचं्या ‘कऱ्हेचे पाणी’ या िचडं खंडात्मक आत्मचप्ररत्रावरून कळून येईल. 
 

प्रशवाय, िवासवणगनात येणारे िवासी जीवन िदेशाच्या अनुिंगाने येत असल्याने त्याचा वेगळेपणा 
(व मयादाही) चटकन ध्यानात येईल. त्याबरोबरच आत्मचप्ररत्रात त्या लेखकाचा िवास असला तर तो 
त्याच्या जीवनानुभवाचा एक घटक बनून येईल. त्याचा वेगळा आप्रवष्ट्कार, एकंदर आत्मचप्ररत्राच्या संदभात 
अथगपूणग असला तरच तो होण्याची शक्यता असेल. उदाहरणाथग, ‘माझा िवास’मधील ‘िवास’ पाहावा. 
सकवा ‘प्रदवस असे होते’ हे आत्मचप्ररत्र इंदूर, बडोदा, लवाल्हेर, रत्नाप्रगरी, सातारा, पुणे व नगर इत्यादी 
प्रठकाणी गेलेल्या जीवनाचे प्रचत्र काढते. परंतु त्यात ‘प्रवलायतेतले प्रदवस’ हा जीवनपटाचा एक घटक– 
अखंड जीवनानुभवाचा घटक-म्हणून इथे अवतरतो. तो ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ यासारखा स्वतंत्र व 
स्वयंभ ू असे िवासवणगनाचे रूप घेऊन येत नाही सकवा ‘अपूवाई’सारखा स्वतंत्ररीतीने िवासवणगनाचे रूप 
घेऊन अवतरत नाही. 
 

म्हणजेच, िवासवणगनावर िवास या घटकाची जशी हुकूमत चालते तशी आत्मचप्ररत्रात चालत 
नाही. 
 

एकंदरीत आत्मचप्ररत्रात त्या िवासप्रवियक अनुभवाचे स्थान हे घटकसदृश असेल, स्वयंभ ूनसेल, 
असे प्रनप्रित म्हणावयास ित्यवात नाही. तसेच, आत्मचप्ररत्रात आत्मचप्ररत्रकाराच्या जीवनानुभवांचे प्रचत्रण 
िमुख असेल. िवासवणगनात िवासी जीवनावर आधाप्ररत अशाच जीवनानुभवांना िाधान्य असेल. म्हणजेच 
आत्मचप्ररत्रात ते आत्मचप्ररत्र प्रलप्रहणारा लेखक कें द्रीभतू असतो आप्रण त्याचे जीवनसंदभग उजळणारे इतक 
घटक, िसंग, व्यक्ती इत्यादी अनुिंगाने येत राहतात. पण िवासवणगनात िवास कें द्रीभतू ठेवनू त्याच्या 
िकाशात त्याचा लेखक आप्रण लेखकाने अनुभवलेला िदेश याचें प्रचत्रण समतोल न्यायाने येत राहते. 
िवासवणगनात िवासामधल्या ‘मी’–चे पारदशगक प्रचत्र येते, तर आत्मचप्ररत्रात सामाप्रजक व वैयग्क्तक 
जीवनामधल्या ‘मी’चे प्रचत्र असते. 
 

त्यािमाणेच, िवासवणगनात ित्यक्ष िवासाचाच कालखंड येऊ शकतो, पण आत्मचप्ररत्रात 
लेखकाला स्वतःच्या आयुष्ट्याबद्दल काही सागंावेसे वाटणारा कालखंड येतो. हा कालखंड िदीघग असू 
शकतो. िवासवणगनाचा िवासप्रवियक अनुभव देणारा कालखंड त्यामानाने लहान असतो. कारण िवासात 
केलेल्या तात्पुरत्या रप्रहवासावरच ते आधाप्ररत असावे अशी अपेक्षा असते. उदाहरणाथग, ‘अपूवाई’ हे 
िवासवणगन लेखकाच्या सुमारे सहा मप्रहन्याचं्या कालखंडावर अवलंबनू आहे. 
 
प्रवासवर्णिे : दैिंनदिीरूप व पत्ररूप 
 

दैनंप्रदनीरूप, तसेच पत्ररूप िवासवणगने आत्मचप्ररत्राला अप्रधक जवळची असतात. दैनंप्रदनीरूप 
िवासवणगने प्रलप्रहताना लेखक कच्च्या, दैनंप्रदनीरूप प्रटपणाचंा उपयोग करतो. त्यातील िवासाची तारीख, 
कच्चा तपशील व कलानुक्रम ित्यक्ष नोंदीवर आधाप्ररत असतो. अशा आधाप्ररत असण्याने व नोंदीमुळेच 
िवासलेखकाचे, त्या त्या वेळचे, त्या त्या तारखेचे, पाप्रहलेल्या वा अनुभवलेल्या िवासाचे प्रचत्र उतरण्याची 
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शक्यता असते. हे प्रचत्र प्रक्रया–िप्रतप्रक्रयात्मक, ताजे, संस्कारपूणग असणे सहज शक्य असते. आप्रण 
तारीखवार नोंद सत्यतेला जवळ जाणारी असल्याने िवासवणगनाचे ऐप्रतहाप्रसक मूल्य वाढव ूशकतात. अशी 
िवासवणगने आत्मचप्ररत्राला जवळ जाऊ शकतात, परंतु मयाप्रदत अथाने. 
 

तसेच, पत्ररूप िवासवणगने ही सत्यतेच्या दृष्टीने आत्मचप्ररत्राला जवळची असू शकतील. कारण 
त्यातून लेखकाच्या मनाचे स्वच्छ िप्रतसबब पडलेले आढळते. िवासी-पत्रावरील तारखानंी स्थलनोंदींनी 
सत्यतेला जवळ जाणारी माप्रहती कळू शकते. पत्रातील ‘मी’ – ‘तू’च्या भािेमुळे लेखक वाचकाशंी 
(संपादकाशंी) प्रहतगुज केल्यासारखा बोलत असतो असे वाटते आप्रण एक िवासी व्यक्ती म्हणून लेखक 
अप्रधक कळू लागतो. कारण पत्ररूपातील लेखनपद्धतीमुळे वाचकाशंी एक िकारची जवळीक साधली 
जाते. 
 

िवासवणगनात, िवासात भेटलेल्या व्यक्ती, घडलेले िसंग, घटना िवासी लेखकाच्या मनात 
कायमच्या घर करून बसतात. कारण िवासात त्याचे मन अप्रधक मोकळे, उत्कट, तरल व संवेदनाक्षम 
असते. यावेळी स्मृतीत जाऊन बसलेली सकवा स्मृप्रतप्रशल्प झालेली एखादी व्यक्ती िवासवणगनाला लेखन 
म्हणून खास वेगळेपणा आणते. म्हणून िा. वा. ल. कुलकणी म्हणतात :“...नेहमीच्या दैनंप्रदन जीवनात 
आपणास हजारो माणसे भेटत असतात, परंतु त्यातील फार थोड्यासंबधंींची स्मृती आपल्या मनात प्रशल्लक 
राहात असते. येथे (म्हणजेच िवासात) मात्र ज्यानंा आपण केवळ िसंगवशात भेटलेलो असतो त्यानंा 
आपल्या स्मृप्रतकोशात कायमचे स्थान प्रमळत असते...” (‘वाटचाल’, दु. आ.,िस्तावना, पान ६) 
 

आत्मचप्ररत्रात मात्र त्याच्या नायकाला कदाप्रचत खरेखुरे आत्मचप्ररत्र रेखाटण्याच्या भपू्रमकेतून 
स्मृतीला खूप ताण द्यावा लागतो. चागंल्या स्मृतीच्या लेखकाप्रशवाय चागंले आत्मचप्ररत्रलेखन घडू शकत 
नाही. कारण तो त्या व्यक्तीचा इप्रतहासच असतो. 
 
सत्यकर्ि व सत्यतेचे प्रमार् 
 

आत्मचप्ररत्र म्हणजे एकिकारे त्या व्यक्तीचा इप्रतहास असल्याने िवासवणगनाहून आत्मचप्ररत्रात 
‘सत्यकथन’ व सत्यतेचे िमाण िाणभतू मानले जाते. या सत्यतेबद्दल िा. रा. कृ. लागू म्हणतात, 
“...आत्मचप्ररत्रकाराने, पप्ररप्रमत का होईना, पण प्रनमगल सत्य आपल्यापुढे माडंले आहे. स्वतःच्या आप्रण 
इतराचं्या गुणावगुणाचें आप्रवष्ट्करण करताना त्याने लपवालपवी सकवा अप्रतशयोक्ती केली नाही, [रा. सच. ढेरे, 

संपा. ‘संतांच्या आत्मकथा’, प. आ., १९६७, पृ. ६२.]अशी जेव्हा वाचकाची खात्री होते तेव्हा आत्मवृत्त प्रलप्रहणाराने 
आपली कामप्रगरी उत्कृष्ट रीतीने बजावली, असे त्याला म्हणता येते.” 
 

आत्मचप्ररत्राचे दुसरे अभ्यासक िा. अ. म. जोशी म्हणतात, 
 

“चप्ररत्रलेखनािमाणे आत्मचप्ररत्र लेखनाच्या बाबतीत सवांत महत्त्वाची गोष्ट कोणती असेल तर ती 
म्हणजे सत्यकथन. चप्ररत्रापेक्षा आत्मचप्ररत्रात ही कसोटी साहप्रजकच जास्त कठीण असते...”[अ. म. जोशी, 
‘उप्रन’, ि. २, पृ. ११७.] 
 

म्हणजेच आत्मचप्ररत्र हे ‘सत्यपूणग’ असावे यात शंका वा संशय राहात नाही. 
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यावरून िश्न असा संभवतो की, इतके ‘सत्यकथन’ अप्रभिेत असणारा आत्मचप्ररत्र हा 
इप्रतहासवजा वाङ मयिकार जर ‘वाङ मयिकार’ म्हणून मानला जातो, तर मग िवासप्रविय अनुभवाचं्या 
अप्रभव्यक्तीवर आधाप्ररत असलेला आप्रण ज्यात लेखकाच्या कल्पकतेला आत्मचप्ररत्राहून प्रनप्रित अप्रधक 
वाव असलेला ‘िवासवणगन’ एक वेगळा वाङ मयिकार का मानला जाऊ नये?याचे स्पष्ट उत्तर, तो मानणे 
भाग आहे असेच प्रमळेल, असे मला वाटते. 
 
प्रवासवर्णिाला आत्मचनरत्राचे गनिरे रंग 
 

मराठीत िवासवणगन व आत्मचप्ररत्र याचें संबधं जास्तीत जास्त जवळ आणणारे पुस्तक म्हणजे श्री. 
धमानंद कोसंबी याचें ‘प्रनवेदन’ हे पुस्तक होय. [धमानंद कोसंबी, ‘प्रनवेदन’, प. आ., मुंबई, १९२४, मनोरंजक गं्रथिसारक 

मंडळी.]हे पुस्तक मुळात िवासवृत्त म्हणूनच लेखकाने प्रलप्रहले आहे. परंतु या िवासवणगनपर पुस्तकात 
लेखकच िामुख्याने व्यक्त होत असल्याने, या िवासवणगनाला आत्मचप्ररत्राचे गप्रहरे रंग चढले आहेत. याचे 
िमुख कारण िवास हाच त्याच्या प्रचप्रत्रत झालेल्या जीवनाचे िमुख अंग आहे. आप्रण लेखक त्याला 
भेटलेल्या ‘िदेशा’ पेक्षा त्याच्या िवासी जीवनात भेटलेल्या डॉ. वागळे, श्री. गंगाधरशास्त्री, श्री. हप्ररनाथ दे, 
डॉ. भाडंारकर, श्रीमंत बडोदेकर महाराज यासंारख्या अनेक व्यक्तींमध्ये अप्रधक रस घेतो. त्यामुळेच 
आत्मचप्ररत्र व चप्ररत्र याचें रंग या िवासवणगनाला अप्रधक चढल्यासारखे वाटतात. 
 

दुसरे म्हणजे, या पुस्तकातील ‘िवास’च त्याचे पुढील जीवन घडप्रवण्यास कारणीभतू ठरला आहे. 
लेखकाने पप्रहली तीन िकरणे, अनुक्रमे ‘बालपणातील गोष्टी’, ‘तारुण्य’, ‘पप्ररग्स्थती’ याचें वणगन केले 
आहे. आप्रण त्या पप्ररग्स्थतीमुळेच चौर्थ्या िकरणात ‘देशत्याग’ वर्मणला आहे. त्यामुळे या पुस्तकाची 
आत्मचप्ररत्रपरता वाढली आहे. 
 

या पुस्तकातील या अथगपूणग िवासामुळे. लेखकाचे जीवन घडते. त्याला जीवनप्रवियक एक प्रवप्रशष्ट 
दृष्टी येते. त्याच्या व्यग्क्तमत्त्वाला एक प्रवप्रशष्ट आकार येतो त्याच्या. बौद्ध धमाच्या प्रजज्ञासेमुळे िवास 
घडतो. एकिकारे हा िवासच पुढे त्याला घडवतो, मानमरातब देतो. उदाहरणाथग, गोव्यातील 
आडवळणाच्या खेडेगावात दुबळ्या (आर्मथक व इतर) पप्ररग्स्थतीत जन्माला आलेल्या, दुबळ्या मनाच्या 
मुलाला पालीचा आंतरराष्ट्रीय कीतीचा िाध्यापक या िवासानेच घडवला आहे. म्हणूनच, या पुस्तकातील 
पुढील सुमारे चौदा िकरणे जरी िवासावर आधाप्ररत असली तरी त्याचे चप्ररत्र ‘प्रनवेदन’ करणारी ठरली 
आहेत. “आत्मचप्ररत्रात जीवनिवास प्रचप्रत्रत होतो–”या माझ्या वरील प्रवधानाची बऱ्याच िमाणातील 
सत्यता या प्रठकाणी प्रफरून पडताळून पाहता येईल असे मला वाटते. लेखकाचे िस्तावनेतील प्रनवेदन या 
पुस्तकाच्या स्वरूपावर व नावाच्या इप्रतहासावर खूप िकाश टाकते. लेखकाच्या या खुद्द ‘प्रनवेदना’त हे 
पुस्तक िवासवणगन म्हणूनच प्रलप्रहले गेले आहे हे स्पष्ट होते. आप्रण आत्मचप्ररत्राचे गप्रहरे रंग त्याला चढले 
तरी िवासच त्याच्या जीवनाला एक प्रवप्रशष्ट आकार देणारा ठरला आहे यात संशय राहात नाही. 
 

साराशं, िवासवणगन वेगळे आप्रण आत्मचप्ररत्र वेगळे. हे दोन्ही वेगवेगळे वाङ मयिकार आहेत 
याबद्दल संशय राहू नये असे मला वाटते. 
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प्रवासवर्णि आनर् निबंध 
 

िवासवणगनाचा आप्रण प्रनबधंाचा सतत संबधं जोडला जात असतो. सकबहुना ‘िवासवणगनपर प्रनबधं’ 
हा प्रवद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा आज एक आवश्यक भाग बनलेला प्रदसून येतो. उदाहरणाथग, ‘बहुरूपी प्रनबंध’, 
‘आजचे प्रनबधं’ यासंारखी प्रवद्यापीठीय स्तरावरील पाठ्यपुस्तके चाळताना ही गोष्ट सहजच ध्यानात येईल. 
उपलब्ध कोश व प्रनबधंाची संपादन केलेली पुस्तके चाळताना त्याचे स्वरूपप्रववेचन ध्यानात येऊ लागते, 
पण त्याची नेमकी व्याख्या करता येईल असे वाटत नाही. तशी योलय अशी एकही समपगक व मनाजोगी 
व्याख्या आढळत नाही असे म्हणता येईल. कारण आजवर या वाङ मयिकाराने कोणत्याही प्रवियाचे 
प्रववेचन करण्याचे बाकी ठेवलेले नाही. त्यामुळे प्रशपलेचा कोश सागंतो, “...What the essay is has 
never been precisely determined...”हेच मराठीबाबतही खरे आहे. इंग्रजीत हा वाङ मयिकार अत्यंत 
समृद्ध आहे. मराठीत अवाचीन कालात हा वाढीला लागून आज समृद्ध झालेला प्रदसेल. 
 

उपलब्ध कोशातून प्रमळणारा या शब्दाचा अथग सकवा व्याख्याचें प्रनरीक्षण केले तर, जवळजवळ 
सवगच व्याख्या िारंभकालीन स्वरूपाच्या वाटतात आप्रण काही प्रनबधंाच्या एखाद्या प्रवशिेावर भर देणाऱ्या 
वाटतात. मात्र यावरून प्रनबधं हा वाङ मयिकार िवासवणगनाहून काहा वेगळ्या िकारचा आहे, याची सहज 
कल्पना येते आप्रण िप्रतपाद्य प्रवियाचे बधंन असणारा, िप्रतपाद्य प्रवियाचे गद्यात प्रववेचन साधणारा, 
वाचकाला सुसह् होऊ शकेल इतक्या कमी लाबंीचा गद्यवाङ मयिकार असावा, अशी कल्पना साकार होते. 
 

माझ्या मते, प्रनबधं हा वाङ मयिकार एखाद्या प्रवियाचे वस्तुप्रनष्ठ objective स्वरूप प्रववेप्रचणारा 
असतो. त्यात िप्रतपाद्य प्रवियाबद्दलच्या प्रजवंत प्रवचारसरणीचा तकग शुद्ध आप्रवष्ट्कार घडत असतो. नेमून 
प्रदलेल्या सकवा प्रलहायला घेतलेल्या प्रवियाला सोडून प्रनबधं प्रलप्रहता येणे शक्य नसते. म्हणजे हा प्रविय 
मग राजकीय, सामाप्रजक, सासं्कृप्रतक, आर्मथक, वैज्ञाप्रनक वा आध्याग्त्मक कोणत्याही िकारचा असो;पण 
प्रनबधं हा नेमून प्रदलेल्या प्रवियाला प्रतळमात्र सोडून प्रलप्रहलेला चालत नाही. गद्य भािा प्रवियप्रववेचनाला 
स्वाभाप्रवक असल्याने आप्रण गद्य हे प्रनवेदनाला सरळ व शब्दाच्या स्पष्ट अथावर सकवा अप्रभधा शक्तीवर भर 
देणारे असल्याने तो स्वाभाप्रवकच गद्यात अवतरत असावा. 
 

तसेच, िप्रतपाद्यप्रविय, त्याची व्याख्या वा स्वरूप ठरप्रवणे, एखादा छोटासा प्रसद्धान्त माडंण्याचा 
ियत्न करणे, ताप्रत्त्वक प्रववेचन करणे, मुदे्दसूदपणे आपले म्हणणे माडंणे अगर दुसऱ्याचे खोडून काढणे, 
एखादी नवी उपपत्ती सुचप्रवणे ही िबधंाची िारंभकालीन रूपरेिा प्रनबधंच तयार करीत असतो, असे म्हणता 
येईल. अथात याबरोबरच, प्रलप्रहणाऱ्या लेखकाची त्या प्रवियाबद्दलची भरपूर माप्रहती, त्यावरील त्याचे 
सचतन, मनन, वाचकाला सुसह् होईल इतक्या कमी लाबंीत ते माडंणे, या सवग गोष्टी चागंल्या 
प्रनबधंकारापाशी असतात असे प्रदसून येते. 
 

आप्रण त्या दृष्टीने, िवासवणगनाशी प्रनबधं या वाङ मयिकाराचे साम्य फारच थोड्या बाबतीत प्रदसून 
येईल. उदाहरणाथग, अवाचीन काळात दोन्ही िामुख्याने गद्यात अवतरतात असे प्रदसेल. 
 

दुसरे असे की, प्रनव्वळ िवासपर माप्रहती गोवणारे िवासलेख प्रनबधंालाच जवळ जातील, पण यात 
‘लेखक’ या िवासवणगनाच्या घटकतत्त्वाला मुळीच महत्त्व असणार नाही. िदेश व िवास यापं्रवियक प्रनव्वळ 
भौगोप्रलक व ऐप्रतहाप्रसक माप्रहतीने भरलेले िवासलेख, हे माप्रहतीपूणग प्रनबधंाचे रूप दाखप्रवणारे िवासलेख 
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असतील. उदाहरणाथग, गो. प्रच. भाटे याचें बरेचसे िवासलेख या िकारचे आहेत. तसेच, रा. भ. पावगी 
याचंा ‘प्रवलायतचा िवास’ भाग१–२ ही िवासवणगने माप्रहतीवजा व प्रनबधंाच्या रूपाकडेच वळतात. 
 

मला जे कलात्मक िवासवणगन अप्रभिेत आहे, ते वरीलिमाणे नव्हे. तरीही एक मुद्दा इथे लक्षणीय 
ठरतो तो हा की, कलात्मक िवासवणगनकाराला, िवासवणगनात, िवास व िदेश या िवासवणगनाच्या 
घटकाचंी िारंभकालीन माप्रहती पुरवावी लागते. उदाहरणाथग, िवास कोणता, कोणत्या साधनाने केला, 
कोणत्या िदेशात केला, हे एवढे तरी प्रकमान कोणाही िवासवणगनकाराला सागंावेच लागेल. त्या दृष्टीने 
िवासवणगनात व्यक्त होणारी ही िवासप्रवियक व िदेशप्रवियक माप्रहती वस्तुप्रनष्ठ पातळीवर अपप्ररहायगपणे 
प्रचप्रत्रत होत असते, आप्रण ती प्रनबधंाला जवळ जवळ जाते, असे म्हणावयास हरकत नाही. िवासवणगनाचा 
लेखक जो मी िप्रतभाशाली मानला आहे– तो या माप्रहतीचे कणही रंजकतेत व लाप्रलत्यात प्रवरवनू टाकतो. 
उदाहरणाथग, ‘अपूवाई’ हे िवासवणगन पाहावे. पप्रहल्या िकरणातील िवासाची तयारी व तपशील प्रकती 
खुमासदार उतरतो हे पाहता येते. 
 

प्रशवाय, िवासकत्याने ठरल्या िदेशाचाच िवास करून, त्या ित्यक्ष िवासावर आधाप्ररत अशा 
अनुभवप्रवश्वाचेच प्रचत्रण िवासवणगनात करावे अशी अपेक्षा असते. म्हणजे एकिकारे िवास व िदेश हे दोन 
घटक सोडून िवासवणगनकाराला आपले िवासवणगन करता येत नाही. प्रनबधंात ज्यािमाणे िप्रतपाद्य प्रविय 
सोडून लेखक तो प्रलहू शकत नाही, त्यािमाणेच हे बधंन असते. म्हणजे इथे िवासवणगनाशी प्रवियमयादेच्या 
बाबतीत प्रनबधंाचे साम्य प्रदसून यावे. पण इथेही िश्न असा संभवतो की, प्रनबधंाइतकी िप्रतपाद्य 
प्रवियाचीजाचक बधंने िवासवणगनकाराला असतात का?याचेही उत्तर नकारात्मक द्यावे लागेल. याचे 
कारण प्रनबधंामध्ये िप्रतपाद्य प्रवियाची बंधने प्रनबधंकाराला अप्रधक जाचक असतात. िवासवणगनकाराला 
वस्तुप्रनष्ठ माप्रहती पुरवनू भागत नाही. त्यात लेखकही प्रततक्याच समतोलरीतीने प्रचप्रत्रत व्हावा लागतो. 
आप्रण त्याच्या िवासाच्या अनुरोधाने कल्पकतेला िवासवणगनात खूप वाव प्रमळतो. प्रनबधंामध्ये िप्रतपाद्य 
प्रवियाला महत्त्व असते. लेखकाला आप्रण त्याच्या व्यग्क्तमत्त्वाच्या गप्रहऱ्या रंगाला वस्तुप्रनष्ठ प्रनबधंामध्ये 
प्रततके महत्त्व नसते असे मला वाटते. प्रनबधंामध्ये लेखक व्यक्त झालाच तर केवळ प्रवियाच्या अनुिंगाने 
व्यक्त होत असतो. तोही बराच वैचाप्ररक पातळीवर व वस्तुप्रनष्ठ रीतीने व्यक्त व्हावा अशीच अपेक्षा असते. 
याचे िमुख कारण, प्रनबधं हा िवासवणगनाहून अप्रधक वस्तुप्रनष्ठ वाङ मयिकारआहे आप्रण त्याची ही 
वस्तुप्रनष्ठा त्याला लप्रलतापासून लप्रलतेतर वाङ मयशाखेकडे स्वाभाप्रवकपणेच नेत असते. पण िवासवणगन 
हा वाङ मयिकार अप्रधक लप्रलत, कल्पकतेचा ित्यय देऊ शकणारा, अप्रधक सौंदयगशाली असतो. कारण 
त्यात लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वाचे, त्याच्या िवासी जीवनाचे नाजूक, गप्रहरे रंग व्यक्त व्हायला प्रनप्रितपणेच 
खूप वाव असतो. 
 

साराशं, िवासवणगन हा वेगळा वाङ मयिकार आहे आप्रण प्रनबधं हा वेगळा. या दोन्ही 
वाङ मयिकाराचंी िकृती व हेतूच मुळात प्रभन्न आहेत, असे म्हणावयास ित्यवाय नाही. 
 
प्रवासवर्णि आनर् लघुनिबंध हकवा लनलतनिबंध 
 

मराठीमध्ये ‘िवासवणगना’चा वाङ मयीन प्रवचारवंतानंी, प्रनबधंािमाणेच, लघुप्रनबधंाशी सकवा 
लप्रलतप्रनबधंाशी िवासवणगनाचे सतत नाते जोडलेले प्रदसून येते. इतकेच नव्हे,तर त्याला ‘लघुप्रनबधं’ व 
‘लप्रलतप्रनबधंात्मक’ मानल्याचा पुरावा स्पष्टपणे प्रमळतो. उदाहरणाथग, िा. वा. ल. कुळकणी 
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यानंी“काणेकर आप्रण त्याचें िवासलेखन”या लेखात, काणेकराचें िवासलेखन कोणत्या िकारचे आहे, ते 
सागंताना“काणेकराचें खरे लघुप्रनबधं त्याचं्या रोजप्रनशीत आहेत!”असे म्हटले आहे. (‘काणेकर : व्यक्ती 
आप्रण वाङ मय’, प. आ.,पान ७५) ह्ा ‘रोजप्रनशी’त म्हणजे काणेकराचं्या ‘िवासवणगनरूप रोजप्रनशी’त असे 
त्यानंी म्हटले आहे. काणेकर सवगसामान्यपणे रोजप्रनशीचा आश्रय करून आपली िवासवणगने प्रलप्रहतात हे 
स्पष्ट आहे आप्रण मागे आपण ते पाप्रहले आहेच. उदाहरणाथग ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’, ‘आमची माती 
आमचे आकाश’ ही िवासवणगने त्या दृष्टीने पाहता येतात. 
 

प्रशवाय. ‘वाटचाल’च्या िस्तावनेत िा. वा. ल. कुळकणी म्हणतात, “...िवासवणगनात्मक लेखनाचे 
स्वरूप बऱ्याच वेळा लघुप्रनबधंलेखनासारखे भासते ते ह्ामुळेच. लघुप्रनबधंलेखनामागील अनौपचाप्ररकता, 
स्वच्छंदपणे केलेले मुक्तसचतन, प्रसद्धातंनापेक्षा अनुभवकथनावर त्यात प्रदलेला भर, ह्ा सवगच गोष्टी 
आपणास काही िवासप्रचत्रणात्मक लेखनामंधून आढळतात. लघुप्रनबधंलेखनातील तोच खेळकरपणा त्यात 
अवतरत असतो;एवढेच नव्हे, तर माप्रहतीचा काटेकोरपणाही त्यामध्ये अपेप्रक्षलेला नसतो. ते लेखन 
स्वभावतःच Impressionistic असते त्यात एक िकारची उत्स्फूतगता असते. संस्काराचं्या अचूकपणापेक्षा 
त्याचं्या ताजेपणाला आप्रण टवटवीतपणाला येथे महत्त्व असते. एखाद्या िदेशाची, स्थळाची अप्रधकृत 
माप्रहती पुरप्रवणे हा त्याचा उदे्दशच नसतो आप्रण तशा िकारची त्याजकडून अपेक्षा करणेही वेडेपणाचे ठरते. 
एकिकारच्या उत्साहाने, आत्माप्रवष्ट्काराच्या ओढीनेच ते केले जाते व म्हणूनच त्याचे स्वरूप 
लप्रलतप्रनबधंात्मक बनते.” (‘वाटचाल’, िस्तावना, पान ४–५) 
 

िा. वा. ल. कुळकणी याचं्यािमाणेच दुसरे वाङ मयप्रवचारवंत व खुद्द िवासवणगनकार िा. रा. प्रभ. 
जोशी म्हणतात, “...अलीकडे काही विांत मराठीत जे आणखी एक िकारचे िवासलेखन झाले आहे, ते 
लप्रलतप्रनबधंाच्या जवळ जाणारे आहे...” (‘मजल दरमजल’, िस्तावना, पान ११) 
 

िा. वा. ल. कुळकणी व िा. रा. प्रभ. जोशी या वाङ मयप्रवचारवंताचं्या, वरील प्रवधानातूंन, 
“िवासवणगन, लघुप्रनबधंासारखे असल्यापासून ते लप्रलत प्रनबधंाला जवळ जाणारे आहे,”असा एक िगत 
वाङ मयप्रवचार गोवलेला प्रदसून येतो, असे म्हणावयास हरकत नसावी. 
 

परंतु, लघुप्रनबधं काय सकवा लप्रलतप्रनबधं काय, या दोहोंहून िवासवणगन वेगळे आहे, याचा प्रवचार 
इथे झालेला नाही असे मला नम्रपणे म्हणावेसे वाटते. िा. वा. ल. कुळकणी यानंी वरील अवतरणामध्ये 
प्रनबधं, लघुप्रनबधं यामंधला फरक उत्तम रीतीने स्पष्ट केला आहे आप्रण लघुप्रनबधंाशी िवासवणगनाचे 
सादृश्यही दाखप्रवले आहे. 
 
लघुनिबंधाचे स्वरूप 
 

मुळात ‘लघुप्रनबधं’ हा िा. ना. सी. फडके यानंी म्हटल्यािमाणे बहुशु्रत ममगज्ञाचे मधुर आजगवी 
संभािणासारखा असतो. श्री. प्रव. स. खाडेंकर त्याला मानवी जीवनाचे प्रजव्हाळ्याने केलेले सचतन व 
त्यातून स्फुरलेला प्रवचार-प्रवलास मानतात. ‘आजच्या प्रनबधंा’चे िस्तावनाकार व संपादक लघुप्रनबधंाचे 
पचंिाण वणगन करताना म्हणतात, [म. प्रव. फाटक, ज. के. रानडे, संपा. ‘आजचे प्रनबंध’, दु. आ., १९६७, िस्तावना, पृ. 

५.]“व्यग्क्तप्रनष्ठता, तंत्राचे स्वातंरय, नमगप्रवनोद, सूक्ष्मप्रवचार आप्रण बोलकी भािा हे लघुप्रनबधंाचे पंचिाण 
आहेत.”पािात्य व पौवात्य प्रवचारवंताचं्या व्याख्याही फारशा समाधानकारक आहेत असे मला वाटत नाही. 
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या सवांचा प्रवचार केल्यावर पप्रहली गोष्ट प्रसद्ध होते की, लघुप्रनबधं म्हणजे प्रनबधं नव्हे. तो एक कलात्मक, 
व्यग्क्तत्विधान, लाप्रलत्यपूणग असा वेगळा व स्वतंत्र वाङ मयिकार आहे. कारण लघुप्रनबधंात प्रविय 
महत्त्वाचा नाही. Any peg to hang a hat upon अशा रीतीने प्रवियाचे वणगन केले जाते. प्रविय हे मनाच्या 
स्वैर आप्रवष्ट्काराचे साधन आहे, साध्य नव्हे. त्यामुळे प्रनबधंासारखी एखाद्या प्रवियावरील सागंोपागं व 
तकग शुद्ध चचा लघुप्रनबधंात अपेप्रक्षत नसते. 
 

‘लघुप्रनबधं’ हा वाङ मयिकार गद्यामधली जणू कप्रवताच वाटावी इतका तरल, उत्कट व लप्रलत 
असू शकतो. म्हणून त्याला हल्ली नुसते ‘लप्रलतप्रनबधं’सकवा ‘लप्रलतलेख’ म्हटले जाते. श्रीमती दुगा 
भागवत याचंी ‘ऋतुचक्र’, ‘पैस’ सकवा गो. प्रव. करंदीकराचें ‘स्पशाची पालवी’ ही पुस्तके या म्हणण्याची 
ितीती देतील. साराशं, लघुप्रनबधं हा व्यग्क्तिधान, आकाराने लहान, कलात्मक असा वेगळा 
वाङमयिकार आहे असे मला वाटते. 
 
प्रवासवर्णिाशी साम्य कोर्ते? 
 

असे आहे तर िवासवणगनाशी लघुप्रनबधंाशी साम्य कोणते?िा. वा. ल. कुळकणी यानंी उपरोक्त 
प्रववेचनात, अनौपचाप्ररकता, स्वच्छंदपणे केलेले मुक्त सचतन, प्रनबधंासारखे त्यात प्रसद्धातंन नसणे, तर 
अनुभवकथनावर भर असणे, संस्काराचंा ताजेपणा असणे, माप्रहती देण्याचे बधंन नसणे, आत्माप्रवष्ट्कार 
साधला जाणे यांबाबत लघुप्रनबधंाचे आप्रण िवासवणगनाचे साम्य शोधले आहे. म्हणून त्याला प्रब्रप्रटश 
ज्ञानकोशही तद सदृश वाङ मयिकार मानतो. 
 

साराशंरूपाने व वाङ मयिकाराच्या दृष्टीने हे साम्य म्हणून पाहता पप्रहली गोष्ट अशी प्रदसेल की, हे 
दोन्ही वाङ मयिकार लघुप्रनबधं व िवासवणगन व्यग्क्तप्रनष्ठ वाङ मयिकार आहेत. दुसरी गोष्ट, दोन्ही 
वाङ मयिकार कलात्मक व लप्रलतवाङ मयिकार आहेत. प्रतसरी बाब, या वाङ मयिकाराची भािा 
लाप्रलत्यपूणग असते. आप्रण चौथी बाब, या वाङ मयिकाराचें काही छोटे आकार एकमेकानंा जवळ आणू 
शकतात. 
 
प्रवासवर्णि वेगळे आनर् लघुनिबंध वेगळा 
 

परंतु, खोलवर प्रवचार केल्यास, या दोन्ही वाङ मयिकाराबंाबतचे साम्य, हे वरवर भासणारे साम्य 
मानावे लागेल. कारण मूलतः हे ‘वाङ मयिकार’ वाङ मयिकार म्हणून वेगवेगळे आहेत हे स्पष्ट प्रदसेल. 
याचे पप्रहले कारण िवासवणगनात िवासी लेखक, िवास व िदेश याचें समतोल पण कलात्मक प्रचत्रण व्हावे 
लागते. ते लघुप्रनबधंात असेलच असे नाही. असले तर ते िवासवणगन होईल. तो लघुप्रनबधं असणार नाही. 
लघुप्रनबधं असण्यासाठी, िवासी लेखक, (त्याचा) िवास व (त्याने पाप्रहलेला) िदेश या प्रतन्ही घटकावंर 
आधाप्ररत अशाच अनुभवप्रवश्वाचे प्रचत्रण व्हावे अशी सक्ती असणार नाही. कारण लघुप्रनबधं कोणत्याही 
प्रवियावर आधाप्ररत असू शकतो. त्यात सवगस्वी लेखकाची लहर, त्याची िप्रतभा, त्याचे अनुभवप्रवश्व, त्याची 
अंतःस्फूती या घटकानंा िाधान्य असेल. 
 



 
अनुक्रम 

उलट, िवासवणगनात असे िाधान्य मुळीच चालणारे नसते. आप्रण िवासवणगन कोणत्याही प्रवियावर 
असून चालत नाही. प्रवप्रशष्ट िवासी, त्याचा प्रवप्रशष्ट िवास व िदेश हे िवासवणगनाचे घटक, मुळात ठरलेले 
घटक असतात. हे प्रतन्ही घटक लेखकाच्या िप्रतभेवर प्रनयंत्रण करीत असतात, हे आपण पाप्रहले आहेच. 
 

यािमाणेच, िवासवणगनाला लघुप्रनबंधासारखे केवळ लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वावर आधाप्ररत राहून 
चालत नाही. त्यातील िवास व िदेश हे घटक प्रततकेच म्हणजे लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वाइतकेच महत्त्वाचे 
असतात. ते रोखठोकपणे लेखकाला आव्हान देणारे असतात. िवासवणगनाचा लेखक, या दोन घटकानंा 
डावलून लघुप्रनबधंासारखा जर सारखा व्यक्त होत राप्रहला तर ते त्याचे िवासातील ‘आत्मचप्ररत्र’ अगर 
‘आत्मप्रचत्र’ होऊन िवासवणगनाचा बेरंग होईल. म्हणजेच लघुप्रनबधंाचा व्यापार िवासवणगनाच्या मानाने 
खूपच एकागंी असतो. याबाबतीत िा. रा. प्रभ. जोशी म्हणतात ते प्रनप्रितच सचतनीय आहे. ते म्हणतात, 
 

“...हे िवासलेखन लप्रलतप्रनबधंाच्या जातीचे असले तरी त्या दोहोंत फरक आहे. 
लप्रलतप्रनबधंलेखनाचा व्यापार हा पुष्ट्कळसा एकपाखी असतो. प्रनबधंाचा प्रविय प्रतथे िप्रतकाररप्रहत असतो. 
(नेहमीच तसा असेल असे नाही, याची मला जाणीव आहे.) त्याला कोणता आकार सकवा कोणते रूप 
द्यायचे हे पुष्ट्कळसे त्या लेखकाच्या मजीवर अवलंबनू असते. पण िवासलेखनाचा व्यापार हा दुपाखी आहे. 
त्या स्थलाचे व्यग्क्तमत्त्व प्रतथे प्रवचारात घ्यावे लागते कारण ते प्रतथे असते आप्रण ते पुष्ट्कळदा चागंले भक्कम, 
कणखर असते ते नुसते गृहीत धरून नव्हे, तर त्याचा मान राखून लेखन करावे लागते...”(‘मजल 
दरमजल’, िस्तावना, पान १५) 
 

िा. रा. प्रभ. जोशी याचं्या प्रवधानातूंन िवासवणगन आप्रण लघुप्रनबधं सकवा लप्रलतप्रनबधं यातंील 
फरक चागंला स्पष्ट होत आहे. पण माझ्या मते, श्री. जोशी याचं्या उपरोक्त प्रववेचनात, िवासवणगनाचा 
‘िवास’ हा कें द्रीभतू घटक असतो, आप्रण त्याचाही मान राखून िवासलेखकाला िवासवणगन प्रलहावे लागते, 
हा मुद्दा प्रनसटला आहे. अप्रलबाबाच्या गुहेसारखे िवासप्रवियक अनुभवाचें प्रवश्व हा िवासच लेखकाच्या 
समोर अद भतु रीतीने उभे करतो, नाही का?म्हणजेच मग िवासलेखन नुसते ‘दुपाखी’ नाही, ते ‘प्रतपाखी’ 
असते, असे सुचवावेसे वाटते. 
 

आणखी एक शंका अशी येते की, िवासवणगनापेक्षा लघुप्रनबधंातून जाणवणाऱ्या व्यग्क्तमत्त्वाला 
मयादाही असू शकतील. कारण लघुप्रनबधंाचा छोटा आकारच त्याच्या व्यग्क्तमत्त्वाची व्याप्ती मयाप्रदत 
करीत असतो. प्रकत्येकदा लघुप्रनबधंकाराच्या सचतनामध्ये, कल्पनेमध्ये, त्यातील तरल अनुभतूीच्या 
आप्रवष्ट्कारात, िवासवणगनातील वास्तव पातळीवरील लेखक जसा हाताला लागतो, तसा लागू शकणार 
नाही असे वाटते. िवासवणगनातील लेखक िवासात असतो. त्यामुळे तो रोजच्या जीवनाच्या चाकोरीबाहेर 
येतो. मोकळा होतो. तसा तो लघुप्रनबधंाचा नसतो. लघुप्रनबधंकाराला व्यक्त होऊ पाहणारा अनुभवही 
मयाप्रदत करू शकतो. म्हणून िा. रा. प्रभ. जोशी“प्रनबधंाचा प्रविय प्रतथे िप्रतकाररप्रहत असतो (नेहमीच तसा 
असेल असे नाही, याची मला जाणीव आहे...)”असे वरती म्हणताहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून श्रीमती 
दुगा भागवताचं्या ‘ऋतुचक्रा’तील अनुभवाचें घेता येईल. या ऋतुचक्रातील अनुभवप्रवश्वाने, दुगाबाईंना एक 
कवप्रयत्री बनप्रवले आहे असे वाटेल. सकबहुना, त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाची अथगपूणगता व घडण ‘ऋतुचक्रा’तील 
अनुभवप्रवश्वाने आकाराला आणली आहे असे वाटेल. ‘मानवी जीवनाचे प्रनसगाशी एक सनातन नाते आहे’ 
या वचनाची ितीती या पुस्तकाच्या वाचनाने रप्रसकाला येईल. 
 



 
अनुक्रम 

छो्ा आकाराच्या िवासलेखाशी लघुप्रनबधंाचे साम्य दाखप्रवणारे समीक्षक त्याच्यातील या 
व्यग्क्तमत्त्वाच्या आप्रवष्ट्कारामुळेच दाखवीत असावेत. परंतु िदीघग िवासवणगन लेखकाच्या व्यग्क्तमत्त्वाची 
व्याप्ती खूप मोठ्या िमाणात दाखवते यात शंका नाही. प्रशवाय, छो्ा िवासलेखातील लेखकाचे 
व्यग्क्तमत्त्व िवास आप्रण िदेश याचं्या अनुिंगाने येते. त्याला एक वेगळीच झळाळी असते. लघुप्रनबधंातील 
व्यग्क्तमत्त्व काव्यात्म पातळीवर व्यक्त होत असल्याने त्यात तरलता असते. िवासवणगनातील 
व्यग्क्तमत्त्वािमाणे लौप्रककाचे पदर त्याला प्रनप्रितच कमी असतात. म्हणजे खाजगी जीवनाच्या गडद छटा 
असतीलच असे नाही. 
 

लघुप्रनबधं हा आकाराने लघुच असतो. पण िवासवणगने आकाराने लघु असून िदीघग लाबंीचीही 
असतात. उदाहरणाथग, ‘अपूवाई’, ‘पूवगरंग’ ‘तोकोनोमा’ ही िवासवणगने िदीघग लाबंीची आहेत. याचे कारण 
िवासवणगनातील अनुभव दोन्ही तऱ्हानंी आकार घेणारे असतात. लघुप्रनबधंातून आकार घेणारे अनुभवच 
वेगळ्या व उत्कट तऱ्हेने घेत असावेत. या आकार घेण्यामागे लेखकाच्या उत्कट व संवेदनशील 
व्यग्क्तमत्त्वाचा पगडा अप्रधक असतो. प्रशवाय, लघुप्रनबधंात व्यक्त होणाऱ्या अनुभवाचा पोतच वेगळा 
असतो. तो अनुभव ‘स्पशाच्या पालवी’तील अनुभवािंमाणे केवल व तरल असतो. त्या मानाने 
िवासवणगनाचा अनुभव संप्रमश्र, स्थूल स्वरूपाचा, बराच ओबडधोबड, रोखठोक िकृतीचा असतो असे 
म्हणता येईल.कारण त्याला वास्तव जीवनाचे पैलू अप्रधक दाट असतात. त्यामुळे तो अनुभव तरल व 
उत्कट पातळीवर त्या मानाने सतत राहू शकत नाही. 
 
प्रवासवर्णि–निबंध–लघुनिबंध 
 

साराशं, िवासवणगन आप्रण लघुप्रनबधं हे वेगवेगळे वाङ मयिकार आहेत. आप्रण प्रनबधं व िवासवणगन 
हेसुद्धा वेगवेगळे वाङ मयिकार होत. मुळात ित्येकाची िकृतीच प्रभन्न आहे. 
 

िवासवणगन हा वाङ मयिकार प्रकत्येकदा िारंभकालीन माप्रहतीच्या दृष्टीने अपप्ररहायगरीत्या 
प्रनबधंाच्या पातळीवर जाताना प्रदसतो, आप्रण िवासवणगनातील व्यग्क्तमत्त्वाच्या आप्रवष्ट्कारामुळे िवासवणगन 
लघुप्रनबधंाला जवळ जाणारे वाटू शकते. पण मुळातच िवासवणगन, प्रनबधं आप्रण लघुप्रनबधं हे वेगवेगळे 
वाङ मयिकार आहेत. प्रनबधं आप्रण लघुप्रनबधं या दोन वाङ मयिकाराचंी काही लक्षणे पोटात सामावून 
घेणारा, िवासवणगन हा एक वेगळाच सामर्थ्यगशाली वाङ मयिकार आहे, असा त्याचा रास्त गौरव करणेच 
प्रहताचे ठरावे. 
 

प्रनबधंाशी सकवा लघुप्रनबधंाशी िवासवणगनाचे नाते जोडणाऱ्या वाङ मयप्रवचारवंतानंी त्याचं्या मूळ 
रूपाचा सूक्ष्म दृष्टीने व स्वतंत्ररीतीने कधी प्रवचारच केला नाही, असे नम्रपणे म्हणावेसे वाटते. तसा केला 
असता तर िा. अनंत काणेकराचं्या ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’या अखंड रूपातील िवासवणगनाला 
‘लघुप्रनबधं’असे म्हटले नसते, आप्रण ‘अपूवाई’सकवा ‘तोकोनोमा’या अस्सल िवासवणगनपर वाङ मयीन 
कलाकृतींना प्रनबधंवाङ मयाची शाखा मानली नसती. साराशं, िवासवणगन हा एक लप्रलतवाङ मयिकार 
होय. 
 
 



 
अनुक्रम 

यासाठीच या गं्रथाच्या दुसऱ्या भागात मराठीतील िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या वाटचालीचे 
एक प्रवहंगमावलोकन करणे प्रहताचे ठरते, आप्रण तसा एक ियत्न पुढे केला आहे. 

❋ 
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भाग दुसरा 

– रविंगमावलोकनात्मक मूल्यमापन – 
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– ७ – 
अवाचीि मराठीतील प्रवासवर्णिपर 

वाङ्मयनिर्ममतीमागील कािी प्रमुख पे्ररर्ा 
 
अवाचीि मराठी व प्रवासवर्णि 
 

अवाचीन मराठीतील ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराची वाटचाल ित्यक्ष पाहण्यापूवी, 
िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीमागील काही िमुख िेरणाचें धावते दशगन घेणे क्रमिाप्त ठरते. एकंदर 
मराठीतील या वाङ मयिकाराची वाटचाल पाप्रहल्यास रप्रसक या दृष्टीने अनेक ठळक गोष्टी नजरेत भरतात. 
त्यापैंकी पप्रहली अशी की, िवासवणगन हा वाङ मयिकार या अवाचीन कालखंडातच एक वाङ मयिकार 
म्हणून वाढीला लागला आहे असे स्पष्ट प्रदसते. उदाहरणाथग, िाचीन मराठीतील िवासवणगने त्याच्या सुमारे 
सहाश े विांच्या िदीघग कालखंडाच्या मानाने केवळ अल्पमात्रच होत. (यासंबधंीचे एक प्रवहंगमावलोकन 
शवेटी पप्ररप्रशष्टात जोडले आहेच.) िाचीन काळात िवासवणगनाचंी प्रनर्ममती अल्पमात्र होण्याचे कारण, 
िाचीन मराठी साप्रहग्त्यकाचंा साप्रहत्यलेखनाकडे, एक अध्यात्माचे वा भक्तीचे साधन म्हणून पाहण्याचा 
दृप्रष्टकोण िभावी होता, हे होय. िवासलेखनाची दृष्टी ही अवाचीन दृष्टी आहे. आज िवास सागंण्यापेक्षा 
प्रलप्रहला जातो. िाचीन काळात तो ऐकला जायचा; आज वाचला जातो, असा हा फरक आहे. 
 

इ. स. १८०० ते १९६५ या कालखंडात िवासवणगन या वाङ मयिकाराची झपा्ाने वाढ होत गेली 
आहे असेच प्रदसते. श्री. शंकर गणेश दाते याचंी सूची प्रवचारात घेतल्यास इ. स. १८०० ते १९५० या 
कालखंडात प्रनव्वळ बरीवाईट िवासवणगने म्हणून आपल्या हाती सुमारे १३० िवासपर गं्रथ आप्रण सुमारे 
१०८ गं्रथकार सापडू शकतात. प्रशवाय, प्रनयतकाप्रलकातूंन गं्रथरूप न पावलेले िवासवणगनपर लेखन 
प्रनराळे. तसेच, मुंबई मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या संदभग प्रवभागातील गं्रथाचं्या आधारे बनप्रवलेल्या इ. स. 
१९५१ ते १९६५ पयंतच्या कालखंडात सुमारे १२० िवासपर गं्रथ आप्रण सुमारे ७७ गं्रथलेखक सापडतात. 
म्हणजे सुमारे २५० गं्रथ आप्रण १८५ गं्रथकार या १६५ विांच्या अवाचीन कालखंडात सापडू शकतात हे 
नवलप्रवशिे होय. 
 

हा गं्रथकाराचंा व त्याचं्या गं्रथाचंा आकडा येथे अंदाजाने नमूद केला आहे. कारण दातेसूचीसाठी 
सगळेच िवासगं्रथ प्रमळाले असतील असे नाही. उदाहरणाथग, श्री. श्री. रा. प्रटकेकराचंी िवासवणगने श्री. 
दाते याचं्या मराठी गं्रथसूचीला उपलब्ध झालेली प्रदसत नाहीत. तसेच, १९५१ ते १९६५ या कालखंडात 
िकाप्रशत झालेले सवगच िवासगं्रथ ‘मुंबई मराठी गं्रथसंग्रहालया’च्या संदभगप्रवभागात प्रमळतील असे नाही. 
काही गं्रथ महाराष्ट्राबाहेर सकवा महाराष्ट्राच्या अन्य भागातील िकाशनसंस्था िकाप्रशत करीत असतात. या 
संदभात मराठी साप्रहत्याचे एक संशोधक श्री. प्रव. सी. सरवटे म्हणतात, 
 

“सन १९६५ अखेर मराठीत एकंदर िवासवणगने प्रकती िकाप्रशत झाली, याची संख्या ियत्न 
करूनही मला उपलब्ध झाली नाही. श्री. दाते याचं्या वाङ्मयसूचीत सन १९५० अखेर सुमारे ५०० 
िवासवणगने िकाप्रशत झालेली आढळतात. अलीकडे िवास करण्याची व िवासवणगने प्रलप्रहण्याची िवृत्ती 
प्रवशिे िमाणात वाढते आहे. तेव्हा सन १९५०ते १९६५ या अवधीत कमाल म्हणजे ५०० िवासवणगने िकाप्रशत 
झाली, असे मानले तर एकंदर िवासवणगनाचंी संख्या १००० होते.”[प्रव. सी. सरवटे, ‘मराठी साप्रहत्य समालोचन’, खंड 
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चौथा, (िवासवणगन–इप्रतहास–उपकरण साप्रहत्य– १८८५–१९६५), िथम आवृत्ती, महाराष्ट्र साप्रहत्य सभा, इंदूर (मध्यिदेश), १९७१, पृष्ठ 
१३४.](‘मराठी साप्रहत्य समालोचन’, खंड चौथा, पान १३४) 
 

श्री. सरवटे यानंी प्रदलेला १००० हा आकडा स्थलवणगने व िवासवणगने एकत्र धरून प्रदला आहे. 
प्रनव्वळ िवासवणगने त्यांनी प्रवचारात घेतलेली प्रदसत नाहीत. 
 

तरी पण उपलब्ध िवासगं्रथाचंा आप्रण त्याचं्या प्रनर्ममप्रतकाराचंा वरील आकडा पाप्रहल्यास 
आपल्याला असे म्हणता येईल की, अवाचीन मराठीचाच िवासवणगन हा एक महत्त्वाचा वाङ मयिकार आहे, 
आप्रण त्यातील िवासवणगनाचं्या संख्येच्या दृष्टीने तो काही कमी ितीचा नाही. गुणाचं्या दृष्टीनेही तो मोलाचा 
आहे, याचे दशगन या गं्रथाच्या पप्रहल्या ताप्रत्त्वक चचेच्या भागात काही िमाणात घडले आहे. 
प्रवहंगमावलोकनाच्या पुढील िकरणात त्याचा अप्रधक मागोवा घेऊ. 
 

दुसरे असे की, अवाचीन मराठीत िवासवणगन या वाङ मयिकाराची झपा्ाने वाढ होण्याचे िमुख 
कारण, प्रवज्ञानप्रनष्ठ पािात्य संस्कृतीने वाङ मयकलेला बहाल केलेला मुद्रणकलेचा वरदहस्त आप्रण प्रतने 
साधलेली िचडं क्रातंी, हेच म्हटले पाप्रहजे. या मुद्रणकलेचा अवतार म्हणजे एक चमत्कारच ठरला आप्रण 
गद्यवाङ मयाची वाढझपा्ाने झाली. हे गद्यवाङ मय झपा्ाने वाढण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण, इथल्या 
अज्ञानी िजेवर राज्य करणे प्रब्रप्रटश राज्यकत्यांना कठीण गेल्याने त्यांनी शाळा उघडल्या, शकै्षप्रणक सोयी 
प्रनमाण केल्या, पुस्तके छापली, ज्ञानदानाची सोय केली. त्यामुळे लोक प्रलहू-वाचू लागले. त्यासाठी 
शासनकत्यांकडून योजनाबद्ध वाङ मयप्रनर्ममती झाली. या वाङ मयप्रनर्ममतीला प्रनयतकाप्रलकानंी फार मोठा 
हातभार लावला. 
 

याबाबत ‘मराठी वाङ मयाचा इप्रतहास’ खंड ४, िकरण पप्रहले, पान ८ वर म्हटले आहे, ते सहज 
पटून जाते :“...मुद्रणसुकरता, तीमुळे प्रनयतकाप्रलकाचंा संभव, त्याचं्या िारे झालेली प्रवचारजागृती आप्रण 
प्रवचाराचंा संदभग आप्रण त्यातूंन वाङ मयप्रनर्ममती अशी ही परंपरा आहे. आपला परकीयाशंी आलेला संबधं 
अथात या सवांच्या मळुाशी आहे...”[रा. श्री. जोग, ‘मराठी वाङ मयाचा इप्रतहास’, खंड चौथा, प. आ., महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररिद, 
पुणे, जून १९६५. िकरण १ ले, पृ. १ ते ८. (या सवांचे प्रववेचन वरील पृष्ठांवर पाहावयास सापडते.)] 
 
परकीयांचा संबंध आनर् प्रवासनवषयक सुलभता 
 

िवासप्रवियक वाङ मयाच्या वाढीमागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे पािात्त्य 
राज्यकत्यांचा आपल्याशी आलेला संबधं अनेक दृष्टींनी िेरक ठरला. आप्रण त्याचं्या प्रवज्ञानप्रनष्ठ व भौप्रतक 
प्रवचारानंी समृद्ध असलेल्या संस्कृतीने, या भारत देशात तारायंत्र, मुद्रणकला, आगगाडी, प्रशक्षण 
यासंारख्या सोयी प्रनमाण झाल्या. त्यात िवासप्रवियक साधनाचंी सुलभता व िवासप्रवियक प्रवप्रवध सोयी हा 
महत्त्वाचा घटक होय. भारतासारख्या खंडिाय देशावर राज्य करणे सोपे जावे म्हणून त्यानंी या सोयी 
केल्या खऱ्या; पण त्यातूंन त्याचें व त्याचं्या संस्कृतीचे एक वेगळेच दशगन भारतीयानंा घडले. या 
िवासप्रवियक सोयी करताना राज्यकत्यांनी रस्ते, लोहमागग, जलमागग व आकाशमागग, इत्यादी मागग तंत्रज्ञ 
आणून आखले. स्थलिवास, जलिवास व वायुिवास यांसाठी यंत्ररूप वाहनांचा उपयोग झपा्ाने सुरू 
झाला. पायाबरोबर दुचाकी आल्या. पुढे मोटारी आल्या. जहाजे, आगबोटी, आगगाड्या आप्रण प्रवमाने 
याचंीही पुढे सोय होत गेली. त्यामुळे मूळचा कष्टाचा वाटणारा िवास बराच सुलभ व सुखाचा झाला. आज 
पािात्त्य संस्कृतीने चदं्रयानातून सुरू केलेला िवास आपल्या डोळ्यासंमोर आहेच. 
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अवाचीि कालातील बदललेली प्रवासनवषयक भूनमका 
 

पािात्त्य संस्कृतीने प्रवज्ञानप्रनष्ठ दृप्रष्टकोणातून प्रनर्ममलेल्या या िवासप्रवियक साधनातंील सुलभता व 
सोयी पाहून, भारतीयाचंा िवासाकडे पाहण्याचा दृप्रष्टकोणच बदलून गेला असल्यास नवल नव्हे. 
भारतीयानंी नव्या आलेल्या राज्यकत्यांचे अनेकागंानंी व प्रजज्ञासायुक् त मनाने प्रनरीक्षण सुरू केले. माणसाने 
माणसासंाठी प्रनमाण केलेल्या या सुखसोयी पाहून अज्ञानी, तसेच ज्ञानी भारतीय जनताहीखडबडून जागी 
झाली. ससधुबदंीसारख्या अप्रनष्ट चाली मोडून िवास वाढले, मानवी मनाची मूलभतू संचरणशीलता या कामी 
येऊन िवास करावासा वाटू लागणे व तो आवडणे, या गोष्टी स्वाभाप्रवक होऊन बसल्या. पूवी िवास फार 
कष्टाचा, त्रासाचा होता, तो आता सुलभ झाल्याने अनेक कारणासंाठी सहजच घडू लागला. आप्रण नवीन 
नवीन ज्ञान, भिूदेश, स्थले, माणसे पाहण्याची मानवी मनाची स्वाभाप्रवक भकू व प्रजज्ञासा वाढीला लागून, 
िवासानुरोधे, मानवी जीवनाचे, त्याबद्दलच्या ज्ञानाचे एक वेगळेच प्रचत्र ित्ययाला येऊ लागले. 
राज्यकत्यांनी या भमूीवर िथम पाय रोवले होते तेव्हाची अंदाधंुदी, लुटारूपणा, जीप्रवताला असलेला धोका 
संपूणगपणे नष्ट होऊन ‘काठीला सोने बाधूंन काशीला जाण्याची’ अपूवग सोय साधली. इंग्रजाने काही प्रठकाणी 
कायदा करून ही सुरप्रक्षतता प्रनमाण केली. त्यामुळे िवाससुलभता प्रनमाण करणारे पािात्त्य इंग्रज 
राज्यकते, त्याचंा देश, आपला संपूणग भारत, त्याच्या आसपासचे देश प्रफरून ित्यक्ष पाहण्याची इच्छा 
प्रनदान आंललकालीन सुप्रशप्रक्षत व ज्ञानी जनमानसात प्रनमाण होणे सहज शक्य झालेले प्रदसते. 
 

पुढे पुढे, ज्ञानलालसा जसजशी वाढली, प्रशक्षणाच्या सोयी जशा अनेक मागांनी प्रनमाण झाल्या, 
राजकारण तटले, तसतशा िवासप्रवियक सोयी अप्रधकाप्रधक होऊ लागल्या. अज्ञानाचा अंधःकार नाहीसा 
होऊ लागला. िवासाची सुधारणा पाहून तो करावासा वाटू लागला. िवास करणाराचंी संख्या वाढली. मूळ 
वैप्रश्वक वृत्तीचे भारतीय मन िवासमलन झाल्याचे स्पष्ट प्रदसू लागले. स्वातंरयोत्तर काळात तर आज िवास 
हा दैनंप्रदन जीवनाचा एक आवश्यक भाग झालेला प्रदसतो आहे. 
 

म्हणूनच अवाचीन कालात भारतीयाचंी िवासप्रवियक भपू्रमका अप्रधक व्यापक, अप्रधक सूक्ष्म आप्रण 
वस्तुप्रनष्ठ होत गेलेली प्रदसते. आप्रण त्याला सौंदयगदृष्टीची व रप्रसकतेची जोड प्रमळाल्याने िाचीन कालापेक्षा 
अवाचीन कालातील िवासप्रवियक भपू्रमकेतील हा फरक सहजच कळून येतो. उदाहरणाथग, पूवीच्या काळी 
िवास फारतर कथन केला जायचा, पण त्याचे वेगळे सौंदयगयुक् त लेखन व्हायचेच अशातला भाग 
दृष्टोत्पत्तीस येत नाही. िवासप्रवियक लेखन घडणे आप्रण ‘िवास’ ही त्या लेखनामागील एक िमुख िेरणा 
असणे हा भाग, अवाचीन कालखंडाने प्रनमाण केलेल्या वैप्रश्वक वृत्तीचा व मानवतावादी युगाच्या संस्कृतीचा 
एक खास वेगळाच प्रवशिे होय असे मला वाटते. आप्रण केलेल्या िवासाचे मनःपूवगक लेखन करणे ही दृष्टी 
खास अवाचीन मानावी लागते. 
 
प्राचीि आनर् अवाचीि प्रवास 
 

प्रब्रप्रटश राज्यकत्यांचे राज्य ित्यक्ष आपल्यावर इ. स. १८१८ पासून आले. तरी इ. स. १८०० पासून 
इंग्रज या भमूीवर हळूहळू व्यापाराप्रनप्रमत्ताने प्रशरकाव करू लागल्याचा इप्रतहास स्वच्छ आहे. या 
राज्यकत्यांनी भारताच्या भमूीवर पाय रोवल्यापासून त्यांच्या कतृगत्वाचा अभ्यास आपल्याकडे सुरू झाला 
असे म्हणता येईल. हा अभ्यास म्हणजे भारतीय मनाची जी ज्ञानलालसा होती, प्रतला इंग्रजी प्रवदे्यने चालना 
प्रमळून भौप्रतक शास्ाचंा अभ्यास वाढला. ज्या कोलंबसाने व इतर धाडसी िवाशानंी जगभर िवास करून 



 
अनुक्रम 

जगाची माप्रहती प्रमळप्रवली, नवे देश शोधून काढले, त्या पािात्त्य संस्कृतीने प्रनमाण केलेल्या भौप्रतक 
िगतीचे व अनेक आियगकारक शोधाचें ज्ञान घेण्याची लालसा भारतीयाचं्या मनात उद भवणे अगदी सहज 
शक्य होते, आप्रण तसेच झाले. भारतीयानंी पािात्त्यप्रवद्या आप्रण संस्कृती याचंा डोळसपणे अभ्यास सुरू 
केल्यामुळे, िवास हा त्या प्रवद्या प्रमळप्रवण्याचा एक आवश्यक भाग होऊन बसला. िाचीन काळी ज्या ज्या 
कारणास्तव िवास घडायचे त्या त्या कारणास्तव अवाचीन काळात ते घडलेच, पण ‘िवास’ हा जीवनाचे 
एक आवश्यक अंग होऊन बसला आहे, याचे सहज दशगन आज होते आहे. उदाहरणाथग, िाचीन काळी 
धार्ममक बाबींसाठी, व्यापारास्तव, धनलाभास्तव, लौप्रककाचे ज्ञान प्रमळप्रवण्यासाठी, परदेश दौत्यकमग, 
इत्यादी अनेक कारणानंी ‘िवास’ घडायचे हे आपण पप्रहल्या िकरणात पाप्रहले आहेच. या सवग कारणासं्तव 
िवास आज घडतो आहेच. 
 

परंतु, ‘िवास’ हे अवाचीन काळात मानवी जीवनाचे व संस्कृतीचे एक आवश्यक अंग होऊन बसले 
आहे. आज आपण मुंबई, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, प्रदल् ली यासंारखी भारतातील महानगरे व तेथील जीवन 
जेव्हा पाहतो, तेव्हा या महानगरातूंन ‘िवास’ हा दैनंप्रदन जीवनाचा एक अपप्ररहायग घटक होऊन बसला 
आहे, असेच प्रदसून येते. ‘एस्. टी’च्या बसेसमुळे खेड्यापाड्यातंील जीवनाचे रागरंग व धागेदोरे एकत्र 
आलेले आहेत. शहरात ‘िवास’ हा जीवनाचा एक अपप्ररहायग घटक होण्याचे िमुख कारण, शहराचंी 
झपा्ाने होत असलेली वाढ आप्रण रद्योप्रगक क्रातंी, हे होय. या रद्योप्रगक वसाहतींमुळे एक वेगळी 
रद्योप्रगक संस्कृती येऊ पाहते आहे. िवासप्रवियक साधनाचं्या सुलभतेमुळे जग इतके जवळ येत चालले 
आहे की, ‘िवास’ हा भारतीय जीवनात पूवीिमाणे नवलाची गोष्ट राप्रहलेला नाही. सवगसामान्य माणूस हाही 
आता दुचाकी, एस्. टी. बस, रेल्वे यातूंन प्रबनधास्तपणे दैनंप्रदन िवास साधतो. श्रीमंत माणूस मोटारींसाठी 
‘क्य ूलावणे’ हा िकार करतो. विाविांनी मोटारकारखाने त्यानंा गाड्या पुरवनू थकतात. 
 

आपल्या भारतात आता पयटगनखाते, राज्यपप्ररवहन मंडळ, रेल्वेखाते, प्रवमानवाहतूक िचडं 
िमाणात वाढली आहे. ती एवढी की, स्वातंरयोत्तर कालात, भारतीय िजासत्ताक राज्यात, त्या त्या 
खात्यासाठी एक सकवा अनेक स्वतंत्र मंत्री नेमले जातात; आप्रण लाखो देशी वा परदेशी िवासी, त्याचं्या 
िवासाची तयारी, व त्याचं्यासाठी सुखसोयी साधल्या गेलेल्या प्रदसतात. 
 

भारतीय संस्कृतीचे दशगन देणारी स्थळे, िदेश, प्रकल् ले, प्रनसगगरम्य प्रठकाणे, प्रशल्पकला, 
वास्तुकला, एका वेगळ्या रप्रसक दृष्टीने साभंाळली जातात. या पुरातन भारत देशाचे वैभव पाहण्यासाठी व 
नवे प्रनमाण करण्यासाठी िवास हा भारतीय जीवनाचे एक आवश्यक अंग होऊन बसला असल्यास नवल 
नव्हे. सरकारी पातळीवर पयगटनाचे हे ियत्न चालू असतानाच तीथगयाते्रप्रनप्रमत्त व आनंदािीत्यथग सहली 
काढणाऱ्या खाजगी िवासी कंपन्याही आपले कायग करीत आहेत, याचे दशगन आपल्याला दैनंप्रदन 
वतगमानपत्रातील जाप्रहरातींवरून सहजपणे होते. या कंपन्या मोटार, रेल्वे, आगबोटी वा प्रवमाने यातूंन देशी 
व परदेशी िवाससोयी उपलब्ध करून देत असतात. अनेक िवासी त्याचा लाभ उठवतात. आजच्या 
प्रवज्ञानप्रनष्ठ संस्कृतीने िवास ही मानवी मनाची एक स्वाभाप्रवक गरज बनप्रवली आहे यात संशय राहात 
नाही. 
 
 
 
 



 
अनुक्रम 

ज्ञािदािाची व ज्ञािग्रिर्ाची पे्ररर्ा 
 

या सवग प्रववेचनाच्या पाश्वगभमूीवर, अवाचीन कालखंडातील िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीमागील 
िमुख िेरणाचें दशगन घेतल्यास, िारंभकाळी ज्ञानदानाची व ज्ञानग्रहणाची िेरणा वाढीला लागली आहे हे 
स्पष्ट प्रदसेल. इ. स. १८०० ते १८७४ आप्रण पुढे काही काळापयंत िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीची ही एक 
िमुख िेरणा आहे, हे खालील गं्रथाचं्या प्रनर्ममतीवरून स्पष्टपणे प्रदसून येईल. 
 

(१) प्रशळाछाप िेसमध्ये छापलेले श्री. नाना नारायण यांचे ‘इंललंड देशाचे वणगन’, मुंबई, इ. स. 
१८३५. (२) श्री. शामराव मोरोजी याचें ‘काशीिकाश म्हणजे महायात्रावणगन’, मुंबई, शके १७७४. (३) श्री. 
जगन्नाथ प्रवठोबा क्षत्री याचें ‘गोकणग महाबळेश्वराचे याते्रिकरणी वृत्तातं’, मुंबई, इ. स. १८६३. (४) श्री. 
भास्कर हप्रर भागवत यानंी भािातंप्ररत केलेले ‘इंललंडातील िवास’, मूळ लेखक: करसनदास मूळजी, इ. 
स. १८६७. (५) श्री. गणपत मोरोबा प्रपतळे याचें ‘राणीचे पुस्तक’, मुंबई, इ. स. १८७१. (६) हप्रर गणेश 
पटवधगन याचें ‘काशीयात्रा’ पुणे, इ. स. १८७२. (७) पपं्रडता रमाबाई याचंा ‘इंललंडचा िवास’ भाग १ ला, 
मुंबई, इ. स. १८८३. (८) श्री. गणेश सदाप्रशव लेले याचंा ‘तीथगयात्रािबधं’, नाप्रसक, इ. स. १८८५. (९) 
पपं्रडता रमाबाई याचंा ‘युनायटेड स्टेटस् ची लोकग्स्थती आप्रण िवासवृत्त’, भाग पप्रहला, मुंबई, इ. स. 
१८८९. (१०) श्री. रा. भ. पावगींचा ‘प्रवलायतचा िवास’, भाग १ ला, पुणे, इ. स. १८८९. (११) श्री. गोसवद 
बाबाजी जोशी याचें ‘गेल्या तीस विांपूवीचे लोक व त्यांच्या समजुती अथवा माझ्या िवासाची हकीकत 
(रोजप्रनशी)’, बडोदे, इ. स. १८९६. (१२) श्री. गो. बा. जोशी याचंा ‘थोडासा िवास’, बडोदे, इ. स. १८९१ 
(१३) श्री. रा. भ. पावगीचा ‘प्रवलायतचा िवास’, भाग २, इ. स. १८९२. (१४) श्री. गो. बा. जोशी याचंा 
‘लाहोरचा िवास’, इ. स. १८९५. (१५) श्री. बळवंत गगंाधर प्रटळक याचें ‘मद्रास, प्रसलोन व ब्रह्मदेश 
येथील िवास’, पुणे, १९००. (१६) श्री. यादव शंकर वावीकर याचें ‘दोनश ेविांपूवी परृ्थ्वीिदप्रक्षणा करणाऱ्या 
एका िवाशाचे सहदुस्थानातील िवासवृत्त’ (इंग्रजीवरून आधाप्ररत), कोल्हापूर, १९०१. 
 

अशा काही मोजक्या िवासवृत्ताचें हेतू पाप्रहल्यास व त्याचं्या िास्तप्रवकातूंन त्या त्या लेखकाचंी 
व्यक् त झालेली भपू्रमका तपासून पाप्रहल्यास, या िवासलेखनामागे ज्ञानग्रहणाची व ज्ञानदानाची िेरणाच 
िमुख आहे असे प्रदसेल. दुसरे म्हणजे, उपरोक् त सवग गं्रथ अत्यंत महत्त्वाची व उपयोगी अशी, त्या त्या 
िवासाबद्दल, त्या त्या देशाबद्दल वा स्थळाबंद्दल माप्रहती पुरप्रवतात. त्यावेळच्या वाचकाचंी ती मोलाची गरज 
होती. त्यातंील काही िवासगं्रथ चागंले साप्रहग्त्यक गुण दाखप्रवणारेही आहेत. 
 

िाचीन मराठी साप्रहत्यात ऋप्रद्धपूरवणगनासारखे लेखन धार्ममक सकवा आध्याग्त्मक िेरणेतून प्रनमाण 
झालेले प्रदसेल. परंतु अवाचीन कालखंडातील लेखन िामुख्याने ऐप्रहक समृद्धीच्या मूल्यानंा सामोरे जाऊन 
झाले आहे. याचे िमुख कारण, हा कालखंडच मुळी राष्ट्रीय उत्थानाचा, िबोधनाचा कालखंड मानला 
जातो. म्हणूनच साप्रहत्यािारे समाजिबोधन हा हेतू त्यात स्वच्छ प्रदसतो आप्रण या दृष्टीने या गं्रथातूंन 
बऱ्याचदा पयगटनाचे महत्त्व प्रवशद करून सापं्रगतलेले आढळते. करसनदास मूळजींचा ‘इंललंडातील 
िवास’, पपं्रडता रमाबाईंची दोन्ही िवासवणगने, लोकमान्याचें मद्रास, प्रसलोन व ब्रह्मदेश येथील 
िवासावरील व्याख्यान, श्री. वावीकराचं्या गं्रथाला जोडलेला पयगटनाचे महत्त्व पटप्रवणारा प्रनबधं, ही याची 
उत्तम उदाहरणे मानता येतात. या कालात जे िवासलेखन झाले, त्यात िवासप्रवियाचे महत्त्व लोकानंा 
पटवनू देणे आप्रण िवासाला उद्युक् त करणे, हा भाग िथमदशगनी महत्त्वाचा होता यात संशय नाही. त्यामुळे 
िवासाला उद्युक् त करणारा कालखंड असेच या कालखंडाचे वणगन करावे लागेल. 



 
अनुक्रम 

भाषांतराची पे्ररर्ा 
 

याबरोबरच या कालखंडात इंग्रजी व परकी भािातूंन िवासप्रवियक महत्त्वाच्या गं्रथाचंी भािातंरे 
करण्याची िेरणाही प्रदसून येते. उदाहरणाथग, वरील गं्रथातंील ‘इंललंडातील िवास’ हा िख्यात गं्रथ, भा. ह. 
भागवतानंी मूळ गुजराथीवरून भािातंप्ररत केल्याने मराठीतील िवासलेखनात खूप मोलाची भर पडली 
आहे. अवाचीन कालातील याची ठळक उदाहरणे म्हणून, श्री. काकासाहेब कालेलकराचंी बहुतेक 
िवासवणगने मूळ गुजराथीवरून, िेमाबाई कंटक, भाऊ धमाप्रधकारी, नरेश मंत्री, माधव सावंत, वामन 
चोरघडे इत्यादींनी भािातंप्ररत केलेली आहेत. त्यामुळे मराठीतील िवासवणगनपर वाङ मयाच्या शाखेत 
मोलाची भर पडलेली प्रदसून येते. या भािातंराच्या िेरणेपाठीमागे दुसऱ्या भािेतील समृद्ध ज्ञानसाठा व 
वाङ मयधन आपल्याही भािेत आणावे, हा हेतू स्पष्ट प्रदसून येतो. 
 

ही परंपरा इ. स. १९६५ पयंत चालू असल्याचा पुरावा पुढील काही गं्रथावंरून सहज कळून येतो : 
(१) ते ‘अप्रवस्मरणीय प्रदवस’, ले. प्रलप्रडया ककग , अनु. गं. भा. प्रनरंतर, इ. स. १९५६. (२) ‘ते झुंजार 
िवासी’, ले. फ्राग्न्सस पाकग मन, अनु. मंगेश पाडगावकर, इ. स. १९६४. (३) ‘पाप्रकस्तान’, ले. बी. जी. 
वगीस, भािातंर ज. ग.ं करंदीकर, इ. स. १९६५. 
 

भािातंराच्या या िेरणेतून, परकी भािातूंन उपलब्ध असलेली िवासवणगने आपल्या भािेत 
आणल्याची ितीती वरील गं्रथावरून प्रनप्रितपणे येईल. परंतु त्यापाठीमागे अन्य हेतूही असतात. 
उदाहरणाथग, ‘पाप्रकस्तान’ वरील श्री. वगीस याचा गं्रथ सवगसामान्य वाचकास आधुप्रनक पाप्रकस्तानची 
सहजच ओळख करून देईल सकवा श्रीमती प्रलप्रडया ककग  या अमेप्ररकन मप्रहलेने रप्रशयन समाजाचे केलेले 
प्रनरीक्षण खास वेगळे वाटेल. ‘ते झुंजार िवासी’ या फ्राग्न्सस पाकग मनच्या ‘धी ऑरेगॉन रेल’ वरून, 
पाडगावकरानंी साधलेल्या अनुवादाआधारे, पाकग मनबरोबर, अमेप्ररकन इप्रतहासाची स्मृती प्रजवंत ठेवल्याचा 
साक्षात्कार नक् की घडेल, असेच हे अनुवाद सरस उतरले आहेत. 
 

साराशं, िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीमागील भािातंराची िेरणा ही पूवीपासून, आजवर चालत 
आलेली एक महत्त्वाची िेरणा आहे यात संशय राहात नाही. 
 
ज्ञाि व मिोरंजि 
 

ज्ञान व मनोरंजनाच्या हेतूने िेप्ररत होऊन, गो. प्रच. भा्ाचंी िवासवृत्तमाला अवतरल्याचे स्पष्ट 
प्रदसते. त्यामागे लेखकाची वाचकानंा िवासाला उद्युक् त करण्याची दृष्टी पुढील शब्दातं व्यक् त होते. “हे 
लहानसे पुस्तक काश्मीरचे साग्र वणगन नव्हे हे उघड आहे, तर ते हातखाबंासारखे (Sign-post) आहे. या 
खाबंाकडे पाहून काश्मीर पाहण्याची वाचकासं जर उत्कट इच्छा उत्पन्न झाली, तर हे पुस्तक प्रलप्रहण्याचे 
साथगक झाले असे मी समजेन.”असे लेखक म्हणतात ते साथग ठरते. पाप्रहलेल्या िदेशाचे ज्ञान प्रमळवावे, मन 
रमवावे या िेरणेतून िा. गो. प्रच. भाटे आपली िवासवृत्तमाला प्रलप्रहतात असे प्रदसेल. 
 
 
 
 



 
अनुक्रम 

धार्ममक (हकवा आध्याक्त्मक) पे्रररे्तूि 
 

तसेच, अवाचीन कालखंडातील भारतीय मन मूलतः धार्ममक भावनेतूनसुद्धा िवासाला प्रनघताना 
प्रदसते. या मूळच्या अध्यात्मिवण मनाला तीथगयात्राचंी माप्रहती देण्याच्या हेतूने श्री. शामराव मोरोजी यांची 
‘काशीिकाश म्हणजे महायात्रावणगन’ सकवा जगन्नाथ प्रवठोबा क्षत्री याचें ‘गोकणग महाबळेश्वराचे याते्रिकरणी 
वृत्तातं’ सकवा नेरळकर फडके शास्ींची ‘तीथगयात्रा, भाग १ ते ४’ प्रनघालेल्या प्रदसतात तशी लहानमोठी 
तीथगस्थळाचंी यात्रावणगने करणारी अनेक िवासपर पुस्तके याही कालखंडात प्रनघालेली दातेसूचीच्या 
आधारे दाखप्रवता येतात. परंतु ‘तीथगयात्रा-िबधं’ हा लेलेशास्ींचा गं्रथ या तीथगस्थळाचंी माप्रहती देण्याच्या 
दृष्टीने अव्वल दजाचा मानावा लागतो. या गं्रथाचा ‘चप्ररत्रनायक’ अध्यात्मिवण मनाचा वाटतो. तीथगयात्रा 
त्याच्या चप्ररत्राशी पयायाने मनाशी प्रनगप्रडत असलेला एक अप्रवभाज्य घटक आहे. 
 

या दृष्टीने श्री. गणेशशास्ी लेले यानंी या गं्रथाला प्रलप्रहलेल्या िस्तावनेची पप्रहली तीन पाने 
चागंलाच िकाश टाकतात. लेखक म्हणतो, “...अण्णासाहेब यानंी केलेल्या तीथगयात्रा इत्यादी हा त्याचें 
चप्ररत्रातील सारभतू व प्रवशिे महत्त्वाचा भाग आहे, असे समजून त्या संबधंाचा एक लहानसा वेगळाच गं्रथ 
प्रलहावा असे मनात आणून आम्ही त्याचे साप्रहत्य जमा केले...” (पाहा, ‘तीथगयात्रा-िबध’, दु. 
आ.,िस्तावना, पान १२) 
 

यािमाणेच, ‘पूवगपीप्रठका’ या चप्ररत्रपर िकरणामध्ये पान ५ वर आपल्याला अशी गोष्ट कळते की, 
“असा प्रवपरीत िकार घडून आल्यामुळे रघुनाथराव यासं अत्यंत अप्रनष्ट अशा दोन गोष्टी घडल्या. एक तर 
प्रिय पत्नीचा प्रवयोग आप्रण दुसरी अग्लनहोत्राचा प्रवच्छेद. अशा कारणाने रघुनाथराव याचें प्रचत्त अत्यंत 
उदास होऊन िपचंातून उठल्यासारखे झाले, सवगदा मनाची व्यग्रता होऊन स्वस्थतेने कालक्रमणा होईना 
आप्रण रातं्रप्रदवस मनाला हुरहुर वाटू लागली!...अशी उदासीनता आप्रण प्रखन्नता झाली असता रघुनाथराव 
याचें मनात असा प्रवचार आला की, काही प्रदवस उत्तर सहदुस्थानात देशाटन करून तीथगयात्रा कराव्या 
म्हणजे प्रठकप्रठकाणचे चमत्कार दृष्टीस पडून मनाचे रंजन होईल आप्रण तेणेकरून दुःखाचा प्रवसर पडेल!” 
 

यावरून ‘तीथगयात्रा-िबधं’ या गं्रथाची िेरणा आध्याग्त्मक सकवा धार्ममक आहे असे प्रदसेल. आप्रण हा 
िवास चप्ररत्रनायकाच्या जीवनाशी संबपं्रधत असलेला एक िमुख घटक आहे असे कळते. या दृष्टीने पान 
एकवरील गं्रथाची छोटी सुरवातही या आध्याग्त्मक िेरणेवर िकाश टाकणारी आहे. 
 
नियतकानलकांद्वारे नमळालेल्या पे्ररर्ा 
 

वतगमानपत्राच्या सपादकानंी सकवा माप्रसकाच्या संपादकानंी प्रलहायला िवृत्त केले म्हणूनही 
अवाचीन मराठीत िवासलेखन घडले आहे. म्हणूनच या िकारच्या वाङ मयप्रनर्ममतीत प्रनयतकाप्रलकाचंा 
फार मोठा वाटा आहे असे म्हणता येते. ही िथा आजही चालू आहे. िवासलेखाला खास जागा देऊन 
छापणे, छापलेल्या लेखाचें पुढे पुस्तक तयार होणे, याबाबत ‘मनोरंजन’ माप्रसकाचे मान्यवर संपादक श्री. 
का. र. प्रमत्र, ‘केसरी’चे संपादक न. प्रच. केळकर, ‘प्रकलोस्कर’ माप्रसकाचे संपादक शंकरराव प्रकलोस्कर 
आप्रण मुकंुदराव प्रकलोस्कर, ‘सत्यकथे’चे संपादक प्रव. पु. भागवत हे महत्त्वाचे ठरतात. आप्रण असे लेखन 
करण्यामध्ये िा. गो. प्रच. भाटे, पावगतीबाई प्रचटनवीस, श्री. रा. प्रटकेकर, स्वतः न. सच. केळकर, रा. भ. 



 
अनुक्रम 

पावगी, िा. अनंत काणेकर, श्री. पु. ल. देशपाडें, रा. प्रभ. जोशी याचें व अनेकांचे िवासलेखन घडल्याचा 
पुरावा प्रमळतो. 
 

गो. प्रच. भाटे म्हणतात, “ज्या माझ्या दूरदूरच्या िवासाचंी सप्रचत्र वणगने मी माप्रसक ‘मनोरंजना’त 
प्रलप्रहली...िथमतः जेव्हा हे वणगनात्मक लेख त्या माप्रसकात येऊ लागले, तेव्हा ते बरेच लोकप्रिय झाले व 
याचे एक ित्यंतर म्हणजे असल्या लेखाचें अनुकरण होऊन सप्रचत्र िवासवृत्तपर लेख हे हल् ली मराठी 
माप्रसक पुस्तकाचें एक आवश्यक अंग होऊन बसले...” (‘माझा उत्तर सहदुस्थानचा िवास’, िस्तावना) 
 

पुढे श्री. भा्ानंी सरदारगृहात भेटलेल्या िवासी वाचकाचा प्रकस्सा देऊन आपले लेख त्याला 
माप्रहतीच्या दृष्टीने कसे उपयोगी पडले याची हकीकत प्रदली आहे. यावरून मराठी प्रनयतकाप्रलकानंी 
िवासवणगनपर लेखनाला लावलेला हातभार स्पष्ट प्रदसतो. श्री. भाटे यांची माप्रहती देण्याची पद्धत अचूक व 
शास्शुद्ध असल्याचे कळते आप्रण या लेखानंा पुस्तकरूपात िकाप्रशत करण्यासाठी परवानगी प्रदल्याबद्दल व 
प्रचत्राचें छापही जसेच्या तसे प्रदल्याबद्दल श्री. प्रमत्रासंारखे संपादक धन्यवादास पात्र ठरतात हे कळते. 
 

दुसरे उदाहरण म्हणजे श्री. न. सच. केळकर याचें ‘प्रवलायतची बातमीपते्र’. हे पुस्तक म्हणजे“ 
‘केसरी’िारे िथम िप्रसद्ध झालेली माझी प्रवलायतची बातमीपते्र एकत्र करून या पुस्तकात छापली 
आहेत.”असे खुद्द केळकरानंीच त्या पुस्तकाच्या िस्तावनेत नमूद करून ठेवल्याचा पुरावा स्पष्ट आहे. 
 
वतणमािपत्रासाठी प्रवासलेखि 
 

पण याबरोबरच, श्री. न. सच. केळकराचं्या िेरणेने ‘केसरी’ सारख्या वतगमानपत्रासाठी लेखरूपाने 
सकवा िवासपत्राचं्या रूपाने झालेले लेखन म्हणजे श्री. श्री. रा. प्रटकेकर याचें होय. श्री. प्रटकेकराचंी, (१) 
‘मुसलमानी मुलखातली मुशाफरी’, (२) ‘ब्रह्मी वंडाळीचे ब्रह्मपुराण’, (३) ‘ससहाला शह’ या पुस्तकाचंी 
प्रनर्ममती‘केसरी’च्या एका ‘िवासी िप्रतप्रनधी’ची आहे. तसेच, मुशाफर सकवा प्रफरस्त्याच्या भपू्रमकेतून, श्री. 
प्रटकेकरानंी नागपूरच्या ‘महाराष्ट्रा’त व मुंबईच्या ‘िभात’मध्ये त्याचंी िप्रसद्ध झालेली िवासपते्रही ‘ब्रह्मी 
बडंाळीचे ब्रह्मपुराण’ या पुस्तकात समाप्रवष्ट केलेली प्रदसून येतात. (पाहा, ‘मंगलाचरण’, पान १४) 
‘ससहाला शह’ आप्रण ‘मुसलमानी मुलंखातली मुशाफरी’ हे दोन्ही गं्रथ ‘केसरी’च्या िवासी िप्रतप्रनधीचे 
आहेत. ‘ससहाला शह’ या पुस्तकाला श्री. केळकरानंी प्रलप्रहलेल्या िस्तावनेत, पान ३ व ४ वर श्री. 
प्रटकेकराचं्या ित्यक्ष िवासाची माप्रहती येते. तसेच, ‘मुसलमानी मुलखातली मुशाफरी’ या गं्रथाच्या 
नावाखाली ‘केसरीच्या िवासी िप्रतप्रनधीची पते्र’ असेच छापलेले आढळते. 
 

रा. भ. पावगींचा ‘प्रवलायतचा िवास’ भाग १–२ ही पुस्तके व त्यातील हकीकत िथम ‘केसरी’तून 
िकाप्रशत होत होती. ती पुस्तकरूपात िकाप्रशत करावी, अशा वाचकाचं्या सूचनेवरून, आयगभिूण 
छापखान्याच्या व्यवस्थापकानंी श्री. ह. ना. गोखले यानंी छापून िप्रसद्ध केल्याचे िस्तावनेवरून स्पष्ट होते. 
म्हणजे या पुस्तकाचं्या प्रनर्ममतीत ‘केसरी’ सारख्या मातब्बर वतगमानपत्राचा वाटा कसा महत्त्वाचा आहे हे 
कळते. 
 
 
 



 
अनुक्रम 

मानसकांकडूि नमळालेल्या पे्ररर्ा 
 

यािमाणेच, िा. अनंत काणेकराचें ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ हे िख्यात िवासवणगन िथमतः 
पत्ररूपाने ‘प्रकलोस्कर’ माप्रसकात क्रमशः अवतरले. याबाबत त्यावेळचे ‘प्रकलोस्कर’ माप्रसकाचे संपादक 
श्री. शं. वा. प्रकलोस्कर म्हणतात, “सहदुस्थानचा प्रकनारा सोडल्यावर रप्रशयातून परत वाटेला लागेपयंत 
काणेकरानंी प्रतकडून पाठप्रवलेले वणगन ‘प्रकलोस्कर’ माप्रसकातून त्या सालीच िप्रसद्ध झाले होते. त्या 
वणगनाच्या भरीला आणखी काही नवा मजकूर घालून आज हे ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ पुस्तक 
आपल्यापुढे येत आहे.” (पाहा, च. आ.,िास्ताप्रवक, पान ६) 
 

यासाठी दुसरे िख्यात उदाहरण पु. ल. देशपाडें याचं्या ‘अपूवाई’ व ‘पूवगरंग’ या दोन िवासवणगनांचे 
घेता येईल. ही िवासवणगने िथम क्रमशः लेखरूपाने ‘प्रकलोस्कर’ माप्रसकातून अवतरली, याबाबत लेखक 
श्री. पु. ल. देशपाडें याचें ‘अपूवाई’चे बोलके िास्ताप्रवक साक्ष आहेच. तसेच, ‘पूवगरंगा’च्या िास्ताप्रवकात ते 
म्हणतात, “मी िवासाला प्रनघणार असल्याची कुणकुण सवाआधी मुकंुदराव प्रकलोस्करानंा लागते... ते 
‘प्रकलोस्कर’ माप्रसकाची पाने राखून ठेवतात...” 
 

याचा अथग, प्रनयतकाप्रलके सकवा माप्रसके काही प्रनप्रित िमाणात तरी, िवासवणगनकारानंा 
िवासलेखन करण्यासाठी उद्युक् त करतात, िेरणादायक ठरतात हे प्रनप्रित. दुसरे म्हणजे आपल्या 
लेखनाचा कुणीतरी वाचक आहे, चाहता आहे, सकवा रप्रसक आहे याची जाण अवाचीन काळात या 
प्रनयतकाप्रलकानंी लेखकाचं्या मनात प्रनमाण केलेली स्पष्ट प्रदसून येते. लेखक आप्रण वाचक याचंा 
हृद्यसंवाद साधून, लेखकाने प्रलप्रहलेले िवासवणगन वाचकापंयंत सकवा रप्रसकापंयंत पोचप्रवण्याच्या िमुख 
माध्यमाचे कायग या प्रनयतकाप्रलकानंी केले असे म्हणावयास ित्यवाय नाही. 
 

आजही हे सवग कायग चालू असून, वतगमानपते्र, माप्रसके, आकाशवाणी यावंरूनही िवासवणगने रप्रसक 
वाचकापंयंत वा श्रोत्यापंयंत पोहोचप्रवली जातात हे आपण रप्रसक या नात्याने पाहतोच. 
 
राष्रवादाच्या पे्रररे्तूि प्रवासलेखि 
 

या भारतभमूीच्या भक् तीतून वा राष्ट्रवादी वृत्तीतून िवासवणगने प्रलप्रहल्याची िेरणा, आपल्याला 
बहुतेक िवासलेखकाकंडून प्रमळाल्याची अनेक उदाहरणे या काळातच सापडतात. हा राष्ट्रवादच, वर 
उल् लेप्रखलेल्या पपं्रडता रमाबाई, रा, भ. पावगी, करसनदास मूळजी, साप्रहत्यसम्राट केळकर, लोकमान्य 
प्रटळक, श्री. रा. प्रटकेकर, िा. काणेकर, पु. ल. देशपाडें याचं्याही लेखनापाठीमागे आहे. या 
लेखकािंमाणेच, आचायग काका कालेलकर याचें व डॉ. वसंत अवसरे याचें लेखन एका राष्ट्रवादी 
प्रवचारसरणीतून व भारतभक् तीतून झाल्याचे स्पष्ट प्रदसते. श्री. कालेलकराचंी खालील पुस्तके व त्यातंील 
काहींची िास्ताप्रवके याचा स्पष्ट पुरावा देतात : (१) ‘लोकमाता अथात भारतविातील नद्याचें वणगन’, इ. स. 
१९३८, ले. काका कालेलकर, (२) ‘प्रहमालयातील िवास’, अनु. भाऊ धमाप्रधकारी, इ. स. १९३९, (३) 
‘आमच्या देशाचे दशगन’, अनु. वामन चोरघडे, इ. स. १९४३, (४) ‘भग्क् तकुसुमे’, अनु. वामन चोरघडे, इ. 
स. १९४४, (५) ‘लाटाचें ताडंव’, अनु. वामन चोरघडे, इ. स. १९४५, (६) ‘जीवनलीला’, अनु. नरेश मंत्री, 
इ. स. १९५८, (७) भारत-दशगन’, खंड पप्रहला, ‘महाराष्ट्र भमूी’, इ. स. १९६१, (८) ‘भारत-दशगन’, खंड 
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दुसरा – दप्रक्षण भारत, इ. स. १९६१, (९) ‘भारत-दशगन’, खंड प्रतसरा, मध्य व उत्तर भारत, इ. स. १९६२, 
(१०) ‘भारत-दशगन’, खंड चौथा, प्रहमप्रशखराचं्या साप्रन्नध्यात, इ. स. १९६६. 
 

या गं्रथाचं्या आधारे आपल्याला असे प्रनप्रित म्हणता येते की, श्री. कालेलकराचं्या 
िवासलेखनामागील िमुख िेरणा राष्ट्रभक् तीची आहे. या पुरातन भारत देशातील स्थळाचें, पवगताचें, नद्याचें 
दशगन, काका एका रप्रसक वैष्ट्णवाच्या व भारतभक् ताच्या भपू्रमकेतून स्वतः घेतात व वाचकानंा घडप्रवतात. 
आप्रण हा देश ित्यक्ष डोळ्यानंी पाहावा, पायानंा त्याची पप्रवत्र धूळ लागून मन पप्रवत्र व प्रवशाल व्हावे, अशी 
रप्रसक वाचकाचंी इच्छा होते. 
 

िवास करण्याबद्दल व िवासप्रवियक वाङ मयप्रनर्ममतीबद्दल काका म्हणतात, “...मी आशा करतो 
की, महाराष्ट्राचे, त्याचिमाणे साऱ्या सहदुस्थानचे तरुण िवासाचे महत्त्व अप्रधकाप्रधक समजू लागतील, 
चहूप्रदशानंा प्रफरून येऊन देशाचे, तसेच देशबधंूंचे अवलोकन करतील, आप्रण भारतभक् तीने ओथंबलेली 
अशी अनेक िवासवणगने िप्रसद्ध करून स्वभािेला शृंगारतील. मातृभमूीचे आप्रण मातृभमूीच्या असंख्य 
बालकाचें अनेक रीतींनी दशगन घेऊन त्याचें वणगन करणे ही एक पूजाच आहे. या पूजेचे िथम पुष्ट्प म्हणून या 
लेखमालेचे स्मरण थोडे प्रदवस राप्रहले तरी प्रतचे साथगक झालेसे मी मानीन...’(‘प्रहमालयातील िवास’, प. 
आ.,इप्रतहास, पान ३) 
 

वरील अवतरणात श्री. कालेलकराचंी राष्ट्रभक् ती वा भारतपूजा चागंलीच व्यक् त होते आप्रण त्याचं्या 
िवासलेखनामागील राष्ट्रवादी िेरणेचे दशगन होते. 
 

त्याचिमाणे डॉ. वसंत अवसरे याचं्या ‘लाल नदी...प्रनळे डोंगर’ या गं्रथाची पु. ल. देशपाडें यानंी 
प्रलप्रहलेली िस्तावना व िकरणाचंी नावे वाचली तरी डॉ. अवसरे याचं्या राष्ट्रवादी िेरणेचे दशगन होईल. 
िकरणे २, ३, ५, ७, ९, १०, ११ ते १७ वाचल्यानंतर प्रवप्रशष्ट राष्ट्रवादी िेरणेतून ती लेखकाने प्रलप्रहली 
आहेत असे प्रदसेल. आसामच्या बाजूने भारतीय उत्तर सरहद्दीच्या रक्षणाबाबत व्यक् त केलेले प्रवचार ज्वलंत 
वाटतील. ‘सरहद्दी’च्या रक्षणाबाबत अप्रभनव योजना माडंताना ते म्हणतात, “...मनात आले िथम 
नेफातील टोळ्याचंी अप्रलप् तता नाहीशी करून त्याचे भारतीयीकरण लवकर व प्रनप्रित पावले टाकून 
करावयाला पाप्रहजे. तसे करताना ग्रामोफोन, रेप्रडओ, प्रचत्रपट, प्रमळेल त्या साधनांचा उपयोग करीत 
भारताने प्रवप्रजगीि ूवृत्तीने या गोष्टींवर आपले सामर्थ्यग कें प्रद्रत केले पाप्रहजे...” (प. आ. पाने, १२५–१२६) 
 

उपरोक् त अवतरणात डॉ. अवसरे याचंी राष्ट्रभक् ती चागंली ित्ययाला येते असे म्हणावयास हरकत 
नाही. 
 
आपला प्रवासािुभव पुढील नपढीला कळावा 
 

‘माझा िवास’ या पुस्तकाचे लेखन, आपला िवासानुभव पुढील प्रपढीला कळावा, याही िेरणेतून 
घडल्याचा पुरावा आपल्याला प्रमळू शकतो. याबाबत, ‘माझा िवास’ या गं्रथाचे कते प्रवष्ट्णुभट गोडसे 
वरसईकर याचें अल्पचप्ररत्र, िा. न. र. फाटक संपाप्रदत ितीला जोडले आहे. [प्रवष्ट्णुभट गोडसे, ‘माझा िवास’, संपा. 

न. र. फाटक, प्रत. आ., पुणे, १९६१, पृ. २५ ते ३२.] त्यात म्हटले आहे, “...प्रनदान आज तरी प्रवष्ट्णुभटजी हे एकटेच 
आपले अनुभव कागदावर उतरून ठेवणारे प्रदसतात. त्यानंी हे प्रलखाण, आपल्या वंशजानंा झाला िकार 
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समजण्याचे साधन व्हावे, या दृष्टीने केले आहे. सुना, लेकी, मुले समजूतदार वयाची झाल्यावर त्यांना 
प्रवष्ट्णुभटजींनीप्रलप्रहलेला मजकूर वाचून दाखप्रवण्याचा क्रम प्रकत्येक मप्रहने ठेवला होता. आधी मजकूर 
प्रलहून काढावयाचा आप्रण दुसऱ्या प्रदवशी तो दुपारची वामकुक्षी आटोपल्यावर जमलेल्या मंडळींपुढे 
वाचावयाचा, हा क्रम सुमारे सहा मप्रहन्यानंी शवेटास गेला...” (‘माझा िवास’, प्रत. आ.,पाने २५ ते ३२, 
पान २६) 
 

यावरून प्रवष्ट्णुभटजींच्या लेखनामागे आपला िवासानुभव पुढील प्रपढीला कळावा या िेरणेतून 
िथम, ‘माझा िवास’ या िख्यात गं्रथाचे लेखन झाल्याचा पुरावा प्रमळतो. 
 
राजकीय, आर्मर्क व सामानजक पनरक्स्र्तीचे वास्तवनचत्रर् 
 

तसेच, राजकीय, आर्मथक व सामाप्रजक पप्ररग्स्थतीचे वास्तवप्रचत्र रेखाटावे, या िेरणेतूनही काही 
वेळा िवासलेखन घडले आहे. याचा पुरावा पपं्रडता रमाबाई, श्री. रा. प्रटकेकर, डॉ. वसंत अवसरे, वा. भ. 
कर्मणक, व िा. भ. कर्मणक इ. लेखकांचे िवासवणगन घडल्याचा पुरावा स्पष्ट आहे. उदाहरणाथग, 
‘लोकशाहीचे माहेर’ हे डेन्माकग वरील श्री. वा. भ. कर्मणकांचे िवासवणगन ‘समाजप्रनरीक्षकाची जणू दैनंप्रदनी’ 
वाटेल. श्री. प्रटकेकरानंी ‘ब्रम्ही बडंाळीचे ब्रह्मपुराण’ कथन करताना, तेथील राजकीय डावपेच, आर्मथक 
दृप्रष्टकोणातून समाजाची प्रपळवणूक कशी करतात, याची आकडेवारी देऊन केलेली मीमासंा कोणासही 
स्पष्ट प्रदसावी. आप्रण त्यामुळे प्रब्रप्रटशाचं्या कुप्रटल व स्वाथी राजकीय नीप्रतमत्तेवर चागंलाच िकाश पडावा. 
पपं्रडता रमाबाईंनी अमेप्ररकन जीवनातील लोकशाहीचा महामंत्र, हा अमेप्ररकन लोकानंा सुखाकडे व 
समृद्धीकडे कसा नेतो आहे, त्याचे स्पष्ट प्रचत्र काढले आहे. अमेप्ररकेची समृद्धी आकडेवारी देऊन त्यांनी 
पटप्रवली आहे. 
 
आत्मानवष्काराच्या प्रबळ पे्रररे्तूि 
 

िवासप्रवियक अनुभव हाही एक अनुभव आहे. हा अनुभव आपण घेतला. जे आपण पाप्रहले व 
अनुभवले ते दुसऱ्यास सागंावे, ही िेरणा मानवी मनाची एक मूलभतू िेरणा आहे. अशा आत्माप्रवष्ट्काराच्या 
िबळ िेरणेतून झालेलेिवासलेखन अस्सल कलाकृतीचे गुण दशगप्रवणारे होत असते. मूलतः अशा जाप्रणवेने 
झालेले िवासलेखन वाङ मयिकाराची वाङ मयिकार म्हणून यशस्वी वाटचाल दाखप्रवणारे ठरते. आपल्या 
मराठी वाङ मयात पपं्रडता रमाबाई, गोडसेभटजी, काकासाहेब कालेलकर, िा. अनंत काणेकर, रा. प्रभ. 
जोशी, गंगाधर गाडगीळ, पु. ल. देशपाडें आप्रण िभाकर पाध्ये इत्यादी लेखकाचें िवासलेखन 
आत्माप्रवष्ट्काराच्या िबळ िेरणेतूनही झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवते, आप्रण त्यामुळेच त्याचं्या िवासवणगनपर 
लेखनाला चागंल्या साप्रहत्यकृतीचा दजा िाप् त झाला आहे, ही गोष्ट नाकारता येत नाही. 
 
सौंदयणगािाची पे्ररर्ा 
 

तसेच, एखादा देश, िातं, स्थळ, प्रतथला प्रनसगग, िवासी मनाला आपल्या सौंदयाने भलू घालतो 
आप्रण तो देश, िातं, स्थळ, प्रतथला प्रनसगगच िवासी लेखकाला िवास करण्यासाठी उद्युक् त करतो. अशा 
वेळी त्या देशाच्या िवासात जाणवलेले सौंदयग प्रटपणे व त्याचे गान या प्रनव्वळ सौंदयगवादी िेरणेतूनही 
िवासलेखन घडू शकते. उदाहरणाथग, ‘तोकोनोमा’ हे श्री. पाध्ये याचें िवासवणगन जपानचे सौंदयगगान 
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करण्याच्या िेरणेतून प्रनमाण झाले आहे. जपानच्या जाणवलेल्या सौंदयाच्या धंुदीत त्याचे लेखन घडले 
आहे, याचा पुरावा िारंभीच्या िकाशकाचं्या पत्रावरून प्रमळतो. 
 

िा. काणेकरानंा धुक्यातील इंललंडिमाणेच उमद्या रप्रशयाचे सौंदयग भलू घालू शकले आहे. श्री. 
गंगाधर गाडगीळाचें ‘सातासमुद्रापलीकडी’ल सौंदयगयुक् त अनुभवच असे आकारबद्ध व उत्कट की ते प्रलहून 
काढणे अपप्ररहायग ठरले आहे, याचे दशगन आपण मागील भागात घेतले आहेच. श्री. काकासाहेब 
कालेलकरानंा भारत देशाचे सौंदयग जागोजाग ित्ययाला येते, असे त्याचं्या िवासवणगनावंरून स्पष्टपणे 
प्रदसून येते. 
 

साराशं, अवाचीन मराठीतील िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीमागील िमुख िेरणाचें धावते दशगन 
घेतल्यावर, आपल्या असे प्रनदशगनास येते की, या िेरणा प्रवप्रवध िकारच्या आहेत आप्रण त्या िेरणामंध्ये 
वेगळेपणा आहे. 
 

तसेच, एखादा िवासगं्रथ, एकाच वेळी प्रवप्रवध िकारच्या िेरणानंा सामोरा जाताना प्रदसतो. अशी 
प्रकमया या वाङ मयिकाराबाबत लीलया घडताना प्रदसून येते. उदाहरणाथग िा. अनंत काणेकरांचे 
‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ हे िवासवणगन एकाच वेळी (१) आत्माप्रवष्ट्काराची, (२) सौंदयगगानाची, (३) 
ज्ञानग्रहणाची व ज्ञानदानाची, (४) ‘प्रकलोस्कर’ माप्रसकािारे लेखनाला उद्युक् त झाल्याची िेरणा सागंू 
शकेल. म्हणजे एकाच वेळी चार िकारच्या िेरणानंा सामोरे जाण्याचा िकार इथे घडून गेला आहे. त्या 
दृष्टीने या गं्रथाचे ‘तात्पयग’ उदाहरणादाखल घ्यावयाला हरकत नाही. मनःपूवगक वाचनानंतर रप्रसकाला 
वरील चार िकारच्या िेरणाचंा ित्यय प्रनप्रित येईल. 
 

❋ 
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–८– 
प्रवासवर्णिे : भाषातंर-युगापासूि 

इ. स. १८८२ पयंत 
 

साप्रहत्यसृष्टीमध्ये कोणत्याही वाङ मयिकाराचा ‘एक वाङ मयिकार’ म्हणून अभ्यास करताना, 
प्रवहंगमावलोकन अनेक दृष्टींनी आवश्यक ठरते. साप्रहत्याचा इप्रतहास हा िप्रतभाशाली लेखकाचं्या 
नवप्रनमाणक्षम िप्रतभाधमाने प्रनर्ममलेल्या साप्रहत्यकृतींचा इप्रतहास असतो. तसेच, त्याचं्या समृद्ध 
व्यग्क् तमत्वाने साकारलेल्या कलाकृतींतून जाणवणाऱ्या व्यग्क् तमत्त्वाचाही तो अभ्यास असतो. ित्येक 
लेखकाचे व्यग्क् तमत्त्व वेगवेगळे असते. म्हणून त्याची लेखनकृती वेगळी वाटते. एक माणूस दुसऱ्या 
माणसासारखा नसतो. तसेच एका लेखकाची िप्रतभा दुसऱ्यासारखी क् वप्रचतच असते. मानवी मनाची, 
माणसामधल्या ‘स्व’ची ही जी पथृगात्मता असते, वेगळेपणा असतो, तो वेगळेपणा लेखकातही असतो. 
त्यामुळे त्याचे लेखन दुसऱ्या लेखकाहून वेगळे वाटत असावे. या वेगळेपणापाठीमागे त्याच्या पथृगात्म 
व्यग्क् तमत्त्वाचा ससहाचा वाटा असतो. त्याच्या कलाकृतीचे हे वेगळेपण अभ्यासकाचं्या सकवा रप्रसकाचं्या 
लक्षात आणून देण्याचे महत्त्वाचे कायग प्रवहंगमावलोकनामुळे शक्य होत असते. 
 

तसेच, कोणत्याही वाङ मयिकाराला ‘वाङ मयिकारा’चा दजा िाप् त झाला आहे सकवा नाही, हे 
डोळसपणे पाहण्याची शक्यता प्रवहंगमावलोकनामुळे शक्य होते. कोणतीही लेखनकृती आपल्या अंतबाह् 
वैप्रशष्ट््ानंी आपले ‘आपलेपण’ सकवा ‘स्वत्त्व’ रप्रसकाच्या ित्ययाला आणून देत आहे काय, कोणत्या 
प्रवप्रशष्ट काळी प्रतच्या या आपलेपणाला ‘आपलेपणा’ िाप् त झाला आहे, हे पडताळून पाहणे 
प्रवहंगमावलोकनामुळे शक्य होत असते. तसेच, कोणत्याही वाङ मयिकाराची, प्रवप्रशष्ट काळी, एका प्रवप्रशष्ट 
प्रदशनेे, प्रवप्रशष्ट पप्ररग्स्थतीत, प्रवप्रशष्ट िेरणानंी जी वाढ होते, त्या वाढीचा (वा प्रपछेहाटीचा) आलेख स्पष्टपणे 
काढून दाखप्रवणेप्रवहंगमावलोकनामुळे शक्य होते. 
 

महाराष्ट्र सारस्वताच्या वैभवशाली परंपरेत अनेक ‘वाङ मयिकार’ आपली अग्स्मता प्रमरप्रवताना 
प्रदसतात. उदाहरणाथग, भावकप्रवता, कथा, कादंबरी, नाटक, प्रनबधं वगैरे वाङ मयिकार िप्रसद्ध आहेतच. 
या गं्रथात मराठीतील िवासवणगनाचंा वाङ मयिकार या दृष्टीने अभ्यास अप्रभिेत आहे. या अभ्यासासाठी इ. 
स. १८०० ते १९६५ हा प्रवशिे कालखंड म्हणून प्रनवडला आहे. याची िमुख कारणे वाङ मयीनच आहेत. िा. 
रा. श्री. जोगाचं्या भािेत“...नव्या वाङ मयप्रनर्ममतीस जीमुळे प्रवशिे चालना प्रमळाली अशी सवाप्रधक 
महत्त्वाची कोणती गोष्ट असेल, तर ती मराठी वाङ मयास प्रमळालेली मुद्रणाची जोड, ही होय. मराठी 
भािेतील पुस्तकानंा पप्रहला मुद्रणसंस्कार इ. स. १८०५ मध्ये कलकत्त्याजवळ श्रीरामपूर येथे झाला. त्या 
विी तेथील प्रिस्ती प्रमशनच्या प्रवद्यमाने ‘सेंट मॅर्थ्यू’ आप्रण ‘मराठी भािेचे व्याकरण’ ही दोन पुस्तके मुप्रद्रत 
होऊन िप्रसद्ध झाली व पुढेही इ. स. १८१८ पयंत आणखी दहा पुस्तके छापून िकाप्रशत केली गेली. 
याआधी एक विग म्हणजे इ. स. १८०४ मध्ये कलकत्त्याच्या ‘कॉलेज ऑफ फोटग वुइल्यम्’ मध्ये मराठीच्या 
अध्ययन-अध्यापनाला िारंभ झाला होता. याचा अथग असा की, इ. स. १८०० च्या आसपासच अवाचीन 
मराठी वाङ मयाच्या जोपासनेला िारंभ झाला...” (‘मराठी वाङ मयाचा इप्रतहास’, खंड ४, ि. १, पान २) 
 

िा. जोगाचं्या वरील अवतरणात, अवाचीन मराठी वाङ मयाच्या इप्रतहासाची पप्रहली सीमा प्रजथून 
सुरू होते तो इ. स. १८०० च, या गं्रथाच्या अभ्यासासाठी पूवगसीमा मानला आहे. तरीही तुलनेसाठी िाचीन 
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मराठीतील काही िमुख िवासवणगनकाराचंा वाङ मयप्रवचार पप्ररप्रशष्टाला जोडला आहे. िवासवणगन हा 
वाङ मयिकार अवाचीन मराठीचाच एक खास वाङ मयिकार आहे, हे त्यामुळे प्रनदशगनास यावे. 
 

प्रशवाय, (१) या गं्रथामध्ये वाङ मयिकार या दृष्टीने िवासवणगनाचंा अभ्यास व प्रवचार करावयाचा 
असल्याने, सोयीसाठी गं्रथरूप पावलेल्या िवासवणगनांचाच प्रवचार िामुख्याने केला आहे. (२) तसेच, ज्या 
िवासवणगनानंा ‘वाङ मयीन सौंदयग आहे, असे म्हणता येईल, अशाचंाच प्रवचार िामुख्याने इथे केला जाणार 
आहे; ज्यामुळे वाङ मयीन दृष्टीचे सातत्य राखता येणे शक्य व्हावे. (३) ‘वाङ मयीन िवासवणगने’ हीच 
प्रवचाराधीन असल्यामुळे पुढील प्रवहंगमावलोकनात प्रनव्वळ स्थळवणगनाचंा प्रवचार गृहीत धरलेला नाही. 
(४) आजवर मराठीत िवासवणगनाचंा वाङ मयप्रवचार झालाच असला तर स्थळवणगनाशंी बऱ्याच 
दृप्रष्टकोणातूंन साम्य दशगवनू झाला, वा स्थळवणगनानंा िवासवणगने समजून केलेला प्रदसतो. पण त्यामध्ये 
सूक्ष्म फरक वा भेद आहेत. त्याचे दशगन पप्रहल्या भागात घडप्रवले आहे. 
 

म्हणूनच, या प्रवहंगमावलोकनाची दृष्टी व ियोजन वेगळे आहे. ‘िवासवणगन’ या वाङ मयीन रूपाचा 
पप्रहल्या भागात जो मागोवा घेण्यात आला आहे,त्याला अनुसरून यापुढील भागातील िवासवणगने आहेत 
काय, हा महत्त्वाचा मुद्दा कें द्रीभतू राखला आहे. म्हणजेच, िवाससूत्राच्या अनुरोधाने ज्या गं्रथामध्ये 
लेखकाच्या व्यग्क् तमत्त्वाचा व िदेशाच्या व्यग्क् तमत्त्वाचा समतोल साधून कलात्मक प्रचत्रण झालेले असेल 
आप्रण ते िप्रतभाशाली लेखकाने केलेले असेल, त्याच गं्रथाचा प्रवचार करणे इष्ट आहे असे मला वाटते. 
पुढील प्रवहंगमावलोकनात ही दृष्टीच िमुख आहे. 
 
दृिी : वाङ्मयीि, ऐनतिानसक व रसोद्ग्रािी 
 

तसेच, या प्रवहंगमावलोकनाची एक दृष्टी वाङ मयीन व दुसरी ऐप्रतहाप्रसक ठेवली आहे. या 
ऐप्रतहाप्रसक दृष्टीमुळे या प्रवहंगमावलोकनाला एक प्रनप्रित कालरेखा लाभावी व िप्रतपाद्य प्रवियाचा आलेख 
ठसठशीत रीतीने डोळ्यासंमोर उभा राहावा हा हेतू आहे. यासाठीच आजवर मान्य असलेले मराठी 
साप्रहत्याचे ‘िाचीन’ व ‘अवाचीन’ हे स्थूल काप्रलक भेद इथे अप्रभिेत धरले आहेत. 
 

या गं्रथामध्ये, ‘िवासवणगन : एक वाङ मयिकार’ म्हणून मराठीतील पप्रहला व अप्रभनव प्रवचार व्यक् त 
होऊ पाहात आहे, असे नम्रतेने म्हणावेसे वाटते. त्यामुळे या प्रवहंगमावलोकनाची दृष्टी सवगसामान्यपणे 
रसोद ग्राही राखण्याचा अवलंब केला आहे. तसेच, काही िवासगं्रथाचंा पप्ररचय करून देण्याकडे प्रवशिे 
कल राखलेला आहे. ज्यामुळे ‘िवासवणगन : एक वाङ मयिकार’ म्हणून िस्थापना होण्यासाठी मदत व्हावी 
असाही एक नम्र हेतू आहे. 
 
अवाचीि प्रवासवर्णिपर गं्रर्ांचा संख्यात्मक आलेख 
 

मागील िकरणातील िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीमागील िेरणाचें एक धावते दशगन घेतल्यानंतर, 
आपणास या अवाचीन कालखंडातील गं्रथरूप पावलेल्या िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीचा एक ओझरता 
आलेख काढून पाहणे प्रहताचे व मनोरंजक ठरते. हा आलेख िाचीन मराठीतील िवासवणगने पाहता प्रवशिे 
नजरेत भरतो. 
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(१) इ. स. १८०० ते १८७४ पयंतच्या कालखंडात म्हणजे प्रवष्ट्णुशास्ी प्रचपळूणकराचं्या 
प्रनबधंमालेपयंतच्या पाऊणश े विांच्या कालखंडात नाव घेण्याजोगी सुमारे सहा-सात िवासवणगनेच 
सापडतात. मी हा आकडा दातेसूचीचा आधार घेऊन देत आहे. प्रशवाय, प्रनयतकाप्रलकातूंन पसरलेले 
लेखरूप िवासवणगन वेगळे गृहीत धरता येईल. तरी हा आकडा पाऊणश े विांच्या कालखंडाच्या मानाने 
अल्प असाच आहे. याचे िमुख कारण, इ. स. १८०० ते १८७४ हा ‘मराठी गद्याचाइंग्रजी अवतार’ दशगप्रवणारा 
कालखंड आहे आप्रण या कालखंडात शासनकत्यांच्या आधारे मराठी वाङ मयच नव्याने जन्माला यावे तशी 
वाङ मयीन पप्ररग्स्थती आहे. दुसरे म्हणजे, इतर व्यवहारउपयोगी व शालेय कारणासाठी गं्रथप्रनर्ममती करावी 
यावंर अप्रधक भर आहे. याबाबत म. म. पोतदार म्हणतात, 
 

“...इ. स. १८१८ ते १८७४ पावेतोच्या पन्नाशीत एकंदर ६६१ गं्रथ िप्रसद्ध झाल्याचे सरकारी 
यादीवरून प्रदसते. त्यात ४३१ गद्य व २३० पद्य अशी वाटणी पडते.” (‘मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार’, दु. 
आ.,उपोदघात, पान १९) त्यात िवासवणगने चार आहेत. म्हणजे एकूण गं्रथामंध्ये या पन्नास विांत चार व 
एकंदर पाऊणश ेविांत सहा–सात िवासवणगने हा आकडा एकंदर वाङ मयीन पप्ररग्स्थतीच्या संदभात कमी 
मोलाचा नाही असे म्हणावयास हवे. 
 

(२) इ. स. १८७५ ते १९०० या २५-२६ विांच्या कालखंडात दातेसूचीच्या आधारे सुमारे १३-१४ 
िवासवणगने सापडतात. प्रशवाय प्रनयतकाप्रलकातंील लेखरूप वेगळी. म्हणजे, िवासवणगनपर 
वाङ मयप्रनर्ममतीचा हा आकडा पूवीच्या कालखंडाहून दुपटीने वाढला असून त्याचा ित्यक्ष कालखंड 
एकतृतीयाशं एवढा आहे. म्हणजे या कालखंडात पयगटनाचे महत्त्व मागील कालखंडापेक्षा बऱ्याच िमाणात 
वाढलेले प्रदसते. आप्रण आपण केलेला िवास नमूद करून ठेवावा, असे लेखकानंा वाटले आहे. या 
कालखंडात पपं्रडता रमाबाई, गोडसेभटजी यासंारखे समथग िवासलेखक भेटतात, हे वैप्रशष्ट््ाचे मानावे 
लागते. 
 

(३) इ. स. १९०१ ते १९२० या वीस विांच्या काळात, सुमारे २५ िवासवणगनपर गं्रथ सापडतात. या 
कालखंडात प्रनबधं, कप्रवता, नाटक, कादंबरी या वाङ मयिकाराचं्या ऊजगस्वल कारकीदीच्या मानाने 
पचंवीसएक िवासवणगने कमी वाटण्याचा संभव नाकारता येत नाही. परंतु २० विांत २५ िवासवणगने हाही 
आकडा िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीची िगती दशगप्रवणारा आहे, असेच म्हणणे क्रमिाप् त आहे. प्रशवाय, 
प्रनयतकाप्रलकातूंन प्रवखुरलेले बरेच िवासवणगन गं्रथरूप पावलेले नाही. मागील सुमारे २५–२६ विांच्या 
कालखंडात १३–१४ िवासवणगने म्हणजे िमाण दोन विाला एक पडते, तर इथे विाला सव्वा पडते. हा 
आकडा प्रनप्रितच िगप्रतकारक म्हणायला हवा. प्रशवाय, या कालखंडात िवासिवृत्ती प्रवशिे वाढीला 
लागल्याचे प्रदसते. 
 

(४) इ. स. १९२१ ते १९४० या वीस विांच्या कालखंडात सुमारे ५२ िवासवणगने हाताशी लाग ू
शकतात. म्हणजे हा कालखंड मागील कालखंडाहून िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीचा उच् चाकं दशगप्रवणारा 
ठरतो. आप्रण विाला सुमारे २ ते २॥ असा प्रनर्ममतीच्या िमाणाचा क्रमाकं दाखप्रवला जातो. श्री. गो. प्रच. 
भाटे, साप्रहत्यसम्राट केळकर, ‘तीथगयात्रा’कार फडके आप्रण म. म. पा.ं वा. काणे इत्यादीनामवंत 
िवासवणगनकार याच कालखंडात येतात आप्रण ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या िा. अनंत काणेकराचं्या 
िवासवणगनाने ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराला एका वेगळ्याच कलात्मक उंचीवर नेऊन ठेवल्याचा 
पुरावा प्रमळतो. प्रशवाय, गं्रथरूप न पावलेले िवासवणगन वेगळे आहेच. 
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(५) १९४१ ते १९५० या दहा विांच्या कालखंडात सुमारे ३२ ते ३३ िवासवणगने हाती लागतात. या 
कालखंडात िामुख्याने काका कालेलकर, िा. काणेकर, कंुदर प्रदवाण, ना. गो. चाफेकर, श्री. माटे, 
कमला फडके, सच. प्रव. जोशी, गो. नी. दाडेंकर इत्यादी लेखकाचंी िवासवणगने येतात. दहा विाला सुमारे 
३२ ते ३३ िवासवणगने म्हणजे विाला सुमारे तीन िवासवणगनाचंी प्रनर्ममती हा आकडा प्रनप्रितच िगप्रतदशगक 
मानला पाप्रहजे. या कालखंडात िवासवणगनपर लेख अनेक प्रनयतकाप्रलकातूंन प्रवखुरलेले आहेतच. िवास 
आवडीचा प्रविय बनला आहे. 
 

(६) इ. स. १९५१ ते १९६५ हा १५ विांचा कालखंड म्हणजे िस्तुत गं्रथाच्या दृष्टीने अत्यंत 
महत्त्वाचा कालखंड मानावा लागतो. हा कालखंड म्हणजे स्वातंरयोत्तर वाङ मयाचा कालखंड आहे. या १५ 
विांच्या कालखंडात सुमारे १२० िवासवणगनाचंी प्रनर्ममती झालेली हाती लागते आप्रण सुमारे ७७ गं्रथलेख 
सापडतात. इथे विाला सुमारे ८ िवासवणगने प्रनमाण झालेली प्रदसतात. म्हणजे िवासवणगनपर 
वाङ मयप्रनर्ममतीचा उच् चाकं दाखप्रवणारा हा कालखंड असून, मराठीमध्ये ‘िवासवणगन’ हा एक वेगळा 
वाङ मयिकार आहे. असे प्रवधान आपण या कालखंडातील िवासवणगनाकंडे पाहून करू शकतो. हे प्रवधान 
या कालखंडातील, श्री. पु. ल. देशपाडें, िभाकर पाध्ये, गंगाधर गाडगीळ, रा. प्रभ. जोशी इत्यादी 
िवासलेखकाचं्या अस्सल िवासवणगनपर गं्रथामंुळेच करू शकतो असे म्हणता येईल. प्रशवाय, माप्रसकातूंन 
साप् ताप्रहकातूंन व वतगमानपत्रातूंन अस्सल कलात्मक रूप िाप् त झालेले बपं्रदस्त िवासलेखन सहज दृष्टीला 
पडते ते वेगळेच. काही सुदैवी लेखकाचें िवासलेखन गं्रथरूप पावते, काहींचे नाही. 
 

या प्रठकाणी असा एक प्रवचार सुचतो की, त्या त्या विाचे उत्कृष्ट िवासलेख गोळा करून त्याचंा 
एक संग्रह विाला िकाप्रशत व्हावा. दुसरे म्हणजे, १९६६ ते १९८० या कालखंडातील िवासवणगनपर 
वाङ मयाचा एक आलेख या गं्रथाला हाती प्रमळालेल्या िवासवणगनाचं्या आधारे मी जोडीत आहेच. या 
काळात िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममती व त्याचे िकाशन यात प्रनप्रित वाढ झाली आहेच. उदाहरणाथग, 
‘लप्रलत’ व इतर वाङ मयीन माप्रसकाचं्या ित्येक अंकात ‘या मप्रहन्यात’ वा ‘विगभरात’ बाजारात आलेल्या 
िकाप्रशत गं्रथाचंी जी यादी वा सूची िकाप्रशत होते, ती िवासवणगनाचंी प्रनर्ममती भरघोस व प्रवपुल िमाणात 
होते आहे याची प्रनदशगक मानता येईल. िवासवणगनकार व त्याचें िवासही प्रवप्रवध देशातं व भारतातहीवाढले 
आहेत. त्याबद्दलची रप्रसक दृष्टी वाढीला लागली आहे. श्री. रवींद्र सपगे आदी लेखकाचं्या लेखनात एक 
िकारचा मनस्वीपणा जाणवतो. 
 

साराशं, अवाचीन मराठीतील िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीचा एक संख्यात्मक ओझरता आलेख 
काढून पाप्रहल्यास आपल्याला तो चढत्या क्रमाचा प्रदसतो यात संशय राहात नाही. 
 

हे प्रवहंगमावलोकन, िामुख्याने अवाचीन मराठीतील िवासवणगन या वाङ मयिकाराची वाटचाल 
कशी झाली, त्याच्या रंगरूपात एक वाङ मयिकार म्हणून भर टाकणारे कोणते गं्रथकार व गं्रथ आहेत, हे 
प्रनरखण्यासाठी आहे आप्रण कालानुक्रमे हे पाहणे इष्ट ठरावे. त्यामुळे सवगच गं्रथाचें प्रवहंगमावलोकन करणे 
प्रहताचे व इष्टही ठरणार नाही. ‘िवासवणगन :एक वाङ मयिकार’ या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या काही 
मोजक्या गं्रथानंा सामोरे जाऊन या िश्नाचे उत्तर शोधण्याचा अल्पसा ियत्न मी पुढे करीत आहे. 
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पनिला कालखंड (इ. स. १८०० – १८८२) 
 

प्रवहंगमावलोकनाचा पप्रहला कालखंड म्हणून इ. स. १८०० ते इ. स. १८८२ पयंतचा कालखंड 
प्रनवडणे मला रास्त वाटते. िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या दृष्टीने याचे महत्त्वाचे वाङ मयीन कारण, 
‘भािातंर-युगा’ पासून पपं्रडता रमाबाईंच्या पप्रहल्या िवासवणगनापयंत, हा कालखंड सवगसामान्यपणे 
िवासवणगनाचें वृत्तातंवजा स्वरूप दाखप्रवणारा ठरतो आप्रण इथे एक महत्त्वाचा प्रवभाग पडून पपं्रडता रमाबाई 
व गोडसेभटजी याचें महत्त्वाचे िवासलेखन इ. स. १८८३ पासून सुरू होते. या वाङ मयीन कारणासाठीच, 
इ. स. १८८२ ही या िकरणातील प्रवहंगमावलोकनाची उत्तरसीमा मानली आहे. 
 

या कालखंडातील िवासवणगनाचें रूपसंशोधन करीत असताना, आपल्याला मुख्यत्वे खालील 
काही गं्रथानंा सामोरे जावे लागते : 
 

(१) ‘इंग्लंि देशाचे वणनृ’, भािातंर : नाना नारायण, (चशळाछाप) इ. स. १८३५. 
(२) ‘काशीप्रकाश’ म्हणजे ‘महायात्रावणनृ’, ले. शामराव मोरोजी, (श. १७७४) इ. स. १८५२. 
(३) कप् तान कूकसाहेब याचे ‘जलपयृटनाचा वघत्तातं’, भािातंर : सदाचशव गणेशशास्री लेले, इ. स.    

१८५३. 
(४) ‘गोकण ृमहाबळेश्वराचे याते्रप्रकरणी वघत्तातं’, ले. जगन्नार्थ चविोबा क्षत्री, इ. स. १८६३. 
(५) ‘इंग्लंिातील प्रवास’, मूळ लेिक : करसनदास मूळजी, गुजरार्थी पुस्तकाच्या आवघत्तीवरून 

भािातंर : भास्कर हचर भागवत, इ. स. १८६७. 
(६) ‘राणीचे पुस्तक’, भािातंर : गणपत मोरोबा चपतळे, इ. स. १८७१. 
(७) ‘काशीयात्रा’ ले. : हचर गणेश पटवधृन, इ. स. १८७२. 
(८) ‘श्रीकाशी वगैरे यात्राचंवियी व्याख्यान’ ले : ना. चभ. जोगळेकर, इ. स. १८८२. 

 
भाषांतनरत गं्रर् व त्यांचे वृत्तांतवजा स्वरूप 
 

उपरोक् त गं्रथाचं्या कालाकडे पाप्रहल्यास, श्री. नाना नारायण याचंा ‘इंललंड देशाचे वणगन’ हा 
भािातंप्ररत गं्रथ या कालखंडातील कालानुक्रमे पप्रहला गं्रथ आहे. प्रशवाय, तो प्रशळाछापात छापलेला आहे. 
हा गं्रथ प्रमस् बडगकृत ‘ए प्रडग्स्क्रप्शन ऑफ इंललंड’चे मराठी भािातंर आहे, आप्रण त्यात तेथील लोकाचंी 
नीती आप्रण ग्स्थती ह्ापं्रवियी मुख्यत्वे सूचना केली आहे. आप्रण आरंभी दीघग िस्तावनेत ज्ञानलाभदशगक 
प्रवचार केला आहे. म्हणजे या गं्रथाचा उदे्दश इंललंडातील लोकाचंी माप्रहती द्यावी हा असून ही माप्रहती 
लेप्रखकेने प्रदली आहे, त्याचे प्रनव्वळ भािातंर श्री. नाना नारायण या लेखकाने केले आहे. यातील 
ज्ञानलाभदशगक प्रवचार या कालखंडातील ‘उद बोधनयुगा’च्या सुरवातीचा म्हणून समजून घेता येतो. तसेच, 
हा गं्रथ ‘भािातंर-युगा’ ची ितीती देणारा आहे. परंतु या गं्रथाला ‘िवासवणगन’ असे संबोधणे कठीण आहे. 
याचे पप्रहले कारण, लेप्रखकेने स्वतः िवास केला आहे, असा पप्ररचय प्रमळत नाही. हा गं्रथ एकूण सोळा 
प्रवभागातं प्रवभागलेला असून इंललंडची भौगोप्रलक, शासकीय, धार्ममक, प्रशक्षणप्रवियक व सामाप्रजक माप्रहती 
लेप्रखकेने पुरप्रवली आहे. भािातंरकार िस्तावनेत म्हणतो– 
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“...ज्या देशाशी आपला इतका जवळचा संबधं आहे, त्या देशातील लोकासं इंललंड देशाच्या 
लोकाचें प्रनर्मववाद जे प्रवशिे ज्ञान आप्रण तशीच व्यावहाप्ररक नीती याचंा कायगकारण भाव सागंून, त्याचें प्रहत 
व्हावे यास्तव हा गं्रथ कप्ररतो...” 
 

यावरून इंललंडची माप्रहती सकवा वृत्तातं पुरप्रवणे हा या गं्रथाच्या भािातंराचा िमुख उदे्दश ध्यानात 
येतो. म्हणजे इंललंड येथील लोकजीवनाचा वृत्तातं सकवा माप्रहती पुरप्रवणारा, प्रशळाछापावर मुप्रद्रत झालेला 
एक भािातंप्ररत गं्रथ, एवढेच या गं्रथाचे फारतर महत्त्व सागंता येणे शक्य आहे. आप्रण सूप्रचकारानंी 
िवासवणगनाचं्या सूचीत त्याचा अंतभाव केल्याने इथे पप्ररचयाथग घेतला एवढेच. म्हणजेच या भािातंप्ररत 
गं्रथाचे रूप माप्रहतीवजा व वृत्तातंवजा आहे. 
 
श्री. गर्पत मोरोबा नपतळे यांचे ‘रार्ीचे पुस्तक’ 
 

या कालखंडातील हा दुसरा भािातंप्ररत गं्रथ. हा महाराणी ग्व्हक्टोप्ररया कृत ‘लीव्हज् फ्रॉम दी 
जनगल ऑफ् अवर लाईफ् इन् हायलंड’चे भािातंर आहे. हा गं्रथ महाराणी ग्व्हक्टोप्ररया याचंा हैलंद 
िातंातील रप्रहवास व स्कातलंड, इंललंड व एैलंद ह्ा देशातंील सफरी आप्रण गलबतात बसून केलेली 
पयगटने याचंा वृत्तातं देणारे आहे. म्हणजे याही गं्रथाच्या भािातंराचा हेतू व उदे्दश राणीचा िवासवृत्तातं कथन 
करावा हा असून, या गं्रथात प्रमस् बडगच्या श्री. नाना नारायणकृत भािातंरापेक्षा हे भािातंर, ित्यक्ष िवास 
करणाऱ्या राज्यकत्या महाराणी ग्व्हक्टोप्ररयाचे दशगन देणारे आहे, हा त्या गं्रथाचा एक तत्कालीन प्रवशिे 
मानावा लागेल. परंतु एक कलात्मक गं्रथ म्हणून याही गं्रथाकडे पाहता येत नाही. वृत्तातं देणे सकवा माप्रहती 
पुरप्रवणे हाच अशा गं्रथाचंा उदे्दश. 
 

कप् तान कूकसाहेब याचे ‘जलपयगटनाचा वृत्तातं’ हा श्री. लेले यानंी भािातंप्ररत केलेला इ. स. 
१८५३ चा गं्रथ याच मासल्याचा आहे. हा गं्रथ कोलंबसापासून कूकसाहेबापयंत प्रभन्न देशीय जलपयगटकांचा 
इप्रतहास संभािणरूप घेऊन सागंतो. हे संभािण व त्यातील संवाद कलेसाठी आलेले नाहीत. वृत्तातं देणे 
अगर तो पुरप्रवणे हा त्यांचा हेतू आहे. या संवादासाठी मराठी पाते्र आली आहेत. उदाहरणाथग, आनंदराव, 
रखमाबाई, गोपाळ व यमुना, रामचदं्र व कृष्ट्णाचायग याचें संवाद आले आहेत. इथे एक प्रदसते की, 
राज्यकत्यांचा देश व त्यांचा मोठेपणा वणगन करावा या हेतूने असे गं्रथ प्रलप्रहले जातात सकवा भािातंप्ररत केले 
जातात. अशा गं्रथाचें वाङ मयीन रूप वृत्तातंवजा सकवा माप्रहतीवजा असते. याहून त्याकंडे फारशा 
कलात्मक दृष्टीने पाहणे प्रहताचेही नसते. 
 
मानितीपासूि ज्ञािाकडे आनर् मिोरंजिापासूि देशनिताकडे 
 

या भािातंर-युगाच्या कालखंडात उपरोक् त गं्रथापेंक्षा वेगळा व वजनदार असा एकच गं्रथ उपलब्ध 
आहे, आप्रण तो म्हणजे श्री. करसनदास मूळजींचा, श्री. भा. ह. भागवतानंी भािातंप्ररत केलेला, 
‘इंललंडातील िवास’ हा गं्रथ होय. या गं्रथाच्या रूपाकडे पाप्रहल्यास ते िाबपं्रधक स्वरूपाचे वाटेल. हा गं्रथ 
एकाच वेळी ‘भािातंर-युगा’चे िप्रतप्रनप्रधत्व करणारा, त्याची महती पटप्रवणारा, वृत्तातं व माप्रहती देणारा 
आहे. आप्रण ही माप्रहती शवेटी ज्ञानाकडे वळणारी असून त्या ज्ञानापासून देशप्रहत व मनोरंजन साधले 
जाण्याचा उदात्त दृप्रष्टकोण लपून राहात नाही. म्हणून उपरोक् त दोन्ही गं्रथापेंक्षा या गं्रथाचा सूक्ष्म प्रवचार 
करणे रास्त ठरेल. 



 
अनुक्रम 

कालक्रमाने, प्रपतळे याचं्या गं्रथापूवीचा हा गं्रथ आहे. सप्रवस्तर पप्ररचयासाठी तो वेगळा करून 
घेतला आहे. ‘िवासवणगन’पर वाङ मयाचा अभ्यास करणाऱ्याअभ्यासकाला हा गं्रथ अनेक दृप्रष्टकोणातूंन 
खाद्य पुरप्रवतो. या गं्रथाची मागील ताप्रत्त्वक चचेसाठी अनेक वेळा मदत घेतलेली स्पष्ट आहे. हा गं्रथ एकाच 
वेळी इंललंडातील लोकजीवनाचा सूक्ष्म व साके्षपी अभ्यास पुरप्रवतो. िवासवणगनकाराला ‘ित्यक्ष िवास’ हा 
त्याच्या प्रनर्ममतीत अत्यंत महत्त्वाचा घटक होय, याची जाणीव करून देतो आप्रण देशप्रहत, ज्ञान प्रमळप्रवणे, व 
दुसऱ्या देशाकडून काही चागंले प्रशकावे असा बोधिद उपदेशही प्रमळतो. हा गं्रथ मनोरंजन साधणारा गं्रथ 
आहे, आप्रण िवासवणगन या वाङ मयिकाराचे ‘रूप’ चांगल्या अथाने िाबपं्रधक वा शास्ीय असू शकते, 
याचाही ित्यय (वाचकाला) आणून देतो असेच म्हणणे क्रमिाप् त आहे. त्यामुळे या गं्रथातील माप्रहती, ती 
पारखण्याचे लेखकापाशी असलेले सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक् तीचे देणे, देशप्रहताची कळकळ, िप्रतपाद्य 
प्रवियावरील अनेक गं्रथाचें वाचन, माप्रहतीचा काटेकोरपणा, तौलप्रनक दृष्टी या सवगच गोष्टी या गं्रथात 
एकप्रत्रत झालेल्या प्रदसतील. आप्रण यातील माप्रहती ही नुसती माप्रहती राहात नसून त्या माप्रहतीला एक 
िकारचे ज्ञानात्मक रंजक मूल्यही लाभते. त्यामुळे, एकाच वेळी माप्रहती देणे, (वाचकाला) ज्ञान लाभणे, 
त्याचे मनोरंजन होणे आप्रण देशप्रहत साधले जाणे या गोष्टी सहज घडून जातात. या उदे्दशानेच या गं्रथाचा 
िपचं लेखकाने काळजीपूवगक साधला आहे. 
 

या गं्रथाचा भािातंरकता मराठी, संस्कृत, सहदी, गुजराथी व इंग्रजी या भािा चागंला जाणणारा 
असून, गं्रथाचा मूळ आशय न सोडता त्याचे अिप्रतम भािांतर कसे करावे याचाही नमुना म्हणून या गं्रथाकडे 
पाहता येईल. ज्यावेळी मराठी भािा आप्रण प्रतच्यातील गद्य नव्याने घडते आहे. अशा वेळी मराठी भािा प्रकती 
िौढ व चागंली अथोत्पादक आहे, याची जाणीव करून देणारा हा गं्रथ आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. 
 
गं्रर्पनरचय 
 

या ग्रथाची एकंदर रचना िाबपं्रधक स्वरूपाची आहे. एकूण गं्रथ बारा िकरणातं प्रवभागला असून, 
उपोद घात िकरणात लेखकाने बारा मुदे्द चर्मचले आहेत. पान दोनपासून ते्रपन्नपयंत भारतीय पयगटनाचा 
इप्रतहास व एकंदर पयगटनाचे महत्त्व लेखक पटप्रवताना प्रदसेल. (त्याचा आधार या गं्रथाच्या पप्रहल्या 
िकरणात घेतला आहे.) हा गं्रथ मोठा असून सुमारे ५०२ पानाचंा आहे. िकरणाचं्या िमुख शीिगकातं व 
पुढेही ित्येक िकरणात कोणकोणत्या ठळक प्रवियाचें वणगन आले आहे, त्यानंा सुटसुटीत व योलय नावे 
प्रदली आहेत. उदाहरणाथग, िकरण १२ मध्ये, ‘प्रवलायतेच्या िातंातील पयगटन’ असे त्याचे मुख्य शीिगक 
असले तरी, (१) हटगफोडग, (२) मान्चेस्टर, (३) रॉचडेल, (४) प्रलवरपूल अशा बारा गोष्टी या 
िकरणातवणगनीय झालेल्या प्रदसतात. या गं्रथातील ित्येक िकरण अशाच शलैीत रचलेले प्रदसते. म्हणूनच 
या गं्रथाची रचना िाबपं्रधक स्वरूपाची आहे, असे प्रवधान मी केले आहे. त्यामुळेच हा गं्रथ केवळ वृत्तातंवजा 
वा माप्रहतीवजा राहात नाही. या गं्रथातील ‘इंललंडप्रवियक’ माप्रहती, ित्यक्ष िवासावर आधाप्ररत असल्याने 
वस्तुप्रनष्ठ ज्ञानाची पातळी गाठते. ती माप्रहती लेखकसापेक्ष असल्याने, बऱ्याच वेळा प्रतला रंजकता िाप् त 
झाली आहे. तशीच ती प्रवप्रवध गं्रथातूंन घेतलेली प्रदसते. आप्रण ित्यक्ष िवासावर आधाप्ररत असल्याने, प्रतला 
एक िकारचे शास्ीय िामाण्य लाभले आहे. इ. स. १८६३ च्या सुमारास इंललंड हा राज्यकत्यांचा देश कसा 
होता, आप्रण त्याबरोबरच आपला भारत देश कोणत्या दैन्यावस्थेत होता, या दोन्ही िश्नाचें उत्तर कळायला 
मदत होते असे मला वाटते. 
 
 



 
अनुक्रम 

या गं्रर्ातील ‘प्रवास’ या घटकाचे स्वरूप 
 

या कालखंडात जे एकंदर मराठी वाङ मय प्रनमाण झाले सकवा केले गेले,त्याबद्दल म. म. द. वा. 
पोतदार म्हणतात, “या पाऊणश े विांत एकही अलौप्रकक सकवा अजरामर गं्रथ मराठीत झाला नाही. 
लहानसहान सटरफटर गं्रथ भाराभर झाले. ‘तारागण’ पुष्ट्कळ उगवला पण तमोनाशक चदं्र मात्र कोठेच 
आढळला नाही....”(म ग. इं. अ.,पान १५) 
 

म्हणजेच म. म. पोतदाराचं्या या प्रवधानात या कालखंडातील एकंदर मराठी वाङ मयाचे जणू ममग 
सापं्रगतले गेले आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. िवासप्रवियक वाङ मयप्रनर्ममतीचा सुद्धा पायाच 
घालणारा हा कालखंड असून पयगटनाचे महत्त्व लोकमानसावर सबबप्रवणारा आहे. श्री करसनदास मूळजी 
याचं्यासारखा गुजराथी लेखक ‘आजारी आहे’ या कारणास्तव इंललंडला गेला आहे आप्रण राज्यकत्यांचा 
देश, त्याचं्या प्रवद्या, त्याचंा समाज, त्याचंी संस्कृती ित्यक्ष िवास करून तो अनुभवतो आहे. या देशाची तो 
प्रवलक्षण डोळसपणे माप्रहती गोळा करतो आप्रण िवासगं्रथाचं्या तत्कालीन आदशगरूपात भारतीयानंा ती 
पुरप्रवतो. उदाहरणाथग, िवासवणगनाची इंग्रजी कोशातील व्याख्या म्हणजे िवासपर सप्रचत्र भािण, ही आपण 
पाप्रहली आहेच. सुमारे १४५ प्रचत्रानंी सुशोप्रभत झालेले हे िवासवणगन मूळ कोशगत संकल्पनेकडे वळणारे 
आहे, असे म्हणता येईल. 
 

असा आपल्यासारखा िवास ित्येक भारतीयाने करावा आप्रण इंललंडिमाणे आपला भारत देश 
उत्किाित पोहोचवावा, अशी प्रवनंती गं्रथािारंभी त्याने केली आहे. याचे िमुख कारण असे की, तत्कालीन 
समाजाला पयगटनास उद्युक् त करावे हाच हेतू िमुख होता. साप्रहत्यसृष्टीवर व प्रतच्या ियोजनावर काळही 
कसा पप्ररणाम साधतो याचेही हे उदाहरण ठरावे. तसेच, िकरण १, पान ५३ वर लेखकाने‘स्वतंत्रपणे 
वागण्याची आवश्यकता’ कथन करून पुढे पाने ५५ ते ५७ वर दोन अभगं, एक पद, व एक श्लोक घातला 
आहे. अशा पदामंुळे या गं्रथाची गोडी व सौंदयग वाढते. त्याबरोबरच, त्याचा सुधारणावादी दृप्रष्टकोण कळतो. 
लेखकाचा राष्ट्रीय बाणा व राष्ट्रवादी वृत्ती कळते. उदाहरणाथग, पान ५५ वरील 
 

“प्रवद्याहीन बुद्धी झालीसे बावरी । 
दास्य कोठवरी करावे वा ॥१॥” 

 
या अभगंापेक्षा पान ५६ वरील 
 

“चला चला रण मारा, सकळप्रह गजगत 
बहु रणससग तुतारी, वाजत भेप्रर नगारा...” 

 
हे पद सरस आहे. 
 

“जगीं परशुराम आप्रण अजुगन। 
झाले सवगमान साहसानें ॥१॥ 
मारुप्रन सौप्रमत्रें दुष्ट तो शक्रारी । 
मानवला सुरीं साहसानें ॥२॥ 



 
अनुक्रम 

उज् जनीचा राजा प्रवक्रम िप्रसद्ध। 
साहसें प्रच शुद्ध कीर्मतमान॥३॥ 
पाहा कोलंबसें नवी अमेप्ररका । 
शोप्रधली भपू्रमका साहसानें ॥४॥ 
नेपोल्यन बोनापाटाचें साहस। 
सवग युरोपास प्रवप्रदत कीं ॥५॥ 
पोपाचे संगती भाडंला लुथर । 
साहसानें झाला जयवंत ॥६॥ 
प्रशकंदर प तशाह जगीं मान । 
पावला प्रनधान साहसानें ॥७॥ 

 
हा अभगं, ‘िवास’ व ‘साहस’ या प्रवियाचे महत्त्व वणगन करतो, आप्रण गं्रथाच्या रंजकतेत भर पडते. 

तसेच, सुधारणावादाचा आश्रय करून ‘इहपर सुखी व्हा’ असा बोधवाद देणारा श्लोक पान ५७ वर घातला 
आहे. 
 

“ज्ञातीचा बधं तोडा आप्रण परभपु्रम जा, 
साहसें प्रवत्त जोडा ॥ 

व्यापारी प्रचत्त कोंडा, मग बहु प्रमळवा 
कीर्मत, दैन्याप्रस झोडा ॥ 

पाखंडाला प्रवखंडा, जसग अनुपम या, 
ब्रह्मभक् ती सुगोडा॥ 

तीतें तोंडातं पाडा, इहपर सुप्रख व्हा, 
दुःख प्रनमुगक् त गाढा ॥१॥ 

 
अशा िचारकी थाटाच्या पद्यानंा फारशी कलात्मक उंची नसली, तरी त्यातील उद बोधनाचा सूर 

खोटा नाही. त्यामुळे लेखकाच्या मानवतावादी दृप्रष्टकोणावर िकाश पडून गं्रथकाराची वणगनशलैी, िसंगी 
पद्याचा आश्रय करून, शास्ीय गं्रथसुद्धा कसा रंजक करता येतो, याचे दशगन देऊन जाते. 
 

या गं्रथाचा लेखक अनेक कारणासंाठी व हेतंूनी िवास साधत असला तरी, त्याचा हा िवास 
अस्सल िवाशासारखा प्रनव्वळ आनंदासाठीही आहे, याचा पुरावा पान २४८ वर प्रमळतो. तो म्हणतो :– 
 

“मी प्रवलायतेस गेल्यामुळे जे माझा िेि करून मला छळू पाहात आहेत, त्यासं माझे इतकेच सागंणे 
आहे की, या िसंगी मला जो आल्हाद झाला, त्याच्या स्मरणमाते्र करून माझ्या मनाला जे समाधान होते, ते 
तुमच्याने कदाप्रप मजपासून प्रहरावून घेववणार नाही.” 
 

‘प्रबलोरी महाल’ पाप्रहल्यावर, लेखक हे उद गार काढतो आहे. त्यात तत्कालीन भारतीय 
समाजपप्ररग्स्थतीचे दशगन होऊन ‘िवासबदंी’स समाज अनुकूल होता हे स्पष्ट होते. आप्रण मूळजींसारखा 
लेखक पुरोगामी मताचा असून, सवग िकारचा जाच सोसून तो िवास करतो आहे आप्रण त्यात त्याला आनंद 
आहे, हे या छो्ा अवतरणावरून प्रदसून येते. 



 
अनुक्रम 

साराशं, ‘इंललंडातील िवास’ या गं्रथातील ‘िवास’ हा घटक एक कें द्रीभतू घटक आहे, आप्रण हा 
‘िवास’ सवग गं्रथभर असून त्याच्या िकाशात गं्रथलेखक व इंललंडातील िदेश याचे प्रचत्र प्रमळते आहे. हे प्रचत्र 
गं्रथलेखकाच्या माप्रहती प्रमळप्रवण्याच्या हेतूने काही िमाणात धूसर झालेले आहे. तरीही त्या कालातील 
िवासवणगनामंध्ये हा गं्रथ अनुवाप्रदत असूनही उजवा आहे. याचे कारण, लेखकाचे बऱ्याच िमाणात दशगन 
होते. पण यातील लंडन व त्याच्या आसपासचे िदेश याचेंच प्रचत्र िभावी ठरले आहे, आप्रण ज्या गं्रथाचा 
िमुख उदे्दश, महािचंड लंडन, त्याचे वैभव, तेथील लोकजीवन कथन करणे हा आहे, तो लंडनचा िदेशच 
एकिकारे लेखक व्यक् त होण्याच्या मागात अडचणी आणतो आहे असे वाटेल; ज्यामुळे माप्रहतीच्या 
दडपणाखाली लेखकाचे प्रचत्र झाकोळल्यासारखे वाटते. 
 
लेखकाचे व्यक्ततमत्त्व 
 

‘इंललंडातील िवास’ या गं्रथातील लेखकाचे व्यग्क् तमत्त्व व त्याचे प्रवशिेपाप्रहल्यास हा लेखक 
जाप्रतवंत िवासी आहे हे पटेल. लेखकाची रप्रसकता ‘प्रबलोरी महालवणगन’ (पाने २४२ ते २४८), 
‘पाप्ररसवणगन’ (पाने ८८ ते ९६), ‘नाटकगृहाचें वणगन’ (पाने २४९ – ५०), लॉख लोमंड सरोवरवणगन’ (पाने 
२९९ ते ३०२) इत्यादी वणगनातं प्रदसेल. सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक् तीचा ित्यय या पुस्तकात जागोजाग प्रमळेलच; 
परंतु पान ७२ वरील ‘उंटावरचा िवासी’, पान १२४ ते १३१ पयंतचे दुकानाचें व बाजाराचे वणगन, सकवा पान 
२७५, २७६ वरील ‘घोड्याचं्या सवांत मोठ्या पैजा’, इत्यादींचे वणगन त्याच्या सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक् तीचा ित्यय 
देईल. 
 

लेखकाची पुरोगामी वृत्ती व सुधारणावाद या गं्रथाच्या प्रनर्ममतीतच दडलेला आहे. तसेच, या 
गं्रथातील त्याने पटप्रवलेले पयगटनाचे महत्त्व (ि. १), इंग्रजाचं्या प्रवद्या, कलाकौशल्य (यापं्रवियक िकरणे ४ 
ते ११) ही सवग त्याच्या पुरोगामी वृत्तीची प्रनदशगक मानता येतात. या सवग िकरणातूंन अज्ञानयुगात प्रखतपत 
पडलेल्या सहदुस्थानच्या काळ्या पाश्वगभमूीवर इंललंडचे प्रवप्रजगीि ूवृत्तीचे ठसठशीत प्रचत्र लेखकाने काढले 
आहे, असे म्हणता येईल. पािात्त्य संस्कृतीचे व जीवनाचे प्रचत्र काढताना इंग्रजाचें उद्यमशीलता, चपळाई, 
ईिा, श्रमप्रवभागणी, दीघगियत्न, एखाद्या गोष्टीबद्दल वाटणारी आस्था, स्फुरण, साहस, जोम, धैयग, मान, 
स्वतंत्रता, परोपकार हे गुण लेखक आपल्या भारतीय लोकापुंढे सहजच वणगन करून ठेवताना प्रदसतो. 
इंललंडच्या वैभवाची महत्त्वाची कारणे देताना, त्याचंी प्रवद्या, दुसरे कलाकौशल्य, नवे शोध व युक् त्या, 
कारखाने, कोळसे, लोखंड, हवा, रेल्वे, एकभािा, आरमार, सौम्य सरकार अशी बारा कारणे लेखकाने 
दहाव्या िकरणामध्ये प्रदलेली आहेत. 
 

हे सवग प्रववेचन करीत असताना, लेखकाचा, आपल्या देशातील सवग पप्ररग्स्थतीची इंललंडशी व 
एकूण पािात्त्य जीवनाशी तुलना करण्याचा स्वभावही प्रदसून येतो. उदाहरणाथग, पप्रहल्या िकरणातील 
इंललंड पाहून मनावर िथमच होणारा ग्रह, इंललंडातील पाहण्यासारख्या वस्तू कोणत्या यामंध्ये, तसेच 
प्रस्याचंी ग्स्थती व गृहग्स्थती वणगन करताना याचे दशगन होईल. लेखकाची टीकावृत्ती लेखकाने 
बॉलडान्सवर केलेल्या टीकेत (पान ४०० ते ४०२ वर) प्रदसेल, लेखकाची संशोधकी वृत्ती व प्रतचे ित्यंतर 
गं्रथाची िाबपं्रधक रचना व प्रतचे स्वरूप या गोष्टी पटवनू जातील. या दृष्टीने ‘िाचीन सहदूलोकातंील 
िवासाची चाल’ (ि. १), पान ३०० वरील आपल्याकडे प्रस्यानंा दास्यात ठेवण्याची आलेली मुसलमान 
लोकाकंडील चाल, इत्यादी पुरावे सागंता येतील. 
 



 
अनुक्रम 

लेखकाची राष्ट्रभक् ती सवग गं्रथाच्या प्रनर्ममतीमध्येच व्यक् त होते; पण गं्रथारंभी िकरण १ मध्ये, तसेच, 
शवेटी पाने ५०१ – ५०२ वर ती चागंलीच व्यक् त झालेली प्रदसेल. 
 

साराशं, ‘इंललंडातील िवास’ या गं्रथातील लेखक एक जाप्रतवंत रप्रसक िवासी असून तो पुरोगामी 
वृत्तीचा बहुशु्रत पपं्रडत आहे, अभ्यासक आहे, याची साक्ष त्याच्या गं्रथावरून पटायला वेळ लागत नाही. 
 
प्रदेशाचे व्यक्ततमत्त्व अनधक प्रभावी 
 

पण याबरोबरच, आपण जेव्हा ५०२ पानाचंा हा िचडं गं्रथ रप्रसक म्हणून वाचू लागतो, तेव्हा 
त्यातील बरीच पाने इंललंडच्या व त्याबरोबरच इतर िदेशाच्या माप्रहतीने व वणगनाने व्यापली आहेत, हे 
ध्यानात यावयास वेळ लागत नाही. या देशाच्या माप्रहतीसाठीच हा गं्रथ व त्याचा लेखक बऱ्याच िमाणात 
कामी आल्याने, इंललंडच्या िदेशाने व त्याच्या वस्तुप्रनष्ठ होणाऱ्या रोकड्या दशगनाने लेखकच झाकोळून 
गेला आहे असे वाटते. याचा अथग असा की, इंललंडची वस्तुप्रनष्ठ माप्रहती देण्याच्या नादात लेखकच 
हरवल्याची जाणीव रप्रसक मनाला सतत सलत राहते. म्हणजे असे की, लेखक इंललंडच्या िदेशाची 
माप्रहती जाप्रणवेच्या पातळीवर जाऊन आप्रवष्ट्कृत करीत नाही. ती बऱ्याच िमाणात वस्तुप्रनष्ठ रीतीने व्यक् त 
होत राहते. म्हणूनच पप्रहल्या िकरणातील िवासप्रवियाची माप्रहती व महत्त्व, तसेच ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, 
१० व ११ ही सवग िकरणे इंललंडच्या वस्तुप्रनष्ठ माप्रहतीने भरलेली वाटतात. म्हणजे सुमारे पाऊणपट गं्रथ 
इंललंडच्या सवग िकारच्या माप्रहतीलाच वाप्रहलेला आहे हे स्पष्ट होते. आप्रण त्यामुळेच पुस्तकाच्या पप्रहल्या, 
दुसऱ्या आप्रण शवेटच्या िकरणात काही िमाणात कलेचा रंग आप्रण कलात्मक पातळी बऱ्याच िमाणात 
कमी झाली आहे, असे वाटल्याप्रशवाय राहात नाही. तरीही हा गं्रथ रोचक का वाटतो? या गं्रथातील 
माप्रहतीचा अपूवगपणा व लेखकाची माप्रहती सागंण्याची पद्धत रोचक आहे, म्हणून लेखकामध्ये िप्रतभाशक् ती 
व पापं्रडत्य याचंा अपूवग मेळ झाला आहे. म्हणून हा गं्रथ कंटाळवाणा वाटत नाही. 
 
पनिले नवलायतवर्णि 
 

साराशं, इतक्या प्रवस्तृत प्रववेचनानंतर ‘इंललंडातील िवास’ हा या कालखंडातील िवासवणगनपर 
एक महत्त्वाचा गं्रथ आहे आप्रण िाबंप्रधक रूपाकडे वळणाऱ्या िवासवणगनानंा सामोरा जाऊ शकणारा, तरीही 
रूक्षता बऱ्याच िमाणात टाळणारा, भािातंर युगातील ‘भािातंर-युगा’चे वैप्रशष्ट्् व िप्रतप्रनप्रधत्व करणारा 
गं्रथ आहे, असेच त्याचे वणगन करता येईल. 
 

त्याचिमाणे, श्री. रा. दा. जोशी यानंी म्हटल्यािमाणे“मराठीतले हे पप्रहलेच प्रवलायतवणगन होय.” 
(‘यशवंत’ अंक २९–३०, एप्रिल–मे १९३१, पान ३९४) हाही त्याच्या वैप्रशष्ट््ाचा भाग म्हणून रप्रसकाच्या 
लक्षात येत राहील. 
 
‘श्रीकाशीप्रकाश’ म्िर्जे ‘मिायात्रावर्णि’ (इ. स. १८५२) 
 

मराठी वाङ मयाच्या या ‘भािातंर-युगात’ हा गं्रथ स्वतंत्र रीतीने रचलेला ‘पप्रहला िवासवणगनपर 
गं्रथ’ म्हणून त्याचे मोल आजवर मानण्यात आले आहे. प्रशवाय, ‘मराठी भािेतील हे पप्रहलेच िवासवणगन 



 
अनुक्रम 

होय’ असा मान या गं्रथाला मराठी वाङ मयाचे ख्यातनाम अभ्यासक िा. गं. बा. सरदार आपल्या ‘अवाचीन 
मराठी गद्याची पूवगपीप्रठका’ या गं्रथात पान २४९ वर देताना प्रदसतात. (दु. आ.) 
 

परंतु या गं्रथास ‘मराठी भािेतील पप्रहलेच िवासवणगन’ हा मान देता येईलच असे वाटत नाही. याचे 
पप्रहले कारण असे की, लेखकाने हा गं्रथ स्वतः प्रलप्रहला आहे असे नाही; तो गं्रथ त्याने अनेक गं्रथ, 
याते्रकरू व देशाटन करणारे लोक याचं्या साहाय्याने प्रलप्रहला आहे. म्हणजे लेखकाने स्वतः िवास करून 
त्याच्या िवासावर आधाप्ररत अशा अनुभवाचंा व माप्रहतीचा कणा त्याला नाहीच. दुसरे म्हणजे, “यातील 
माप्रहती साधारण बरी आहे; पण भािा मात्र अशुद्ध आहे.”असा त्याच्या भािेबद्दलचा अप्रभिाय िा. सरदार 
स्वतःच देताहेत. या गं्रथाचे वाचन केल्यावर कुणाही रप्रसकास प्रनप्रश् चतपणे असे वाटून जाईल की, इतक्या 
सामान्य स्वरूपाच्या व केवळ वृत्तातं देणाऱ्या आप्रण अनेक साहाय्यकाचं्या आधारे प्रनमाण केलेल्या गं्रथाला 
‘मराठी भािेतील पप्रहलेच िवासवणगन’ हा मान देण्यात आपली काही खास रप्रसकता व्यक् त होते आहे असे 
नाही! अवाचीन मराठीत कालानुक्रमे पप्रहला असे समजून चालल्यास, त्या व्यप्रतप्ररक् त या गं्रथात काहीही 
वाङ मयीन सौंदयं नाही! 
 

भािाही िा. सरदारानंी म्हटल्यािमाणे अशुद्ध. उदाहरणाथग, िास्ताप्रवक कसे अशुद्ध आहे पाहा : 
“या परृ्थ्वीचे एक मध्यभागी िाचीन काळापासून सहदू लोक राहतात, याजकप्ररता त्या भागास ‘सहदुस्थान’ 
असे नाम पडले आहे आप्रण त्याचे बहुतेक शहरोशहरी मोठमोठाली तीथे, देव, देवालये इत्याप्रद सहदूची 
संवस्थाने असंख्यात आहेत, त्याचा हा एक लहानसा, सारसार येकंदर गं्रथ करोन बालबोध केला 
आहे...”यािमाणेच, िा. सरदारानंी आपल्या गं्रथाच्या पान २५० वर या गं्रथातील उद्धृत केलेला उतारा 
याच मासल्याचा आहे. यावरून या गं्रथाच्या अशुद्ध भािेबद्दल आणखी पुरावा नको असे वाटते. 
 

या गं्रथातील माप्रहतीही ‘खास माप्रहती’ या सदरात यावी अशा तोलामोलाची नाही. लेखक जागेवर 
बसून, इतर गं्रथातूंन व देशाटन करणाऱ्या इतर िवाशाकंडून जुजबी स्वरूपाची व तीथांची माप्रहती 
जमप्रवताना प्रदसतो. उदाहरणाथग, काशी, गया, अयोध्या, मथुरा वगैरे के्षत्राचें ढोबळ वणगन व काही 
िवासप्रवियक जुजबी सूचना या गं्रथात येतात. म्हणजे या गं्रथाच्या पप्रहल्या भागात पाप्रहलेल्या 
‘िवासवणगना’च्या रूपािमाणे याचे रूप साधले जात नाही हे स्पष्ट होय. 
 

प्रतसरे म्हणजे, खास ‘लेखकाचे व्यग्क् तमत्त्व’ ितीत होणे आप्रण िदेशाचे ‘कलात्मक प्रचत्र’ या गं्रथात 
आढळणे तर दुरापास्तच मानावे लागते. म्हणून या गं्रथाला ‘मराठी भािेतील हे पप्रहलेच िवासवणगन होय’ 
हा मान देता येत नाही. 
 

या गं्रथाच्या पप्ररप्रशष्टातील िाचीन िवासवणगनाचं्या प्रवहंगमावलोकनाकडे पाप्रहल्यास, 
महानुभावपथंाच्या ‘ऋप्रद्धपूरवणगना’कडे हा मान बऱ्याच अंशी जाऊ शकतो, असे मला वाटते. प्रनदान 
शामराव मोरोजींच्या ‘श्रीकाशीिकाश’ म्हणजे ‘महायात्रावणगन’ या गं्रथाचे शालेय, बाळबोध वा वृत्तातंवजा 
स्वरूप पाप्रहल्यास, हे सहज पटावे. याचे कारण आपल्या स्वतंत्र िप्रतभाशक् तीने व इतर वाङ मयीन गुणानंी 
‘ऋप्रद्धपूरवणगन’ हा गं्रथ अप्रधक सरस वाटतो आप्रण त्यात ऋप्रद्धपूरचा पप्ररसर व लेखक िवाससूत्राच्या 
अनुरोधाने एकात्म रीतीने व्यक् त व प्रचप्रत्रत झाल्याचा बराच ित्यय रप्रसकाला येत राहतो. 
 
 



 
अनुक्रम 

‘गोकर्ण मिाबळेश्वराचे याते्रप्रकरर्ी वृत्तांत’ (इ. स. १८६३) 
 

नावािमाणे श्री. क्षत्रींचा हा गं्रथ याते्रिकरणी ‘वृत्तातं’ असला तरी हा वृत्तातं प्रनप्रितपणे साप्रहग्त्यक 
पातळी गाठणारा वृत्तातं आहे. या कालखंडात स्वतंत्र रीतीने िवासवणगन रचणारातं श्री. क्षत्रींचे नाव वरच्या 
क्रमाकंात घ्यावे लागेल. 
 

याचे पप्रहले कारण लेखकाची स्वतःची िवासी भपू्रमका हे होय. म्हणजे लेखकाने स्वतः िवास 
करून या गं्रथातील िवासानुभव गोळा केले आहेत; आप्रण तो िवास सागंावा हा हेतू त्याच्या मनात 
पूवीपासून बसत होता, असे लेखक िस्तावनेत म्हणतो. तसेच, या गं्रथाचा उदे्दश लोककल्याण साधावे, 
लोकाचं्या आध्याग्त्मक प्रवकासासाठी हातभार लावावा, म्हणून लेखक या गं्रथात काही प्रवचारही सागंतो 
आहे. उदाहरणाथग, तो म्हणतो, “...यात जे िाणी नरदेहास येऊन संसारबेडीत व अज्ञानांधकारात पडले 
आहेत, त्यास प्रववेक होऊन मुक् त व सुखी होण्याजोगा प्रवचार सापं्रगतला आहे.” (िस्तावना, पान १) या 
िास्ताप्रवकावरून लेखक धार्ममक वृत्तीचा आहे यावर िकाश पडतो. तसेच, त्याच्या िवासलेखनामागील 
िमुख िेरणा धार्ममक आहे असे प्रदसते. प्रशवाय, लोकाचं्या व प्रमत्राचं्या प्रवनंतीला मान देऊन आपण हा गं्रथ 
‘सवग जनासं सादर’ केला आहे असे त्याने म्हटले आहे. 
 

याहून वैप्रशष्ट््ाचा भाग म्हणजे, लेखक पयगटनाचे महत्त्व व तरफदारी करतो आहे आप्रण तीही 
आध्याग्त्मक भपू्रमकेतून करतो आहे हे प्रवशिे. उदाहरणाथग, िवास न करण्याची सहदुरीती संकुप्रचत आहे. 
िवास एकंदर जीवनाला फायद्याचा होतो तो कसा? हे सागंताना लेखक म्हणतो, “...कोठे गेल्याप्रशवाय 
एक प्रठकाणीचराप्रहल्याने परृ्थ्वीतले नाना तऱ्हेचे चमत्कार व रचना दृष्टीस पडणार नाहीत आप्रण 
पाप्रहल्याप्रशवाय ऐकण्यानेच नजरेची तृप् ती होणार नाही व मनाची हौस पुरणार नाही. खाल्ल्याप्रशवाय वास 
घेण्यानेच सकवा पाहण्यानेच प्रजव्हेला स्वाद कळत नाही. हंुगल्याप्रशवाय पाहण्यानेच घ्राणेंप्रद्रयास गंध कळत 
नाही. नाद जाहल्याप्रशवाय कानाने ऐकू येत नाही व डोळ्यानंी प्रदसत नाही, असे हे सवग शब्दस्पशादीक 
प्रविय कळत नाहीत व कामक्रोधादी प्रवकारही जाणवत नाहीत. तसेच, अंतयामी लक्ष प्रदल्याप्रशवाय म्हणजे 
अलक्षी लक्ष प्रदल्याप्रशवाय हे सवग प्रविय आप्रण प्रवकार नाहीसे होणार नाहीत...” (पान ४) 
 

हे सवग सागंताना व िवासाची तरफदारी करताना, िवास हा ज्ञानासाठी, ईश्वराने प्रनर्ममलेल्या 
सृप्रष्टपसाऱ्याचा अनुभव घेण्यासाठी आहे म्हणून लेखक सागंतो आप्रण िवास फक् त नरदेहासच शक्य आहे, 
“हा नरदेह केवळ देवलोक िारच मानले आहे,” (पान ५) असा ताप्रत्त्वक व मौप्रलक प्रवचार लेखक सहज 
सागंून गेला आहे. एक लेखक म्हणून श्री. क्षत्रींचा हा िगल्भ प्रवचार मला फार मोलाचा वाटतो तो त्या 
काळातील सवग पातळीवरील एकिकारचा अंधकार लक्षात घेऊन. पुढे हा लेखक संभािण तीनमध्ये यात्राचंी 
तयारी व मागग सागंताना प्रदसतो. तसेच, पान ५२ वर“ईश्वराने तुम्हास आपले मुलखातून परमुलखात 
कारणपरत्वे जाण्यायेण्यास कोणतेही शास्ात मना केले नाही.”असे लेखक म्हणतो. या कालखंडात 
पयगटनाला िवृत्त करणे हाही भाग महत्त्वाचा होता. तो एका मराठी गं्रथकाराने आध्याग्त्मक भपू्रमकेवरून 
कसा छान पटप्रवला आहे हे कळते. श्री. करसनदास मूळजींच्या भािातंरापूवीचा हा गं्रथ आहे हे पाप्रहल्यावर 
त्याची महती प्रवशिे. 
 
 
 



 
अनुक्रम 

संभाषर्स्वरूपता व सूक्ष्म निरीक्षर् 
 

या गं्रथाचा एक खास प्रवशिे म्हणजे हा गं्रथ संभािण स्वरूपात लेखकाने प्रलप्रहलेला आहे 
िवासवणगनाच्या कोशगत संकल्पनेला हे स्वरूप बरेच जवळ जाणारे आहे यात शंका नाही. हा गं्रथ 
जगन्नाथजी व काप्रशनाथ गंगाधरजी याचं्या िश्नोत्तररूपी संभािणाने फुलला आहे. संवाद तसे उच् च दजाचे 
वा कलात्मक नाहीत, बालबोधच आहेत. या संवादात िवासाची आपली हकीकत व माप्रहती लेखक गुंफतो 
आहे, सागंतो आहे. कारवार, गोव्याचा पप्ररसर, मालवण, वेंगुले बदंरातून लेखकाने िवास केला आहे. 
 

या गं्रथातील लेखकाचे सूक्ष्म प्रनरीक्षण सहज ध्यानात यावे असे आहे. प्रवशिेतः कारवार आप्रण गोवा 
या िदेशातील यात्राचं्या प्रठकाणी प्रफरताना तेथील लोक, त्याचें आचार-प्रवचार लेखक न्याहाळतो. 
िवासाची साधने उपलब्ध नसल्यामुळेहोणारा त्रासही प्रचप्रत्रत झाला आहे. गोव्यातील देवालये, पोतुगगीज 
राजवट, तेथील प्रशमगा, बाजारपेठा, रस्ते याचें वणगन या पुस्तकातील संभािणात येऊन जाते. 
उदाहरणाथग, सेंट फ्राग्न्ससचे िेत गोव्याच्या चचगमध्ये पाप्रहल्याचा उल् लेख पान ३५ वर आहे. या सूक्ष्म 
प्रनरीक्षणाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे पान ३६ वर लेखक म्हाळसादेवीच्या याते्रत, “त्या देशचे 
चालीिमाणे पालखीबरोबर गोव्याच्या नायप्रकणो गात-नाचत चालल्या होत्या. तेथील नायप्रकणी लुगड्याचा 
कासोटा घालीत नाहीत.”असे आपले प्रनरीक्षण दाखल केले आहे. तसेच, होळीच्या सणाचा, चालीरीतींचा 
उल् लेख पान ४० ते ४२ वर येतो. पान २८ वर शणेवी लोकाचंी घरे व त्यातील दुकाने याचें वणगन येते. पान 
२३ वरील कनाटकी बोली बोलणारा हेलकरी व त्याची कारवारी कोकणी भािा व समजण्यासारखी होती, 
हा स्पष्ट भाप्रिक अप्रभिाय यावंरून लेखक चागंला समजदार असून, चागंल्या उघड्या डोळ्याचंा व कानाचंा 
िवासी आहे हे कळते. त्याने जाता जाता समाजग्स्थतीचे केलेले अवलोकन त्या काळाच्या संदभात मोलाचे 
मानावयास हरकत नाही. 
 
लेखकाचे व्यक्ततमत्त्व 
 

म्हणूनच या गं्रथातील लेखकाचे व्यग्क् तमत्त्व बरेच िौढ व िगल्भ वाटते. त्याच्यामध्ये धार्ममक वृत्ती 
िभावी असून तो भाबडा नाही. त्याचा िवास हा एका डोळस माणसाचा िवास आहे. त्यामुळे यात्राचंी 
माप्रहती देताना िारंभी याते्रचा नकाशाही त्याने घातला आहे. पान २१ वर पातळ गुळाचे शलैीदार वणगन 
आले आहे, ते त्याची िप्रतमादशी भािाशलैी व सूक्ष्म प्रनरीक्षण सागंणारे आहे. उदाहरणाथग, “गूळ म्हटला 
असता केवळ काकवीसारखा पातळ असून घागरीत भरून ठेप्रवलेला असतो.”सकवा“या घरास प्रचत्रप्रवप्रचत्र 
प्रपवळा, प्रहरवा रंग प्रदला आहे व घराचे पायाची उभारणी उंच आहे तेणेकरून एकमजलीसारखे प्रदसते. 
पायाचे तळघरात कोठऱ्या करून त्यात फू्रटवाल्यांची व सुयादोरे, कागद, पाव, प्रबस्कुटे वगैरेंची दुकाने 
शणेवी लोकाहंी घातली आहेत...” (पान २८) यातील वणगनशलैी पाहता येतेच. ‘लोकाहंी’मधील ‘ही’ या 
तृतीयेच्या ित्ययाचा गद्यात झालेला उपयोग लक्षणीय मानावा लागेल. तसेच, लेखक िगल्भ 
प्रवचारशक् तीचा वाटतो. उदाहरणाथग, साधूचे लक्षण तो सागंतो, “...काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 
हे िड प्रवकार ज्याहंी धुतले म्हणजे मनातून काढून टाकले सकवा त्यापासून मोकळे जाहले सकवा त्यास 
सजकून शातं मनाचे जाहले, त्यास साधू म्हणावे.” (पान ३) ही प्रवचारदशगक वाक्ये साकेंप्रतक प्रवचार 
दाखप्रवणारी असली तरी इ. स. १८६० च्या ‘िवासवणगना’त येऊन जातात, हे महत्त्वाचे आहे. कारण 
लेखकाने ‘शके १८७२, रौद्रनाम संवत्सरे, आप्रश्वन शुद्ध १०, बुधवार ता. २४, माहे ऑक्टोबर, इ. स. १८६० 
ते प्रदवशी’आपले पुस्तक प्रलहून समाप् त केले आहे. 



 
अनुक्रम 

लेखकाची वर्णिशैली व प्रदेशप्रत्यय 
 

लेखकाची वणगनशलैी व िदेशित्यय याकंरता फक् त कारवारचे वणगन घेऊ. कारवारच्या वणगनात 
लेखक म्हणतो, “...गावात प्रशरताक्षणीच आम्हासं केवळ ती देवनगरीच प्रदसून सवग श्रमाचंा पप्ररहार झाला. 
हजारो याते्रकरू मडंळींचे मुखातूंन जयजयकार ध्वनी चालली होती. प्रजकडे पहावे प्रतकडे ओटीच्या व 
घरातल्या जप्रमनी गुळगुळीत आरशािमाणे चकचकीत व गावातले मागग व वस्ती केवळ सुप्रचभूगत असून तेथे 
चमत्काप्ररक सुवास येत असतो. नाना तऱ्हेची सुवाप्रसक पुष्ट्पे जी येथे आपल्या पाहण्यातही येत नाहीत, ती 
पाप्रहली. तेथल्या सवग जातीच्या प्रस्या लुगड्याचंा कासोटा घालीत नाहीत व प्रवठ् ठल सुवाप्रसनी डोकीवरून 
पदर घेत नाहीत...कुळवाडी लोकाचें प्रस्यांचे गळ्यात काळेपोतीचा भार गळा व छाती भरून सुमारे पाचं 
शरेावर होईल...तेथल्या प्रस्याचें आपले येथले पोशाखाचा पुरुि दृष्टीस पडला म्हणजे प्रभवनू पळतात...” 
(पान १७) 
 

श्री. क्षत्री याचं्या या गं्रथात इ. स. १८६० मध्ये आपल्याला ित्ययकारी वणगनशलैीचे दशगन असे 
घडते. आप्रण आठ विांपूवीचा श्री. शामराव मोरोजींचा गं्रथ सहज डोळ्यासंमोर येऊन शलैीतला व भािेतला 
फरक सहज कळतो. श्री. क्षत्री हे जाप्रतवंत लेखक आहेत असे त्याचं्या गं्रथात सगळीकडे जाणवत राहते. 
िप्रतभाशक् तीचा ित्यय लेखनात कसा यावा याचे हे स्पष्ट उत्तर आहे. 
 

या पप्ररच्छेदात श्री. क्षत्री याचंी ित्ययकारी व िप्रतमादशी शलैी पप्रहल्या चार ओळीत स्पष्ट प्रदसावी. 
पाप्रहलेल्या िदेशाचा ित्ययही येऊन जातो. गोकणग महाबळेश्वराच्या पप्रवत्र पप्ररसराचा गंध व के्षत्राचे पाप्रवरय 
रप्रसकमनात सहज तरळून जाते, अशी रंग व गंधसंवेदना आप्रण जयजयकाराचा ध्वनी लेखकाने शब्दातं 
पकडला आहे. 
 

तसेच, कारवारचा िदेश, तेथील घरे, फुले, प्रस्या, तेथील कुळवाड्याचं्या बायका यांबद्दलचे 
लेखकाचे सूक्ष्म प्रनरीक्षण कळते. लेखक मानवी मनाचा, जीवनाचा व समाजाचा सूक्ष्म प्रनरीक्षक आहे म्हणून 
कारवारी प्रस्याचें लाजणे व त्याचें नेसणे हे मुंबईच्या प्रस्याचं्या कासोटीयुक् त नेसण्याहून वेगळे आहे, हे तो 
बरोबर प्रटपतो. कदाप्रचत गोकणग महाबळेश्वराचे अखंड छत्रच प्रवधवा प्रस्याचं्या म्हणजेच प्रवठ ठल 
सुवाप्रसनींच्या मार्थ्यावर असल्याने त्या पदर घेत नसाव्या, असे तर त्याला सुचवावेसे वाटत नसेल? 
कुळवाडी बाया गळ्यात काळेपोतीचा म्हणजे काळ्या मण्यानंी युक् त अशा मंगळसूत्राचा भार, गळा व छाती 
भरून पाच पाच शरेावर का वाहतात, याचा त्याला सहज अचबंा वाटून राप्रहला आहे. लोकजीवनाचा ित्यय 
प्रटपणारािवासलेखक म्हणून क्षत्रींचे कौतुकच करावयास हवे. 
 

साराशं, श्री. क्षत्रींचा ‘गोकणग महाबळेश्वराचे याते्रिकरणी वृत्तातं’ हा गं्रथ या कालखंडातील एक 
महत्त्वाचा िवासवणगनपर गं्रथ आहे असे प्रनप्रित प्रवधान करता येईल. लेखकाने वृत्तातं देण्यासाठी संवाद व 
संभािणाचे तंत्र वापरले आहे. हे तंत्र जरी काही वेळा बाळबोध व शालेय स्वरूपाचे वाटले, तरी या 
काळातील तो एक गं्रथ म्हणून पाहता, त्यात वाङ मयीन सौंदयग व्यक् त होते. प्रशवाय, लेखकाची िवासी 
भपू्रमका, िदेशित्यय देण्याची पद्धती, भािाशलैी, सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक् ती हे प्रवशिे मोलाचे वाटतात. 
 
 
 



 
अनुक्रम 

मराठीतील पनिले पत्ररूपप्रवासवर्णि 
 

या कालखंडातील ‘काशीयात्रा’ हे हप्रर गणेश पटवधगन याचें पुस्तक आज उपलब्ध असलेल्या 
िवासवणगनात, ‘पत्ररूप’ दशगप्रवणारे ‘मराठीतील पप्रहलेच िवासवणगन’ आहे. श्री. पा.ं दा. गुणे, काणे, िा. 
काणेकर, श्री. प्रटकेकर व िा. भाटे इत्यादी लेखकाचंी पत्ररूप िवासवणगने नंतर प्रनमाण झालेली आहेत. 
 

त्या दृष्टीने ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराला या कालखंडात पत्ररूपात ‘आकार’ देण्याचे कायग 
श्री. पटवधगन व ‘ज्ञानिकाश’चे संपादक व काही िमाणात त्याचे वाचक यानंी केल्याचे िस्तावनेवरून प्रदसून 
येते. या पत्राचंा उदे्दश, िवास केलेल्या िदेशाची माप्रहती कळावी आप्रण मनोरंजन व्हावे असा असल्याचे 
िस्तावनेतील लेखकाच्या प्रनवेदनावरून कळते. 
 
लेखकाची प्रवासी भूनमका 
 

हे पुस्तक इ. स. १८७२ सालचे असून लेखकाच्या उत्तर भारतातील सुमारे ३१ ऑक्टो. १८७१ 
पासून जाने. १८७२ पयंतच्या िवासावर आधाप्ररत आहे लेखकाचा िवास िामुख्याने पुणे ते पजंाब, काशीचा 
पप्ररसर, प्रदल् ली, आग्रा, अयोध्या, गया, मथुरा, अमृतसर व लाहोर येथे झाला आहे. लेखक स्वतःला 
‘एप्रडटराचा प्रमत्र एक प्रफरस्ता’ असे म्हणवनू घेत आहे. काही पत्राखंाली तसा स्पष्ट पुरावा प्रमळतो. 
 

सुमारे १०० पानाचं्या या पत्ररूप िवासवणगनात लेखक एक जागरुक िवासी आहे याचे दशगन 
जागोजाग होते. उदाहरणाथग, “...ह्ा सतलज नदीच्या काठी आटक हे खेडे आहे व तेथपावेतो सहदू 
लोकानंी जावे अशी मयादा पूवीच्या राज्यकत्यांनी केलेली होती. तेथून थोड्या कोसावर पानपत खेडे आहे. 
त्याच्या जवळच पेशव्याचं्या फौजेची कत्तल उडाली...” (पान १७) या अवतरणात सहदंूच्या मनाला 
पडलेल्या िवासाबद्दलच्या ‘अटक’ सकवा ‘ससधुबदंी’च्या बेडीचा वा चालीचा उल् लेख येतो. तो लेखकाच्या 
प्रजज्ञासूवृत्तीवर िवासप्रियतेवर िकाश टाकणारा आहे.‘पाप्रनपत’च्या कत्तलीच्या स्मरणाने त्याचे 
इप्रतहासप्रिय मराठी मनही सहज जाणवनू जाते आप्रण एखाद्या स्थलाशी संललन असलेली गोष्ट वा संकेत 
सागंण्यामध्ये त्याची बहुशु्रतता प्रदसून येते. 
 
सामानजक व राजकीय पनरक्स्र्तीचे नचत्र 
 

या छो्ा छो्ा पत्रातूंन तत्कालीन समाज, त्याच्या श्रद्धा, यात्रािवृती यावंर िकाश टाकला 
गेला आहे. िवास हा लोकानंा नुकता आवडू लागल्याच्या खुणा या पुस्तकात स्पष्ट प्रदसतात. (पान ३) 
तसेच, हे पुस्तक इंग्रज हे नवे राज्यकते या भमूीवर पाय रोवनू ग्स्थर होऊ लागले आहेत, िप्रतप्रष्ठत होऊ 
पाहताहेत, याचे दशगन देते; आप्रण आपल्या लोकानंी आपले अज्ञान घालवनू इंग्रजासंारखे व्हावे असे लेखक 
म्हणतो. पान दोनवरील काळे–गोरे भेदाचे वणगन या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. तसेच, पान तीनवर लेखक 
म्हणतो, “...स्टेशनमास्टर धक् के मारू लागले...तेव्हा आम्ही त्यासं प्रवचारले की, असे करण्याचे कारण 
काय? तेव्हा त्यानंी उत्तर प्रदले की, This is the way in which native passengers should be 
treated.”पान दोन व तीनवर प्रचप्रत्रत झालेल्या या िसंगावरून, प्रब्रप्रटश राज्यकते अज्ञानी भारतीय 
जनतेचा छळही कसे करू लागले आहेत, याचा पुरावा प्रमळतो. लेखक एखादा िसंग सकवा घटना कशी 



 
अनुक्रम 

ित्ययकारी रीतीने प्रचप्रत्रत करतो आप्रण त्यातून त्वेिाचा व करुणरसाचा कसा ित्यय येतो, हे या 
िसंगावरून कळून येते. 
 

इंग्रजानंी उत्तरेकडे धरणे बाधूंन पाट व कालवे काढले आहेत. अनेक सुधारणा करू लागल्याचा 
उल् लेख पान अकरावर आहे. अशा सोयींमुळे उत्तर भारतात स्वस्ताई झाली आहे. ती अशी :“भात, वरण, 
पाढंरी पोळी, एक भाजी, ताकाची कढी अगर दही आप्रण तूप-साकर इतके प्रनत्य खाणारास इकडे दरमहा 
रुपये ३ बस होतात. इतकी तर स्वस्ताई ह्ा कालव्यामळेु झाली आहे...” (पान १२) इंग्रजानंी प्रनमाण 
केलेल्या सुखसोयी व सुधारणा आप्रण त्यामुळे झालेली स्वस्ताई याचें प्रचत्रण लेखकाच्या पुरोगामी व 
सुधारणावादी दृष्टीचे प्रनदशगक मानावे लागते. तसेच, प्रब्रप्रटश यायच्या पूवीचा भारत व त्याची श्रीमंती वणगन 
करताना नानकाच्या दरबाराचे अमृतसर वणगन, पाने १७।१८ वर आले आहे, ते लक्षणीय आहे. या वणगनात 
समृद्ध भारताची पूवगिप्रतमा व्यक् त होताना प्रदसते. 
 

तसेच, लेखक स्थलाशी प्रनगप्रडत असलेल्या गोष्टीही मधूनमधून पुरप्रवतो. पान १३ वरील बडंाच्या 
वेळची इंप्रजप्रनअरची गोष्ट पाहता येईल. या गोष्टीतून इंग्रजाचंी नीती आप्रण लेखकाचा बोधवादी दृप्रष्टकोण 
स्पष्ट होतो. अशा कथामंुळे िवासवणगनपर वाङ मयाचे वाङ मयीन मूल्य वाढते आप्रण त्याच्या मूळच्या 
रोखठोक पोतात कलेचे तंतू येऊन प्रमसळतात. 
 
लेखकाचे व्यक्नतमत्त्व व त्याची वर्णिशैली 
 

या सवांतून आपल्याला श्री. पटवधगन हा लेखक म्हणून जो आढळतो, तो एक रप्रसक िवासी आहे, 
प्रफरस्ता आहे. वरील उदारणावंरून आपल्या हे ध्यानात येते की, त्याचा िवास हा नुसत्या याते्रकऱ्याचा 
नाही, तो डोळस आहे. महाराष्ट्राच्या पुणे येथील राजधानीतून तो िवास करतोआप्रण उत्तर भारतात प्रब्रप्रटश 
राज्यकत्यांनी केलेल्या सोयी, अज्ञ जनतेचे त्यानंी िवासात केलेले छळ, भारताची पूवीची श्रीमंती तो 
डोळसपणे न्याहाळतो. तो पुरा दप्रक्षणी भारतीय वृत्तीचा आहे. स्वस्ताई तो कथन करतोच व इंग्रजाचंी 
कुप्रटल राजकीय नीती, बडंाच्या वेळची ‘इंप्रजप्रनयर’च्या प्रशफारशीची गोष्ट देऊन सागंतो व आपल्या 
लोकानंी इंग्रज लोकासंारखे शहाणे व्हायला हवे हे पटवतो. त्याच्या रप्रसकतेचे व वणगनशलैीचे दशगन त्याच्या 
‘प्रहमालयदशगना’त होईल. तो म्हणतो. 
 

“...इकडे प्रहमालय पवगतास पहाड म्हणण्याचा सािंदाय आहे. काय सागंू एप्रडटरराव, हा प्रहमालय 
जेव्हा म्या पप्रहल्याने हप्ररिारच्या वाटेने रुडकीस पाप्रहला, त्यावेळची माझ्या मनाची ग्स्थती! ह्ा पवगताच्या 
मध्य िदेशास जो पहाड आहे, तो सवग प्रनरंतर शे्वत, चकाकणारा आप्रण गगनचुपं्रबत प्रदसला. आम्हा दप्रक्षणी 
लोकासं हा बफाचा डोंगर हजारो कोस पसरलेला पाहणे म्हणजे एक अद भतु चमत्कार वाटतो. तुम्हास 
साराशं इतकाच सागंतो की, मी तर अल्पमतीच आहे. परंतु थोराथोरानंी जे त्याचे वणगन प्रलहून ठेप्रवले आहे, 
ते वाचून देखील त्याचे यथाथग ज्ञानाचा लेशही होणे मुष्ट्कील आहे. ते काय ते सागंताच येत नाही...”(पान 
१६) 
 

या उताऱ्यात लेखकाची वणगनशलैी, त्याची उत्कटता, प्रहमालयाच्या भव्य दशगनाने भापलेले पुणेरी, 
दप्रक्षण सहदुस्थानी मन या सवांचे दशगन व्हावे. तसेच वरील उताऱ्यात त्याची िप्रतमादशी शलैी“ह्ा पवगताच्या 
मध्य िदेशास जो पहाड आहे, तो सवग प्रनरंतर शे्वत चकाकणारा आप्रण गगनचुपं्रबत प्रदसला.”या वाक्यात 
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प्रदसेल. तसेच“...ते काय ते सागंताच येत नाही.”या वाक्यातील उत्कटता व व काव्यात्मकता यांचे 
सहजदशगन होऊन जाते. ‘आम्हा दप्रक्षणी लोकासं’ या प्रवधानात त्याचा िातंीयवाद व्यक् त होतो. 
 

लेखक थोडा उतावळ्या स्वभावाचा व बालसदृश मनाचा वाटतो. परंतु त्याच्या सच् चा भावनाचें 
प्रचत्रण येते तेव्हा त्याचे कौतुक वाटते. उदाहरणाथग, “काय सागंावे एप्रडटरराव, आम्ही बफग  पुष्ट्कळ वेळा 
खाल् ले आहे व ते अप्रतशय थंड असते खरे; परंतु लवंडीचे ते पाचंट लागते आप्रण तेथील गंगोदक त्यापेक्षाही 
गार असून अत्यंत रुचकर आप्रण पाचक असे आमच्या अनुभवास आले...” (पान ११) अशीत्याची 
गंगोदकाची ितीती लक्षणीयच म्हणावयास हवी. 
 
लेखकािे घडनवलेले प्रदेशदशणि 
 

तसेच, लेखकाने घडप्रवलेल्या िदेशवणगनासाठी खालील वणगने पाहता येतील. ‘प्रहमालयदशगन’ 
(पान १६), ‘नानकाचा दरबार’, (पाने १७।१८) ‘ताजमहालवणगन’ (पाने २७।२८), ‘ब्रह्मावतग’ (पान २९), 
‘मानमंप्रदल वेधशाळा’ (पाने ४५ ते ४७), प्रभतीयंत्र, चक्रयंत्र (पान ४८), ‘प्रसदे्धश् वरी’ (पान ५१), 
‘प्रपशाच् चमोचन तळे’ (पाने ५२ ते ५४), ‘शनीचे देऊळ’ (पाने ६८/६९), ‘दुगादेवीकथा’ (पाने ७४ ते ७६), 
‘व्यासकाशी व रामनगर’ (पाने ७८ ते ८२), ‘पचंक्रोशी’ (पाने ८३ ते ८६), ‘गयेची यात्रा’ (पाने ८७ ते ९१) 
ही िदेशदशगक वणगने वाचून लेखकाने िवासानुरोधे या आपल्या याते्रच्या िदेशाचा बराच ित्यय प्रदलेला 
आहे,असे म्हणता येईल. हा िदेश बऱ्याच प्रठकाणी वस्तुप्रनष्ठ पातळीवर राहतो. परंतु, वरील प्रहमालयाचे 
दशगन, सकवा गंगेच्या दशगनाचा काही भाग प्रवलक्षण ित्ययकारी उतरला आहे. 
 
सामानजक व ऐनतिानसक मानितीचे कर् 
 

या पुस्तकातील सामाप्रजक माप्रहतीदशगक व इप्रतहासदशगक भाग हाही या छो्ा पत्ररूप 
िवासवणगनाचा प्रवशिे मानावा लागतो. उदाहरणाथग, कुरुके्षत्राच्या बाजूला ‘कणगका खेडा’ आदी भागात 
आपल्या भागासारखेच प्रशक्षण नाही. या भागात अज्ञान आहे (पान १६) असे त्यावरून कळते. शीखधमाचे 
प्रववेचन पान २२ ते २५ वर आले आहे, त्यावरून लेखकाची धार्ममक बाबीतली प्रचप्रकत्सक वृत्तीही कळते. 
“पजंाबातील लोक दप्रक्षणीपेक्षा स्वभावाने शूर असावे असे आम्हासं वाटते...”हे प्रवधान पजंाबी माणसाचे 
शौयग सुचवनू जाणारे आहे. बगंाली बाब ूअज्ञ याते्रकरंूना कसे छळतात, व इंग्रजी चागंले जाणतात याचे 
उत्तर आपल्याला (पाने ४१ ते ४३ व ७० वर) प्रमळते. त्यावरून बगंाली इंग्रजाचं्या मजीत सरकू लागल्याचा 
कयास बाधंता येतो. 
 

पान ९, १० वर लेखक म्हणतो, “...इतकेच कळप्रवतो की, जसा हग्स्तदंत कोरून बारीक नक्षीदार 
काम सावंतवाडीकडे लोक करतात, त्यािमाणे संगमरवरी दगड कोरून मोठमोठाले दरवाजे, प्रखडक्या, 
सभती वगैरेची कामे केली आहेत...”यात ‘प्रदल् ली’च्या बाजूचे वणगन करताना लेखक सावंतवाडीच्या 
कलानैपुण्याचा इप्रतहास देऊन जातो आप्रण आपण सावंतवाडीचाही िवासी असल्याचे पटवून जातो. 
 

प्रशवाय, इप्रतहासाच्या दृष्टीने ही छोटी पते्र, इंग्रजाचें पाय या भमूीवर चागंले ग्स्थरावताहेत याचा 
ित्यय देऊन जातात. ब्रह्मावतग आप्रण दुसरा बाजीरावयांचे वणगन पान २९ वर आले आहे. ररंगजेबाचा 
उल् लेख पान ६५ वर आला आहे. साठ विांपूवीचा सहदु-मुसलमानाचंा दंगा व त्याचा उल् लेख पान ८६ वर 
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आला आहे. धार्ममक यात्रा हा तर वण्यगप्रवियच आहे. परंतु या पुस्तकात सामाप्रजक व ऐप्रतहाप्रसक माप्रहतीचे 
कण सहज प्रमळून जातात, हाही या गं्रथाचा एक प्रवशिे मानावा लागतो. 
 

साराशं, हप्रर गणेश पटवधगनाचें ‘काशीयात्रा’ (सध्या अनुपलब्ध, ज्ञानिकाश िेस, पुणे १८७२) हे 
पुस्तक इ. स. १८०० ते १८८२ या कालखंडातील एक महत्त्वाचे िवासवणगन असून, ‘मराठी भािेतील 
पप्रहले पत्ररूप िवासवणगन’, (पाहा : िस्तावना, प.ृ १७), आप्रण ‘श्री काशी वगैरे यात्रापं्रवियी व्याख्यान ‘हे 
श्री. ना. प्रभ. जोगळेकराचें िवासवणगन या कालखंडातील शवेटचे ज्ञात पुस्तक होय. 
 

❋ 
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–९– 
इ. स. १८८३ ते १९०० या कालखंडातील प्रवासवर्णिे 

प्रवासवर्णिाच्या रूपाला आलेला तऱ्िेवाईकपर्ा 
 

इ. स. १८८३ ते १९०० या सतरा-अठरा विांच्या कालखंडात िवासवणगनपर वाङ मयाच्या रूपाकडे 
झुकणारे सुमारे तेरा-चौदा िमुख गं्रथ आढळतात, ते खालीलिमाणे : 

 
(१) ‘माझा िवास’ (‘सन १८५७ सालच्या बडाची हकीकत’), ले. प्रवष्ट्णुभट गोडसे वरसईकर, इ. 

स. १८८३. (२) पपं्रडता रमाबाई याचंा ‘इंललंडचा िवास, भाग पप्रहला’, इ. स. १८८३. (३) ‘यात्रा 
कल्पकता’, ले. गौरीशकंरशास्ी अनंतशास्ी, पुण, १८८४. (४) ‘तीथगयात्रा-िबधं’ ले. गणेश सदाप्रशव लेले, 
नाप्रसक, इ. स. १८८५. (५) ‘युनायटेड स्टेटस् ची लोकग्स्थती आप्रण िवासवृत्त, भाग पप्रहला’, ले. पपं्रडत 
रमाबाई, इ. स. १८८९. (६) ‘प्रवलायतचा िवास’, भाग–१, ले. रा. भ. पावगी, पुणे, इ. स. १८८९. (७) 
‘प्रवलायतचा िवास’, भाग २, ले. रा. भ. पावगी, पुणे, इ. स. १८९२. (८) ‘थोडासा िवास’, ले. गोसवद 
बाबाजी जोशी, बडोदे, इ. स. १८९१. (९) ‘लाहोरचा िवास’, ले. गोसवद बाबाजी जोशी, बडोदे, इ. स. 
१८९५. (१०) ‘गेल्या तीस विांपूवीचे लोक व त्याचं्या समजुती अथवा माझ्या िवासाची हकीकत’ 
(रोजप्रनशी), ले. गोसवद बाबाजी जोशी, बडोदे, इ. स. १८९६. (११) ‘श्री बाहुबली यात्रोत्सव’, ले. प्रवठ्ठल 
अण्णाजी मडुरकर, इ. स. १८९१. (१२) ‘मद्रास, प्रसलोन व ब्रह्मदेश येथील िवास’, ले. बळवंत गंगाधर 
प्रटळक, पुणे, १९००. (१३) ‘माथेरानचा िवास’, ले. रामराव मधुसूदन कोठारे, मुंबई, १८९६. 
 
वृत्तांतवजा गं्रर् 
 

या कालखंडात वरीलिमाणे िवासवणगने व त्याचें लेखक भेटतात. या सवगचलेखकानंी 
िवासवणगनाच्या वाङ मयीन रूपाच्या घडणीला हातभार लावला आहे असे नाही. उदाहरणाथग, ‘वास्को दी 
गामा’–हे श्री. एम्. के. ऋिी याचें पुस्तक युरोपाहून आप्रशयास पप्रहला जलिवास कसा झाला आप्रण तो 
‘वास्को दी गामा’चा झाला, हे सागंणारे आहे. तसेच, श्री. रा. भ. पावगी याचें ‘प्रवलायतचा िवास’ भाग १, 
२, हे इप्रतहासवजा प्रवलायतचा वृत्तातं देणारे वाटतात. ते त्या त्या कालात महत्त्वाचे असतील व 
मनोरंजनही साधणारे असतील; पण आज त्यानंा एक िकारचे प्रशळेपण आले आहे. वाङ मयीन सौंदयग वा 
मूल्य नाही. जवळजवळ तीच पप्ररग्स्थती, ‘माथेरानचा िवास’ (श्री. कोठारे), ‘यात्रा कल्पकता’ (श्री. 
गौरीशंकरशास्ी अनंतशास्ी), ‘श्री बाहुबली यात्रोत्सव’ हे श्री. मडुरकराचें पुस्तक, ही सवग सामान्यतः 
वृत्तातंवजा व इप्रतहासवजा आहेत. त्यानंा वाङ मयीन सौंदयग नसल्याने त्याचंा प्रवचार या 
प्रवहंगमावलोकनासाठी करणे रप्रसकतेचे ठरेल, असे वाटत नाही. आमच्या दृष्टीने या कालखंडाचे खरे 
मानकरी ‘माझा िवास’कार वरसईकर गोडसेभटजी आप्रण पपं्रडता रमाबाई हे होत. त्याखालोखाल 
भािणरूप िवासवणगनकते लोकमान्य प्रटळक आप्रण काही थोड्याच िमाणात आपल्या िवासाची िचडं 
रोजप्रनशी प्रलप्रहणारे व पत्ररूप िवास प्रलप्रहणारे श्री. गोसवद बाबाजी जोशी, आप्रण सवात शवेटी, आपल्या 
यजमानाच्या तीथगयात्राचंी माप्रहती पुरप्रवणारा समथग शलैीतला गं्रथ प्रलप्रहणारे, ‘तीथगयात्रा-िबधं’कार 
गणेशशास्ी लेले हे लेखकच होत. या लेखकाचंीच िवासवणगने या कालखंडात िवासवणगनाचें रूप कसे 
वेगळे आहे,आप्रण िवासवणगन या वाङ मयिकाराला एकिकारचे ‘स्वत्व’ िाप् त झाले आहे, याचे दशगन देऊ 
शकतात. 
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आप्रण या दृष्टीने पप्रहला मान पपं्रडता रमाबाईंच्या ‘इंललंडचा िवास, भाग पप्रहला’, या गं्रथाला 
जातो. याचे कारण, हा िवास इंललंडचा म्हणजे परदेशाचा असून, राज्यकत्या इंग्रजाचं्या देशाला एक 
स्ीलेप्रखका धडाडीने जाऊन आपल्या अम्लान शब्दकळेने तो िवास साकार करते आहे. प्रशवाय, प्रतने 
इंललंडहून अमेप्ररकेचा िवास करून, ‘युनायटेड स्टेटस् ची लोकग्स्थती आप्रण िवासवृत्त, भाग पप्रहला’ हा 
नाव घेण्याजोगा दुसरा गं्रथही याच कालखंडात इ. स. १८८९ मध्ये प्रलप्रहला आहे. यास्तव प्रतचा मान 
पप्रहला. असे कुणाही रप्रसकाला वाटेल. 
 
पंनडता रमाबाई यांचा ‘इंग्लंडचा प्रवास, भाग पनिला’ (इ. स. १८८३) 
 

हा गं्रथ पपं्रडता रमाबाईंनी इंललंडास जाण्याची कारणे व तेथपयंतच्या िवासाची हकीकत 
सागंण्याकरताच प्रलप्रहल्याने एक अस्सल ‘िवासवणगन’ म्हणून या गं्रथाचे मोल अनन्यसाधारण आहे, असे 
मानावे लागेल. सुमारे एकावन्न पानाचंा, छो्ा आकाराचा हा गं्रथ एकाच िदीघग पत्ररूपात अवतरला आहे. 
म्हणून यागं्रथाचा पप्रहला प्रवशिे, एक दीघग पत्ररूप िवासवणगन, हा होय. 
 

या छो्ा गं्रथाने व त्याच्या पत्ररूपाने, िवासवणगन ही एक अस्सल कलाकृती होऊ शकते, या 
िश्नाचे उत्तर सामर्थ्याप्रनशी प्रदले आहे, असे म्हणावयास ित्यवाय नाही. ही पत्ररूपता लेप्रखकेचे आप्रण प्रतने 
केलेल्या िवासाचे प्रवलोभनीय व कलात्मक प्रचत्र देत असल्याने िवासवणगनपर कलाकृतीचा दजा प्रतला 
येतो, हे प्रनप्रितच मानावे लागते. उदाहरणाथग, हे पत्र प्रियबाधंव (म्हणजे भारतीय-महाराष्ट्रीय) यानंा 
उदे्दशून प्रलप्रहले आहे. त्यामुळे त्याला एका उदे्दप्रशकेचेही रूप आले आहे असे म्हणता येईल. इंललंडातील 
सेंट मेरीज होम, वाटेंज बकग शायरवरून हे पत्र प्रलप्रहले आहे. 
 
एक मिक्स्विी प्रवानसिी 
 

या पत्रावरून पपं्रडता रमाबाईंचे जे प्रचत्र साकार होते, ते एका मनग्स्वनी िवाप्रसनीचे आहे. प्रवशिे 
म्हणजे हा िवास त्या काळात आपल्या छो्ा कन्येला हृदयाशी घेऊन, कुणाचा आधार नसताना केला 
आहे. एका भारतीय ध्येयवादीस्ीचा हा िवास एका वनवाप्रसनीचाही आहे, याचे दशगन जागोजाग होते. 
उदाहरणाथग, हा िवास ज्या बेडर मनःग्स्थतीत, एका प्रवधवा भारतीय स्ीने केला आहे, त्यावर प्रतच्या 
प्रहतसचतकानंी आके्षप घेतले आहेत. तत्कालीन महाराष्ट्रात काही खळबळ उडाली आहे. 
 

पुढे, पान ८ पासून १९ पानांपयंत हे सवग आके्षप जेव्हा पपं्रडता रमाबाई खोडतात, तेव्हा त्या 
मनग्स्वनी आहेत, कुशल पपं्रडता आहेत, याचे दशगन होते आप्रण प्रवप्रशष्ट ध्येयवादाने पेटलेल्या मनग्स्वनीचे 
दशगन होऊन जाते. या खंडनात रमाबाईची कुशाग्र बुद्धी, वप्रकली करण्याची ताकद व स्वतःची बाजू पटवून 
देण्याची हातोटी, दुसऱ्यानंा प्रवश्वासात घेऊन आपली बाजू समजाप्रवण्याचे प्रवलक्षण कौशल्य व दुदगम्य 
ध्येयवाद व्यक् त होतो. तसेच, स्वजनाबंद्दलची व स्वदेशाबद्दलची िीती प्रतळमात्र कमी वाटत नाही. 
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आजन्म विवानसिी आनर् अखंड प्रवानसिी-चनरत्रपरतेचे गनिरे रंग 
 

या पत्रात पपं्रडता रमाबाई या एक आजन्म वनवाप्रसनी आप्रण अखंड िवाप्रसनी वाटतात. कारण हा 
िवास बालपणापासून त्याचं्या जीवनाचा साथी आहे, स्थायीभाव बनावा तसा. त्यामुळेच त्या भारतभर 
प्रफरल्या. डॉक्टर होण्यासाठी त्या इंललंडला आल्या आहेत. 
 

या िवासानेच आजवर त्याचें वेगळे चप्ररत्र घडप्रवले आहे, असे त्याचं्या उपलब्ध चप्ररत्रावरून 
आढळून येते. या इंललंडच्या िवासाबद्दल त्याचें एक चप्ररत्रकार, ‘िबोधनकार’ के. सी. ठाकरे म्हणतात, 
 

“...पचंखंड दुप्रनयेच्या प्रवप्रवध के्षत्रातील ज्ञानाचा महासागर इंग्रजी भािेत अपरंपार भरलेला आहे, 
याची रमाबाईंना ितीती आल्यामुळे आप्रण तेवढे प्रशक्षण सहदुस्थानात प्रमळणे कठीण असल्यामुळे आपण 
प्रवलायतेला गेलेच पाप्रहजे, असा प्रनधार त्यानंी केला...” (‘पपं्रडता रमाबाई सरस्वती’ प. आ.,ि. ५, पान 
३२) 
 

या संदभात खुद्द रमाबाई म्हणतात, 
 
“मला देवाने िेरणा केली की अंगीकृत कायग पार पाडण्यासाठी तुला अजून पुष्ट्कळ प्रशकायचे आहे, 

पाहायचे आहे, अंगी पात्रता आणायची आहे. म्हणून प्रवलायतेला जा, आप्रण मी प्रनघाले...” 
 
पनिली प्रवासवर्णि-लेनखका 
 

ज्या काळात ‘परदेशगमन’ म्हणजे पाप समजण्यात येत होते आप्रण त्यासाठी मोठे खचाचे िायप्रित्त 
घ्यावे लागत असे, अशा काळात परदेशगमन करणे आप्रण ते एका ‘स्ीने’ करणे हे तर केवढे क्रापं्रतकारक 
होते! पपं्रडता रमाबाईंचा दुदगम्य ध्येयवाद आप्रण आशावाद त्यातून व्यक् त होतो आप्रण एखाद्या भक् तािमाणे 
‘मला देवाने िेरणा केली’ असे रमाबाई म्हणतात, त्याचा ित्यय यऊ लागतो. या िज्ञावान स्ीची दुसरी 
कमाल म्हणजे आपला िवास प्रतने शब्दबद्ध केला ही होय. आप्रण म्हणूनच पपं्रडता रमाबाई या ‘मराठीतील 
पप्रहल्या िवास-लेप्रखका होत”असा त्याचंा गौरव करता येतो. कारण त्याचं्यापूवी कुणी स्ी िवासाला 
जाऊन आपला िवास प्रतने प्रलहून ठेवला आहे, असे उपलब्ध वाङ मयाच्या पुराव्यावरून प्रदसून येत नाही! 
 
गद्यामधली जरू् भावकनवता 
 

या छो्ा िवासवणगनाचे ‘गद्यामधली जणू भावकप्रवता’ असे वणगन करणे रास्त आप्रण रप्रसकतेचे 
ठरेल. याचे पप्रहले कारण या िवासवणगनाच्या अप्रभव्यक् तीसाठी लेप्रखकेने पत्ररूप प्रदल्याने हे िवासपत्र 
म्हणजे जणू प्रतच्या पारदशगक शलैीतले प्रतचे आप्रण प्रतच्या मनाचे उत्कट प्रचत्र होय, असा ित्यय रप्रसकाला 
येत राहतो. जवळजवळ, ित्येक शब्दामागे पपं्रडता रमाबाई बोलत उभ्या असल्याचा भास रप्रसकाला 
आल्याप्रशवाय राहू नये इतके प्रजवंत, उत्कट, करुणाचा, िसंगी ओजोगुणाचा ित्यय देणारे िवासवणगन या 
काळात साकारणे हे मराठी साप्रहत्याला भिूणावह ठरावे. उदाहणाथग, या पत्राची सुरुवात पाहा. ‘प्रिय 
बाधंव’ या शब्दातून पपं्रडता रमाबाईंच्या मनाचे जे स्वच्छ िप्रतसबब पडले आहे, ते इतके बोलके आहे की, 
रप्रसकाला करुणाचा ित्यय येऊन, कंुतीसारख्या दुःखी, पण त्याहूनही त्याचं्याच शब्दातील ‘आजन्म 
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वनवाप्रसनी व दुःखी’ स्ीचे एक प्रवनयी प्रचत्र प्रतथे उभे राहते. कंुतीने देवाकडे सतत दुःखच माप्रगतले याचे 
कारण दुःख असेल तर देवआठवेल. सुखात माणसाला तो आठवेलच असे नाही. देवत्वाच्या बाजूने 
वाटचाल करणाऱ्या मानवी मनाचे दशगन यातून व्हावे. ‘प्रिय बाधंव’ या शब्दात स्वकीयांबद्दलचे िेम व्यक् त 
होताना प्रदसते व आपली बाजू समजावताना प्रहतसचतकानंा त्या म्हणतात, 
 

“...मुलीचे वय आठ मप्रहन्याचेंही पुरते झाले नव्हते तेव्हा प्रतची आई प्रतला घेऊन ऐन 
उन्हाळ्यामध्ये सहदुस्थानच्या एका कोपऱ्यापासून दुसऱ्या कोपऱ्यापयंत (काचाराहून मद्रास आप्रण तेथून 
पुणे, मुंबई वगैरे) िवास करून आली आहे.” (पान ९), “कारण मी सवांच्या मताप्रवरुद्ध इकडे प्रनघून आले 
आहे हे उघडच आहे.” (पान १३), “चैनीला तरुण आप्रण वृद्ध असा प्रवचार नसतो. मला या चैनबाजीच्या 
मुलखातच माझ्या मनाची परीक्षा करावयाची आहे.” “रणात गेल्यावाचून शूराची परीक्षा होत नाही.” (पाने 
१३–१४), अशा वाक्यातूंन वादकुशल पपं्रडतेचे दशगन होताना प्रदसेल. तसेच, पुढे १५ पानावर रमाबाईंची 
राष्ट्रभक् ती अस्सल असल्याचा पुरावा प्रमळतो. या पानावरील आईच्या दृष्टान्ताने वत्सलरसाची ितीती 
रप्रसकाला यावी, आप्रण त्यांची वैचाप्ररक व उिेगपूणग भािा वादकुशल पापं्रडत्याचा ित्यय देऊन जाते. तसेच, 
पान १८ वर इंललंडच्या थंड हवेत अभ्यास चागंला करता येईल असे त्या म्हणतात. पान २०।२१ वर आदशग 
िीतीची व माणसामधल्या देवजातीची व्याख्या करतात, ती लक्षणीय आहे. या सवांवरून खूप सोसलेल्या 
आप्रण देवत्वाकडे वाटचाल करणाऱ्या एका स्ीचे दशगन रप्रसकाला व्हावे. 
 

एक एकाप्रकनी िवाप्रसनी आपल्या मातृभमूीवर प्रकती उत्कट िेम करते याचे काव्यच जणू खालील 
पप्ररच्छेदात व्यक् त झाले आहे– 
 

“माझी दृष्टी पोहोचली तोपयंत मी परत जाणाऱ्या माझ्या प्रमत्रमंडळीस डोळे भरून पाहून घेतले. 
सुमारे दोन तासपयंत समुद्रातून माझ्या प्रिय जन्मभमूीचा प्रकनारा प्रदसत होता, तोपयंत मी डेकावर उभी 
राहून अप्रनमेि दृष्टीने त्याच्याकडे पाहात होते. त्यावेळेस माझ्या मनात प्रकती िकारच्या कल्पना येत होत्या 
म्हणून सागंू! असा मनातील हजारो भावनांचा एकच घोटाळा कधीच झालेला मला आठवत नाही. त्यावेळेस 
मी जशा अनंत कल् लोलमाला भीिण समुद्रात आगबोटीवर पाहात होते, तसाच एक समुद्र माझ्या हृदयात 
खवळला होता. त्यात प्रकती तरंग वर येत होते आप्रण परस्पराशंी झुंजून पुनः त्या अनंत सागरगभात 
कोठल्या कोठे लीन होऊन जात होते, ते मला सागंता येत नाही... जेव्हा भारतभमूी प्रदसेनाशी झाली, तेव्हा 
प्रतला शवेटला नमस्कार करून मी आपल्या आगबोटीतील तळघरात गेले...” (पान ३२) 
 

या पप्ररच्छेदाची उत्कटता, काव्यात्मता व प्रचत्रमयता ित्ययकारी आहे. तीकप्रवतेला लाजप्रवणारी 
म्हणावी लागेल. एक िवाप्रसनी जन्मभमूीहून दूर जाते आहे, प्रतचे ‘मन’ आप्रण प्रतच्या मनातला एक खोल 
समुद्र ितीकरूपाने शब्दरूप पावल्याचे इथे प्रदसून यावे. अस्सल कलावंताची िवासप्रवियक अनुभतूी व 
प्रतचा पोत कसा झळाळून उठला आहे याचे दशगन या प्रठकाणी घेता येणे शक्य आहे. पपं्रडता रमाबाई या 
आपल्या मातृभमूीवर प्रकती उत्कट िेम करतात, आप्रण हे िेम भक् तीच्या पायरीवर कसे उतरले आहे, हे 
‘नमस्कारा’ वरून (सच् चेपणाने) ितीत होते असेच म्हटले पाप्रहजे. 
 
लेनखकेची वर्णिशैली व कल्पकता 
 

लेप्रखकेची वणगनशलैी व कल्पकता खालील पप्ररच्छेदात व्यक् त होईल– 
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“एरवी खाली अगाध समुद्र आप्रण वरती अनंत आकाश आमच्या नजरेस पडत होते. सधं्याकाळच्या 
वेळेस आम्ही जेव्हा डेकावर बसत होतो, तेव्हा समुद्राची आप्रण आकाशाची अपूवग व अप्रनवगचनीय शोभा आप्रण 
महत्त्व पाहून माझ्या मनात प्रकती िकारचे प्रवचार येत असत हे सागंता येत नाही. एकीकडे सूयग उगवला 
आहे, त्याची सायंकालीन कोमल िभा अनंत नील नभोमंडलात प्रजकडेप्रतकडे, प्रवशिेेकरून पप्रश् चमेकडे 
पसरलेल्या सपजलेल्या शुभ्र कापसाच्या प्रढगासारख्या मेघराशींवर िप्रतसबप्रबत होऊन, आमच्या पुराणातील 
काल्पप्रनक सुवणगप्रगरीमेरूची शृंगे चोहोकडे समुद्रातून आपली डोकी उचलून आकाशाचे चुबंन घेत आहेत 
की काय अशी भ्रापं्रत होत असे, सकवा समुद्रोदरात कग्ल्पलेली कृष्ट्णाची िारका अथवा रावणाची लंका 
माझ्यासमोर आहे की काय असे वाटत असे.” (पाने २८।२९) 
 

या पप्ररच्छेदात व पुढे पान ३० वरही लेप्रखकेच्या उत्िेक्षामय कल्पकतेचे व वणगनशलैीचे दशगन 
आपल्याला होते. 
 
एकानकिीचे नचत्र, हचति व समुद्रप्रत्यय 
 

या िवासात या एकाप्रकनी िवाप्रसनीचे मन व सचतन कसे अखंड चालत असे आप्रण िवासवाङ मय 
अशा मनाचे दशगन प्रकती ित्ययकाप्ररतेने देऊ शकते याचे ित्यंतर आपल्याला खालील पप्ररच्छेदात येईल. 
 

“अशा त्या अगाध समुद्रामध्ये अप्रवश्रातं कल् लोळध्वनी ऐकून मध्यरात्री मी झोपेतून जागी होऊन 
प्रखडकीतून डोकावनू समुद्राकडे पाहात असे. आगबोटीतील सवग मनुष्ट्ये प्रनजल्याने चोहोकडे सामसूम, 
खोलीत अंधेर (रात्री दहा वाजल्यावर क्याप्रबनात प्रदवा ठेवण्याची मनाई असते), पुढे–मागे प्रजकडे पाहावे 
प्रतकडे समुद्र, अशा वेळेस मनुष्ट्याच्या मनाची ग्स्थती जशी असावी तशीच माझी असत होती. त्यावेळेस 
माझ्या मनात या अनंत जगाला सृष्ट करणाऱ्या ईश् वराचे महत्त्व, आपल्या नश् वर परमाणुमात्र वैभवाच्या 
अहंकारात गुगं असणाऱ्या मनुष्ट्याचे क्षदु्रत्व, माझीहल् लीची ग्स्थती, माझ्या आयुष्ट्यात जे जे घडून आले, 
त्यापैकी मुख्य मुख्य सुखाच्या आप्रण दुःखाच्या गोष्टी, मी आता आपला देश सोडून कशासाठी इतक्या 
दूरदेशी जात आहे, पुढे मी काय करणार, कोणत्या रीतीने मी आपल्या मातृभमूीची सेवा करावी आप्रण 
कदाप्रचत दैवयोगाने हे जहाज समुद्रात बुडाले तर माझे सवग मनोरथ एका क्षणात कसे बुडून जातील, 
इत्यादी गोष्टींचा एकसारखा प्रवचार चालत असे.” (पान ३१) 
 
या प्रवासवर्णिातील जीविाचे तत्त्वज्ञाि व हचति 
 

‘िवासवणगन’ ही एक अस्सल वाङ मयीन कलाकृती असते, असे म्हटल्यावर वरील पप्ररच्छेदात जे 
एकाप्रकनी, मनग्स्वनी िवाप्रसनीचे प्रवचार व सचतन प्रदसते, ते सचतन, प्रतच्या व्यग्क् तमत्त्वाचे प्रवप्रवध पैलू व 
ध्येयवाद दाखप्रवतात. तसेच, ही छोटी कलाकृती मानवी जीवनाचे सचतनही प्रकती सहजगत्या देऊन जाते, 
हे पाहण्यासारखे आहे. उदाहरणाथग, 
 

“मनुष्ट्यजीवन हे एक नाटक आहे आप्रण हेच खरे नाटक. नाटकगृहात जी नाटके करतात ती 
सोंगेच होत. त्याचं्यात खरेपणा काही नसतो. ज्यासं नाटके पाहण्याची फार आवड आहे,त्यानंी आपापली 
जीवनरूपी नाटके पाहावी अशी त्यासं माझी प्रशफारस आहे. खऱ्या गोष्टींचा अनुभव नसला तर नुसती सोंगे 
पाहून फळ नाही. आप्रण जर तो असेल तर सोंगे पाहण्याचीही काही आवश्यकता नाही.” (पान २) 
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अशा सचतनाचे व ताप्रत्त्वक प्रवचाराचें अस्तर या पुस्तकाला सहजगत्या लाभल्याने, िगल्भ 
वाङ मयीन कलाकृती म्हणून या िवासवणगनाचे मूल्य वृसद्धगतच होते, असे म्हणावयास हवे. वरीलिमाणेच, 
एडनमध्ये प्रशरीि फुलल्याचे वणगन पान ३३ वर येते. लेप्रखका आशावादी वृत्तीने म्हणते, “एडनच्या 
मरुभमूीतही प्रशरीिाची फुले फुलली आहेत, तशी कधी कधी दुःखात सुखे उद भवतात.”यात उपमेचे 
सौंदयग, सचतनशीलता व जीवनाची ितीकात्मकता सूप्रचत होते. अशा वाक्यातून लेप्रखकेच्या शलैीचा खास 
ित्यय येऊन जातो. 
 
शैलीचा खास प्रत्यय 
 

लंडनच्या थडंीचा ित्यय लेप्रखका सुभाप्रितवजा भािेत व एका वाक्यात रेखाटते–“भकू 
सोसण्यापेक्षा इकडची थंडी सोसणे कठीण आहे.” (पान ३६) प्रशवाय, तशीच ित्यय देणारी काही खास 
वाक्ये–“उठून बसलो तर आगबोटीच्या हालण्याने आमची डोकी सभतीशी आपटतात.” (पान ४२), 
“ज्याला समुद्रातच उडी टाकायची आहे, त्याने थंडीला प्रभण्यात काय अथग आहे?” (पान ११) “जे मनुष्ट्य 
वाघाच्या तोंडात आहे, ते दुसऱ्याला वाघापासून कसे वाचवील?” (पान १३), “मनुष्ट्याच्याने मनुष्ट्याचे 
तारण सकवा मारण करवत नाही.” (पान १३), “प्रविाच्या मागून अमृत येते.” (पान २१), “ईश् वराच्या 
सृष्टीत प्रविाच्या अंकुराची सृष्टीसुद्धा प्रनरथगक होत नाही.” (पान २३) अशा वाक्यातूंन लेप्रखकेच्या 
सचतनशील व्यग्क् तमत्त्वाचा गाभा आपल्याला समजतो. ती अंतमुगख वृत्तीची आहे हे कळते आप्रण लेप्रखका 
नुसती पपं्रडता नाही, तर ती एक िप्रतभाशाली कलावंत आहे, याचाही ित्यय येऊन जातो. 
 
प्रदेशप्रत्यय व निरीक्षर् 
 

लेप्रखका आपला िवास ज्या समुद्रावरून व ज्या बोटींनी करते, त्या बोटीच्या वातावरणाचा, िवासी 
जीवनाचा अद भतु ित्यय प्रमळतो. ज्या समुद्रावरून ती िवास करते आहे, त्याच्याशी एकजीव होऊन 
गेल्यानेच प्रतला ही प्रकमया साधली आहे. त्या दृष्टीने वर नमूद केलेले समुद्रिवासवणगन, सामुप्रद्रक िवासी 
जीवनाचा एक नमुना मानता येईल. तसेच, एडन बदंर व बऱ्याच िवासानंतर खूप प्रदवसानंी, पाण्यात 
राप्रहल्यानंतर, जमीन पाप्रहल्याचा ित्यय (पाने ३१–३२), मडमा व साहेब गाढवावर बसून िवासाचा आनंद 
लुटतात तसा आनंद लेप्रखकेने लुटल्याचे ३४–३५ पानावंरील वणगन, सुएझकालवावणगन (पान ३५), 
माल्टावणगन (पान ३७), ‘जायंट’चे प्रचलखतवणगन (डोकीची टोपी ३७ पौंडाची, पान ३९), रोमन कॅथॉप्रलक 
पथंाचे देऊळवणगन (पान ४७), देवळाच्या तळघरात उन्हात वाळवनू ठेवलेली शवे (पान ४०), ग्क् लओपारा 
प्रनडल् हा दगडी खाबं पाप्रहल्याचे वणगन (पान ४४–४५), इंललंडची समृद्ध भमूी-पप्रडक जमीन न प्रदसण्याचे 
वणगन व उन्हाळावणगन (पान ४५), इंग्रज लोकाचें बागकाम, एल्म वृक्षाचें वणगन (पान ४६), ही सवग वणगने 
लेप्रखकेच्या िदेशित्ययाची उदाहरणे म्हणून सागंता येतात. तसेच, ती सूक्ष्मप्रनरीक्षणशक् तीचे पुरावे 
म्हणूनही दाखल करता येतात. समाजप्रनरीक्षणाचा पुरावा म्हणून पपं्रडता रमाबाई म्हणतात, “...या 
देशातील प्रकत्येक घराण्यातील मनुष्ट्ये फारच सभ्य आहेत. तशीच जी मनुष्ट्ये हलक्या ितीची असतात, 
त्याचं्या असभ्यपणाचीही कमाल आहे!” (पान ४७) असेही त्या म्हणून जातात, ते लक्षणीय आहे. 
 

साराशं, पपं्रडता रमाबाईंचे ‘इंललंडातील िवास, भाग पप्रहला’ हे छोटे पुस्तक ‘िदीघग पत्ररूप 
िवासवणगन’ असून, ती एक बरीच यशस्वी अशी िवासवणगनपर कलाकृती आहे. पपं्रडता रमाबाई या मराठी 
वाङ मयातील ‘पप्रहल्या िवासवणगनलेप्रखका’म्हणूनही त्यांचा प्रनप्रश् चत गौरव करता येतो. 
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या पत्ररूपाच्या तरल पारदशगक शलैीने त्याचं्या िवासवणगनाच्या रूपाला एकिकारची झळाळी 
िाप् त झाली आहे. त्याला त्याचे म्हणून काही रूप आले आहे. हा िवासही लेप्रखकेच्या व्यग्क् तमत्त्वाला 
आकार देणारा ठरला आहे. तसेच, तो कें द्रीभतू राप्रहला आहे. म्हणून हे िवासवणगन या कालखंडातील एक 
महत्त्वाचे िवासवणगन आहे हे प्रनप्रश् चत! 
 
‘माझा प्रवास’, ले. वे. शा. नवष्रु्भट गोडसे वरसईकर (इ. स. १८८३) इ. स. १८८३ : एक भाग्यवाि साल 
 

मराठी िवासवणगनाच्या दृष्टीने, इ. स. १८८३ हे साल, एक मोठे भालयवान साल मानावे लागते. 
कारण, या विी पंप्रडता रमाबाईंचा ‘इंललंडचा िवास, भाग पप्रहला’ हा गं्रथ िकाप्रशत झाला आहे, त्याच 
साली प्रवष्ट्णुभट गोडसे वरसईकर याचें ‘माझा िवास’ (‘सन १८५७ सालच्या बडंाची हकीकत’) हा िख्यात 
गं्रथ प्रलप्रहला गेला आहे. या संदभात डॉ. स. ग.ं मालश ेम्हणतात, 
 

“आपल्या या िवासाची हकीकत गोडसेभटजींनी १८८३ साली प्रलहून काढली. वैद्यांनी ती शंभर 
रुपयासं प्रवकत घेतली. पण लेखकाच्या हयातीत ती िप्रसद्ध करू नये, सरकारी वक्रदृष्टी होईल, असा 
कायदेशीर सल् ला कै. महादेवराव आपटे यानंी प्रदला. त्यामुळे गोडसेभटजींच्या प्रनधनानंतर १९०७ साली 
म्हणजे सत्तावन्नच्या घटनेची अधगशताब्दी साधून ही हकीकत िथम िप्रसद्ध झाली.” (‘साप्रहत्य सहकार’ 
अंक, सप्टें. १९६९, पान २३) 
 

डॉ. मालश े याचं्या उपरोक् त प्रनवेदनामुळे ‘माझा िवास’ हा गं्रथ व त्याची प्रनर्ममती इ. स. १८८३ 
साली झाली हे प्रसद्ध व्हावे. त्यामुळे या गं्रथाचा पप्ररचय या कालखंडात आम्ही करून घेत आहोत. 
 

या क्रापं्रतकारक गं्रथाने एकाच वेळी रप्रसकानंा कमीत कमी तीन ते चार िकारचे तऱ्हेवाईक रूप 
दाखप्रवले आहे. त्यामुळेच काही तऱ्हेवाईक पुस्तकाचंी ओळख करून देताना या पुस्तकाचा अंतभाव डॉ. 
मालशानंा करावा लागला आहे. हे पुस्तक एकाच वेळी (१) एक अव्वल दजाचे िवासवणगन आहे, (२) ते 
इप्रतहासवजा आहे, (३) समाजशास्वजा वाटू शकते, (४) स्मृप्रतसंकलनपर सकवा आत्मचप्ररत्रपरही आहे. 
 

म्हणजे मूलतः हे पुस्तक िवासवणगन असून, इप्रतहास, समाजशास् व चप्ररत्र याचें गडद रंग या 
पुस्तकाला चढलेले आहेत. म्हणून हे पुस्तक म्हणजे वाङ मयाच्या अभ्यासकाला एक चमत्कार वाटावा असे 
उतरले आहे आप्रण त्याच्या रप्रसकतेला सतत आव्हान देत राहणारे ठरले आहे. म्हणूनच भारताचायग वैद्य, 
िा. न. र. फाटक, म. म. पोतदार याचं्यासारखे थोर इप्रतहासकार याचे संपादन करताना प्रदसतात आप्रण 
श्री. काका कालेलकरापंासून तो डॉ. मालश ेयाचं्यापयंतचे रसज्ञ या पुस्तकाच्या वाङ मयीन रहस्याचा वेध 
घेताना प्रदसतात. पुढील सूक्ष्म पप्ररचयासाठी मी. िा. न. र. फाटकानंी िस्तावना प्रलप्रहलेली ित िामुख्याने 
आधाराकरता घेतली आहे. 
 
‘माझा प्रवास’ मधील ‘प्रवास’ 
 

या गं्रथाचे ‘माझा िवास’ हे नाव एक साथग नाव आहे. हा ‘िवास’ गोडसेभटजींचाच खास िवास 
आहे. ‘माझा िवास’ या पुस्तकाचे ‘सन १८५७ सालच्या बडंाची हकीकत’ हे कंसातील नावही अन्वथगक 
वाटते. कारण इ. स. १८५७ सालच्या बडंाची हकीकत गोडसेभटजींनी त्यात िामुख्याने प्रचप्रत्रत केली आहे. 
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गोडसेभटजींनी िवास केल्यामुळेच त्यानंा इ. स. १८५७ सालचे बडं : एक िवासानुभव, म्हणून अनुभवायला 
प्रमळाले. इथे िवास हाच एक प्रवलक्षण प्रचत्तथरारक व जीवन ढवळून टाकणारा अनुभव ठरला आहे. असा 
िवासप्रवियक अनुभव प्रवरळ. मराठीतील िवासवणगनकारातं असा अनुभव कुणाही लेखकाच्या वा्ाला 
आलेला प्रदसत नाही. या िवासामुळे इ. स. १८५७ चा राजकीय उत्पात, लेखक त्यात सापडला जाऊन 
साक्षात अनुभवतो, हा केवळ योगायोग आहे. पण तो गाडसेभटजींसारख्या सवगसामान्य प्रभक्षकुीचा व्यवसाय 
करणाऱ्या गृहस्थाच्या नप्रशबी आला हे खरे आहे. ‘माझा िवास’मधील िवास हा गं्रथाच्या िारंभापासून 
शवेटपयंत सुरू आहे. त्यामुळे या गं्रथातील िवास हा एक कें द्रीभतू घटक बनून राप्रहला आहे. लेखकाने हा 
िवास द्रव्याजगनाच्या हेतूने आरंभल्याचे पप्रहल्या िकरणातील खालील अवतरणावरून प्रदसून येईल. तो 
म्हणतो– 
 

“...कजग विाऋतूतील नदीच्या पाण्यासारखे सकवा जलोदरासारखे फुगू लागले. आमची सवग 
पैदास थोडकीच असल्यामुळे घरखचात नाहीशी होऊ लागली. तशात...अशी बातमी ऐकली की, 
बायजाबाईसाहेब (सशदे) ह्ा मथुरेस सवगतोमुख यज्ञ करप्रवणार आहेत...” (भाग १, पान ४) त्यामुळे 
उत्तरेस जाऊन चार पैसे गाठीला मारून आणावे म्हणून लेखक आपल्या चुलत्याबंरोबर ३० माचग, १८५७ 
रोजी िवासाला प्रनघाले आहेत. एक जुलैला महूच्या छावणीपयंत पोहोचले. तोपयंत बडंाचा भडका 
उडालेला होता. मग उज् जैन, धार, लवाल्हेर मागाने ते झाशीला गेले. प्रतथे चारएक मप्रहने ठीक गेले आहेत. 
तोच इंग्रजाचंी धाड आली. मग पुन्हा काल्पी, लवाल्हेर, मध्यसहदुस्थान अशी िवासप्रवियक परवड झाली 
आहे. बडं शमल्यासारखे झाले आहे. मग, एवढे उत्तर-सहदुस्थानात आलो आहोत तर यात्रा तरी कराव्या, 
असे ठरवनू ते अयोध्या–काशीकडे गेले आहेत. मग पुढे गंगेची कावड घेऊन प्रनघाल्यापासून दोन विांनी 
घरी परत आले आहेत. या धावपळीत कधी द्रव्य गाठीला लागले तरी लुटले जावयाचे असा िकार झाला 
आहे. अनेकदा तरिाणावर बेतण्याचे िसंग आले आहेत, ही सारी सुरस हकीकत या पुस्तकात आली आहे. 
 
‘माझा प्रवास’ कत्याचा प्रवासनवषयक व्यापक दृनिकोर् 
 

पण ‘माझा िवास’कत्याचा िवासप्रवियक दृप्रष्टकोण व्यापक आहे. िकरण २ च्या सुरवातीला हा 
दृप्रष्टकोण खालील शब्दात व्यक् त होतो : 
 

“...तारुण्याच्या भरात, शक् तीच्या अमदानीत िवासासारखी मौज नाही. प्रनरप्रनराळे िदेश, देखावे, 
नद्या, नाले, डोंगर, झाडे, शहरे, खेडी, माणसे, रीतीभाती नजरेस पडून नूतनपणाची करमणूक मनास होते 
व प्रनरप्रनराळी माप्रहती होते, शहाणपणा येतो...” 
 

या पप्ररच्छेदात पुढे त्याची रप्रसक व सचतनशील वृत्तीही व्यक् त झाली आहे. ‘िवास-सुखा’चे 
माहात्म्य दुःख व सुख प्रमप्रश्रत जीवनानुभवासारखेच कसे असते,ते लेखक सागंतात. या िवासामुळेच 
लेखकाने इ. स. १८५७ च्या बडंाचा साक्षात इप्रतहास पाप्रहला, अनुभवला. जीवनाची क्षणभगुंरता व 
सुखदुःखात्मक अनेक िसंग त्याचं्या ित्ययाला आले. हा िवास त्याचं्या चप्ररत्राला एक प्रवलक्षण वळण 
द्यायला कारणीभतू ठरला आहे. या िवासानेच उत्तर-सहदुस्थानातील झाशी, बुदेंलखंड आदी िदेशातंले 
समाजजीवन त्यानंा जवळून पाहता आले. त्यामुळे त्याचें िवासवणगन एकाच वेळी िवासवणगन, इप्रतहास व 
समाजशास् यानंा जवळ जाणारे ठरले आहे. लेखकाच्या चप्ररत्राचा पटही पुस्तकाच्या पप्रहल्या भागावरून 
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ध्यानात येतो. या सवाला लेखकाच्या िाजंळ व्यग्क् तमत्त्वाच्या दशगनामुळे व अिप्रतम प्रनवेदनशलैीमळेु उत्तम 
िकारच्या साप्रहत्यकृतीचा दजाही येऊन गेला आहे. 
 
लेखकाचे व्यक्ततमत्त्व 
 

‘माझा-िवास’मधील लेखकाचे व्यग्क् तमत्त्व हे एका सामान्य पण प्रविान प्रभक्षकुाचे आहे. एक 
सामान्य प्रभक्षकु इ. स. १८५७ च्या रणकंदनाचा साक्षात अनुभव घेत असल्याचे प्रचत्रण आल्याने या 
पुस्तकाच्या रंजकतेत प्रवलक्षण भर पडते. इथे अनुभवांचे िाजंळ प्रनवेदन आहे. त्यामुळे गं्रथाचा गोडवा 
अप्रधक वाढतो. या संदभात िा. गंगाधर गाडगीळानंी म्हटले आहे ते सहज पटावे. ते म्हणतात– 
 

“...वरसईकर गोडसेभटजींचे ‘माझा-िवास’ हे पुस्तक अनेक दृष्टींनी अिप्रतम आहे. १८५७ चे बडं 
हा एक िचडं सामाप्रजक व राजकीय उत्पात होता. गोडसेभटजींच्या आकलनापलीकडे अशा िचडं 
शक् तींची ती झुंज होती; आप्रण इतकी ही महान उत्पाती घटना आपल्याला या पुस्तकात 
गोडसेभटजींसारख्या एका छो्ा व्यक् तीच्या डोळ्यानंी पाहायला प्रमळते. ती प्रकती भयानक व जीवन 
ढवळून काढणारी होती, हे त्याचं्या अनुभवातूंन आपल्याला ितीत होते. कुरुके्षत्रातल्याएखाद्या झाडावर 
घरटे बाधूंन राहणाऱ्या प्रचमणीने भारतीय युद्धाचे वणगन करावे तसाच काहीसा हा िकार आहे. आप्रण प्रविय 
व प्रनवेदक यामंधल्या प्रवरोधामुळे त्या िवासवणगनाला एक आगळीच कलात्मक गुणवत्ता िाप् त झाली 
आहे...” (पाहा, ‘साप्रहत्याचे मानदंड’, ि. ९, पान १७७) 
 

लेखक गोडसेभटजी हे चौकस, साहसी, रोखठोक वृत्तीचे, हजरजबाबी, दृढप्रनश् चयी, पापभीरू, 
िसंगावधानी असे या पुस्तकात आढळतात, प्रदसतात. तसेच, ते रप्रसक, धमगशील व श्रद्धावादीही आहेत. 
त्याचं्यामध्ये झाशीवाल्या राणीपयंत जाण्याची प्रधटाई आहे. प्रतचा ित्यक्ष आश्रय त्यांनी प्रमळप्रवला आहे. िा. 
न. र. फाटकानंी म्हटल्यािमाणे, “...त्याचें सारे िवासवृत्त हे त्याचं्या दृढप्रनश् चयाचे उत्कृष्ट िमाण 
आहे...”तसेच, “...चौकसपणा नसता तर त्यांनी बंडाच्या हकीकती ऐकून त्या मनात साठप्रवल्या 
नसत्या...”, “...दप्रक्षणेतून उत्तरेकडे द्रव्याजगनाथग प्रनघणे हेच मुळात साहस आहे...” (पान २९) 
 

त्या दृष्टीने इ. स. १८५७ चा गोडसेभटजींचा िवास हा अनेक दृष्टींनी अपूवगच ठरतो. पप्रहल्या 
िकरणात आपल्या लेखकाची मातृभक् ती, प्रपतृिेम, बधुंिेम, भप्रगनीची माया ही अव्वल दजाची आहे हे 
कळते. ‘झाशी बुदेंलखंडातला भाग असल्यामुळे, तेथील प्रस्या सुरेख व प्रवशिेेकरून प्रवशाल व काळ्याभोर 
डोळ्याचं्या असतात (पान ५४), हे झाशीच्या प्रस्याचें वणगन; तसेच चुलत्याला चुकवनू गाणे ऐकण्यासाठी 
लखनौची केलेली सहल (पान १५८) लेखक-रप्रसकता दशगप्रवणारी आहे. वरील िवासाप्रवियीच्या 
अवतरणातील वाक्य, तो अस्सल िवासीवृत्तीचा व रप्रसक आहे याचा पुरावा मानता येतो. बडंवाल्याचंा 
सभोवती गराडा पडताच, ‘तुम्ही सहदुधमासाठी प्रजवावर उदार झाला आहा व आम्ही तर प्रभक्षकु म्हणजे त्या 
धमाचे पुजारी आहो. त्यामुळे तुम्ही आम्हाला साभंाळले पाप्रहजे’, हा युग्क् तवाद िसंगावधान आप्रण 
हजरजबाबीपणा या दोन्ही गुणाचंा प्रनदशगक आहे (पान २९). तसेच, लेखक धार्ममक वृत्तीचा व श्रद्धाळू आहे, 
याचे पुरावे या गं्रथात जागोजाग प्रमळतात. उदाहरणाथग, लेखक प्रनरप्रनराळी तीथगके्षते्र, हव्यकव्ये व दानधमग, 
इतर धार्ममक बाबी, शकून–अपशकून इत्यादींची वणगने आत्मीयतेने करताना प्रदसतो. या दृष्टीने पान १५ 
वरील चाभंार व ब्राह्मण याचंा संवाद, शय्यादानाचा उल् लेख (पान २४), पेशव्यानंी मुहूतग पाहणे (पान ३१), 
धमगश्रद्धा, अनुष्ठाने, गृहशातंी, ब्राह्मणसंतपगणे (पान ३२), माजंर आडवे जाणे, ब्राह्मण भस्म घेऊन आडवा 
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येणे, नाना पेशव्याचंा घोडा अडणे, यासंारखे अपशकुनाचे वणगन (पान ३५), महालक्ष्मीस व नवचडंी ग्रहानंा 
जप व दाने वणगन (पान ६५), धु्रव नक्षत्र पाप्रहल्यावर सहा मप्रहने मृत्य ूनाही (पान ११२), इ. वणगने त्याचं्या 
श्रद्धावादी स्वभावाचे पुरावे आहेत. 
 

सातपुड्यातील वनिदेश व प्रबल्ववृक्षाचे वणगन (पाने १३/१४) लेखक प्रशवभक् त आहे हे पटप्रवतो. 
तीथगयात्रा व गंगेची कावड आणण्याचा िसंगवणगन (भाग ८/९), काकाच्या आजारपणाच्या वेळी भेटलेला 
गाडीवान जणू परमेश् वरच वाटणे हे वणगन (पान ११८/११९), ही सवग वणगने लेखकाच्या श्रद्धाळू मनाची व 
भाप्रवकतेची साक्ष पटप्रवतील हे प्रनप्रश् चत होय. 
 
आत्मचनरत्राचे रंग चढतात 
 

लेखकाच्या या मोकळ्या, पारदशगक व्यग्क् तमत्त्वाच्या, प्रनरागस व िाजंळ मनाच्या आप्रवष्ट्कारामळेुच 
या िवासवृत्ताला आत्मवृत्ताचे गप्रहरे रंग चढले आहेत असे म्हणता येईल. हा िवासच त्याच्या घरच्या 
गप्ररबीने घडप्रवला आहे. या पुस्तकाचा ‘गोडसे घराण्याचा इप्रतहास’ हा पप्रहला भाग तर आत्मवृत्तपरच 
आहे. या भागामध्ये लेखक वाचकानंा घराण्याची माप्रहती पुरप्रवतो. आपण व आपले आई-वडील, भावंडे, 
चुलते–पुतणे, यातंील कौटंुप्रबक प्रजव्हाळ्याचे भावसंबधं व्यक् त करतो. एवढेच नव्हे, तर वैप्रदक प्रशक्षण 
प्रमळप्रवण्यासाठी आपण केलेल्या ियत्नाचंी कथा सागंतो. म्हणजेच प्रनःशंकपणे आपल्याला असे म्हणता येते 
की, हे िकरण व त्यामागील िेरणा आत्मचप्ररत्राची आहे. 
 

परंतु, या पुढील भागात लेखकाचे आत्मवृत्तातंात्मक अनुभवाचें कथन येत नाही, तर िवासप्रवियक 
अनुभवाचें कथन येते. ते शवेटपयंत येते. िवास हा त्याच्या अखंड आयुष्ट्याच्या अनुभतूीचा एक अथगपूणग खंड 
आहे. आत्मचप्ररत्राच्या संदभात त्या आत्मचप्ररत्रकाराची िमुख िेरणा आत्मवृत्तातंाची असते तसे इथे घडत 
नाही. लेखक आत्मवृत्तासारखा िाजंळपणे व्यक् त झाला तरी हे सवग कथन शवेटी िवासप्रवियक अनुभवांचे 
आहे. त्यामुळे सवाथाने या पुस्तकाला आत्मवृत्त म्हणता येणे शक्य नाही. िथमतः हे पुस्तक िवासवणगनच 
आहे. कारण िवासकथन हाच त्याचा िमुख उदे्दश आहे. 
 
इनतिासवजा का वाटते? 
 

‘माझा िवास’ हे िवासवणगन इप्रतहासवजा का वाटते? अगर ‘माझा िवास’ अथवा ‘सन १८५७ 
सालच्या बडंाची हकीकत’ असे नाव या पुस्तकाला प्रदले गेले आहे याचे कारण काय? याचे कारण, या 
पुस्तकात इ. स. १८५७ सालच्या इप्रतहासिप्रसद्ध बडंाची व त्याच्या नायकांची हकीकत बऱ्याच िमाणात 
आली आहे. उदाहरणाथग, ‘माझा िवास’ एकूण ९ भागापैंकी भाग २ ते ७ या सहा भागातं बडंाची हकीकत व 
माप्रहती व त्याबद्दलच्या सुरस कथाच लेखकाने वर्मणलेल्या प्रदसतील. म्हणूनच ऐप्रतहाप्रसक दृष्टीने या 
पुस्तकातील हकीकतीचे मोल अनन्यसाधारण मानले जाते. लेखकाने ही हकीकत ित्यक्ष पाहून 
प्रलप्रहल्यामुळे प्रतला हे मोल िाप् तझाले आहे. चक्षवेुसत्यं अशी ही माप्रहती आहे. भारताचायग वैद्यानंी हा गं्रथ 
त्यामुळेच प्रवकत घेतला. या दृष्टीने भारताचायग वैद्य या गं्रथाबाबत म्हणतात, 
 

“...सन १८५७ सालासंबधेंच प्रकत्येक साहेबलोकानंी आपापल्या हकीकती मनोवेधक रीतीने 
प्रलप्रहल्या आहेत व त्या के. माप्रलसन इत्यादी इप्रतहासकारासं कशा उपयोगी पडल्या आहेत, हे इंग्रजी 
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वाचकासं ठाऊकच आहे. अशा िकारची एक हकीकत एका प्रविान प्रभक्षकु िेक्षकाने प्रलहून ठेवली आहे, ती 
भावी इप्रतहासकारासं उपयोगी पडेल अशा हेतूने या पुस्तकात ती वाचकापुंढे मी ठेवीत आहे...” 
(िस्तावना, पान २) असे म्हणून या पुस्तकाचे मोल मानताना वैद्य पुढे म्हणतात, 
 

“...साराशं, इप्रतहासाच्या दृष्टीने, मनोरंजनाच्या दृष्टीने व व्यवहाराच्या दृष्टीने हा अल्प गं्रथ 
वाचकासं उपयोगी पडून प्रिय होईल.”असे तीन िकाराचें मोल भारताचायग मानतात. पण त्यात ऐप्रतहाप्रसक 
मोल ‘पप्रहले’ मानले आहे हे लक्षात येते. 
 

या पुस्तकाच्या श्री. वैद्य,िा. फाटक,म. म. पोतदार याचं्या संपादनामध्ये ‘इप्रतहास’ हाच महत्त्वाचा 
घटक िमुख मानला गेला आहे. िा. फाटक या पुस्तकाचे संपादन करून, ऐप्रतहाप्रसक मलू्यमापन करताना 
म्हणतात, 
 

“...ऐप्रतहाप्रसक बाजूने बडंापुरते िवासवृत्ताचे महत्त्व जोखू लागल्यास त्यातल्या झाशीच्या 
रप्रहवासातील ित्यक्ष अनुभवाचा भाग वगळून बाकी सवग दुय्यम दजाचा अथात संशयात्मक समजावा 
लागतो. तो पूणग प्रवश् वसनीयही नाही आप्रण सवगथैव अप्रवश् वसनीयही नाही...” (िस्तावना, पान ३२) 
 

‘सवगथैव अप्रवश् वसनीयही नाही...’याचा अथग ही हकीकत खरोखरच मोलाची मानली जाऊ शकते. 
असा अथगही घेता यावा. 
 

या सवग इप्रतहासकाराचं्या मताचंा परामशग घेऊन डॉ. मालश ेम्हणतात– 
 

“इप्रतहास म्हणून या पुस्तकाचे मोल मोठेच आहे...”चार-दोन क्रमप्रवपयासाची स्थळे सोडल्यास 
बाकीची हकीकत ित्यंतर पुराव्याच्या कसोटीवर उतरते,असाच प्रनवाळा िा. फाटक, म. म. पोतदार, श्री. 
का. न. केळकर याचं्यासारख्या इप्रतहासज्ञांनी प्रदला आहे. एकंदरीत सत्य हे कधीकधी कग्ल्पताहूनही कसे 
अद भतु असू शकते याची साक्ष ‘माझा िवास’ वाचताना पटल्यावाचून राहात नाही.” (‘साप्रहत्य सहकार’ 
अंक, सप्टें. १९६९, पान २८) 
 

साराशं, इ. स. १८५७ च्या बडंाचा ित्यक्ष अनुभव, ‘माझा िवास’मध्ये िामुख्याने प्रचप्रत्रत झाल्याने 
त्याला इप्रतहासाचे गडद रंग चढलेले प्रदसतात. 
 
‘माझा प्रवास’ मधील ‘प्रदेश’ 
 

‘माझा िवास’मधील गोडसेभटजींचा हा ‘िवास’ हा कल्याणजवळील वरसईपासून तो पुणे, नगर, 
सातपुडा, धार, उज् जैन, महू, लवाल्हेर, झाशी, अयोध्या, काल्पी, ब्रह्मावतग, काशी, अशा प्रठकाणी झाल्याची 
नोंद प्रमळते. हा िवास दप्रक्षणेकडून उत्तरेकडे आप्रण उत्तरेकडून दप्रक्षणेकडे झाला आहे. हा पायी िवास 
आहे. मधूनमधून बलैगाडीने झाला आहे. या िवासात गोडसेभटजी अखंड जागे आहेत. त्याचंी 
प्रनरीक्षणशक् ती तीव्र वाटते. उदाहरणाथग, िकरण २ मधील पप्रहला पप्ररच्छेद त्याचं्या िवासप्रवियक व्यापक 
दृप्रष्टकोणावर कसा िकाश टाकतो ते आपण पाप्रहले आहेच. त्यानंी पाप्रहलेल्या िदेशप्रचत्रणाच्या दृष्टीने भाग 
२ मधील सातपुड्यातील वनिदेश (पाने १३–१४), धारानगरीचे वणगन (पान २५), भाग ३ मधील उदास 
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ब्रह्मावताचे वणगन (पान ३६), भाग ४ : झाशीचे वणगन (पाने ५३–५४), भाग ५ मधील उद ध्वस्त झाशीचे 
प्रवजनातील करुणरसयुक् त (उदासरम्य) प्रचत्र (पाने ८० ते ९५), भाग ६ मधील काल्पीवणगन (पान १०२), 
ब्रह्मावतग वणगन (पाने १०५–१०६), अशी प्रकत्येक स्थलवणगने सरस उतरली आहेत. 
 

काही प्रठकाणी हा िदेश केवळ वस्तुप्रनष्ठ पातळीवर प्रचप्रत्रत होतो. जाप्रणवेच्या पातळीवर तो प्रचप्रत्रत 
होतोच असे नाही. तरीही वणगनशलैी रोचक असल्याने धार शहराचे वणगन सरस होते, सकवा हतबल झाशी 
शहर रप्रसक मनाला जाणवल्याखेरीज राहात नाही. 
 

या पुस्तकात काही प्रठकाणी लेखक िदेशापेक्षा अप्रधक िभावी वाटू शकतो. लेखकाहूनही 
िवासप्रवियक अनुभवाचें वैप्रचरय हा या पुस्तकाचा सवांत लक्षणीय घटक आहे. 
 
‘माझा प्रवास’ मधील समाजनिरीक्षर् प्रतीती 
 

‘माझा िवास’कत्याचे िवासातील प्रनरीक्षण व त्याची वाचकाला येणारी ितीती, या पुस्तकाच्या 
पोताला समाजशास्ाचे दाट रंगही चढले आहेत हे सहज पटवनू जाते. हा समाज त्याने स्वतःच्या 
वरसईगावापासून तो झाशी, बुदेंलखंड इत्यादी उत्तर-भारतातील शहराचं्या समाजापयंत चौकसपणे 
न्याहाळलेला प्रदसतो. लेखकाचा प्रभक्षकुीचा व्यवसाय असल्याने, समाजातील स्ीवगाकडे त्याचे लक्ष 
अप्रधक प्रखळलेले आहे, असा अप्रभिाय िा. फाटक देतात तो साथग वाटतो. त्या काळातील समाज 
पुरुिसत्ताक आहे. एकत्र कुटंुबपद्धतीचे हृद्य दशगन लेखकाने स्वतःच्या कुटंुबाची माप्रहती देऊन घडप्रवले 
आहेच. या दृष्टीने कल्याण–वरसईकडे ब्राह्मणवगाचे व्यवसाय प्रभक्षकुी, अध्ययन व शतेी हे प्रदसतात (पान 
२), भातास खंडीस नऊ–दहा रुपयाचंा दर (पान ३ वर), लेखकाने नोंदप्रवला आहे. ही स्वस्ताई लक्षणीय 
होय. त्या काळी उत्तर भारतास ‘सहदुस्थान’ म्हणत असत, असे ५ व्या पानावर कळते. उत्तरेस प्रस्या नादास 
लावणाऱ्या असतात, लोक भागं प्रपतात, असे उल् लेखपान ७ वर येतात. 
 
समज व अपसमज 
 

पत्नीस रजोदशगन झाले तर िवासास प्रनघू नये, अशा आशयाचा संकेत भाग २ मध्ये (पान १३ वर) 
आला आहे. गाईची चरबी काडतुसानंा लावल्याने सहदू प्रबथरले; आप्रण डुकराच्या चरबीने मुसलमान 
प्रबथरले, आप्रण त्यातून इ. स. १८५७ चे बडं उद भवले, अशा आशयाचे वणगन व ब्राह्मण-प्रशपाई व चाभंार-
प्रशपाई याचंा संवाद (पान १५ वर) आला आहे. प्रब्रप्रटशानंी पुनर्मववाहाचा कायदा करण्याचे घाटत आहे व 
घरातील एखादा भाऊ प्रिस्ती झाला तरी त्याला इस्टेटीचा हक् क कायम राहणार, अशा वातांचे प्रचत्रण पान 
१६ वर येते. तसेच, सुशील राजाला मूठ मारल्याचा उल् लेख पान २२ वर येतो. या उल् लेखाबंरोबरच 
दासीदानाचा व शय्यादानाचा उल् लेख पान २४ वर येतात. तसेच, भाग ३ मध्ये पेशव्यानंी मुहूतग पाहणे, 
प्रस्याचंा वध म्हणजे पाप (पान ३४), माजंर आडवे जाणे, ब्राह्मण भस्म घेऊन आडवा येणे, नाना पेशवे याचंा 
घोडा अडणे (पान ३५), हे सवग समज-अपसमज गोडसेभटजींनी सहजपणे नोंदप्रवले आहेत. ते सवग, 
तत्कालीन समाज हा अंधश्रद्धाळू व देवभोळा होता, याचे प्रनदशगक आहेत. धार्ममक बाबतीत व जवळजवळ 
इतर सवगच बाबींमध्ये समाज-मानसात वैज्ञाप्रनक दृष्टीचा अभाव त्यामुळे प्रदसून येत राहतो. अशा संकेतामंुळे 
वाचकानंा हे पुस्तक वाचताना एकिकारचे कुतूहलही वाटत राहणे शक्य आहे. 
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स्री-पुरुषनवषयक जीविाचे लक्षर्ीय नचत्रर् 
 

या पुस्तकात झाशी आप्रण बुदेंलखंड येथील पुरुि आप्रण प्रस्या यांबद्दल लेखकाने पुरप्रवलेली 
माप्रहती समाजशास्ाला अभ्यासासाठी पूरक ठरावी अशी उतरली आहे. उदाहरणाथग, भाग ४मध्ये झाशीच्या 
लक्ष्मीबाईंचे यजमान आप्रण त्याचें प्रवलक्षण चप्ररत्र आलेले आहे. ‘नवरा तर िंढच होता’ या पान ५१ वरील 
वाक्यात तर त्याचे सारच व्यक् त झाले आहे. 
 

“...गंगाधरराव प्रस्याचंी वेिभिूा धारण करून प्रदवस काढीत असे. प्रस्याचंी माप्रसक अस्पशृ्यताही 
पाळीत असे. चौथे प्रदवशी न्हाणाचा समारंभ करीत असे. नंतर पलंगावर अलनी देऊन केस वाळप्रवत असे. 
तृतीय िकृती असूनही त्याच्या पप्रहल्या बायकोला एक पुत्र झाला होता. ती पप्रतव्रता साध्वी होती असे 
सागंतात. असे िवासकत्याने प्रलप्रहले आहे. इतकेच काय, पुरुित्विाप्त्यथग केल्या जाणाऱ्या एका गप्रलच्छ 
उपायाचाही हकीकतीत प्रनदेश आहे.” (पप्ररप्रशष्ट, पान १५२) 
 
बंुदेलखंडातील नस्रया 
 

बुदेंलखंडातील प्रस्याबंद्दल लेखक प्रलप्रहतो. “...बुदेंलखंडाचे पाणी पुरुिासचागंले नाही...तेथे 
िंढ फार प्रनपजतात...शकेडा पचंवीस िंढ समजले पाप्रहजेत.”वगैरे समाजजीवनाचा ित्यय देताना 
पप्रहल्या भागात आपण पाप्रहले आहेच. “...या शहरात व्यप्रभचाराचा फारसा प्रवप्रधप्रनिेध नाही...”हा 
अप्रभिाय प्रतथे नोंदला आहेच. यािमाणेच, या पुस्तकाच्या प्रतसऱ्या आवृत्तीमधील पप्ररप्रशष्ट पान १६३ वरील 
सासू–सुनेचा संवाद, हुशंगाबादेचा खुद्द लेखकावर ओढवलेला िसगं (पान १६५), खुद्द झाशीवालीच्या 
अंगी पुरुिाचे दशगन नसल्याने प्रतला काही दुगुगण जडले (पान ५१), असे लेखक प्रलप्रहताना प्रदसतो ते खास 
सचतनीय आहे. तसेच, पान ५५ वर पद प्रमणी जातीच्या भपं्रगणीची व शास्ीबोवाचं्या व इतर ब्राह्मणाचं्या 
संबधंाची गोष्ट लेखक नोंदप्रवतो. हे सवग िसंग लेखकाचे सूक्ष्म प्रनरीक्षण दशगप्रवणारे असून ‘प्रस्या’ंबद्दल 
लेखक अप्रधक जागरुक असल्याचा पुरावा होय. 
 

तसेच, त्या काळात बुदेंलखंड व इतर िवासात भेटलेल्या चोरापंासून व लुटारंूपासून चोरीचे व 
लुटीचे भय होते. काही प्रठकाणी त्याचं्यापासून प्रजवास मृत्यचेू भय असल्याचे सूप्रचत होते. अशी अग्स्थर 
समाजरचना या खंडिाय देशात होती, असा सहज तकग  करता यावा. 
 

साराशं, ‘माझा िवास’मधील समाजप्रनरीक्षण व त्याची ितीती खास लक्षणीय आहे आप्रण त्यामुळे या 
िवासवृत्ताला समाजजीवनाचे काही वेगळे पैलू लाभतात असे म्हणता येते. 
 
‘माझा प्रवास’ िी उत्कृि सानित्यकृती का? 
 

‘माझा िवास’ ही ‘िवासवणगनपर’ साप्रहत्यकृती आहे. या गं्रथातील सवग अनुभव संप्रचत, प्रवलक्षण 
गूढ, गप्रहरे आप्रण अस्सल आहे आप्रण ते एक्ा गोडसेभटजींचेच आहेत. डॉ. मालश ेयांनी म्हटल्यािमाणे 
या िवासात गोडसेभटजींना“...जीवनाचे सातत्य आप्रण क्षणभगुंरता, भव्यता आप्रण क्षदु्रता, हिग आप्रण शोक 
याचं्या पाठप्रशवणीचा खेळ उत्कटतेने अनुभवावा लागला. या िवासवृत्तातंामधील मूळ वस्तूची झळाळीच 
अशी बावनकशी आहे की प्रतला वरवरच्या मुलाम्याची गरजच पडू नये. Honest tale speech best by 
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being painly told या शके्सपीयरच्या वचनाचा ित्यय या पुस्तकासारखा क् वप्रचतच येतो...” (‘साप्रहत्य 
सहकार’ अंक, सप्टें. १९६९, पाने २२–२३). 
 

या पुस्तकाला कलाकृतीचा दजा का येतो याचे कारण वर प्रदलेच आहे. दुसरे म्हणजे, िा. गंगाधर 
गाडगीळानंी प्रदलेले मत मी वर नोंदप्रवले आहेच. िवासाने प्रदलेला एक प्रवलक्षण गुदमरून टाकणारा 
अनुभव आप्रण सामान्य व्यग्क् तमत्त्वाचा लेखक यातील प्रवरोध, हे जसे कारण आहे, तसेच त्याचे अिप्रतम व 
िाजंळ प्रनवेदन यामुळे या गं्रथाची कलाकृतीच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू होते. लेखकापाशी हीहकीकत 
प्रनवेदन करण्याची शलैी बखरकारासारखी अस्सल मराठमोळी आहे. प्रतला संस्कृत सुभाप्रितांची झालर 
लाभली आहे. या संदभात डॉ. रमेशचदं्र ना. पाटकर आपल्या अिकाप्रशत िबधंात म्हणतात, “...एखाद्या 
बखरकारािमाणे लेखक अनुभवाचें कथन करतो. त्याची लेखनशलैी बखरकाराच्या लेखनशलैीसारखी 
वाटते...” (िबधं, पान २२४). 
 
रसदशणि 
 

त्यामुळे या गं्रथात भक् ती, करुण, वत्सल, शृंगार, वीर, भयानक, रौद्र, बीभत्स इ. रसाचंी प्रनर्ममती, 
लेखक अनेक िसंगी साधतो. उदाहरणाथग, तीथगयात्रािसंग भक् तीचे प्रनदशगक म्हणता येतात. करुणाचा, 
भयानकाचा ित्यय, लूट व प्रवजनाच्या िसंगी साधलेला प्रदसेल. करुणाचा खास ित्यय काकाच्या 
आजारपणाच्या िसंगी हृद्यतेने वठला आहे. वत्सलतेच्या करुणासप्रहत छटा, काका–पुतण्याचें िेम, आई-
वप्रडलाचंी पूवगभेट व उत्तरभेट हे िसंग दाखप्रवतील. शृंगाररस व त्याची ितीती, लेखकावर ओढवलेला 
हुशंगाबादेचा िसंग, तसेच भपं्रगणीशी शास्ीबोवाचंा व इतर ब्राह्मणाचंा संबधं याचंी गोष्ट, यातूंन होईल. 
बडंवाल्याचंी लढाई व प्रतची वणगने, वीर, भयानक, रौद्र, बीभत्स इ. रसाचंी प्रनर्ममती साधताना प्रदसतील. 
 

साराशं, ‘माझा िवास’मधील अस्सल व आगळी अनुभतूी, लेखकाचे िाजंळ प्रनवेदन, अिप्रतम 
शलैी, प्रतने साधलेले रसदशगन, या प्रवशिेामंुळे ती एक िवासवणगनपर अस्सल साप्रहत्यकृती ठरते आप्रण 
िवासवणगनाच्या रूपाच्या सणगंाला इप्रतहास, समाजशास्, व आत्मचप्ररत्र याचें रंग प्रमसळून डॉ. मालशानंा 
वाटल्यािमाणे एकिकारचे ‘तऱ्हेवाईक’ रूप दाखप्रवते. म. म. पोतदारासंारखे प्रविान या गं्रथाबाबत म्हणून 
जातात, “...श्री. गोडसेभटजी यानंी १८५७ चा िसंग स्वतः अनुभवला. त्याचे मोठे हृद्य वणगन प्रलप्रहले आप्रण 
त्यामुळे एका अप्रितीय गं्रथाची भर मराठी भािेत पडली. परंतु गोडसेभटजींचा गं्रथ शुद्ध िवासवणगन 
नाही...” (‘तीथगयात्रा-िबधं’, दु. आ.,िस्तावना, पान १). 
 

“परंतु गोडसेभटजींचा गं्रथ शुद्ध िवासवणगन नाही.”म्हणजे एकाच वेळी िवासवणगन असून तो 
इप्रतहास, आत्मचप्ररत्र, सामाप्रजक पप्ररग्स्थती याचें रंग खेळप्रवणारा आहे, असा म. म. पोतदाराचं्या 
प्रवधानाचा ध्वनी स्पष्ट आहे, असे आम्हास वाटते. 
 
‘तीर्णयात्रा-प्रबंध’, ले. गरे्श सदानशवशास्री लेले त्र्यंबककर (इ. स. १८८५) 
 

कालानुक्रमे श्री. लेले याचंा गं्रथ पप्ररचयासाठी इथेच घ्यायला हवा. (‘यात्राकल्पकता’ हा 
गौरीशंकरशास्ी याचंा गं्रथ व त्याचा प्रविय हाच आहे.)हा गं्रथ म्हणजे आमच्या मते ‘इप्रतहास’ आहे, 
िवासवणगन नव्हे! नावािमाणेच या गं्रथाचे रूप िाबपं्रधक आहे. आप्रण हा गं्रथ नायकाच्या आध्याग्त्मक 
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िेरणेमुळे घडलेल्या तीथगयात्रामंुळे प्रलप्रहला गेला आहे. हा गं्रथ खऱ्या अथाने ‘िवासवणगन’पर कलाकृतीचे 
रूप दाखप्रवत नाही. कारण या गं्रथाचा लेखक स्वतः िवास करून हा गं्रथ प्रलप्रहत नाही. गं्रथनायकाच्या 
स्वतःच्या िवासप्रवियक अनुभवाचें कथन या गं्रथात येत नाही, तर या गं्रथात चप्ररत्रनायक सरदार 
रघुनाथराव सवचुरकर भारतभर ज्या तीथगयात्रा करतात, त्याचंा हा वृत्तातं आहे, इप्रतहास आहे. म्हणजेच, 
हा गं्रथ एक यात्राचंा इप्रतहास सागंणारा आहे, म्हणून इप्रतहास आहेच. प्रशवाय, इप्रतहासिप्रसद्ध व्यक् तीचे 
म्हणजे सरदार सवचुरकराचें ‘पूवगपीप्रठका’ या िकरणात चप्ररत्र आले आहे. प्रशवाय, या यात्रा, 
चप्ररत्रनायकाच्या चप्ररत्राचाही एक प्रवशिे असल्याचे आपण मागे पाप्रहले आहेच. त्या दृष्टीने या गं्रथाला 
चढलेले चप्ररत्रपरतेचे रंग लक्षणीय आहेत. म्हणून हा गं्रथ चप्ररत्रात्मक वाङ मयिकाराचे प्रवशिे सागंणारा 
ठरतो. या गं्रथाच्या ऐप्रतहाप्रसक मूल्यात भर टाकणाऱ्या आणखीही काही गोष्टी आहेत. त्यापैंकी 
चप्ररत्रनायक, दुसरा बाजीराव व इतर ऐप्रतहाप्रसक व्यक् तींना भेटला आहे. ही भेट पान ५७ वर येते. तसेच, 
पान ६६ वर परशुरामबाबा रामदासींचा उल् लेख आला आहे. पान ९० वरील मालेगावकर राजेबहादूराचंी 
भेटही या दृष्टीने पाहता येईल. आप्रण झाशी संस्थानच्या गंगाधरराव बाबासाहेबाचंी पान ८० वरील भेट 
इप्रतहासप्रनदशगकच आहे. 
 
प्राबंनधक रचिेची अनधक ओळख 
 

हा गं्रथ रचनेच्या दृष्टीने आपले िाबपं्रधक रूप शवेटपयंत दाखप्रवतो. उदाहरणाथग, ‘पूवगपीप्रठका’ या 
चप्ररत्रपर पप्रहल्या िकरणानंतर, हा गं्रथ चार भागामंध्ये प्रवभागला आहे. भाग पप्रहला चप्ररत्रनायकाच्या 
‘उत्तर-सहदुस्थानच्या तीथगयात्रा’ सागंतो. भाग दुसरा–यात मध्य-देशातील तीथगयात्रावणगन येते. भाग 
प्रतसरा–दप्रक्षणेकडील तीथगयात्रा कथन केल्या आहेत. भाग चौथा–चप्ररत्रनायकाची सत्कृत्ये, सत्पुरुिाचंी 
दशगने व सेवा, याबंद्दल माप्रहती देतो आप्रण शवेटी माप्रहतीपूणग पप्ररप्रशष्टे जोडली आहेत. सुमारे २८७ पानाचंा 
डेमी आकाराचा हा मोठा गं्रथ आहे. 
 
एक तीर्णयात्रापर गं्रर् 
 

या गं्रथामध्ये िामुख्याने सरदार सवचुरकर याचं्या भारतभर केलेल्या तीथगयात्राचंी हकीकत आल्याने 
‘एक तीथगयात्रापर गं्रथ’ असे स्वरूप त्याला येते. प्रशवाय, तीथगयात्राचंी सूक्ष्म प्रनरीक्षणपूवगक माप्रहती आप्रण 
अभ्यास हा या गं्रथाचा गाभा आहे. त्यामुळे ‘तीथगयात्रा-िबधं’ हे नाव साथग वाटते. हा एक िबधंच वाटावा 
अशीतीथांची, स्थलाचंी माप्रहती लेखक कटाक्षाने पुरप्रवतो. या संदभात म. म. पोतदार म्हणतात, “तथाप्रप 
या गं्रथात तपशीलवार माप्रहती इतकी प्रदलेली आहे की तशी अन्यत्र आढळणे कठीण!” (िस्तावना, पान १) 
 
कािी नठकार्ी स्र्लगोिींचे रूप 
 

तसेच, ित्येक तीथगस्थलाशी व चप्ररत्रनायकाने िवास केलेल्या स्थलाशी प्रनगप्रडत असलेल्या गोष्टी, 
कथा, दंतकथा, पौराप्रणक माप्रहती लेखक सागंत राहतो. त्यामुळे या पुस्तकाला स्थलगोष्टींचे रूप बऱ्याच 
वेळा, बऱ्याच प्रठकाणी िाप् त झालेले आढळते. आप्रण लेखकाची या गोष्टी सागंण्याची हातोटी प्रवलक्षण 
सामर्थ्यगवान असल्याने या गं्रथाला वाङ मयीन कळा िाप् त होण्यास मदत होते. उदाहरणाथग, पान १४ वरील 
एकसलगजी स्थान व त्याची कथा; ब्रह्मकपालप्रवियी कथा (पान ३९), पान ६३ वरील सुजाउद्दौलाची 
दंतकथा, पान १३ व १४ वरील गोदावरी-माहात्म्य व कथा, धौतपापाची कथा (पान ११९, १२०), पान १५३ 
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ते १५५ यावंरील अनुक्रमे तुळजापूर, पढंरपूर के्षत्राचं्या कथा, पान १६६ वरील लज् जागौरीची गोष्ट, इत्यादी 
गोष्टी त्या दृष्टीने सहज सागंता येतात. 
 
लेखक : एक रनसक पंनडत, भाषाशैलीकार 
 

या गं्रथाचा लेखक बहुशु्रत व रप्रसक पंप्रडत वाटतो. त्याची गं्रथरचना िौढ आहे हे जागोजाग 
जाणवते. या लेखकाचा धार्ममक गं्रथाचंा व अप्रभजात संस्कृत साप्रहत्याचा, सामाप्रजक संकेताचंा, पुराणांचा 
अभ्यास दाडंगा आहे,हे गं्रथावरून सहज प्रदसून येते. तसेच, लेखक चागंल्या सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक् तीचा व 
स्मरणशक् तीचाही आहे. म्हणूनच तो आपल्या चप्ररत्रनायकाचं्या तीथगयात्राचें इतके सूक्ष्म व शलैीदार वणगन 
करू शकतो, असे म्हणता येईल. 
 

तसेच, समथगभािाशलैी हा या गं्रथाचा एक खास प्रवशिे म्हणून सागंता येईल. ही लेखकाची भािा, 
त्याच्या संस्कृत साप्रहत्याच्या, धमगगं्रथाचं्या, पुराणाचं्या अभ्यासाने आली आहे. ही भािा मोठी सोज् वळ, 
ओजोगुणयुक् त व प्रनतळ आहे. ती रूक्ष पपं्रडताची नाही, रप्रसक पपं्रडताची आहे. त्यामुळे प्रतला अप्रभजात 
गोडवा आप्रण अथगिवाप्रहत्व िाप् त झाले आहे, असे आम्हास वाटते. उदाहरणाथग हा लेखक जेव्हा 
स्थलमाहात्म्यपर गोष्टी सागंत असतो, तेव्हा या भािाशलैीच्या रसाद्रगतेचा आप्रण प्रतच्या स्वतंत्र बाण्याचा 
(रप्रसकाला) ित्यय आल्याप्रशवाय राहणार नाही. या भािाशलैीतील लेखकाचे कथनकौशल्य गं्रथाची 
रूक्षता काढून गं्रथाचा गोडवा वाढवते आहे असे प्रदसेल. उदाहरणाथग, पान १६६ वरील लज् जागौरीची गोष्ट 
सकवा पान २९ वरील बफातील ‘काळ्या कमळाचें वणगन’ पाहावे. सकवा पान १९२ वरील कार्मतकस्वामीची 
गोष्ट पाहावी. प्रचत्रमयतेच्या दृष्टीने पान १९३ वरीलकामाक्षी देवीचे छोटे वणगन पाहता येईल. 
 

साराशं, ‘तीथगयात्रा-िबधं’ हा लेलेशास्ींचा गं्रथ एक महत्त्वाचा गं्रथ असूनही तो पूणगपणे 
िवासवणगनपर कलाकृतीचे रूप दाखप्रवणारा गं्रथ नाही, हे स्पष्ट होय. 
 

‘युिायटेड स्टेटस्ची लोकक्स्र्ती आनर् प्रवासवृत्त, भाग पनिला’  
ले. पंनडता रमाबाई (इ. स. १८८९) 

 
गं्रर्ओळख 
 

देशिेमाच्या िेरणेतून प्रलप्रहलेला, या कालातील पपं्रडता रमाबाईचा हा दुसरा िवासगं्रथ. लेप्रखका 
इ. स. १८८६ च्या आरंभी इंललंडाहून युनायटेड स्टेटस् ला गेली आहे. इ. स. १८८६ च्या माचग मप्रहन्यापासून 
१८८८ च्या नोव्हेंबर मप्रहन्याच्या अखेरीपयंत ती तेथे राहते. सुमारे ३०,००० मैलाचंा िवास करून 
अमेप्ररकेची माप्रहती प्रमळप्रवते आप्रण हा गं्रथ प्रलप्रहते आहे. या गं्रथाचा अप्रधक खोलवर प्रवचार केल्यास या 
गं्रथात ित्यक्ष िवासवणगन असे १ ते १२ पानापंयंतच आहे. गं्रथाचा पुढील सवग भाग ‘पाताळ सकवा 
अमेप्ररकाखंड’, त्याचंी शासनपद्धती, ‘लोकग्स्थती’, ‘गृहग्स्थती’, ‘प्रवद्याव्यासंग’, ‘धमगमते आप्रण दानधमग’, 
‘प्रस्याचंी ग्स्थती’ आप्रण ‘व्यापारधंदे’ असा माप्रहतीपर आहे. 
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पनिल्या प्रकरर्ातील पंनडता रमाबाई : प्रवानसिी व कलावंत 
 

‘प्रलवरपूलपासून प्रफलाडेग्ल्फयापयंत िवास’ हे पप्रहले िकरण (पान १ ते १२) म्हणजे 
िवासवणगनपर कलेचा एक अिप्रतम नमुना वाटावा असा उतरला असून पपं्रडता रमाबाई या अस्सल 
कलावंत आहेत याची साक्ष पटव ू शकतो. हा िवास लेप्रखकेने सौ. आनंदीबाई जोशी याचं्या पदवीदान 
समारंभासाठी केला आहे. तरीही अमेप्ररकेला त्यानंी जाऊ नये, त्या बुडून मरतील, असे भाकीत त्याचं्या 
मैप्रत्रणींनी केल्याचा पुरावा पान २ वर प्रमळतो. 
 

“...युनायटेड स्टेटस् मध्ये असताना मला प्रतकडच्या अद भतु गोष्टी पाहून जो आनंद झाला, त्याचा 
थोडाबहुत वाटा माझ्या प्रिय देशबधुं-भप्रगनींना न प्रदल्यास तो अपूणग राहील, म्हणून मी हे लहानसे पुस्तक 
िप्रसद्ध करीत आहे...(िस्तावना पान १)”असे त्या म्हणतात. यात त्यांया देशिेमाची साक्ष आपल्याला 
प्रमळते व िवासाचा हेतू, आनंद हा आहे आप्रण तो वाटून घेतल्याने प्रिगुप्रणत होतो, असे त्या सुचप्रवतात. पुढे, 
 

“...ह्ा पुस्तकाच्या वाचनाने माझ्या प्रिय देशबधुं-भप्रगनींच्या हृदयातं उद्योगप्रियता आप्रण आमच्या 
भारतमातेची सेवा करण्याबद्दल सप्रदच्छा आता आहेत्यापेक्षा थोडी अप्रधक उत्पन्न झाल्यास माझा हा अल्प 
ियत्न साथगक झाला, असे मी समजेन...(िस्तावना पान ३)”यात वर म्हटलेली या लेखनामागील 
राष्ट्रवादाची वा देशिेमाची िेरणा लक्षात येते. 
 

पुढे या िकरणात लेप्रखका पपं्रडता रमाबाई या एक अस्सल कलावंत, मनग्स्वनी िवाप्रसनी आप्रण 
सागरावरील िवासी जीवनाचा खोल ित्यय देणाऱ्या वाटतात. या दृष्टीने ‘तुफाना’चे त्यानंी केलेले वणगन 
आपण मागे पाप्रहले आहेच. या िकरणात ते पान २ ते ७ पयंत आलेले प्रदसेल. या वणगनाची ित्ययकाप्ररता 
अस्सल कलावंताला शोभणारी असून, ‘तुफाना’त सापडलेल्या या झुंजार मनग्स्वनीचे प्रचत्रही प्रततकेच 
बोलके उतरले आहे. या वणगनात िवाप्रसनी, पपं्रडता, भक् तीण आप्रण सौंदयगदृष्टीची अप्रभजात कलावंत 
लेप्रखका म्हणून रमाबाईंना जे पाहता येते, ते खरोखरच प्रवलोभनीय होय. ‘भतुाचंा हाडंा’ व त्याजवळ 
झालेले वादळ, तसेच समुद्राचे रौद्ररूप त्या कलात्मक रीतीने शब्दरूप करतात. यावेळी भतुाखेतावंर 
प्रवश् वास ठेवणाऱ्या इंग्ललश लोकानंाही त्या न्याहाळतात. त्याचं्यापाशी वक् तृत्वपूणग शलैी असल्याचा ित्यय 
पान ४, ५ वर येईल. त्याचं्या संतत्वाचा ित्यय आपल्याला पान ५ वरील वणगनातून येईल. अगाध 
ससंारसमुद्राचे रूपक त्या पानावर आले आहे. त्याचें धैयग व श्रद्धा हे गुण या पानावरील वणगनात प्रदसून 
येतील. वणगनशलैीची ित्ययकाप्ररता व िप्रतमादशी शलैी पान ५, ६ वरील अफाट पारावार शनू्य समुद्राच्या व 
बोटीच्या वणगनात आढळेल, असे आम्हास वाटून जाते. 
 

‘गल’ नावाच्या समुद्रपक्ष्यांचे वणगन तर ‘रमाबाईं’च्या ‘मनाचे’च प्रचत्र वाटावे अशा ितीकात्म भािेत 
उतरल्याचा ित्यय रप्रसकाला यावा. पान ६, ७ वरील अशा भयंकर वेळी समुद्राची शोभा पाहणारे मन, 
तटस्थ कलावंताचेच मन आहे, याचा ित्यय आल्याप्रशवाय राहू नये. सागरी जीवनाचा ित्यय इतक्या 
समथगपणे मराठी िवासवणगनात फार थोड्या व तुरळक लेखकानंी प्रचतारला आहे, असे म्हणता येईल. 
 

साराशं, या पुस्तकात पपं्रडता रमाबाईंना, एक पपं्रडता, एक कलावंत लेप्रखका, व िवाप्रसनी म्हणून 
जर पाहावयाचे असेल, तर या पप्रहल्या िकरणाच्या दहाबारा पानातं पाहता येईल. 
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पुढील सवग गं्रथ हा एका पपं्रडतेने प्रमळप्रवलेल्या अमेप्ररकेच्या तत्कालीन साके्षपी माप्रहतीनेच 
बहरलेला आहे. तरीही या पप्रहल्या िकरणातील कलेचे तेजस्वी अंग पुढील माप्रहतीदशगक भागावरही 
पडलेले प्रदसून येते. आप्रण गं्रथ एकाच वेळी एका िवासवणगनाचे, आत्मचप्ररत्राचे, समाजशास्ाचे आप्रण 
राजकीय, आर्मथक व धार्ममक इप्रतहासाचे रंग खुलवनू दाखप्रवताना प्रदसतो. याचे पप्रहले कारण या 
माप्रहतीमागील पपं्रडता रमाबाई या प्रवशाल व उत्कट अंतःकरणाच्या असून भेदक िप्रतभाशक् तीचीझळाळी या 
सवग गं्रथाला लाभलेली प्रदसून यावी. त्यामुळे ही माप्रहती नुसती माप्रहती राहात नाही; प्रतला अनेक प्रठकाणी 
कलेची पातळी लाभते. 
 
अमेनरकेचे व्यक्ततनचत्रर् आनर् लेनखकादशणि 
 

उदाहरणाथग, ‘अमेप्ररकेचे व्यग्क् तप्रचत्रण’ हा या पुस्तकाच्या वणगनाचा महत्त्वाचा भाग असल्यामुळे, 
िकरण २ मध्ये, ‘पाताळ सकवा अमेप्ररका खंडा’चे प्रचत्र येते. प्रतचा शोध कसा लागला? सहदुपुराणातील 
‘पाताळ’ संकल्पना काय सागंते? (पाने १३, १४) प्रिस्तोफर कोलंबसाने सहदुस्थान समजून अमेप्ररकेचा 
कसा शोध लावला? तो लावताना पाश् चात्त्याचंी“सहदुस्थान हे सोन्याचे पाखरू आहे”अशी समजूत कशी 
होती, याचा साद्यतं व अलंकृत भािेतील मळू इप्रतहास पपं्रडताबाईंनी सादर केला आहे. यावेळी या 
पपं्रडतेकडे आपण एक संशोधक म्हणूनही पाहू शकतो (पान १७). पाश् चात्त्य देश आपल्या भारताकडे ‘एक 
श्रीमंत देश’ म्हणून पाहतात याचा पुरावा प्रमळतो. संशोधक िवाशानंा ‘सोने, सोने आणा सोने’ अशा आज्ञा 
बहाल करून, स्पेन आदी देशातंील िवाशानंा सहदुस्थान शोधाथग पाठप्रवले जाई, हे स्पष्ट प्रदसते. या खंडाला 
शोधाअंती ‘अमेप्ररका’ हे नाव ‘अमेप्ररगो पेस्प्यचूी’ नावाच्या कोलंबसाच्या एका प्रमत्राच्या नावामुळे िाप् त 
झाल्याचा उल् लेख पान १७ वर आला आहे. हे नाव कोलंबसाच्या मरणानंतर त्या खंडाला प्रमळाले, असा 
इप्रतहास त्या नोंदप्रवतात आप्रण रेड इंप्रडयन्सना आपली ‘ताबंडी भावंडे’ असा शब्दियोग वापरून आपली 
मानवता प्रसद्ध करतात. पान २४ वर बाई म्हणतात, 
 

“स्पेनच्या राजाने जेव्हा कोलंबसाला आप्रण त्याच्या मागून गेलेल्या माणसांना पुष्ट्कळ मदत देऊन 
पुन्हा पाताळाकडे पाठप्रवले, तेव्हा त्याने व अशी माणसे पाठप्रवणाऱ्या इतर राजानंी त्याचं्यापासून तीन करार 
करून घेतले. त्यापैंकी पप्रहला आप्रण सवात जास्ती महत्त्वाचा हा की, त्यानंी सोने धंुडाळून आणावे. दुसरा, 
ताबंड्या इंप्रडयनानंा प्रिस्ती करावे. प्रतसरा, नवे देश शोधून काढावेत, साधल्यास ते काबीज करून आपल्या 
राज्यास जोडावे.”हा असा साम्राज्यशाहीचा वाद त्यानंी स्पष्टपणे माडंला आहे. ‘आमची ताबंडी भावंडे आप्रण 
त्याचं्या चालीरीती’ वणगन करताना पान ३० वर ‘माणूस माणसाचे मासं खातो’, असा उल् लेख खास लक्षणीय 
आहे. साम्राज्यवादावर कडाडून हल् ला करणाऱ्या पपं्रडता रमाबाई वक्रोक् तीपूणग शलैीत म्हणतात, 
“...ित्येक देशाच्या आप्रण जातीच्या इप्रतहासाची पाने ह्ा मनुष्ट्यभक्षणाच्या वणगनाने भरलेली आहेत...” 
(पान ३०) या पानावर लेप्रखकेची भािाशलैी उपहास व वक्रोक् ती या गुणानंी युक् त असल्याचे पाहता येते. 
तसेच, या प्रठकाणी भीिण ना्ात्मकतेचा लेप्रखकेच्या लेखणीने घेतलेला आश्रयही प्रदसेल. लेप्रखकेचे 
राजकीय ज्ञान व अभ्यास पान ३३ वर पाहता येईल. पान ४३ वरील“...हे राष्ट्र लोकाचें, लोकाकंरताच 
आप्रण लोकानंी शाप्रसलेले आहे...”हा अमेप्ररकन जानपदाचा मूलमंत्र त्या नोंदप्रवतात. 
 

यापुढे, स्थाप्रनक राज्यव्यवस्था पान ७६, ७७ वर येते. लेप्रखका स्वातंरयाची भोक् ती आहे असे 
कळावयास वेळ लागत नाही. पपं्रडता रमाबाईंचा पौवात्य व पाप्रश् चमात्य राज्ययंत्रणेचा सूक्ष्म अभ्यासही 
कळतो. त्याचंी कुशाग्र बुद्धी आप्रण पापं्रडत्य या सवगच गं्रथामध्ये पणाला लागली आहेत असे वाटावे. 
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उदाहरणाथग, ‘अमेप्ररकेची शासनपद्धती’ ४१ पानापासून ७६ पानापंयंत आली आहे. ‘लोकग्स्थती’ पान ७७ 
पासून १६१ पानापंयंत आली आहे. ‘धमगमते आप्रण दानधमग’ १६२ पानापासून १९० पानापंयंत येते. ‘प्रस्याचंी 
ग्स्थती’ १९१ पानापासून २१३ पानापंयंत प्रचप्रत्रत केली आहे आप्रण ‘व्यापारधंदे’ ३१० पानापासून गं्रथाच्या 
शवेटी ३६० पानापंयंत वर्मणले आहेत. त्यात येणारी तत्कालीन आकडेवारी खास लक्षणीय आहे. तपशील 
देतानासुद्धा सिमाण माडंणी करण्यात लेप्रखका यशस्वी झाली आहे, पण ती उगाच तकग ककग श वाटत नाही. 
 
िा गं्रर् कलाकृतीसारखा का वाटतो? 
 

म्हणजे या गं्रथाचे पप्रहले िकरण सोडल्यास, सवगच भाग अमेप्ररका खंडाची माप्रहती देण्यासाठी 
प्रलप्रहलेला स्पष्ट प्रदसतो. म्हणून िवासवणगन असूनही या गं्रथाचे स्वरूप श्री. करसनदास मूळजी याचं्या 
गं्रथासारखे िाबपं्रधक होत राहते हे स्पष्ट व्हावे. परंतु, आमच्या मते, या गं्रथाची लेप्रखका, श्री. मूळजी 
याचं्यापेक्षा अप्रधक उत्कट आहे, िप्रतभाशाली आहे. त्यामुळे लेप्रखका अमेप्ररकेच्या पोटात प्रशरून अमेप्ररकेची 
माप्रहती जमप्रवते आप्रण उत्कटतेने ती माडंते. प्रतची भािाशलैी पारदशगक आहे. त्यामुळे ‘प्रस्याचंी ग्स्थती’ 
सारख्या िकरणाला तर काव्यात्मता येतेच; पण राजकीय वणगन करतानासुद्धा प्रतला बऱ्याच प्रठकाणी 
काव्यात्मता, रसाद्रगता िाप् त झाली आहे. उदाहरणाथग, पान ७६।७७ वरील ‘स्वातंरय देवीचे वणगन’, 
‘प्रस्याचं्या ग्स्थतीचे वणगन’ (प्रवशिेतः पान ३१०), तसेच, पान ३५४, ३५५ वरील ‘खाणींचे वणगन’ लेप्रखका 
कसे करते पाहा : 
 

“...सृष्टीदेवी ह्ा असंख्य प्रवशाल तळघरात बसून अमेप्ररकन लोकाकंरता प्रकमया करून मातीचे 
सोने करीत आहे. राष्ट्राच्या पूवग, पप्रश् चम, उत्तर आप्रण दप्रक्षण या चारही सीमाचं्या मध्ये असलेल्या 
प्रहरव्यागार कुरणाचं्या आनंददायक, सुपीक, समृद्ध सस्यके्षत्राचं्या गगनचुपं्रबत वृक्षराप्रजमंप्रडत अरण्याचं्या 
सुखसमृद्ध जनपूणग गावाचं्या आप्रण वरून शोभाहीन आप्रण ओसाड प्रदसणाऱ्या मैदानाचं्या खाली परृ्थ्वीच्या 
खोल तळघरातून युनायटेड स्टेटस् च्या भालयशाली लोकाकंरता सृष्टीदेवीनेअनंत सोने, रुपे, प्रशसे, ताबें, 
पारा, प्रनकेल, मीठ, कोळसे, खप्रनजतेल, ज्वालाग्राही खप्रनजवात, उत्तम िकारचे दगड, गंधक इत्यादी 
अनेक पदाथग साठवून ठेवलेले आहेत. वासरू दूध प्रपताना जसे एकेकदा आपल्या मुसकटाने आईच्या 
ओटीला धक् का देते, त्याबरोबर गाय अप्रधक दूध सोडते, त्याचिमाणे अमेप्ररकन मनुष्ट्यानंी एकेकदा आपल्या 
मातृभमूीची पाठ थोडीशी खाजप्रवली की पुरे, ती लागलीच खूि होऊन आपल्या अनंत रत्नभाडंारांतून 
असंख्य धातू आप्रण रत्ने काढून आपल्या मुलाचं्या स्वाधीन करते. हे अमेप्ररकन लोक आपल्या उद्योगाच्या 
आप्रण शोधकपणाच्या योगाने इतके भालयशाली झाले आहेत की, त्यानंी हातातं माती धरली तरी प्रतचे सोने 
होते.” (पान ३५४/३५५) 
 

उपरोक् त पप्ररच्छेदातील ‘खाणी’ म्हणजे सृष्टीदेवीची तळघरे, ही कल्पना पपं्रडता रमाबाईंच्या 
िप्रतभेची द्योतक होय. भमूीला सृष्टीदेवी म्हणण्यात उदात्ततेचा स्पशग व देवभावना जाणवते. साधी खाणीची 
माप्रहती देताना ती िप्रतभाशाली लेप्रखका वत्सलरसाचा कशी ित्यय देऊन जाते याचे दशगन गायीच्या 
रूपकामध्ये होईल. 
 

साराशं, पपं्रडता रमाबाईंचे हेही पुस्तक एक चागंले िवासवणगन असून त्याला समाजशास् व 
इप्रतहास याचें रंग चढलेले एक रूप तयार होताना प्रदसते. काही िकरणातंील माप्रहतीचे आकडे व तपशील 
खटकतो, हे स्पष्ट आहे. उदाहरणाथग, ‘व्यापारधंदे’ हे िकरण व त्यातील माप्रहतीचा तपशील सागंता येतो, 
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सकवा पान २७२ वरील शकेडो संस्थाचंी माप्रहती, सकवा इ. स. १८८० मध्ये अमेप्ररकेत ९२००० धमगमंप्रदरे 
होती असा ‘धमगमते व दानधमग’ यात येणारा मजकूर व पान २५ वरील उत्पन्नाचे आकडे, एक कलाकृती 
म्हणून या गं्रथाकडे पाहताना खटकल्याप्रशवाय राहात नाहीत. 
 
लेनखका जार्वते 
 

या गं्रथाला कलाकृती करण्यात आड येणारी काही िमाणातील अमेप्ररकेतील वस्तुप्रनष्ठ 
स्वरूपातील माप्रहती सोडल्यास एक यशस्वी गं्रथ म्हणून या गं्रथाकडे प्रनप्रश् चत पाहता येईल. याचे कारण या 
ग्रथाची लेप्रखका इतकी सूक्ष्म माप्रहती देत असूनही गं्रथभर सतत जाणवत राहते. ती अमेप्ररकेशी एकजीव 
झालेली प्रदसेल. काही वेळा अमेप्ररकेच्या व्यग्क् तप्रचत्रणात ती हरवली आहे, असे जरी मानले तरी तीही 
समथग व्यग्क् तमत्त्वाची असल्याने त्या माप्रहतीला कलेचे पोत फुटल्याचा अनेक वेळा ित्यय येतो. एक 
लेप्रखका म्हणून रमाबाई समथग व्यग्क् तमत्त्वाच्या आहेत. िा. आंबेकराचें प्रवधान माझ्या म्हणण्याचा बराच 
ित्यय देईल. ते म्हणतात, “असे अनेकागंी िभावी व्यग्क् तमत्त्व असणारी स्ी म्हणूनच अजून महाराष्ट्रात 
झालीनाही असे म्हटले पाप्रहजे...”[दे. ना. प्रटळक, ‘महाराष्ट्राची तेजग्स्वनी पंप्रडता रमाबाई’ या गं्रथाची सूची, प्रवष्ट्णू बापूजी आंबेकर 
पत्र, ता. २३–२–६१, पृ. २९.] 
 

उद्योगी, साहसी, िवाप्रसनी, िेप्रिता, धैयगवान, पपं्रडता, संशोधकाची िज्ञा लाभलेल्या अशा पंप्रडता 
रमाबाई व त्याचें व्यग्क् तमत्त्व त्याचं्या लेखनातून जाणवत राहते. त्याचं्यापाशी भारतीयत्वाचा वारसा िभावी 
आहे आप्रण गं्रथलेखनाची भपू्रमका व दृष्टी मानवतावादी असल्याने, (उदाहरणाथग, ‘प्रस्याचंी ग्स्थती’ हे 
िकरण पाहावे) त्यावेळच्या अमेप्ररकन प्रस्या, “...केवळ प्रवकत घेतलेल्या दासािंमाणे पुरुिाचं्या बदं्या 
आहेत...”असे त्यानंा वाटते. पान २१२ वर अमेप्ररकन लोक हे प्रनग्रोंचा, ताबंड्या इंप्रडयनाचंा व प्रचन्यांचा 
प्रतटकारा करतात, असे सत्य प्रलप्रहले आहे. तसेच, आयप्ररश, जमगन, स्कापं्रडनेग्व्हयन, इटाप्रलयन, रप्रशयन 
इत्यादी लोकांचा अमेप्ररकन लोकानंा िेि कसा वाटतो, हे बेधडकपणे नमूद करून ठेवले आहे. 
 
अमेनरकेवरील पनिले प्रवासवर्णि 
 

लेप्रखकेपाशी अव्वलदजाची शलैी आहे. ही शलैी त्याचं्या वरील व्यग्क् तमत्त्वाचे दशगन देत राहते. 
त्यात संप्रतणीचा लळा आहे. सुधारकाची तळमळ आहे. त्याचा कडवेपणा, तसेच धैयगही आहे. उदाहरणाथग, 
त्या काळात महाराष्ट्रातल्या एका तरुण, प्रवधवा स्ीने इंललंडात ध्येयवादाने प्रशकायला जाणे, हेच मुळी 
धैयाचे व साहसाचे आहे. त्यातून पुढे आपल्या प्रशकलेल्या भारतीय–मराठी–भप्रगनीच्या पदवीदान 
समारंभाला इंललंडातील मैप्रत्रणींचा प्रवरोध असताना, अमेप्ररकेला जाणे हे धैयाचे व मोठ्या मनाचे लक्षण 
मानावे लागेल. दुसरे म्हणजे, िवास केलेल्या देशाची माप्रहती प्रमळवनू प्रलप्रहणे व ती िकाप्रशत करणे, हे 
त्याहूनही अप्रभनंदनीय म्हणावयास हवे. ही माप्रहतीच आज अमेप्ररकेवरील मराठी भािेतले पप्रहले 
िवासवणगन ठरते आहे. तसेच, ही माप्रहती ज्या काळात त्यानंी प्रदली आहे, त्या काळचा अमेप्ररकन लोकाचंा 
इप्रतहास देणारीही ठरू शकते, इतकी चागंली आहे आप्रण त्या दृष्टीने प्रतला एक िकारचे ऐप्रतहाप्रसक 
मूल्यही आहे. अखंड जागृत आप्रण सावध असलेल्या रमाबाईंचे दशगन हा या पुस्तकाचा खास प्रवशिे मानता 
येईल. भारताच्या भालयासाठी आप्रण अभ्युदयासाठी तळमळणाऱ्या मनाचे दशगन या गं्रथात जागोजाग होते. 
तसेच, तत्कालीन भारताचे अंधःकारमय प्रचत्रही त्यांनी अित्यक्षरीतीने रेखाटले आहे, असेही म्हणता येते. 
कारण त्यांनी अमेप्ररकेचे ओजस्वी प्रचत्र उभे करताना आपल्या तत्कालीन भारताशी अमेप्ररकेची अनेक वेळा 
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तुलना केली आहे. अमेप्ररकेच्या िगप्रतशील उद्योगप्रियतेपुढे, राष्ट्रीय बाण्यापुढे म्हणजेच ‘हे राष्ट्र आपले 
आहे’या आद्य हेतूने जगण्यापुढे, आपण पारतंरयात, अज्ञानात आप्रण आळसात आहोत हे आपले करुणप्रचत्र 
लपून राहात नाही. श्री. दे. ना. प्रटळक याचं्या भािेत, “...७० विांपूवी िथम आम्हाला िजासत्ताक 
राज्यव्यवस्थेचे सुबोध शब्दप्रचत्र बाईंनीच काढून दाखप्रवले...”हा या गं्रथाचा गौरव साथग वाटावा. 
(‘महाराष्ट्राची तेजग्स्वनी पंप्रडता रमाबाई’, ि. २५, पान ४१२) 
 
श्री. गोहवद बाबाजी जोशी यांची प्रवासवर्णिे 
 

(१) ‘थोडासा िवास’, इ. स. १८९१, (२) ‘लाहोरचा िवास’, इ. स. १८९५, (३) ‘गेल्या तीस 
विापूवीचे लोक व त्याचं्या समजुती’ अथवा ‘माझे िवासाची हकीकत’ (रोजप्रनशी), इ. स. १८९६, अशी 
तीन िवासवणगने प्रलप्रहणारे श्री. जोशी कालानुक्रमे याच काळात येतात. त्याचं्या िवासलेखनाची ओळख 
इथेच करून घेणे रास्त आहे. श्री. जोशी याचें बडोद्यावरून िकाप्रशत झालेले हे प्रतन्ही गं्रथ म्हणजे त्याचं्या 
सतत उद्योगी आप्रण खटप्ा स्वभावाचे द्योतकच म्हणावयास हवेत. वरीलपैकी ‘लाहोरचा िवास’ हा 
दुसऱ्या क्रमाकंाचा गं्रथ मला पाहावयास प्रमळालेला नाही. या गं्रथात िवासाची व सामाप्रजक पप्ररिदेची 
हकीकत येते असे सूचीवरून कळते. श्री. जोशी याचं्या एकंदर िवासलेखनाची कल्पना त्याचं्या उरलेल्या 
दोन्ही गं्रथावंरून सहजपणे यावी. 
 
प्रवासलेखिामागील भूनमका 
 

लेखकाने ‘थोडासा िवास’ िकाप्रशत करताना आपला हेतू“ती वाचल्याने आपल्यास करमणूक व 
थोडासा बोध झाला तर माझे यत्नाचे साथगक झाले असे समजेन...” (िस्तावना, पान १, ता. १–१–९१, 
बडोदे) ‘...लोकसमुदायाचे माप्रहतीत बरीच भर पडेल हे प्रवचार मनात आणून...’हा गं्रथ प्रलप्रहला आहे. 
प्रलप्रहण्यापाठीमागे ‘बोध’ आप्रण ‘मनोरंजन’ हे हेतू स्पष्ट आहेत. या िास्ताप्रवकात, ‘पाप्रहलेल्या माप्रहतीचे 
प्रटपण करून ठेवीत गेलो आहे’ अशा आशयाचेही प्रवधान आहे, ते त्याच्या खटपटी व उद्योगी स्वभावाचे 
प्रनदशगक मानता येते. 
 
लेखक नफरस्ता हकवा प्रवासी 
 

या पुस्तकाचा लेखक स्वतः प्रफरून व िवास करून आपले िवासलेखन करतो. हा िवास १३–
११–९० पासून ९–१२–९० पयंतच्या काळातील आहे. तो पुणे, मद्रास, गोवा व कारवार येथील आहे. 
एवढ्या अल्पप्रदवसाचं्या िवासावर आधाप्ररत असल्याने पुस्तकाला ‘थोडासा िवास’ हे नाव प्रदले असावे. 
 
पुस्तकाची पत्ररूपता 
 

या छो्ा िवासावर आधाप्ररत असलेले हे छोटे िवासवणगन पत्ररूपातीलिवासवणगन आहे. ही पते्र 
लेखकाने गोवा, कारवार, पुणे आदी प्रठकाणावंरून प्रलप्रहली आहेत. 
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प्रदेश व लेखक 
 

या पत्ररूप िवासवणगनावरून लेखकाने पाप्रहलेल्या िदेशाचे खास प्रचत्र प्रदसतेच असे नाही; अगर 
लेखकही खास जाणवत राहतो असे नाही. तो बराच उद्योगी आप्रण खटप्ा आहे. आपण िवास केला 
आहे म्हणजे लेखन केलेच पाप्रहजे, असा एकूण आव आणताना प्रदसतो. सवगसामान्यपणे असे म्हणता येईल 
की, पाप्रहलेल्या िदेशातील समाजग्स्थतीवर त्याचे लक्ष अप्रधक आहे. त्यादृष्टीने त्याचे प्रनरीक्षण चागंले 
वाटेल. मुद्दाम लोकजीवनाशी संबधं साधतो असेही प्रदसून येते. लोकाचंा पोिाख, खाणेप्रपणे व रीप्रतप्ररवाज 
याकंडे त्याचे लक्ष अप्रधक आहे. उदाहरणाथग, “...आमचा पोिाख प्रतकडील लोकापेंक्षा प्रभन्न हे आपण 
जाणतच आहा...” (पान ३) सकवा गोव्याच्या िप्रतप्रष्ठत गृहस्थाचंी नावे पान ३२ वर येतात, ती लेखकाला 
लोकामंध्ये अप्रधक रस आहे म्हणूनच. सकवा“...मुलींच्या अध्याअध्या उमरी जरी झाल्या आहेत, तरी त्या 
अप्रववाप्रहत कुमाप्ररकाच आहेत, हे पाहून नवल वाटले...” (पान ३३, मुरगाव–गोव्यावरून पत्र) असे 
आपले सामाप्रजक प्रनरीक्षण लेखक नोंदप्रवतो व क् वप्रचत आपली िप्रतगामी वृत्ती व्यक् त करतो. 
 
भाषा चांगली 
 

या गं्रथाची भािा त्या मानाने चागंली आहे. म्हणींचा व वाक िचाराचंा लेखक चागंला उपयोग 
करतो. लेखक प्रफरस्ता व बडोद्याचा असल्याने त्याला गुजराथी, स्वतःची मराठी, सहदी या भािा चागंल्या 
अवगत आहेत. उदाहरणाथग, कारवारवरून प्रलप्रहलेल्या पान ४५–४६ वरील पत्रात लेखक म्हणतो, 
“...कारण सदरहू बाबत जी एक म्हण आहे, ती अशी :“घाटावंर घोडी, गुजराथेत गाडी आप्रण समुद्रकाठी 
होडी (लहान गलबत)”ही खरी ग्स्थती, येथे ित्यक्ष आहे...”या प्रठकाणी ‘होडी’चा (लहान गलबत) असा 
अथगही लेखक देतो, तो त्याच्या बोधवादीवृत्तीचा द्योतक होय. सकवा“दगेबाज दूना नमे प्रचत्ता, चोर, 
कमान”अशी सहदुस्थानीत म्हण आहे, तसे हे लफंगे प्रदसले म्हणून मी माडीवर जाण्याचे नाकारले. (पान ४ 
–पुण्यावरून पत्र) 
 

यामध्ये लेखकाची सामाप्रजक प्रनरीक्षण करण्याची वृत्ती पण प्रदसते व पुण्यास भेटलेल्या 
भाम्ाबाबत आपले मत तो वरीलिमाणे एका म्हणीत नोंदप्रवतो. या अशा म्हणींवरून त्याची बहुशु्रतता 
कळते. तसेच, भािेला अशा म्हणींमुळे गोडवा येतो हे प्रनप्रश् चतच म्हणावयास हवे. 
 

साराशं, श्री. जोशी याचंा हा ‘थोडासा िवास’ हे पुस्तक त्या दृष्टीने एकपत्ररूप िवासवणगन एवढा 
रूपाचा भाग सोडल्यास हा गं्रथ प्रवशिे महत्त्वाचा वाटत नाही. 
 

“गेल्या तीस विांपूवीचे लोक व त्याचं्या समजुती अथवा 
माझे िवासाची हकीकत” (रोजप्रनशी) 

 
गं्रर्ाचा प्रचंडपर्ा’ : िेमके रूप कोर्ते? 
 

श्री. जोशींच्या या गं्रथाचा पप्ररचय करून घेताना त्याचे िथमदशगनी वैप्रशष्ट्् ध्यानात येते ते हे की, 
हा गं्रथ एक आकाराने िचडं गं्रथ आहे. डेमी आकाराचा असून सातशएेक पानाचंा गं्रथ आहे. या गं्रथाचा हा 
िचडंपणा पाहूनच आम्ही, हा लेखक सतत उद्योगी व खटप्ा असावा, असे प्रवधान वर केले आहे. 
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गं्रथावर नाव छापताना कंसात ‘सरकारी भािण करणारे प्रनसबत श्रीमंत गायकवाड सरकार’ असे आपले 
वैप्रशष्ट्् लेखक प्रमरप्रवतो, तेही एका अथी लक्षणीयच. 
 

दुसरे म्हणजे, या गं्रथाचे रूप रोजप्रनशीचे आहे,असे लेखक मुखपषृ्ठावर छापतो. म्हणजे अशी 
रोजप्रनशी सतत प्रलप्रहणे हा एक िचडं उद्योगच होय. असा उद्योग लेखक या गं्रथासाठी सन १८६२ पासून 
करताना प्रदसतो. उदाहरणाथग, “...या पुस्तकात १८६२ सालापासूनचे वणगन वेडेवाकडे तरी त्याचा लेख 
प्रलहून ठेवनू प्रदले आहे...” (पान ११) असे म्हणतोच आहे. 
 

या पुस्तकात लेखकाने रोजप्रनशीच्या रूपातील गं्रथाला ‘चदंन’, ‘परोपकार’, ‘स्वदेश अप्रभमान’ 
इत्यादी प्रनबधंही जोडले आहेत. हे पुस्तक अनेक िकारच्या माप्रहतीने भरलेले, उपदेशपर प्रनबधंानंी, 
श् लोकानंी व छापील भािणानंी तयार झालेले असल्याने त्याचा वाटेल तसा आकार वाढत वाढत जाऊन 
बेढब झाले आहे. त्यात काही तत्कालीन सामाप्रजक माप्रहती, कुठे इप्रतहास व लोकग्स्थती येते. म्हणूनच 
िचडं म्हणण्यापेक्षा बेढब असा शब्दियोग या रूपाला रास्त होईल. धड कोणत्याच िकारचे प्रनप्रश् चत रूप 
सागंता येणे अशक्य आहे. 
 
प्रवासाची व भाषर्ांची जानिरातबाजी 
 

या पुस्तकाच्या िस्तावनेत लेखक आपल्या िवासी उद्योगाची खालीलिमाणे जाप्रहरातबाजी 
करताना प्रदसतो. उदाहरणाथग, िस्तावनेच्या पान १, २ वर तो म्हणतो, 
 

“...एकंदर तीन हजार मैलाजंवळजवळ मी िवास केला आहे. त्यापैंकी रेल्वे व बलैगाडीने २२४१ 
मैल, जलमागाने २५७ मैल, घोड्यावर १९१ मलै, पायी १९० मैल. एकंदर ६५ गावी मी सावगजप्रनक 
प्रवियावंर भािणे केली आहेत. व माझी भािणे ऐकण्यास एकंदर लोक ५००० जवळजवळ आले होते...” 
 

म्हणजे आपल्या िवासाबद्दलची व भािणाबंद्दलची ही शुद्ध जाप्रहरातबाजीवाटते. या प्रठकाणचा ‘मी’ 
खऱ्या अथाने सभ्य वाटत नाही; जसा तो िवासवणगनात असावा अशी अपेक्षा असते. हे सवग करून शवेटी 
त्याने आपल्या गं्रथप्रनर्ममतीसाठी याचा योलय उपयोग केला आहे, असे वाटत नाही. अनेक प्रठगळे लावलेली 
एक गोधडी असावी, तसे त्याच्या गं्रथाचे रूप झालेले स्पष्टपणे प्रदसते. त्याचे िमुख कारण लेखकापाशी 
कलात्मक दृष्टीचा अभाव आहे, हेच होय. 
 
प्रवासलेखिामागील सुधारर्ावादी दृनिकोर् 
 

िवास केला असता व त्याचे वृत्त प्रलहून ठेवले असता त्यात देशाचे पुष्ट्कळ प्रहत होते. िवासवृत्त 
जसजसे जुने होत जाते तसतसे लोकव्यवहारात व समजुतीत फेरफार होत गेला आहे, हे समजून लोकासं 
सुधारणा करण्यास बराच उपयोग होतो, असे लेखक िस्तावनेत म्हणतो, ते त्याच्या सुधारणावादी दृष्टीचे 
द्योतक मानता येते. परंतु गं्रथ एका प्रवप्रशष्ट दृष्टीने रचला आहे, असे पुढील गं्रथाच्या रूपावरून रप्रसकाला 
वाटणे शक्य प्रदसत नाही. कलेची जाण लेखकाला आहे असे म्हणता येत नाही. ‘येनकेन िकारेण’ हा गं्रथ 
खच् चून रचावा, असा सारा खटाटोप जाणवतो. 
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या पुस्तकातील लेखक 
 

या पुस्तकातील लेखक असा िचडं ियत्नवादी वाटतो. हा गं्रथ त्याचेच िमाण होय. दुसरे म्हणजे, 
तो प्रफरस्ता आहे, याबद्दल संशय राहात नाही. एकंदर ६५ गावी भािण करीत त्या काळात प्रफरणे हे 
लक्षणीयच म्हणावयास हवे; आप्रण ‘येनकेन िकारेण’ ३००० मैलाचंा िवास साधणे ही त्याच्या िवासी 
वृत्तीवर िकाश टाकणारीच गोष्ट आहे. लेखक बडोदेकर सरकाराचंा नोकर आहे. सरदार सवचुरकर, इंदूरचे 
होळकर, इत्यादी इप्रतहासिप्रसद्ध व्यक् तींशी त्याचा आलेला संबधं कळतो. त्यामुळे या पुस्तकात काही 
ऐप्रतहाप्रसक माप्रहतीचे कण सापडतात. पण आपण ‘अमक्या शे्रष्ठींना भेटलो’ हा ‘भाव’ मोलाचा प्रदसतो. या 
दृष्टीनेच हा इप्रतहास येतो. लेखक ऐप्रतहाप्रसक दृष्टीने ‘तीथगयात्रा-िबधं’ कार लेलेशास्ी सकवा 
गोडसेभटजींसारखा जागरुक आहे असे वाटत नाही. 
 

तत्कालीन लोकग्स्थतीचे व समाजग्स्थतीचे प्रचत्रणही लेखकसापेक्ष व शरेेबाजीवजा वाटते. त्याची 
ितीती मुळात लेखकाला येऊन तो प्रवष्ट्णुभट गोडसे याचं्यासारखा काही प्रलप्रहतो का, तसे वाटत नाही. 
याचे मुख्य कारण तो बप्रहमुगख दृष्टीचा आहे, अंतमुगख होत नाही. उदाहरणाथग, ज्या काळात िवासाच्या 
फारशा सोयी नाहीत, अशा काळात काही प्रवचार देण्यासाठी, भािणासंाठी तो प्रफरतो आहे. समाज नुकता 
जागा होऊ लागला आहे. इंग्रज राज्यकते या भमूीवर पाय रोवनू सुिप्रतप्रष्ठत होऊ लागले आहेत. सडका, 
रेल्वे याचं्या सोयी सवगत्र होऊलागल्या आहेतच असे नाही. लोक अंधश्रद्धाळू आहेत, असेच प्रचत्र त्याच्या 
लेखनावरून काढता येते. पण याबद्दल पंप्रडता रमाबाईंसारखा काही प्रवचार तो करतो का, काही सचतन तो 
दाखप्रवतो का, याचे उत्तर नकारात्मक द्यावे लागते. कारण ती त्याची वृत्तीच नाही, असे खेदाने म्हणावे 
लागेल. 
 

लेखकाला या िवासात प्रजवावर बेतण्याचे व चुकण्याचे दोन िसंग येतात. उदाहरणाथग, पान ९३ ते 
९५ वरील लेखकाचे अप्रलबागला वाट चुकून भलतीकडे जाणे. तसेच, २४० ते २४२ पानावंर लेखक 
सासवड येथील ‘गवणखेंड’ येथे नदीच्या पुरात सापडतो. तसेच, सपपरे या गावी दरीत पडायचा वाचतो, 
असे वणगन पान २४२ वर येते. अशा िसगंी एक िवासी म्हणून जीवनाबद्दलचे अंतमुगख होऊन काही सचतन 
आले असते, पण तेही फारसे नाही. या िसंगी तो थोडा लेखक म्हणून जाणव ूशकेल. 
 
प्रदेशघटक 
 

तसेच, या पुस्तकात ६५ गावातूंन प्रफरल्याचा आप्रण तीनहजार मैलाचंा िवास प्रचप्रत्रत झाल्याचा 
दावा असला तरी िदेशघटक काही जाणवत नाही. इथे िदशगनात्मक लेखकच महत्त्वाचा ठरू पाहतो. 
त्याचा िवास, त्याचे प्रफरणे, त्याची भािणे, त्याचा सुधारणावाद महत्त्वाचा. ‘चागंल्या िवासवणगनात लेखक 
खऱ्या अथाने सभ्य असावा लागतो’ तसे इथे घडत नाही. रोजप्रनशीच्या आश्रयाने हे िचडं लेखन केल्याने, 
त्याच्या चप्ररत्रपरतेचा वास या गं्रथाला सतत येत राहतो. आप्रण िदेशाच्या कलात्मक प्रचत्रणाला तसा खास 
वाव न प्रमळाल्याने हा गं्रथ ‘िवासवणगना’च्या रूपाचा ित्यय देण्यासाठी असमथग आहे, असे आम्हास 
प्रनप्रश् चतपणे वाटते. त्यामुळे या गं्रथाचा अप्रधक रूपदायक प्रवचार करणे रप्रसकत्वाच्या दृष्टीने िशस्त वाटत 
नाही. 
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लोकमान्यांचा ‘मद्रास, नसलोि व ब्रह्मदेश येर्ील प्रवास’ (इ. स. १९००) एक व्याख्यािरूप 
प्रवासवर्णि 
 

या कालखंडातील लोकमान्य प्रटळकाचें हे पुस्तक म्हणजे इ. स. १८९८ साली व नंतर राष्ट्रीय 
सभेच्या कामाप्रनप्रमत्त केलेल्या मद्रास, प्रसलोन व ब्रह्मदेश येथील िवासावर आधाप्ररत असे हे व्याख्यान 
आहे. याबाबत लोकमान्य स्वतः म्हणतात, “...मद्रास इलाखा, प्रसलोन व ब्रह्मदेश या तीन प्रठकाणच्या 
िवासाची हकीकत मला आपणास दोन तासातं सागंता येईल की नाही याची वानवाच आहे...” (पान २) 
म्हणजे हे छोटेखानी बावन्न पानाचें िवासवणगन लोकमान्यानंी दोनएक तासातं प्रदलेले व्याख्यान आहे. 
आमच्या मते हे छोटे पुस्तक म्हणजेिवासवणगनाच्या मूळ रूपाकडे म्हणजे वाङ मयकोशातील अथािमाणे 
‘िवासपर व्याख्यान’ आहे. ते सप्रचत्र नाही, एवढेच! परंतु त्यातून लोकमान्य, लोकमान्यानंी पाप्रहलेला 
िदेश व त्याचंा िवास या तीनही घटकानंा बराच न्याय प्रमळालेला प्रदसू शकेल. एखादा थोर राष्ट्रीय पुरुि 
सहज राजकीय पक्षाच्या कामाकरता िवास करता करता काय हेतूने आप्रण कोणत्या दृप्रष्टकोणातून हा 
िवास साधू शकतो याचेही चागंले दशगन होते. 
 
लोकमान्यांचा प्रवासनवषयक दृनिकोर् व भूनमका 
 

लोकमान्याचंा िवासप्रवियक दृप्रष्टकोण व त्याचंी समाजप्रहतैिी भपू्रमका खालील शब्दातूंन व्यक् त 
होते असे आम्हास वाटते. 
 

“...राष्ट्रीय सभा संपल्यानंतर अशा तऱ्हेने काही प्रदवस िवासात काढण्याची माझी पप्रहल्यापासून 
वप्रहवाट आहे; व त्याच वप्रहवाटीस अनुसरून मी गेल्या दोन साली प्रसलोन व ब्रह्मदेशात िवास केला होता. 
िवासाने िकृती काही (?) सुधारेल असे वाटल्यावरून जास्त प्रदवस व दूरचा िवास केला, एवढाच काय 
तो प्रवशिे होय... 
 

“...आपल्या िातंातील लोकसमाजापेक्षा, आचारप्रवचार आप्रण रीतीभाती यातं कमीजास्त मानाने 
प्रभन्न असलेले समाज पाहून, व त्याचं्या व आपल्या ग्स्थतीची तुलना करून त्यापासून बोध घेण्याजोलया 
कोणत्या गोष्टी आहेत, याचंा प्रनणगय करण्यास प्रनरप्रनराळ्या देशातील िवास हे मोठे साधन आहे...” 
 
प्रवास : एक प्रकारचे नशक्षर् 
 

“...िवासाच्या पुस्तकातूंन अशा िकारची सवग देशाचंी माप्रहती िप्रसद्ध झालेली असते, पण 
प्रनरप्रनराळ्या समाजाचे स्वतः प्रनरीक्षण केल्याने जो एकिकारचा मनावर पप्ररणाम घडतो, तो पुस्तके वाचून 
घडत नाही. आपला देश व िातं सोडून परकीय िातंात अगर देशात काही प्रदवस काढणे यातच एक 
िकारचे प्रशक्षण आहे; आप्रण अशा िवासात प्रनरप्रनराळ्या िातंातंील लोकाचं्या सामाप्रजक व रद्योप्रगक 
ग्स्थतीचे जर लक्षपूवगक अवलोकन केले, तर त्यामुळे आपल्या प्रवचारासं एकिकारे प्रनराळेच वळण लागत 
असते. िवासाचा िमुख फायदा हाच होय...” (पान २). 
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उपरोक् त पप्ररच्छेदात लोकमान्याचंा िवासप्रवियक दृप्रष्टकोण समाजप्रहतैिी आहे, हे ध्यानात येते; 
आप्रण िवास म्हणजे एक िकारचे प्रशक्षण होय, अशी एक व्यापक दृष्टी व्यक् त होते, व एकंदर िवासप्रवियक 
दृप्रष्टकोण बोधवादी असल्याचे स्पष्ट आहे. 
 
लोकमान्यांचे दशणि 
 

या व्याख्यानातून लोकमान्याचें जे दशगन होते, ते प्रवलोभनीय आहे. या व्याख्यानात ते एक 
समाजप्रनरीक्षक आप्रण सामाप्रजक कायगकते वाटू शकतात; आप्रण लेखनाला व्याख्यानाचे रूप असल्यामुळे 
श्रोत्याशंी कनवाळूपणे जवळीक साधतात. या लेखनात त्याचंी संशोधकी वृत्तीही प्रदसून येते. उदाहरणाथग, 
‘मद्रास आप्रण महाराष्ट्र’ या संदभातील लोकमान्याचें प्रनरीक्षण मोठे वाखाणण्यासारखे आहे. मद्रासमधील 
‘महाराष्ट्र समाजाचा’ गौरव करून त्यानंी मराठीभािा जगप्रवण्याचे शे्रय मुख्यत्वे तेथल्या स्ीवगाला प्रदले 
आहे; आप्रण एक सामाप्रजक प्रवचारवंत म्हणून महाराष्ट्रीयानंा मद्रासकडील महाराष्ट्रीय समाजाशी 
‘रोटीबेटी’ व्यवहार वा प्रववाहसंबंध जोडले पाप्रहजेत,असे सुचप्रवले आहे. उदाहरणाथग, पान ७ व ८ वर 
त्यानंी स्पष्ट म्हटले आहे :“...तर मद्रासेतील महाराष्ट्र समाज महाराष्ट्रातील समाजाशी शरीरसंबधंाच्या 
नात्याने बद्ध झाल्यास उभयतासंही फायदा होणार नाही असे कोण म्हणेल?”ससहली लोकातं िौढप्रववाह 
होतात. प्रिस्ती, बौद्धधमीय लोकाचं्या सोयप्ररकी होतात. त्याचं्यातं जाप्रतभेदाचा अभाव त्यानंा प्रदसतो. 
अभक्ष्यभक्षण, अपेयपानाची चाल, ते सुधारणावादी आहेत असेच दाखप्रवणारी आहे, असा अप्रभिाय 
लोकमान्यानंी प्रदला आहे. पान ३८ वर ‘सुवणगमय देवळाचंी भमूी’ हे ब्रह्मदेशाचे वणगन यथाथग आहे, असे 
त्यानंी म्हटले आहे. परंतु प्रब्रप्रटश साम्राज्याखाली ही संपत्ती आणखी प्रटकणार नाही, हा राष्ट्रवादी व 
दूरदशी प्रवचार त्यानंी व्यक् त केला आहे. ब्रह्मदेशातील स्ी-स्वातंरयाचा गौरव करताना ते म्हणतात, 
“...िौढप्रववाह, प्रवधवाप्रववाह, काडीमोड वगैरे गोष्टी ब्रह्मदेशात पूवीपासून िचारात आहेत...” (पान ४३) 
समाजाचा पुरोगामी दृष्टीतून प्रवचार करणाऱ्या लोकमान्याचें हे प्रचत्र प्रवलोभनीयच म्हणावयास हवे. असे 
लोकमान्य या िवासवणगनात आढळतात. हा त्याचं्या व्यग्क् तमत्त्वाचा एक वेगळाच पैलू व्यक् त होत आहे असे 
आम्हास वाटते. 
 
लोकमान्य : एक पंनडत आनर् संशोधक 
 

या पुस्तकात पान ३ वर ब्रह्मदेश व भारत यांचे मूळ आयगवंशीय नाते स्पष्ट करताना लोकमान्य एक 
संशोधक वाटतात. हाच त्याचं्या व्यग्क् तमत्त्वाचा पैलू पान ८ वर“...मद्रास इलाख्यासंबधंाने दुसरा प्रवशिे हा 
की, तो आज प्रकत्येक शतके सहदुधमाचे माहेरघर होऊन राप्रहला आहे. शंकराचायग, रामानुज, मध्व, वल् लभ 
वगैरे िप्रसद्ध संिदायिवतगक पुरुि याच इलाख्यात जन्मास आले; व भग्क् तमागाचे मूळ पाहण्यास आपण 
दप्रक्षण सहदुस्थानान गेले पाप्रहजे...भग्क् तमागाचा महाराष्ट्रात िसार होण्यापूवी पुष्ट्कळ शतके द्रप्रवड देशात 
त्याचा िसारझालेला होता, हे प्रनर्मववाद आहे...”(पान ८।९). 
 

सकवा भाप्रिक मत देताना लोकमान्य म्हणतात, 
 

“...तामीळ भािा संस्कृताहून प्रभन्न असून फार िाचीन आहे. इतकेच नव्हे, तर आयग लोकाचं्या 
दप्रक्षणेत वसाहती होण्यापूवी तामीळ लोकाचंी स्वतंत्र सुधारणा असावी असेही काही इप्रतहासकाराचें मत 
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आहे...” (पान ९). या छो्ा व्याख्यानातही लोकमान्य हे एक समाजसुधारक, प्रनरीक्षक, प्रवचारवंत, 
समाज व भािा, समाज व धमग यापं्रवियक काही संशोधनपर प्रवचार पुरप्रवणारे वाटतात. 
 
एक रनसक 
 

तसेच, एक रप्रसक म्हणूनही आपण लोकमान्याकंडे पाहू शकतो. उदाहरणाथग, पान ९ वरील १२ 
फूट उंच व २४ फूट लाबं असलेल्या नंदीचे वणगन व भव्य देवालय पाहताना व त्यावरील कोरीव काम पाहून 
लोकमान्य अप्रभिाय देतात–“...हे कोरीव काम इतके सुबक आहे की, काही काही प्रठकाणी प्रचत्राचं्या 
तोंडाचं्या ठेवणीवरून त्याचें मनोप्रवकार स्पष्ट समजून येतात...” (पान ९) यावरून या संशोधक पपं्रडताचा 
एक रप्रसक भाष्ट्यकार म्हणून गप्रहरा पैलू जाणवून जातो. सकवा गंगानदी समुद्रास प्रमळते तेथील देखाव्याचे 
वणगन लोकमान्य करतात– 
 

“...गंगानदी समुद्रास प्रमळते तेथील देखावा फारच अपूवग आहे. नदीचे पात्र प्रवस्तृत होत होत 
दोन्ही काठ प्रदसेनासे होतात व समदु्रात पोहोचण्यापूवीच आपण अफाट समुद्रात आलो आहो की काय असा 
भास होतो. गंगेच्या मुखातून बाहेर पडल्यावर समुद्राचे काळे पाणी दृष्टीस पडते, पण मुखापुढेही काही 
अंतरापयंत प्रतच्या पाढंऱ्या पाण्याची झाक त्यात मारीत असते...” 
 

गंगेच्या समुद्रमीलनाची अपूवग शोभा वणगन करताना प्रतच्या पाढंऱ्या पाण्याची अग्स्मता लोकमान्यानंी 
शब्दामंध्ये अपूवगरीतीने पकडली आहे आप्रणआपली रप्रसकता व रंगसंवेदना प्रचत्रकाराला लाजवील अशी 
दाखप्रवली आहे. 
 
प्रदेश कसा जार्वतो? 
 

या पुस्तकामध्ये जो िदेश जाणवतो, तो त्या िदेशाच्या, समाजाच्या, लोकमान्यानंी केलेल्या 
अवलोकनातून जाणवत असतो. तेथील लोक, त्याचं्या कला, त्याचंा धमग, त्याचंा समाज व संस्कृप्रतप्रवशिे 
याबद्दल मी वर नमूद केलेली जी अवतरणे आहेत ती त्या त्या िदेशाची व्यग्क् तमत्त्वदशगक वा अग्स्मता 
सुचप्रवणारी आहेत. उदाहरणाथग, वरील अवतरणात व्यक् त झालेला मद्रास इलाखा, प्रसलोन, ब्रह्मदेश, 
तेथील लोकाचं्या प्रवशिे चालीरीती, धार्ममक व सासं्कृप्रतक ग्स्थती, कला यातूंन तो तो िदेश जाणवतो. 
गंगेचे जे सृप्रष्टसौंदयग वणगन केले आहे, त्यातून गंगेच्या उगमाकडील िदेश जाणवतो. 
 

परंतु हे व्याख्यान तरल वाङ मयीन सौंदयग व्यक् त करणारे आहे असे म्हणण्यापेक्षा प्रवचारसौंदयग 
व्यक् त करणारे आहे,असेच म्हणणे रास्त आहे. आप्रण त्या सुंदर प्रवचाराचं्या अनुिंगाने लोकमान्यांचे 
व्यग्क् तमत्त्व बऱ्याच चागंल्या िमाणात व्यक् त झाले आहे यात संशय राहात नाही. साराशं, िवासवणगन हे 
परदेशात पाप्रहलेल्या अगर अनुभवलेल्या गोष्टींवरील व्याख्यान असते याचा पडताळा देणारे लोकमान्यांचे हे 
िवासवणगन आहे, असे म्हणावयास ित्यवाय राहात नाही. 
 

साराशं, इ. स. १८८३ ते १९०० या कालखंडात मराठी िवासवणगनाचे रूप एकिकारे ‘तऱ्हेवाईक’ 
झाले आहे असे प्रदसून येते. या रूपाला त्याचे म्हणून खास रूप देणारे दोन समथग िवासवणगनकार या 
कालखंडात भेटतात. ते म्हणजे पपं्रडता रमाबाई आप्रण प्रवष्ट्णुभट गोडसे वरसईकर हे होत. या ‘तऱ्हेवाईक’ 
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रूपाची तरल कप्रवतेसारखी अवस्था पंप्रडता रमाबाईंच्या ‘इंललंडचा िवास, भाग १ ला’ या गं्रथात प्रदसते. 
तर एकाच वेळी िवासवणगन असूनही इप्रतहास, आत्मचप्ररत्र, व समाजशास् याचें सुरेख ठसठशीत पोत व 
दाट रंग, ‘माझा िवास’ या गोडसेभटजींच्या पुस्तकाला चढलेले प्रदसतात. श्री. गोसवद बाबाजी जोशी 
याचं्या िवासगं्रथानंा कलात्मक रूप िाप् त झालेले प्रदसत नाही. लोकमान्याचं्या व्याख्यानरूपी िवासवणगनाने 
आपण प्रफरून एकदा ‘िवासवणगना’च्या कोशगत अथाने प्रदलेल्या संकल्पनेकडे वळतो असे म्हणता येते. 
म्हणजे या कालखंडात िवासवणगनांनी आपले मूळ रूप तर दाखप्रवले आहेच; पण आपला बेढबपणाही 
दाखप्रवला आहे, असे श्री. जोशी याचं्या िवासवणगनावंरून प्रदसेल. साराशं, व्याख्यानरूपापासून 
कप्रवतेसारख्या तरलरूपापयंत तऱ्हेवाईक रूपाचे दशगन, हा या कालखंडातील िवासवणगनाचं्या रूपाचा 
प्रवशिे मानता येईल. 
 

❋ 
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–१०– 
इ. स. १९०१ ते १९२० या कालखंडातील प्रवासवर्णिे 

 
संख्या वाढते, पर्... 
 

लोकमान्य प्रटळकाचं्या संभािणरूप िवासवणगनानंतर, आपण इ. स. १९०१ ते १९२० या 
कालखंडातील िवासवणगनाचें रूपदशगन करून घेताना, सुमारे वीस ते पचंवीस महत्त्वाची अशी िवासवणगने 
सापडतात. प्रनर्ममतीचा हा आकडा संख्यात्मक दृष्टीने वाढलेला आढळला तरी गुणात्मक दृष्टीने पाहता, 
मागच्या इ. स. १८८३ ते १९०० पयंत जे तऱ्हेवाईक रूप व त्याची अग्स्मता आपल्याला रप्रसक म्हणून 
आढळून येते व एक िकारचा आनंद होतो, तसे इथे घडत नाही. या कालखंडात मराठी वाङ मयाच्या इतर 
ऊजगस्वल वाङ मयिकाराचंा म्हणजे प्रनबधं, नाटक, कादंबरी व भावकप्रवता या मानाने, िवासवणगन आपली 
झळाळी तशी काही खास दाखप्रवत नाही. मागील भागातील ‘माझा िवास’कार सकवा पपं्रडता रमाबाई याचंी 
िवासवणगने जशी आपली खास रूपे दाखवनू जातात, तसे इथे फार काही घडत नाही. 
 

या कालखंडातील उल् लेखनीय िवासवणगनकार म्हणजे िा. गोसवद प्रचमणाजी भाटे, िा. पाडुंरंग 
दामोदर गुणे आप्रण सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस हेच होत. या कालखंडात यानंतर काही िवासवणगनकारांचा 
उल् लेख करावयाचा झाल्यास त्यात– 
 

(१) ‘दोनश ेविांपूवी पघथ्वीप्रदचक्षणा करणाऱ्या एका प्रवाशाचे कहदुस्र्थानातील प्रवासवघत्त’, ले. यादव 
शंकर वावीकर (आधाचरत), इ. स. १९०१. 

(२) ‘काशीयात्रा’, ले. साळूबाई बलवंत कलभिें, इ. स. १९०७. 
(३) ‘कैलासमानससरोवरदशनृ, ‘ले. ग. पा.ं नाटेकर ऊरृ् ‘हंस’ (टोपणनाव), शके १८३२, इ. 

स. १९१०. 
(४) ‘आमचा चवलायतचा प्रवास’ चलचहणाऱ्या माईसाहेब र्ोरपिे, इ. स. १९१४. 
(५) ‘चिचटश लोकाचंा जीवनक्रम व चाचरत्र्य’ ककवा ‘माझा चवलायतेचा प्रवास’, ले. नारायणराव 

बाबासाहेब इचलकरंजीकर, इ. स. १९१५. 
(६) ‘युरोपच्या प्रवासाचे कसहावलोकन’ चलचहणारे रामचदं्र शामराव माने, इ. स. १९२०. 

 
अशा काही िवासवणगनकाराचंा उल् लेख करावा लागतो. 
 

‘कैलासमानससरोवरदशगन’ श्री. ग. पा.ं नाटेकर यानंी ‘हंस’ या टोपणनावाने प्रलप्रहलेल्या, या 
गं्रथाचे स्वरूप अप्रधक उजळ मानावे लागते. हा गं्रथ ‘तीथगयात्रापर’ वृत्तीतून प्रलप्रहलेला असून, लेखकाच्या 
िवासवृत्तीवर व साहसावर एकाच वेळी िकाश टाकतो, असे म्हणणे साथग होईल. उदाहरणाथग, “डॉ. स्पेन 
हेप्रडन यानंी मानससरोवराचा शोध लावल्यावर दुसऱ्याच विी धाडस करून एकटेच मानसयात्रा करणारे 
पप्रहले महाराष्ट्रीय िवासी म्हणजे श्री. नाटेकर होत.”असा गौरव श्री. रा. दा. जोशी यांनी केला आहे, तो 
साथग आहे. िथम ‘केसरी’त इ. स. १९०८ साली त्यानंी त्रोटक रूपात हा िवास प्रलप्रहला. नंतर त्याचे सुमारे 
१९१ पानी पुस्तक, सत्कायोत्तेजक सभा, धुळे, या संस्थेतफे श. १८३२ मध्ये िकाप्रशत केले आहे. या गं्रथाचे 
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स्वरूप पारंपप्ररक वृत्तातंवजा असले, तरी त्यातील काही रोमाचंकारी व मनोरंजक अनुभवाचें सामर्थ्यग त्या 
दृष्टीने लक्षणीय मानावे लागेल. 
 

श्री. भाटे, गुणे, व पावगतीबाई प्रचटनवीस याचं्यानंतर श्री. नाटेकराचंा अपवाद सोडल्यास, या वीस 
विांतील बाकीच्या गं्रथाचें स्वरूप, वृत्तातंवजा असून तीथगयात्राचंी, स्थलाचंी माप्रहती देणे हे त्याचें कायग 
आहे. उदाहरणाथग, वावीकराचंा गं्रथ, ‘िो. मॅक प्रमलनकृत दी ललोब रॉटर इन् इंप्रडया टु हड्रेड इयसग 
अ गॅो’च्या आधारे प्रलप्रहलेला, ऐप्रतहाप्रसक वृत्तातं सादर करणारा गं्रथ आहे. तसेच, िारंभी िवासप्रवियाचे 
महत्त्व प्रवशद करणारा प्रनबधं जोडला आहे; सकवा नारायणराव घोरपडे याचंा गं्रथ सम्राट व सम्राज्ञी याचं्या 
भारतयाते्रचा ऐप्रतहाप्रसक वृत्तातंच देतो. तसेच, बाळासाहेब घोरपडे याचंा गं्रथ आयावतातील िेक्षणीय 
स्थळे, शहरे, तीथगके्षते्र इत्यादी प्रठकाणची िवासोपयोगी माप्रहती पुरप्रवतो. 
 

म्हणूनच, या कालखंडातील िवासवणगनाचे रूप पाहताना याच प्रवशिेानंा काहीसे कलारूप देणारे 
आप्रण स्वतःचा िवास माप्रहतीसाठी, मनोरंजनासाठी प्रलप्रहणारे श्री. गो. प्रच. भाटे, श्री. पा.ं दा गुणे, आप्रण 
सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस एवढेच गं्रथकार महत्त्वाचे ठरतात. बाकी काही फुटकळ व वृत्तातंवजा िवासगं्रथ 
सूचीच्या आधारे सहज पाहता येतात. 
 

सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस आप्रण श्री. पा.ं दा. गुणे याचें गं्रथ एकाच विीम्हणजे इ. स. १९१५ साली 
िकाप्रशत झालेले आहेत. त्याचंा िथम पप्ररचय करून श्री. गो. प्रच. भाटे याचं्या ‘िवासवृत्तमाले’कडे वळणे 
कालानुक्रमेकरून योलय वाटते. प्रशवाय, ते संख्येच्या दृष्टीने अप्रधक. सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस या 
जवळजवळ जग प्रफरणाऱ्या पप्रहल्या मराठी स्ी–िवासलेप्रखका आहेत. म्हणून त्याचं्या गं्रथाचा पप्रहल्याने 
पप्ररचय करून घेणे रास्त वाटते इतकेच! 
 
‘आमचा जगाचा प्रवास’ ले : सौ. पावणतीबाई नचटिवीस (इ. स. १९१५) जग नफरर्ारी पनिली 
मराठी स्री व प्रवासलेनखका 
 

सौ. प्रचटनवीस याचंा िवास त्यांचे यजमान श्री. शंकर माधव प्रचटनवीस याचं्या बरोबर झाला आहे. 
ता. २६ फेबु्र. १९११ रोजी सुरू केलेला हा जगाचा िवास ता. २२ सप्टेंबर १९११ रोजी संपला आहे, असे 
पप्रहल्या आवृत्तीच्या शवेटच्या पानावरून कळते. हा िवास बोटीने केला आहे. सुमारे ३१६ पानाचें हे 
िवासवणगन, एकंदर तो काळ लक्षात घेता, लक्षणीय मानावे लागते. 
 

प्रशवाय, सछदवाड्याला नागपूरकराकंडे सरकारी अप्रधकारी असलेले श्री. प्रचटनवीस व त्याचंी 
पत्नी पावगतीबाई िवास करण्यासाठी इ. स. १९०१ आप्रण इ. स. १९११ मध्ये (म्हणजे दोनदा) खास जाऊन 
येतात आप्रण ‘मनोरंजन’–काराचं्या िेरणेने व िोत्साहनाने, त्या काळात, सौ. पावगतीबाई आपल्या प्रनमगळ 
शलैीने दुसरा िवास शब्दरूप करतात. ही वाङ मयीन घटना िवासवणगनाच्या दृष्टीने आम्हास मोलाची 
वाटते. िवासवणगनाच्या दृष्टीने काही एका ध्येयवादाने िेप्ररत झालेल्या पपं्रडता रमाबाई वेगळ्या, आप्रण केवळ 
आनंदािीत्यथग व मजेसाठी िवास करणाऱ्या आप्रण तो प्रलहून ठेवणाऱ्या सौ. प्रचटनवीस वेगळ्या. त्याचंा हा 
‘आमचा जगाचा िवास’ असला तरी त्यात अखंड जग आलेले नाही. उदाहरणाथग, आप्रफ्रका व ऑस्रेप्रलया 
या खंडानंा लेप्रखका व प्रतचे पती गेलेले नाहीत; तर युरोप, अमेप्ररका, कोलंबो, मलाया, जपान, इत्यादी 
िदेशच हे दापंत्य प्रफरले आहे. पण या िवासात त्यानंा प्रवप्रवध िकारची व स्वभावाची माणसे बोटीवर 
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भेटतात. मनुष्ट्यस्वभावाचे व जगाचे झालेले दशगन त्या शब्दबद्ध करतात असे म्हटल्यास वावगे ठरत नाही. 
त्या दृष्टीने प्रनम्म्याहून अप्रधक जग त्या नक् कीच प्रफरल्या आहेत. प्रशवाय, पौवात्य व पाप्रश् चमात्य देशानंा 
प्रदलेल्या भेटींमुळे ‘आमचा जगाचा िवास’ असे त्यानंी म्हटल्यास वावगे नव्हे असे वाटते. म्हणूनच ‘जग 
प्रफरणारी पप्रहली मराठी स्ी व िवासलेप्रखका’ असा प्रतचा गौरव करता येतो. 
 
धावते प्रदेशनचत्रर् 
 

या पुस्तकात िदेशाचे आलेले प्रचत्रण खास िवास कें द्रीभूत ठेवनू आल्यानेआप्रण तो िवास बोटींनी 
झाल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रत्रखंडात्मक िदेशाचे धावते प्रचत्रण आले आहे. त्यात, ‘कोलंबो’ (पाने १५ ते 
२०), ‘प्रपनॅग’ (पान २२, २३), ‘मलाया स्टेटस्’ (पान २४, २५), ‘ससगापूर’ (पाने ३२ ते ३६), ‘हाँगकाँग’ 
(पाने ३६ ते ३८), ‘जपान’ (पाने ४८ ते ५२), ‘प्रसमोनासकी’, ‘प्रमयाप्रजमा’ (पाने ५५ ते ६०), ‘कोबे’, 
‘ओसाका’, ‘प्रकयोटो’ (पाने ६० ते ६३), ‘बीवातळे’, ‘ऊन पाण्याचे झरे’, ‘उंच सुळासारखा फुजी पवगत’ 
(पाने ६९ ते ८७), ‘कामाकुरा’, ‘टोप्रकयो’, ‘प्रनको’ व ‘याकोहामा’ (पाने ८९ ते ११२) असा पप्रहल्या दोन 
िकरणातं आप्रशया खंडातील िदेश प्रचप्रत्रत होताना प्रदसतो. पुढे माचुंप्ररया बोटीचा िवास प्रचप्रत्रत झाला 
आहे (पाने ११५ ते १३४) आप्रण ‘होनोलुलु’ हे प्रचत्रण पान १३६, १३७ वर येते. ‘सान फ्राग्न्सस्को’ िकरण ४ 
मध्ये प्रचप्रत्रत झाले आहे. उदाहरणाथग, ‘पॅलेस हॉटेल’ (पाने १४६ ते १४८), ‘म्यअरवुड’ (पान १५१), 
‘कालोरोडोग्स्िंग’ (पाने १७१, १७२), ‘सेव्हन फॉल्स’ (पान १७२), ‘प्रचकागो’ (पान १७५, १७६), 
‘नायगारा फॉल्स’ (पाने १८४ ते १८६) ‘न्ययूाकग  (पान १९२, १९३), ‘वासशलटन’ (पाने २०२ ते २०५) असा 
अमेप्ररकन िदेश प्रचप्रत्रत झाला आहे. 
 

यात लेप्रखका िदेशाचे प्रचत्रण वेगळे असे करीत नाही. प्रतच्या ित्ययाला आलेले प्रतथले िदेशप्रवशिे 
म्हणजे माणसे, िवासी, हॉटेल्स, आगगाड्या, शहरे वगैरेंतून जाणवलेला िदेश ती प्रचप्रत्रत करताना प्रदसते. 
हीच गोष्ट पुढे अमेप्ररकेतून (युरोपातील) इंललंडात आल्यावर झालेली आहे. उदाहरणाथग, पान २२८ वर 
बाफाच्या प्रढगाचे दोन ओळीत प्रचत्र येते. पाहा–“...हा बफाचा ढीग लहानशा टेकडीसारखा प्रदसत होता व 
अगदी पाढंराशुभ्र असून समुद्राच्या प्रनळ्या पाण्यावर हळूहळू मजेने तरंगत चालला होता...”असा प्रनमगळ 
शलैीतला हा बफाचा ढीग शब्दानंी प्रजवंतपणे साकार करणाऱ्या लेप्रखकेचे प्रनरीक्षण सूक्ष्म आहे. याचा ित्यय 
आल्याप्रशवाय राहात नाही. ही सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक् ती कारोनेशन वणगनातही (पाने २३८ ते २४२) प्रदसून येते. 
लेप्रखका लंडन, आयलंड इत्यादी गावी सकवा एसडबरोला आली तरी िामुख्याने तेथील लोकातूंन ती 
िदेशाचा ित्यय देते. इथे िदेशाचा भगूोल, इप्रतहास अशी माप्रहती ती देत बसत नाही. याबाबत पपं्रडता 
रमाबाईंच्या वस्तुप्रनष्ठ दृष्टीने ती िदेश रंगवत नाही. स्वतःच्या ित्ययाला आलेला िदेश, प्रतथली माणसे, 
हॉटेले, नोकर याचं्यातून तो िदेशित्यय ती देऊन जाते. म्हणजेच इथे िदेशाचे एका प्रवप्रशष्ट व्यक् तीला 
ित्ययाला आलेले प्रचत्रण येते. त्यामुळ िदेशाच्या भौगोप्रलक वैप्रशष्ट््ानंी व माप्रहतीने या पुस्तकाची पाने 
भरलेली नाहीत, हे लक्षणीयच म्हणावयास हवे. क् वप्रचत कुठे, “येथील बागेत एक ‘य’ू जातीचे झाड आहे. 
ते सातश े विांचे जुने आहे. त्याच्या फादं्याचें प्रतरकमठे येथील जुने लोक करीत असत.”असे एसडबरोचे 
वणगन करताना अप्रभनव माप्रहतीचे एखाद दुसरे वाक्य येते (पान ३१०). 
 

प्रशवाय, या गं्रथातील िदेशाचे प्रचत्रण धावते आहे. ते तेथील लोकजीवन, प्रनसगग, सहिवासी याचं्या 
जीवनामधून ित्ययाला आले आहे. म्हणूनच पाने २२४/२२५ वर स्वामी प्रववेकानंदाचं्या अमेप्ररकेतील 
व्याख्यानाला अमेप्ररकन बायाबंद्दल अमेप्ररकन माणसाचे मत लेप्रखका नोंदप्रवते : 
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“आम्ही बऱ्याच वेळा प्रववेकानंद स्वामींची व्याख्याने ऐकावयाला गेलो होतो. ती संस्कृतात व 
वेदातंपर असल्यामुळे आम्हाला फारशी समजत नसत, व म्हणून आम्हाला त्यात प्रवशिे उस्तुकता वाटत 
नसे. परंतु आमच्या अमेप्ररकन बाया,काही प्रवचारू नका! समजो न समजो; झुंडीच्या झुंडी चाललेल्या 
असावयाच्या, व तो स्वामी तरुण आप्रण जरा गोरागोमटा असे, मग काय? या आमच्या अमेप्ररकन बाया 
त्याच्याभोवती अगदी मोहोळासारख्या जमत असत...” 
 

या दृष्टीने नाप्रवन्याच्या भोक्त्या असलेल्या अमेप्ररकन प्रस्याचं्या स्वभावावर लेप्रखकेने इथे िकाश 
टाकला आहे. पण यातील अमेप्ररकन स्ी-जीवनाचा ित्यय लक्षणीय नाही काय? तसेच, प्रचकागोवणगनात 
भेटलेली (पान १८२, १८३ वर) पप्रतपरायण अमेप्ररकन स्ी ही अमेप्ररकन स्ी-जीवनाचा आदशग वाटते. 
सकवा प्रमरर-लेक पाहायला जाताना भेटलेली अमेप्ररकन वृद्ध स्ी आई म्हणून लक्षात राहते. (पान 
१६३/१६४). 
 
शैलीदार वर्णिे 
 

लेप्रखकेने मधूनमधून पाप्रहलेल्या िदेशदृश्याचंी शलैीदार शब्दप्रचते्रही काढलेली आहेत. 
उदाहरणाथग, पान १६४ वरील ‘प्रमरर-लेक’ हे शब्दप्रचत्र पाहता येईल. असे िदेशप्रचत्रण लेप्रखकेच्या सूक्ष्म 
प्रनरीक्षणशक् तीचे व प्रनतळ पारदशगकशलैीचे उदाहरण मानता येईल. या दृष्टीने अमेप्ररकेच्या स्वातंरयदेवीच्या 
पुतळ्याचे शब्दप्रचत्रात्मक वणगन पान १९८ वर येते, तेही बोलके वाटेल; सकवा पान २२ वर कोलंबो बदंराचे 
वणगन ित्ययकारी वठले आहे. ‘जपानी लोकामंध्ये राजप्रनष्ठा फार प्रदसली’ (पान ७९) हे मत लेप्रखका 
जाता-जाता जपान कसा न्याहाळते याचे दशगन घडप्रवते. 
 
या पुस्तकातील लेनखकेचे दशणि 
 

या पुस्तकातील लेप्रखकेचे दशगन मोठे प्रवलोभनीय आप्रण प्रतच्या स्वभावाप्रवशिेाचें खास दशगन देणारे 
वठले आहे. पतीच्या साप्रन्नध्यात िवास करणारी पप्रतपरायण रप्रसक भारतीय स्ी म्हणून आपल्याला या 
सवगच पुस्तकात प्रतला पाहता येते. आपल्याबरोबर आपल्या पतीचेही छायाप्रचत्र पुस्तकाच्या पप्रहल्या 
पानावरदेऊन आपल्या पतीचा प्रतने गौरव केला आहे. त्या दृष्टीने प्रमरर-लेकमध्ये घेतलेला फोटो पान 
१६४–१६५ मध्ये पाहता येतो; सकवा पान ४२ वर लेप्रखका िवासातील मैप्रत्रणीला म्हणते, “...माझे पती 
बरोबर असताना मला कशाची भीती आहे?”सकवा पान १२३ वर लेप्रखका, ‘कंुकू हे धमगप्रचन्ह आहे’ असे 
आपल्या अमेप्ररकन मैप्रत्रणींना सागंते, ते सागंणे भारतीय नारीचेच प्रचत्र दशगप्रवणारे आहे. साराशं, ‘पती हेच 
सवगस्व’ हा भाव या पुस्तकात सतत व्यक् त झालेला प्रदसतो. लेप्रखका श्रद्धावान आहे. प्रतचा ईश् वरावर 
भरवसा आहे. उदाहरणाथग, हा िवास ईशकृपेने प्रनर्मवघ्न पार पडला आहे असे िस्तावनेत व पान ३१६ वर 
जो उल् लेख आहे, तो याचा िमुख पुरावा होय. तसेच, आपले लेखन ईशकृपेने पुरे झाले अशा भावना 
गं्रथाच्या शवेटी लेप्रखका व्यक् त करते आहे (पान ३१६). लेप्रखकेच्या ‘प्रकयोटो’ वणगनात प्रतच्या श्रद्धावादाची 
मुळे पाहता येतील. 
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नस्रयांच्या निरीक्षर्ात अनधक रमर्ाऱ्या 
 

सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस या स्ी असल्यामुळे स्वाभाप्रवकच सहिवाशातील स्ी-जीवनामध्ये त्यानंा 
अप्रधक रस प्रदसतो. बोटीमधील व इतर प्रठकाणी स्ी-जीवनाचे प्रनरीक्षण त्यानंी या िवासवणगनात खास 
प्रदलेले प्रदसून येते. उदाहरणाथग, पान ३७, ३८ वरील आखूड पावले व बारीक पाय हे प्रचनी सौंदयाचे लक्षण 
व त्याचं्या वेडगळ चालीचे वणगन, जपानी बायकोची उद्यमशीलता वणगन (पाने ५६, ५७, १०२), प्रहरावंतीचे 
वणगन (पान १२३), अमेप्ररकन जोडप्याचे वणगन (पान १३२), प्रचनी म्हातारा व म्हातारी (पान १३३, १३४), 
पान १४४ वरील बायाचें प्रनरीक्षण, पान १७१ वरील बायकाचंी माप्रहती, इ. इ. वणगने त्याचं्या स्ी-प्रनरीक्षणाचे 
दाखलेच होत, असे म्हणता येते. लेप्रखका िवासात प्रजथे प्रजथे जाते प्रतथे प्रतचे लक्ष संसार, स्ी, मुले यावंर 
अप्रधक कें प्रद्रत झालेले स्वच्छ प्रदसून येते. यावरून त्या संसारदक्ष गृप्रहणीही वाटू शकतात. 
 
त्या झोपाळू व आळशीिी वाटतात 
 

सौ. प्रचटनवीस झोपाळू व आळशीही वाटतात. उदाहरणाथग लेप्रखकेने आपल्या ‘दैनंप्रदनी 
लेखनासंबधंी’ मैप्रत्रणींना प्रदलेले उत्तर (पान २८) व १२१ वरील श्री. प्रचटनप्रवसानंी अमेप्ररकन 
म्हातारीपासून लेप्रखकेला घ्यायला सापं्रगतलेला धडा, त्या आळशी असाव्या असा ित्यय देऊन जातात. 
तसेच, त्याचं्या झोपाळूपणाचा खास उल् लेख पान २३१ वर आलेला आहे. सकवा“...स्वस्थपणे अंग 
टाकायला केव्हा एकदा प्रमळते असे मला झाले होते...” (पान २७१) हे वाक्यही त्या थोड्या सुखागंी व 
आळशी असाव्यात असे सागंून जाते. 
 
रनसक 
 

सौ. प्रचटनवीस रप्रसक आहेत याचे उदाहरण हे सवग िवासवणगनच होय. परंतु िशातं प्रनसगाच्या 
साप्रन्नध्यात त्या अप्रधक खुलतात व आपली रप्रसकता व्यक् त करतात असे प्रदसेल. वर म्हटलेले प्रमरर-
लेकचे वणगन, बफाचे वणगन, कोलंबोचे वणगन या रप्रसकतेची उदाहरणे होत.,‘फुजी पवगताचे प्रशखर बफाने 
अगदी पाढंरेशुभ्र व चकचकीत प्रदसत होते व उंच डोके करून आकाशाचे जणू काय चुबंन घेत आहे असे 
प्रदसत होते...” (पान ८७) अशा वणगनातून त्या रप्रसक व कल्पक म्हणून अप्रधक जाणवतात. तसेच, 
नवऱ्याच्या रागावर प्रवनोद साधण्याइतक्या त्या मनमोकळ्या स्वभावाच्या व रप्रसक आहेत असे प्रदसते. पान 
२७२ वर असा प्रवनोद त्या सहज साधतात, तीही अित्यक्षरीत्या, हे नवलाचेच मानावे लागते. 
 
किवाळू सिप्रवानसिी 
 

एक कनवाळू सहिवाप्रसनी म्हणून पतीला त्यांनी िवासात फार चागंली साथ केली आहे. पण 
त्याहून म्हणजे आपल्याबरोबर िवास करणाऱ्या मोलकरीण सकवा नोकर, तसेच इतर सहिवाप्रसनी प्रस्या, 
त्याचंी मुले, याबंद्दल त्यांना प्रजव्हाळा व आपुलकी वाटते. त्या आपल्याच गमजात राहणाऱ्या व रमणाऱ्या 
वाटत नाहीत. 
 
 
 



 
अनुक्रम 

प्रवासलेनखका म्िरू्ि जार्ीव 
 

आपण िवासावर पुस्तक प्रलप्रहणार आहोत याची जाणीव त्यानंा आहे. त्याबद्दल पान २८ वर 
उल् लेख तर आला आहेच; पण त्याचें पती व सहिवासी प्रमत्र त्यावरून त्याचंी प्रवनोदपूणग थट्टाही साधतात. 
ही थट्टा पान २८१ वर चागंल्या स्पष्ट तऱ्हेने आलेली आहे. मुळातूनच ती वाचण्यासारखी आहे. साराशं, 
लेप्रखकेचे या पुस्तकात होणारे दशगन एका अप्रधकाऱ्याची िेमळ पत्नी, एक रप्रसक व कनवाळू भारतीय स्ी, 
एक लेप्रखका म्हणून अनेक नात्यानंी होते; आप्रण आपल्या िेमळ, काहीशा अप्रधकारी अशा पतीचे प्रचत्रही 
अित्यक्षरीत्या त्या रेखाटून जातात. त्यामुळे या पुस्तकाला आत्मपरतेचेही काही रंग चढलेले प्रदसू 
शकतात. 
 
असे िे वाङ्मयीि वैभव 
 

या पुस्तकात, िवास कें द्रीभतू ठेवनू िदेश व लेप्रखका याचें स्वतंत्र व्यग्क् तमत्व जाणवत राहते. 
म्हणून िवासवणगनपर वाङ मयकृतीचे रूपदशगन बऱ्याच चागंल्या िमाणात आपणाला इथे घडते, असे 
म्हणावयास हरकत नाही. दुसरे म्हणजे, अकृप्रत्रम व अनलंकृत भािा हे या िवासगं्रथाचे फार मोठे 
वाङ मयीन यश आहे, असे आम्हास वाटते. ही भािा कुठेही फारसा अलंकरणाचा, रूपकाचा सहसा आश्रय 
घेत नाही. सारे प्रनवेदन कसे प्रनतळ, पारदशी व िसादगुणाला सामोरेजाणारे असल्याने अख्ख्या िवासाचे 
साधेपणाने काढलेले शब्दप्रचत्र असेच त्याचे वणगन करता येते. त्या दृष्टीने तुलनेने पाहता पपं्रडता रमाबाईंची 
भािाशलैी अंलकरणयुक् त आहे, िौढ आहे. उपमा, रूपक, वक्रोक् ती व उपहास याचंा आश्रय घेणारी आहे. 
इथे सारा िकार साधा-सुधा, घरेलू भािेचा व अकृप्रत्रम आहे. उदाहरणाथग, पान ४६ वरील बोटीवरील 
न्हाव्याचे वणगन पाहावे; सकवा श्री. प्रचटनप्रवसांना आलेला प्रवलक्षण प्ररक्षावाल्याचा अनुभव–तो जपानातील 
वेश्यागृहाकडे कसा नेतो ते –पावगतीबाई पान ११३, ११४ वर सागंतात, तो सागंणे लक्षणीय वाटेल. 
 

श्रीमती लक्ष्मीबाई प्रटळक सकवा श्रीमती रमाबाई रानडे याचं्या अकृप्रत्रम भािाशलैीची आठवण 
रप्रसकाला व्हावी असे हे िवासप्रनवेदन आहे, असे म्हटल्यास अप्रतशयोक् ती होऊ नये. म्हणूनच त्याला एक 
िकारचा रोखठोकपणा व ित्ययकाप्ररता आहे; आप्रण वत्सल, करुण, राष्ट्रभक् ती, क् वप्रचत शृंगार अशा 
रसाचंी प्रनर्ममती साधली जाते. तसेच, प्रनसगगित्यय व िवासी-जीवनाचा ित्यय या पुस्तकात चागंला येतो. 
उदाहरणाथग, पान १४५ वरील ‘मुलाची व आईबापाचंी भेट’ वत्सलाचे उदाहरण होय. पान ११३–११४ 
वरील प्रचटनप्रवसाचं्या अनुभवात शृंगार सूप्रचत आहे. पान १० वरील नातेवाइकाचं्या प्रनरोपाच्या वेळी 
करुणाचे दशगन होते. राष्ट्रभक् ती“प्रकत्येक देशभक् तानंी हे अमेप्ररकेचे प्रनशाण म्हणून उठून खडी ताजीम 
प्रदली.” (पान १२५) यात प्रदसून येते. 
 

साराशं, ‘आमच्या जगाचा िवास’ हे सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस याचें िवासवणगन या कालखंडातील 
एक महत्त्वाचे िवासवणगन आहे,यात संशय राहात नाही. 
 
 
 
 
 



 
अनुक्रम 

‘माझा युरोपातील प्रवास’ ‘ले. डॉ. पांडुरंग दामोदर गुरे् (इ. स. १९१५) 
 
एक पत्ररूप प्रवासवर्णि 
 

इ. स. १९१५ मध्येच प्रनघालेले डॉ. गुणे याचें हे िवासवणगन, या कालखंडातील एक उल् लेखनीय 
िवासवणगन होय. श्री. गुणे हे पुढील प्रशक्षणासाठी जमगनीत असताना इ. स. १९१० पासून सुमारे १९१३ 
पयंत, युरोपात िवास करून, प्रलहून पाठप्रवलेल्या िवासपत्राचंा हा गं्रथरूप पावलेला संग्रह आहे. हा गं्रथ 
िस्तावना सोडून सुमारे ४०८ पानाचंा आहे. त्यात, खुद्द गुणे यानंी घेतलेली व इतर प्रमळून २७ छायाप्रचते्र 
अंतभूगत केली आहेत. एक पत्ररूप िवासवणगनाचे रूप म्हणून या गं्रथाकडे िथमदशगनीच पाहता येते. 
 
लेखकाचे प्रस्ताविेतील निवेदि : प्रवासलेला प्रदेश 
 

लेखकाच्या िस्तावनेतील प्रनवेदनावरून तो जमगनीत असताना उन्हाळ्याच्या वगैरे सुट्टीत 
ग्स्वत्झरलँड, इटाली, पप्रश् चम ऑग्स्रया, अंशतः फ्रान्स व इंललंड या देशातूंन प्रफरला आहे. तेथील 
लोकजीवन, शहरे, ऐप्रतहाप्रसक स्थळे, आल्प्स पवगत, सरोवरे, नद्या वगैरे पाहून श्री. चौकारासंारख्या व 
मोहनींसारख्या रप्रसक प्रमत्रानंा त्याने प्रलप्रहलेली ही मळू पते्र आहेत. ती काही प्रमत्रानंी मूळ स्वरूपात 
पाप्रहली. ‘फलयुगसन’ कॉलेजच्या वार्मिकात छापायची राप्रहली. पुढे प्रमत्राचं्या िोत्साहनामुळे पुस्तकरूप 
पावली आहेत. 
 
लेखकाचे दशणि 
 

लेखकाच्या िौढ प्रवद्याथीदशतेील हा िवास आहे. म्हणजे लेखक इथे काही प्रदवस िाध्यापकी 
करून उच् च पदवी घेण्यासाठी जमगनीत गेला आहे. त्यामुळे हा िवास प्रवद्याजगनाच्या हेतूने झाला आहे, हे 
स्पष्ट होय. लेखक असा प्रवद्याथी असताना चौकसपणे प्रफरून िवासलेखन साधतो, हे एका अथी 
कौतुकास्पद. त्यामुळे त्याचे स्वतःचे िवासातील व परदेशातील तत्कालीन प्रचत्र उमटत राहते. काही वेळा 
या गं्रथाला त्यामुळे आत्मपरतेचे गप्रहरे रंगही चढल्यासारखे वाटतील. उदाहरणाथग, त्याचा प्रवद्याथीपणा व 
आदशग कसा व्यक् त होतो पाहा:– 
 

“...पण वर प्रलप्रहल्यािमाणे प्ररशृरचे पत्र आले व मी एका िप्रसद्ध जुन्या जमगन युप्रनव्हर्मसटीचा 
प्रवद्याथी झालो. पाचंश े विांची जुनी ही युप्रनव्हर्मसटी. हीत इरॅस्मस, लाइब प्रनत्स, गॉटे यासंारखे िप्रसद्ध 
पुरुिप्रवद्याथी होते. हीतच आपण प्रवद्याथी झालो, याबद्दल मला अप्रभमान वाटू लागला...” (पान ३५) 
 

अशा वणगनातून आपल्याला लेखक अप्रधक कळतो. त्याचा ध्येयवादी स्वभाव प्रदसतो. हा लेखक 
थंडीने िकृती प्रबघडणारा आहे. पूणग शाकाहारी आहे. प्रतथल्या वातावरणाला आवश्यक असलेली दारू पीत 
नाही म्हणून त्याची चेष्टा झालेली आहे. त्यामुळे त्याच्यासमोर सरबताचा ललास आला आहे (पान ८४). 
पाश् चात्त्य देशात दारू प्रपणे हा एक अन्नासारखा िघात आहे. लेखकाने घेतलेल्या प्रजनसाबंरोबर ती न 
घेतल्याने २५ पेनी दर चढवनू लावला, असेही वणगन पान ९२ वर येते ते त्याच्या प्रहशबेी वृत्तीचे दशगन 
घडप्रवते. 
 



 
अनुक्रम 

एक भाषापंनडत 
 

या िवासवणगनाचा लेखक एक भािापपं्रडत आहे. भािेच्या पुढील अभ्यासासाठीच तो जमगनीला गेला 
आहे. या िवासवणगनात भािेचे उच् चार तो कटाक्षाने पाळतो. आपली भाप्रिक मते तो जागोजाग नोंदप्रवतो. 
(उदा. पाने ३२, ३३, ३६, ३७, ६४, १३९, १६१, १६२ या क्रमाकंावरील काही वणगने त्याचा प्रनप्रश् चतपुरावा 
देतील.)प्रवशिेतः पान ६४ वरील बर्मलनची भािा व साक्सनीची भािा यावंरील बोलण्याचा िसंग पाहावा. 
महाराष्ट्रातील ‘वैद्य–गुणे’ वादातील एक िप्रसद्ध वादपटू ‘भािाशास्ज्ञ’ असा त्याचंा एरवी गौरव आहेच. 
 
एक रनसक व वाङ्मयभतत 
 

तसेच, लेखकाच्या रप्रसकतेचे व वाङ मयभक् तीचे या गं्रथात अनेक जागी दशगन होते. उदाहरणाथग, 
लेखकाने, उद धृत केलेल्या पान ४० वरील टेप्रनसनऱ्या ओळी, ना्रप्रसक प्रस्याचें पान ४८ वरील 
वेिभिूावणगन, पान १०२ वरील काप्रलदासाचे पप्ररशीलन, जागोजागी प्रनसगगदृश्याशंी एकजीव होणारा 
लेखक (पान १०३), आल्प्स् चे वणगन (पान १२२), बायरनची आठवण (पान १०४), शके्सपीयरच्या 
वाङ मयाचा उल् लेख (पान ११२), प्रशलरचे घर, गटेचे वैभव (पाने २३९–४०), काव्यप्रवचार (पान २९१), 
दातेंबद्दल आदर व भक् ती (पान २९५), इटालीच्या व व्हेप्रनसच्या कलेबद्दलची रप्रसक मते (२९६ ते ३१२), 
या सवग गोष्टींतून व त्याचं्या वणगनातूंन लेखक प्रनसगगभक् त, कलािेमी व रप्रसक म्हणून जाणवत राहतो. 
 
एक सूक्ष्म निरीक्षक, टीकाकार व भाष्यकार 
 

या पुस्तकावरून लेखक एक सूक्ष्म प्रनरीक्षक व टीकाकार आहे याची जाणीव होत राहते. हे 
प्रनरीक्षण ‘जमगनीची प्रशक्षणपद्धती’, ‘जमगन लोकाचंी उपयुक् ततावादी दृष्टी’, ‘प्रनसगगदृश्याचंी जागोजाग 
केलेली काव्यात्मवणगने’, ‘इटालीच्या पूवगवैभवाचे काढलेले प्रचत्र’, ‘पाश् चात्त्य व पौवात्यग धमग, संस्कृती, भािा 
यावंरील मते’, तसेच, ‘कलेच्या वस्तुसंग्रहालयातील ‘वस्तुप्रशल्पावरील मते’, ‘रप्रशयन प्रवद्यार्थ्यांचा 
चळवळेपणा’ यातूंन लेखक एक समथग प्रनरीक्षक म्हणून प्रदसू शकतो. 
 

तसेच, लेखक एक टीकाकार वृत्तीचा गृहस्थ आहे, याची ओळखही अनेक जागी होते! 
उदाहरणाथग, रेक्टरच्या अगंावर शेंदूर उडप्रवण्याचा िकार, लेखकाच्या भारतीय मनाला खपत नाही (पान 
१५२). नाचावरील अप्रभिाय (पान १४५) व पान १३५ वरील दारू प्रपणे व त्यामुळे पोट मोठे होणे याबद्दल 
मारलेले शरेे, मायकेल अँजेलो, सफाएल व इतर कलावंताचं्या कलाकृतीवर लेखकाने प्रदलेली मते, 
लेखक एक टीकाकार व भाष्ट्यकार असल्याचे पटवनू जातात. 
 

साराशं, हा पत्ररूप िवासगं्रथ वाचताना लेखक एक पपं्रडत, एक रप्रसक, एक सूक्ष्म 
प्रनरीक्षणशक् तीचा भारतीय अभ्यासू गृहस्थ म्हणून आपल्यासमोर प्रनप्रश् चतपणे उभा राहतो, असे म्हणता 
येईल. 
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प्रदेशप्रत्यय 
 

या िवासवणगनात जो िदेश प्रचप्रत्रत झाला आहे, त्याचे धावते, तसेच काहीप्रठकाणी अगदी वस्तुप्रनष्ठ 
पातळीवरील प्रचत्रही आले आहे. उदाहरणाथग, जमगनीची प्रशक्षणअवस्था हा जमगनीवरील भाग, पान ३३६ 
वरील प्रवश् वेश् वर मंप्रदराची माप्रहती, प्रिस्ताची गुप् त कबरस्ताने वणगन (पाने ३५१–३५२), अशा वस्तुप्रनष्ठ 
माप्रहतीने पुस्तकाचा बराच भाग भरलेला आहे. परंतु लेखक जेव्हा खालीलिमाणे लंडनच्या गदीचा ित्यय 
देतो, तेव्हा प्रवलक्षण रीतीने हा िदेश जाणवनू जातो. उदाहरणाथग, पाने २२ ते २४ वरील लंडनच्या 
वणगनाचा काही भाग मुळातून वाचण्यासारखा आहे. लेखक म्हणतो, “...लंडन हे एक िचडं भवचक्र आहे व 
आपण त्या चक्राच्या ताडाख्यात सापडलो आहो, असे वाटल्याखेरीज राहात नाही...िथम िथम तर 
माणसास प्रदशाभलू होते. आपण कोठे आहोत, कोणीकडून कोठे व कसे जात आहो, हे कळण्याची काही 
प्रदवस पचंाईत पडते व काही भाग तरी डोळ्याचं्या सवयीचा होईतोवर आपली आपणालाच न चुकण्याची 
अगर न गोंधळण्याची खात्री नसते. लंडनचा िथम पप्ररचय गोंधळरूपाचा असतो, जास्त पप्ररचयाने आश् चयग 
वाटते, अप्रतपप्ररचयाने काय होत असेल हे सागंता येत नाही...” 
 

िदेश ित्ययाचे हे उदाहरण लेखक वस्तुप्रनष्ठ पातळी सोडून िदेशित्यय कसा घडव ूशकतो याचे 
आहे. 
 

साराशं, लेखक, त्याचा िवास, त्याने पाप्रहलेला िदेश या प्रतन्ही घटकाचंा आप्रण मधूनमधून 
लेखकाच्या प्रवदलध, पापं्रडत्यपूणग शलैीचा व रप्रसकतेचा ित्यय येत राप्रहल्याने, श्री. पा.ं दा. गुणे याचंा ‘माझा 
युरोपातील िवास’ हे पुस्तक या कालखंडातील एक उल् लेखनीय िवासवणगन ठरते, असे आम्हास वाटते. 
 
प्रनतभेपेक्षा पांनडत्य प्रभावी 
 

मात्र, या पुस्तकाला अिप्रतम िवासवणगनपर कलाकृतीचे रूप िाप् त होत नाही याचे कारण, 
लेखकाची ही जवळजवळ सवगच िवासपते्र तपप्रशलानंी जड झालेली आहेत. हा तपशील माप्रहती देण्याच्या 
हेतूने आलेला असला तरी तो कलात्मक दृष्टीला खटकतो. प्रशवाय, लेखक भाष्ट्यकार व टीकाकार 
म्हणूनही जाणवत राहतो. त्यामुळे कलावंत म्हणून असलेले त्याचे अंग प्रफके पडत राहते. दुसऱ्या भािेत, 
या गं्रथात“िप्रतभेपेक्षा पापं्रडत्य िभावी ठरले आहे,”असे नम्रतापूवगक म्हणता येईल. 
 

श्री. गो. प्रच. भाटे याचं्या ‘िवासवृत्तमाले’तील चारएक िवासवणगने या कालखंडात िकाप्रशत 
झालेली आहेत. पुढील कालखंडात म्हणजे १९२१ ते १९४०–१९४४ पयंत त्याचं्या िवासवणगनांची प्रनर्ममती 
होत राप्रहली आहे. त्याचं्या िवासवणगनाचंी अप्रधकशी प्रनर्ममती इ. स. १९२१ ते १९४० या कालात झालेली 
प्रदसून येत असल्याने त्याचं्या िवासवृत्तमालेचा पप्ररचय पुढील कालखंडात एकत्र करूनघेणे सोयीचे व 
संयुग्क् तक आहे असे आम्हास वाटते, म्हणूनच तो इथे करून घेतला नाही. 
 

साराशं, इ. स. १९०१ ते १९२० या कालखंडात िवासवणगनाचंी प्रनर्ममती चागंली होत राप्रहली, पण 
या प्रनर्ममतीचे स्वरूप बऱ्याच िमाणात इप्रतहास वा वृत्तांतवजा आहे. त्यात िवासवणगनाचं्या प्रवलोभनीय 
वाङ मयीन रूपाचे दशगन घडत नाही! क् वप्रचत सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस यांचे पुस्तक िवासवणगनपर 
कलाकृतीचे रूप बऱ्याच सामर्थ्याप्रनशी दाखप्रवते. प्रशवाय, पा.ं दा. गुणे याचंा िवासगं्रथ पत्ररूप 



 
अनुक्रम 

िवासवणगनाचे रूप दाखप्रवणारा असा आढळतो. म्हणून या कालखंडात िवासवणगनपर वाङ मयप्रनर्ममतीचा 
संख्यात्मक आलेख बराचसा उंच गेलेला प्रदसला तरी गुणात्मक दृष्टीने हा आलेख बराच खाली आलेला 
प्रदसून येतो, असेच म्हटले पाप्रहजे. 
 

❋ 
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–११– 
इ. स. १९२१ ते १९४० या 

कालखंडातील प्रवासवर्णिे 
 
मानिती, ज्ञाि आनर् मिोरंजि : नवपुल आनर् िेतुपूवणक निर्ममती 
 

या कालखंडाच्या िारंभी, िा. गो. प्रच. भाटे याचं्या ‘िवासवृत्तमाले’चा पप्ररचय करून घेणे प्रहताचे व 
रप्रसकतेचे आहे. याचे िमुख कारण असे की– श्री. भाटे याचंी पुष्ट्कळशी िवासवृत्तमाला या कालखंडात व 
त्याच्या आसपास प्रलप्रहली गेली आहे आप्रण प्रतचे िकाशन इ. स. १९१८ च्या सुमारास सुरू होऊन इ. स. 
१९४४ पयंत सुरू आहे. त्यामुळे या कालखंडाच्या िारंभी प्रतचा पप्ररचय करून घेणे आवश्यक ठरावे. 
 

दुसरे असे की, िा. भाटे याचंी ही िवासवृत्ते माप्रहती, ज्ञान आप्रण मनोरंजन या हेतूने प्रलप्रहली गेली 
आहेत. लेखरूपाने ती माप्रसक ‘मनोरंजना’त इ. स. १९१० पासून प्रलप्रहली गेल्याचा पुरावा ‘माझा उत्तर-
सहदुस्थानचा िवास’ पुष्ट्प १ ले, या पुस्तकाच्या िास्ताप्रवकावरून प्रमळतोच. प्रशवाय, इतर गं्रथाचं्या 
िास्ताप्रवकातं आलेली स्थलाचंी माप्रहती, नकाश,े इप्रतहासप्रवशिे ही िवासवृत्तमाला एका प्रवप्रशष्ट बोधवादी 
दृप्रष्टकोणातून प्रलप्रहल्याचे स्पष्ट होते; आप्रण िा. भा्ानंी माप्रहती व ज्ञानाबरोबर, मनोरंजनही साधले आहे. 
पयगटनाचे महत्त्व पटवून तत्कालीन सुप्रशप्रक्षतानंा िवासाला उद्युक् त केल्याचे पुरावे या ‘िवासवृत्तमाले’त 
प्रलप्रहलेल्या काही िास्ताप्रवकामंधून स्पष्ट प्रदसून येतात. उदाहरणाथग, ‘माझा अटकेपार िवास’, ‘आमची 
पायगाडीची चक् करे,’या गं्रथाचं्या िस्तावना व ‘सह्ाद्रीच्या खोऱ्यात’ या पुस्तकाची पप्रहली सात-आठ पाने 
याचा सहज पुरावा देतील. म्हणून िथम त्याचं्या ‘िवासवृत्तमाले’चा व इतर गं्रथाचंा स्थूल पप्ररचय करून 
घेऊ. 
 
प्राचायण भाट्ांचे प्रवासगं्रर् 

(१) प्रा. भाटे याचंी ‘प्रवासवघत्तमाला’, पुष्प १ ले :‘माझा उत्तर-कहदु-स्र्थानचा प्रवास’, इ. स. 
१९१८. 

(२) प्रा. भाटे याचंी ‘प्रवासवघत्तमाला’, पुष्प २ रे :‘माझा अटकेपार प्रवास’, इ. स. १९१८. 
(३) ‘कहदुस्र्थानचे नंदनवन’, इ. स. १९१९ (प्रवासवघत्तमाला नं. ३ ‘काश् मीरचा प्रवास’). 
(४) ‘माझे दूरदूरचे प्रवास’, इ. स. १९१९ (कहदुस्र्थानातील प्रवास). 
(५) ‘माझा म्हैसूरचा प्रवास’, इ. स. १९२८. 
(६) ‘लंकेचे वणनृ व वघत्तातं’ इ. स. १९३४ (प्रवासवघत्तमाला नं. ९). 
(७) ‘माझी चवलायतची यात्रा’, इ. स. १९३४ (प्रवासवघत्तमाला नं. ७). 
(८) ‘आमची युरोपची यात्रा’, इ. स. १९३४ (प्रवासवघत्तमाला नं. ८). 
(९) ‘आमची पायगािीची चक्करे’, इ. स. १९३५ (प्रवासवघत्तमाला नं. ५). 
(१०) ‘सह्याद्रीच्या िोऱ्यात’, इ. स. १९३५. 
(११) ‘केरलाचे वणनृ व वघत्तातं’, इ. स. १९३५ (प्रवासवघत्तमाला नं. १०). 
(१२) ‘कसधप्रातंाचे वर्णन व वघत्तातं’, इ. स. १९३६ (प्रवासवघत्तमाला नं. ४). 
(१३) ‘काशी–रामेशव्र यात्रा’, इ. स. १९३६ (प्रवासवघत्तमाला नं. ६). 
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(१४) ‘गोकण–ृधोम–महाबळेशव्र यात्रा’, प्रा. भाटे याचंी मागृदशकृ पुस्तकमाला, पुष्प दुसरे, इ. 
स. १९४४. 

(१५) ‘प्रवासपते्र’ (कारवार, धारवार व नगर), इ. स. १९४४. 
 

िा. भाटे याचंी सुमारे १५ िवासवणगने म्हणजे एक्ाची (काही प्रठकाणी लेखनाला त्याचं्या 
मुलाचा हातभार लागलेला असला[पाहा, ‘आमची युरोपची यात्रा’ व ‘ससधिांताचे वणगन व वृत्तांत’ यांच्या िस्तावना.] तरी) 
प्रनर्ममती आहे. एका लेखकाने एवढी िवासवणगने सुमारे पचंवीस-सव्वीस विांच्या कालखंडात प्रलप्रहली 
आहेत, म्हणजे प्रवपुल गं्रथप्रनर्ममती होय, असेच म्हणावे लागेल. एका प्रवप्रशष्ट ध्येयाने एखाद्या प्रवियावर 
सतत गं्रथप्रनर्ममती व त्यासाठी प्रफरती करणारा हा लेखक त्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, असेच म्हटले पाप्रहज. 
 
प्रवासलेखिाच्या वाटचालीवरील िातखांब 
 

पुढील कालखंडात िवासवणगन या वाङ मयिकाराची जी वैभवशाली वाटचाल झालेली प्रदसून येते, 
त्या ‘वाटचालीवरील हातखाबं’ असेच िा. भा्ांचे वणगन करावे लागेल. िवासवणगनाच्या संदभात त्यांचे 
कायग या हातखाबंासारखे आहे, असे आम्हास वाटते. याचे पप्रहले कारण श्री. भाटे लंकेपासून काश् मीरपयंत 
आप्रण अटकेच्या पलीकडे तो काशीपयंत ित्यक्ष प्रफरले आहेत. म्हणजे जवळजवळ अखंडभारतात ते 
प्रफरले आहेत. काही कोपरे राप्रहले आहेत आप्रण युरोपात जाऊन तोही िवास त्यानंी प्रलप्रहला आहे. माप्रसक 
‘मनोरंजना’सारख्या िप्रतप्रष्ठत माप्रसकात त्यानंी िवासलेख प्रलहून, िवासलेखानंा िप्रतष्ठा व वेगळी पाने 
राखून ठेवायला लावल्याचा पुरावा ‘माझा उत्तर-सहदुस्थानचा िवास’ या पुस्तकाच्या पप्रहल्या आवृत्तीच्या 
िस्तावनेत प्रमळतो. त्याचं्या माप्रहतीचा सच् चेपणाही लक्षणीय असल्याचा पुरावा प्रतथेच प्रमळतो आहे आप्रण 
‘मनोरंजना’च्या संपादकाचें यामागील िोत्साहनही लक्षणीय आहे. याबाबत ते म्हणतात, 
 

“...पण सन १९१० पासून मनोरंजनकाराचं्या आग्रहाने व िोत्साहनाने मी पाप्रहलेल्या िेक्षणीय 
स्थळाचंी व केलेल्या िवासाचंी वणगने प्रलहू लागलो...” (ससधिातंाचे वणगन व वृत्तातं’, िकरण १, पान २) 
 

म्हणजे या लेखकाने आपली िवासवणगने वाचकासंाठी प्रलप्रहली. हे वाचक ‘मनोरंजन’ वाचणारे 
सुप्रशप्रक्षत वाचक होते. त्यांना िवासाला उद्युक् त करण्याचे कायगही या काळात भा्ानंी केले आहे, हे 
त्याचं्या काश् मीरवरील िवासवृत्ताच्या िास्ताप्रवकावरून सहज ध्यानात येते. 
 
प्रवासवृत्त लोकनप्रय बिनवले 
 

श्री. भाटे यानंी िवासवृत्ताचंी लोकप्रियताही वाढप्रवली, त्याचं्या िवासवृत्ताचं्या प्रनर्ममतीवरून व 
काही िवासवृत्ताचं्या आवृत्त्यातं प्रदलेल्या उदाहरणावंरून हे लक्षात येते. प्रशवाय, वर नमूद केलेल्या 
गं्रथाचं्या कालावरून एकाच विी तीन सकवा दोन-दोन गं्रथ िकाप्रशत व्हावेत हा लोकप्रियतेचाच पुरावा 
मानावा लागतो. म्हणजे लोकादरास पात्र झाल्याप्रशवाय त्या काळात असे गं्रथ िकाप्रशत होणे, त्याची 
सातत्याने प्रनर्ममती होत राहणे, या गोष्टी घडणार नाहीत. 
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लेखकाची प्रवासी भूनमका व व्यापलेला प्रदेश 
 

या िवासवृत्तातून जाणवणाऱ्या लेखकाची िवासी भपू्रमकासुद्धा लक्षणीय आहे. लेखक ‘पायगाडी’ने 
म्हणजे शुद्ध पायी िवास साधून, प्रफरून िवासलेखन करतो. या िवासाची गोडी तो मनापासून अनुभवतो. 
िवाससाधनातं कसकसा प्रवकास झाला, त्याची महती गातो व शवेटी म्हणतो– 
 

“...माझ्या या दशवड्यातील िवासाचे मला राहून राहून स्मरण होते. पण ज्या पाश् चात्त्य 
सुधारणेमुळे िवासाच्या साधनातं व इतकी क्रातंी घडून येऊन मनुष्ट्याला जणू काही दीघायुष्ट्य लाभले व 
थोड्या वेळात पुष्ट्कळ कामप्रगरी पार पाडण्याची शक् ती उत्पन्न झाली, त्या सुधारणेची महती गाइल्यावाचून 
माझ्याने लेखणी खाली ठेववत नाही...” (‘सह्ाद्रीच्या खोऱ्यात’, पान ३५) 
 

या दृष्टीने ‘पायगाडीची चक् करे’ मारताना ‘फोंडाघाटा’चे वणगन, श्री. भाटेकरतात आप्रण 
‘चन्नापुरी’च्या व या घाटातील फरक सागंतात, तो लक्षणीय वाटावा. ‘फोंडाघाट’ हा एकेकाळी प्रकती 
वैभवशाली होता!कोल्हापूर–राधानगरी मागे सह्ाद्रीच्या कुशीतून कोकणात उतरताना तो लागतो. 
त्यावेळच्या ‘घाटा’ चे वणगन पाहा– 
 

“...या खोदलेल्या भागातून पलीकडे गेल्याबरोबर एकदम सवग कोकणचा िदेश प्रदसतो. येथला 
डोंगर जवळजवळ सभतीसारखा तुटक्या कड्याचा आहे व डोंगराचंी रागं सकप्रचत अधगवतुगळाकार आहे. 
घाटाचे िवेशिार साधारणतः मधोमध आहे व रस्ता िवेशिाराच्या डाव्या हाताकडून अगदी तळापयंत गेला 
आहे. सवग डोंगरभर रान मात्र खूप दाट आहे. उघडे-बोडके, काळे-काळे, सुळक्यासारखे खडक येथे 
दृलगोचर होत नाहीत. सवगत्र शातं, शीतल झाडी व प्रहरव्यागार गाप्रलच्यासारखे गवत दृष्टीस पडत 
असल्यामुळे हा घाट भयाण सकवा भीप्रतिद वाटत नाही. या बाबतीत हा फोंड्याचा घाट व अहमदनगर 
प्रजल्ह्ातील संगमनेरच्या आधी लागणारा चन्नापुरीचा घाट यामधला फरक फारच प्रवलक्षण वाटला. तो 
चन्नापुरीचा घाट फारच भयंकर व भीिण भासतो. आपण एखाद्या िचडं िाण्याच्या जबड्यातच प्रशरतो की 
काय असा त्या घाटात पदोपदी भास होतो. याच्या उलट, या घाटात आपण एखाद्या सुंदर उपवनातून 
चाललो आहो असे वाटते.” (‘आमची पायगाडीची चक् करे’, चक् कर ७, पान १२०) 
 

श्री भा्ाचं्या िदेशित्ययाची ही एक झलक आहे. ‘माझा अटकेपार िवास’-मधील ‘बोलनघाटा’चे 
वणगनही चागंले उतरले आहे (पाहा, पाने १२४–१२५). 
 

लेखक पायी, बलैगाडीने व काही वेळा आगगाडीने प्रफरला आहे. त्याने युरोपातील काही देशाचंा 
िवास बोटीनेही केलेला प्रदसतो. युरोपातील फ्रान्स, ग्स्वत्झरलंड, बेल्जम, इटली अशा काही देशानंा तो 
गेला आहे. त्या दृष्टीने पाहता हे पाश् चात्त्य देश तो मप्रहना–पधंरा प्रदवसच प्रफरला आहे. त्यामुळे अखंड 
युरोप त्याने पाप्रहलेले प्रदसत नाही. (पाहा, ‘आमची युरोपची यात्रा’–िस्तावना) 
 
मानिती नदसते : लेखक नदसत िािी 
 

या सवग िवासवणगनातूंन लेखक जो िदेश आप्रण स्थले प्रचप्रत्रत करतो, त्या प्रचत्रणात त्या त्या 
िदेशाची व स्थलाची माप्रहती इतकी िभावी होते की, त्यामुळे लेखक प्रदसत नाही असे म्हणता येते. ही 
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माप्रहती, प्रतचा तपशील, फारच मोठ्या िमाणात, जवळजवळ सवगच िवासवणगनातूंन वस्तुप्रनष्ट रीतीने 
प्रलप्रहला गेला आहे. त्यामुळे ही िवासवृत्तमाला इप्रतहासवजा वा वृत्तातंवजा उतरली आहे. उदाहरणाथग, 
‘सहदुस्थानचे नंदनवन’ अथात ‘काश्मीरचे वणगन व वृत्तातं’ या पुस्तकाची ित्यक्ष िवासावर िकरणे म्हणजे १ 
ते ५ व दहावे, एवढीच आहेत. बाकीची ६ ते ९ हीिकरणे केवळ इप्रतहासवजा आहेत. या गं्रथाचे फक् त 
पप्रहले िकरणच वाङ मयीन वाटेल, असे आम्हास नम्रपणे म्हणावेसे वाटेल. त्याचिमाणे केरलाच्या वणगनात 
व वृत्तातंात हीच माप्रहती व वृत्तातं िभावी ठरतो. इतर अन्य िवासवणगने वाचल्यास ‘माझा अटकेपार िवास’ 
या पुस्तकात पजंाबातील आयगसमाजाची माप्रहती अशीच येते. ‘आमची युरोपची यात्रा’ वणगन करताना, 
लेखक ‘राष्ट्रसंघा’च्या कल्पनेची पूवगपीप्रठका सागंत बसतात. ‘माझा उत्तर-सहदुस्थानचा िवास’ सकवा 
तेथील ‘हप्ररिार–मथुरा–वंृदावनादी स्थळाचंी सप्रचत्र वणगने’ देताना ‘कृष्ट्णकथा व वैष्ट्णवपथं’ याबद्दल 
माप्रहती येते. ‘ससधिातंाचे वणगन व वृत्तातं’ सागंत असताना ‘आयगपूवगकालीन व बौद्धकालीन संस्कृतीचे 
प्रवशिे’ (पान ४९ ते ६६) सागंण्यात लेखक रंगून गेला आहे. म्हणजे एकूण, आपण साप्रहत्याची पुस्तके न 
वाचता इप्रतहासाची पुस्तके वाचत आहोत, असे वाटल्यावाचून राहणार नाही. साराशं, ही माप्रहती 
िवासकत्याच्या जाप्रणवेचा छळ करून येत नाही. लेखकाची दृष्टी अंतमुगख नाही, बप्रहमुगख आहे. तेव्हा या 
प्रठकाणी अशा माप्रहतीने लेखकच दडवला आहे असे कुणाही रप्रसकास प्रदसून येईल. 
 
लेखकाचे व्यक्ततमत्त्व 
 

आप्रण त्या दृष्टीने लेखकाचे व्यग्क् तमत्त्व एका जाप्रतवंत िवाशाचे असले तरी हे सवग िवास एका 
ठराप्रवक बोधवादी व प्रशक्षकी दृष्टीने करण्यात आल्याचे सतत जाणवते. उदाहरणाथग, लेखक स्थलाचंी 
माप्रहती देताना स्थलाचंी व स्थलसंबपं्रधत व्यक् तींची माप्रहती जाड टाईपात छापतो, हे त्याचेच प्रनदशगक 
मानता येईल. त्यामुळे प्रशक्षकी पेशाचे क् वप्रचत काही प्रठकाणी िगल्भ प्रवचाराचें, आग्रही व तेच तेच सागंणारे 
एक साचेबद व्यग्क् तमत्त्व, या सवगच िवासवृत्तातूंन ित्ययाला येते. या व्यग्क् तमत्त्वाला प्रवप्रवध पैलू आहेत 
सकवा आहेत ते धारदार आहेत, असे जाणवत नाही. 
 
कलात्मक नवकास साधलेला िािी 
 

त्यामुळेच, इतकी विे सातत्याने िवासलेखन करूनही भा्ाचं्या िवासवृत्तमालेतील पप्रहले पुष्ट्प 
जसे रप्रसकाला वाटेल, तसेच ते दहावेही वाटेल. शवेटचेही तसेच वाटेल. याचे कारण एका ठराप्रवक 
दृप्रष्टकोणातून लेखक प्रलहीत असल्याने हे घडले आहे, असेच म्हटले पाप्रहजे. म्हणजे इथे लेखकच 
आपल्या दृप्रष्टकोणाला बळी गेला आहे असे म्हणावयास ित्यवाय नाही. 
 

कोणत्याही लेखकाचा प्रलप्रहता-प्रलप्रहता, एक लेखक म्हणून, एक िकारचा प्रवकास होत राहतो. 
त्याच्या िप्रतभेला खतपाणी प्रमळून प्रतची स्पष्ट छाया त्याच्या लेखनावर पडलेली आढळून येते. त्याचे 
व्यग्क् तमत्त्व त्या लेखनात अनेक तऱ्हानंी जाणवत राहते. तसा प्रवकास इथे प्रदसून येत नाही. भा्ाचंी 
िवासवतृ्तमाला जशीपप्रहल्याने होती आप्रण आहे, तशीच ती शवेटी इ. स. १९४४ पयंत आहे. म्हणजे 
लेखकाने आपले स्वत्व प्रटकवनू धरले आहे असा गौरव केला तरी तो गौरव कलात्मक दृष्टीने हाप्रनकारकच 
म्हणावयास हवा. म्हणूनच त्याचं्या िवासवृत्तमालेचा एकत्र पप्ररचय करून घेतला. या दृष्टीने उदाहरण 
म्हणून ‘माझा उत्तर-सहदुस्थानचा िवास’ पुष्ट्प १ मध्ये, जे – लेखक म्हणून भाटे जाणवतात– तेच भाटे 
‘लंकेचे वणगन व वृत्तातं’ या शवेटच्या वणगनात जाणवतात. ‘जाणवणे’ हा शब्दियोग त्या दृष्टीने फारच मोठा 
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आहे, याची जाणीव आम्हास आहे. साराशं, या मालेत लेखकाचा कलात्मक प्रवकास साधलेला प्रदसून येत 
नाही, हे कुणाही रप्रसकाला कबलू करावे लागेल. 
 
कला िव्िे, वृत्तांत 
 

म्हणूनच, ‘कला’ म्हणून या िवासवृत्तांचा फारसा प्रवचार करता येत नाही असे आम्हास वाटते. 
कारण इथे माप्रहती, प्रतचा तपशील आप्रण वृत्तातं यावंर अप्रधक भर प्रदला गेला आहे. एक रप्रसक दृष्टीचा 
कलावंत म्हणून सकवा समृद्ध व्यग्क् तमत्त्वाचा लेखक म्हणून श्री. भा्ाचंा या मालेत त्या मानाने फारच 
थोडा ित्यय येतो. लेखक बहुशु्रत पपं्रडत असला तरी त्या पापं्रडत्याचा उपयोग रंजनासाठी होतोच असे 
नाही. ही माप्रहती त्या काळात रंजक झाली. कारण ती तेव्हा नवी होती. आज या माप्रहतीची रंजकता बरीच 
कमी झालेली आहे, इतकी नवी माप्रहती उपलब्ध झाली आहे. श्री. भा्ाचं्या काळात ही माप्रहती पुरप्रवणारे 
तेच आघाडीचे लेखक होते आप्रण त्याचे शे्रय त्यानंा आहेच. म्हणूनच या स्थूल पप्ररचयानंतर, त्याचं्या 
िवासवृत्तमालेचा फारसा प्रवचार करणे रप्रसकतेचे ठरणार नाही, असे आम्हास वाटते. 
 
या कालखंडातील कािी उल्लेखिीय प्रवासलेखक 
 

श्री. गो. प्रच. भाटे याचं्यािमाणे, आपला िवास, इप्रतहास वा वृत्तातंवजा प्रलप्रहणारे गं्रथकार म्हणून 
खालील िवासलेखकाचंा उल् लेख करता येतो. उदाहरणाथग, ‘नेपाळचा िवास’, ‘माझी तीथगयात्रा’, ‘श्रीमंत 
संपतराव गायकवाड याचें बडोदे येथील ‘यंग मेन्स असोप्रसएशन’ नामक संस्थेच्या प्रवद्यमाने झालेले िवास 
ह्ा प्रवियावरील व्याख्यान’ हे तीनही गं्रथ ह्ाच कालखंडात िकाप्रशत झालेले आढळतात. या गं्रथाचे 
लेखक श्रीमंत संपतराव गायकवाड आहेत. त्यामुळे राजेलोक िवासाबद्दल व पाप्रहलेल्या देशाबंद्दल काही 
प्रलहू शकतात, असा पुरावा या गं्रथातूंन प्रमळतो आप्रण तो गं्रथावरील लेखक म्हणून नावामुळेच! आमच्या 
दृष्टीने हे तीनही गं्रथ वृत्तातंवजा व माप्रहती पुरप्रवणारे आहेत. त्याचंा फक् त उल् लेख करावा एवढेच शे्रय 
त्यानंा (कलादृष्ट््ा) देता येईल. 
 

तसेच, ‘माझी तीथगयात्रा’ भाग १ ते ४ प्रलप्रहणारे, अखंड भारतभर तीथांचे भ्रमण करणारे, श्री. 
गोसवद हरी फडके, हे आपल्या िवासवणगनानंा, मध्यमवगीयाचं्या िवाससोयी सागंण्यासाठी, तीथगयात्राचंी व 
िवासाची माप्रहती देण्यासाठीच प्रलप्रहतात. श्री. फडके याचें भ्रमण लक्षणीय आहे. परंतु या तीथगयात्राचंा 
कलात्मक प्रवचार करणे रप्रसकतेचे ठरेल असे आम्हास वाटत नाही. गं्रथाच्या पप्रहल्या भागात काही 
प्रठकाणी याचंा प्रवचार वेगळ्या अथाने केला आहेच. 
 

तीच गोष्ट ‘आमची परळी यात्रा’ हे छोटे िवासवणगन प्रलप्रहणाऱ्या गुप्त्यांची आहे. हे एक ऐप्रतहाप्रसक 
प्रटपण आहे. यात हेमाडपतंी देवळे ओळखण्याची प्रकल् ली सापं्रगतली गेली आहे. 
 

या कालखंडात श्री. बा. ग. चव्हाण याचें ‘काप्रश् मरी फुलांची पखरण’, श्रीमती शातंा नाप्रसककराचें 
‘म्हैसूरकडील िवास’, प्रव. कृ. जोशी याचें ‘माझा प्रवलायतचा िवास’, नानासाहेब सशद्याचें ‘मी युरोपात काय 
पाप्रहले?’ हे दैनंप्रदनी स्वरूपातील िवासवणगन ही इप्रतहासात नोंद होण्याजोगी वाटू शकतात; आप्रण तशीच 
मोरेश् वर गोपाळ जोशी याचंी अनुक्रमे ‘आमची म्हैसूरची सफर’, ‘माझा काश् मीरचा िवास’, ‘माझ्या 
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प्रहमालयातील यात्रा’ ही पुस्तके िवासवणगनाच्या वाटचालीवरील उल् लेखनीय िवासवणगने आहेत, असे 
सहृदय रप्रसकास प्रनप्रश् चतपणे वाटेल. 
 

या गं्रथानंी मराठीतील िवासवाङ मयाच्या प्रनर्ममतीत प्रनप्रश् चतपणे भर पडली आहे; पण कलात्मकता 
कमी. त्यामुळे उल् लेखनीय िवासवणगने एवढेच शे्रय त्यानंा देणे योलय आहे असे आम्हास वाटते. 
 

या कालखंडातील काही महत्त्वाचे िवासगं्रथकार म्हणून आपल्याला. श्री. न. सच. केळकर, श्री. 
श्री. रा. प्रटकेकर, श्री. ग. स. मराठे, म. म. काणे याचं्या िवासलेखनाचा प्रवचार करणे क्रमिाप् त आहे. 
 

‘रवलायिची बािमीपते्र’ :ले. न. लच. केळकि (इ. स. १९२२) एक पत्रात्मक प्रवासवर्णन 
व त्याचा परिचय 
 

साप्रहत्यसम्राट न. सच. केळकराचें ‘प्रवलायतची बातमीपते्र’ हे पुस्तक, एक अनेक पत्रातूंन साकार 
झालेले िवासवणगन आहे. लेखक केळकरानंी लंडनवरून ‘केसरी’ साठी स्वतः प्रलप्रहलेली बातमीपते्र या 
पुस्तकात एकत्र केलेली आहेत. सवगच पते्र िवासपर आहेत असे नाही. या पुस्तकात पाने १ ते २५ खुद्द 
िवासवणगन आले आहे. त्यासाठी केळकरानंी सहा पते्र प्रलप्रहलेली प्रदसून येतात. त्यानंतर २६ ते १४९ 
पानापंयंत ‘लंडनचे बातमीपत्र’ अवतरले आहे. पण या ‘लंडनच्या बातमीपत्रा-’ साठी एकूण १९ पते्र आली 
आहेत. म्हणजे महत्त्व कशाला प्रदले गेले आहे हे कळावे. त्यानंतर पप्ररप्रशष्ट नं. १ मध्ये, ‘प्रवलायतेच्या 
याते्रची तयारी’ या नावाची एक प्रवनोदी दीघग कप्रवता घातली आहे. ही केळकराचं्या भािेत ‘आगबोटीवरील 
प्ररकामपणाची कामप्रगरी’ आहे. ही १२७ कडव्याचंी ओवीबद्ध कप्रवता या गं्रथाला प्रवनोदरसाची झालर 
चढवते असा गौरव करता येईल! (पाने १५१ ते १६०) दोन नंबरच्या पप्ररप्रशष्टात ‘सरकारच्या लहरीपणाचा 
भासला’ हे केळकरानंी कोलंबोहून प्रलप्रहलेले पत्र प्रदले आहे. या पत्रात कोलंबोहून जायला प्रनघालेले 
स्वराज्यसंघाचे प्रशष्टमंडळ व त्याला आलेला राज्यकत्यांच्या लहरीपणाचा ित्यय प्रचप्रत्रत झालेला आहे 
(पाने १६१ ते १७०). पप्ररप्रशष्ट नं. ३ मध्ये, ‘लोकसंग्रहा’च्या िप्रतप्रनधीने श्री. केळकराचंी थोडक्यात 
घेतलेली खास मलुाखत छापली आहे (पाने १७१ ते १७५). ही मुलाखत महत्त्वाची असून, श्री. केळकराचें 
समतोल व सुवणगमध्य काढणारे व्यग्क् तमत्त्व दशगप्रवते. प्रशवाय, ही मुलाखत केळकराचें राजकीय प्रवचार 
िदर्मशत करणारी वाटते. सवगसामान्यपणे या िवासवणगनाचे मूळ रूप पत्रात्मक आहे. पप्ररप्रशष्टातील दीघग 
प्रवनोदी कप्रवता, पत्र आप्रण मुलाखत याचं्या संयोगाने या गं्रथाचे रूप अप्रधक साप्रहग्त्यक केले आहे, असे 
म्हटल्यास वावगे ठरत नाही. 
 
प्रारंभीचे प्रवासवर्णि व त्यातील केळकर 
 

या पुस्तकाच्या पप्रहल्या पचंवीस पानातंील िवासवणगन हे खरेखुरे िवासवणगन आहे. त्यात 
बोटीवरील केळकराचें प्रचत्र एका पुणेरी गृहस्थाचे, पत्रकाराचे, व साप्रहग्त्यक रप्रसकाचे म्हणून सहजच 
पाहता येते. त्यामुळे, आगबोटीवरील प्ररकामपणाची कामप्रगरी म्हणून ‘प्रवलायतेच्या याते्रची तयारी’ ही 
कप्रवता ते प्रनमाण करतात. त्याचं्या रप्रसकतेची ती द्योतक मानता येते. प्रनरोपाच्या वेळी“रुमालाचंी 
रुमालानंा ही सलामी काही वेळ झाल्यावर मी परत खोलीत येऊन बसलो.” (पान १) अशी कोटी ते सहज 
साधतात. त्याचं्या बुप्रद्धमान स्वभावाची ही खूण मानता येते. स्वभावतः आपण थोडे धादंरट आहोत, असे 
पान २ वर त्यानंी म्हटले आहे. िशातं समदु्रातील बोटीवर आपण असल्याने ‘एखाद्या िचडं सरोवरात’ आहो 
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अशी ताटस्र्थ्ययुक् त कल्पना ते साधतात. पान ४ वर बोटीतून जाताना प्रदसणाऱ्या दृश्याचे कल्पनाबद्ध प्रचत्र 
येते. पाचव्या पानावर बोटीवरील जीवन व युरोप्रपयन सहिवासी आप्रण त्याचंा अबोलपणा प्रचप्रत्रत झाला 
आहे. केळकराचं्या कोकणी व्यग्क् तमत्त्वाची छटा पान ८ वर प्रदसेल. सुवेझ कालव्याचे वणगन करताना, 
पुणेरी व्यग्क् तमत्त्वाच्या छटा आढळून येतील (पाने १०–११). लेखकाने अरबी राष्ट्राचं्या िदेशाला 
‘अरेप्रबयन नाईट’च्या मुलखाचा स्पशग झाला आहे असे म्हणण्यात साप्रहग्त्यक प्रजव्हाळा प्रदसावा (पान १२). 
प्रस्यानंी प्रसगारेट ओढण्याचा िकार त्याचं्या पुणेरी (भारतीय) मनाला खपत नाही (पान १३). ‘आमटी 
खारट झाल्याचा बोल घराच्यािमाणे येथे लावता येत नाही” (पान १४), अशी गृहस्थी तक्रार श्री. केळकर 
बोटीवरील भोजनाबाबत नोंदप्रवतात. ती घरेलू व्यग्क् तमत्त्वाची छटा व्यक् त करते. अभक्ष्य पदाथांबद्दलची 
नापसंती ते संपूणग शाकाहारी गृहस्थ आहेत हे पटवनू जाते (पान १५). “...ही साहेबाची भीतीच अजून 
आम्हास बाधते, पण ती जायला आमचे डोके आणखी थोडे वर प्रनघाले पाप्रहजे...”या वाक्याने साहेबाशी 
झुंज द्यायला अजून आपण त्याच्यापेक्षा वरचढ बुप्रद्धमान व्हायला पाप्रहजे, हे सुचप्रवणे एकिकारे 
साप्रहग्त्यकाचे व बुप्रद्धमानाचे सुचप्रवणे आहे. ‘डेकवर थेट ससहगड वाटतो’ (पान १५) या वाक्यात मराठी 
मनाचे दशगन होते. पान १६ वरील श्री. केळकराचंी डोंगरावर पडलेल्या बफाला प्रदलेली िप्रसद्ध उपमा 
आली आहे :“जसे काही वागंीभाताच्या प्रढगावर प्रकसलेले खोबरे पसरले आहे.”या उपमेने मराठी 
साप्रहत्यप्रवश् वात खूप कीती प्रमळप्रवलेली आहे. 
 

पान २२ वर केळकरानंी इंग्रजलोक हे जीवनवादी व भारतीय बावळट व प्रवरक् त मनाचे असतात, 
अशी तुलना त्याचं्या प्रनरीक्षणाचा मासला मानता येईल. श्री. केळकर हे सोवळे भटजी व स्पशृ्य-अस्पशृ्य 
भावना बाळगणारे वाटतात. उदाहरणाथग, इंललंडमधील घराबद्दल ते पान २५ वर म्हणतात, 
 

“...आमचे घर सुंदर व सोयीचे असून प्रलप्रहण्या-वाचण्याची सवग साधने आहेत. युरोप्रपयन नोकर 
पदरी ठेवण्याचा अपूवग मान आम्हास प्रमळाला आहे व ते प्रबचारे सहदी अन्नाचे दोन-तीन पदाथग चागंल्या 
रीतीने तयार करतात. अस्पशृ्य स्पशाचा कडेलोट झाला आहे!उपास सोसूनही अभक्ष्यभक्षण टाळले, पण 
स्पशगदोि दुर्मनवार आहे त्याला कोण काय करणार?...”यात केळकर सोवळेपणाचा भाव व्यक् त करतात तो 
तत्कालीन सामाप्रजक पप्ररग्स्थतीचा प्रनदशगक आहे. ‘युरोप्रपयन नोकर पदरी ठेवण्याचा अपूवग मान आम्हास 
प्रमळाला आहे’ हे वाक्य लेखकाच्या राष्ट्रवादी वृत्तीवर िकाश टाकणारे वाटते. 
 

साराशं, या बोटीवरील िवासातील असे हे केळकर, पुढील पुस्तकात एक राजकीय प्रनरीक्षक, 
पत्रकार म्हणून उभे राहतात. त्यामुळे या पचंवीस पानातंील केळकराचें व्यग्क् तमत्त्व प्रजतके संपन्न व प्रवप्रवध 
पैलंूनी युक् त वाटते, प्रततके पुढील भागात वाटत नाही. त्याला वावही नाही. 
 
प्रदेशप्रत्ययाला वाव िािी–राजकीय अिवाल प्रभावी 
 

या बातमीपत्रात लेखकाने बोटीवरून प्रदसणारा िदेश प्रचप्रत्रत केला आहे.पुढे लंडनमध्ये राहून 
लंडनचे काही खास व्यग्क् तमत्त्व साकार झालेले अथातच प्रदसून येत नाही. हे पुस्तक वतगमानपत्री 
अहवालाचे रूप बऱ्याच िमाणात दाखप्रवणारे वाटते आप्रण पुढे पाने २६ ते १४९ पयंत (पप्ररप्रशष्टातील 
मुलाखत व पत्र यातूंनही) लेखकाचे राजकीय ज्ञान, आर्मथक दृष्टी, प्रब्रप्रटश राज्यकत्यांच्या डावपेचाचे दशगन 
व प्रब्रप्रटश राजकारणाची कुप्रटल नीती यावंरच लेखकाकडून िामुख्याने िकाश टाकला गेला आहे. 
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‘राजकीय अहवाल सादर करणारी पते्र’ असेच स्वरूप या पुस्तकाला िाप् त झाल्याचे प्रदसून येते. 
त्यामुळे, लेखक म्हणून जो पप्रहल्या पचंवीस पानातं प्रदसतो तो पुढे झाकोळून गेलेला प्रदसेल; आप्रण 
लंडनच्या खास व्यग्क् तमत्त्वाचा ित्यय देऊन जाणारी वणगने या पुस्तकात नसल्याने, िदेशित्ययाचा 
अभावही जाणवतो. त्या िदेशित्ययाला वृत्तातंापुढे वाव नसल्यासारखे झालेले स्पष्ट प्रदसून येते. त्यामुळे 
आमच्या मते ‘प्रवलायतची बातमीपते्र’ ही खऱ्या अथी ‘बातमीपते्र’च आहेत आप्रण त्या बातम्यानंी लेखक व 
िदेश याचं्या व्यक् त होण्यावर अडसर घातल्याने, केळकराचंा हा गं्रथ ‘िवासवणगन’ पर अस्सल कलाकृतीचा 
दजा येण्यास असमथग ठरतो, असेच म्हणणे भाग आहे. 
 

लेखकाची दृष्टीही राजकीय स्वरूपाचा अहवाल पाठप्रवण्यावर कें द्रीभतू झालेली असल्याने 
त्यालाही पुढे मयादा पडत गेलेल्या स्पष्ट प्रदसतात. एकूण, एक अिप्रतम कलाकृती असे या पुस्तकाचे 
स्वरूप नसून हे पुस्तक राजकीय वृत्तातंात जमा होऊ पाहते. राजकीय इप्रतहास सकवा शास् याचं्या 
अभ्यासकाला मदत करणारे पुस्तक म्हणून या ‘पुस्तकाकडे पाहता येईल, असे म्हणावयास ित्यवाय 
नसावा 
 
या पुस्तकाला कािी प्रमार्ात सानिक्त्यक कळा का येते? 
 

या पुस्तकाला काही िमाणात साप्रहग्त्यक कळा का येते, तर ते पुस्तक साप्रहत्यसम्राट केळकराचं्या 
सव्यसाची लेखणीतून उतरले आहे म्हणून. लेखक िप्रतभाशाली साप्रहग्त्यक असल्याने, तो सादर करीत 
असलेला अहवालही गोड उतरला आहे पप्रहल्या पचंवीस पानातं लेखक चागंल्या तऱ्हेने अवतरतो. तो 
बहुशु्रत वाटतो. रप्रसक आहे हे जाणवते. या पुस्तकात लोकमान्य प्रटळक, खापडे, सरोप्रजनी नायडू, अ नॅी 
बेझंट, प्रब्रप्रटश नेते, याचंी सहज जाता-जाता शब्दप्रचते्र काढली गेली आहेत, ती बोलकी वाटतात. 
 

या दृष्टीने माँटेलयसूाहेब, प्रटळकानंा उत्तर देणारा तरतरीत ब्राह्मण मुलगा, नेमस्त वा मवाळ पक्षाचे 
नेते, सर हॅप्रर स्टीफन, प्रम. प्रजना, रामस्वामी अय्यर, याचंी शब्दप्रचते्र लक्षणीय उतरतात. तसेच, िदेशाच्या 
वा स्थलाच्या दृष्टीने कें प्रब्रज, ऑक्सफडग व पालगमेंट याचंी प्रचते्र यशस्वी उतरली आहेत. लेखक जागोजाग 
म्हणी, वाक िचार वापरतो. त्यातून लेखनाची रंगत वाढते. उदाहरणाथग, 
 

‘वुई आर इन प्रध सेम बोट’–पान २, 
‘महंमदाची जन्मभमूी सोडून आम्ही प्रिस्ताच्या जन्मभमूीच्या देशालगत आलो.’–(पान १०), 
‘तोंडाचे होमकंुड सदा पेटते व धुमसते असते’– (पान १३), 
‘हा प्रकल् ला म्हणजे एक प्रकल् लीच आहे.’–(पान १८), 
‘सहदुस्थान हल् ली सुतक्यािमाणे उदास आहे.’– (पान २७), 
‘पण मुत्सद्यानंा नाटक्याहून नाटकी बनावे लागते, हेच खरे!’–(पान २८), 
‘प्रशवाय, ताटात साडंले काय, वाटीत साडंले काय, एकच!’–(पान ४३), 
‘रात्र थोडी सोंगे फार’–(पान ६१), 
‘राजा कधी चूक करू शकत नाही’– (पान ६३), 
‘स्वगात देवाचं्या शरीराची सावली पडत नाही, त्यािमाणे सहदुस्थानात अँललो-इंप्रडयन 
अप्रधकाऱ्याचं्या हातून कृष्ट्णकृत्य व्हावयाचे नाही, अशी येथे समजूत प्रदसते.’– (पान ६३), 
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‘When Oxford draws the knife, England is soon at strife’ (पान ४७), 
 
अशा म्हणी, वाक्ये सुभाप्रिते जागोजाग आढळतात आप्रण हा अहवाल साप्रहग्त्यक पातळीवर आल्यासारखा 
वाटत राहतो. 
 

साराशं, श्री. केळकराचं्या ‘प्रवलायतची बातमीपते्र’ या गं्रथाला िवासवणगनाचे केवलरूप नाही; तो 
राजकीय अहवालाच्या स्वरूपाकडे वळणारा पत्ररूप गं्रथ आहे. त्यात िवासवणगन आप्रण राजकीय 
पत्ररूपातील अहवाल याचें प्रमश्रण झालेले प्रदसून येईल. श्री. केळकर हे सव्यसाची लेखक असल्याने या 
बातमीपत्रानंा वाङ मयीन रुची सकवा गोडवा िाप् त झालेला प्रदसतो. या िवासवृत्तात नमग प्रवनोदाची पप्रहली 
झालर आलेली प्रदसते आप्रण राजकीय आशयाचे ठसठशीत पोत वाङ मयीन सौंदयाचा मुलामा चढवनू 
अवतरलेले आढळतात. श्री. काशीनाथ पोतदार यानंी केळकरासंंबधंी...“मराठीतील पप्रहले लप्रलत 
िवासवणगन कोणते, याचे नेमके उत्तर देणे मला शक्य नाही; पण साप्रहत्यसम्राट श्री. तात्यासाहेब 
केळकरानंा आधुप्रनक लप्रलत-िवासवणगनांचे िवतगक मानावयास हरकत असू नये...”असे आपल्या 
‘िवासप्रचत्रण’ या दुसऱ्या लेखात म्हटले आहे. [काशीनाथ पोतदार, ‘मनोहर’ अंक, प्रडसेंबर १९६०, पृष्ठ २२.] आमच्या मते, 
हा मान पपं्रडता रमाबाईंच्या ‘इंललंडचा िवास, भाग पप्रहला’ या पुस्तकाला जाईल. कारण अवाचीन 
कालातील या पुस्तकाला िवासवणगनाचे रूप अप्रधक चागंले आहे. 
 

श्री. श्री. िा. रिकेकि यांची प्रवासवर्णने 
प्रवासवर्णनांि िाजकीय आशयाला परिली प्ररिष्ठा आली.... 

 
यानंतर, श्री. प्रटकेकर याचं्या िवासवणगनाचंा पप्ररचय एकत्र करून घेणे आवश्यक ठरते. श्री. 

प्रटकेकराचंी िवासवणगने खालीलिमाणे मानली जातात. 
 
(१) ‘कसहाला शह’, [श्री. रा. चटकेकर, बाशीवरून प्रकाचशत झालेली प्रत. जनरल लायिरी, कोल्हापूर येरे्थ उपलब्ध 

गं्रर्थक्रमांक १०७८२.] लेिक श्रीपाद रामचदं्र चटकेकर 
(‘केसरी’चे प्रवासी प्रचतचनधी), इ. स. १९३०. 

(२) ‘िह्मी बिंाळीचे िह्मपुराण’, इ. स. १९३१. 
(३) ‘मुसलमानी मुलिातील मुशार्री’, इ. स. १९३१. 

 
राजकीय प्रवासवृत्तांचा पनिला निमाता 
 

श्री. प्रटकेकराचंी ही तीन िवासवृत्ते मानली जातात, असे मी म्हटले आहे, याचे कारण ‘ससहाला 
शह’ हे श्री. प्रटकेकराचें पुस्तक अफगाप्रणस्थान व वायव्यसीमािातं या िातंाचे ऐप्रतहाप्रसक व वणगनात्मक 
प्रववेचन सागंणारे आहे. परंतु ज्या ‘अफगाप्रणस्थान’चा इप्रतहास त्यानंी आपल्या रोचक भािाशलैीत प्रलप्रहला 
आहे, त्याला ित्यक्ष िवासाचा कणा नाही. लेखकाने ही सवग माप्रहती अनेक गं्रथातूंन अभ्यासाने प्रमळप्रवली 
आहे. 
 

“...रा. प्रटकेकर स्वतः अफगाप्रणस्थानात जाऊ शकले नाहीत; पण त्यानंी त्या देशासंबधंीची जी 
माप्रहती प्रमळप्रवली होती, ती मला अत्यंत उपयुक् त वाटली. त्याच वेळी अफगाण रंगभमूीवरील दृश्ये अत्यंत 
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त्वरेने बदलत होती आप्रण िेक्षकाचंी प्रजज्ञासा व कुतूहल फारच जागृत झालेले प्रदसले, म्हणून िथमतः 
अफगाप्रणस्थानासंबधंी गं्रथ प्रलप्रहण्यास मी त्यांना सापं्रगतले व ते काम त्यानंी केलेही. एखाद्या देशाचा 
टीकात्मक अभ्यास कसा करावा, याचे हे पुस्तक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. इप्रतहास, भगूोल, समाजरचना व 
धार्ममक आचारप्रवचाराचंा पगडा या सवांचा पप्ररणाम येथील राजकारणावर कसा होतो हे पाहणे 
अभ्यासकानंा मनोरंजक वाटते. आप्रण रा. प्रटकेकरानंी याच िकाराने अफगाप्रणस्थानासंबधंीची सवग माप्रहती 
वाचकापुंढे माडंली आहे. तीतील बहुतेक भाग दुसऱ्या गं्रथातूंन घेतलेला असल्याचे प्रठकप्रठकाणी प्रदलेल्या 
आधारभतू टीपावंरून व िारंभी जोडलेल्या गं्रथाचं्या यादीवरून प्रदसून येईलच...” (िस्तावना, पान ६) 
 

‘ससहाला शह’ या गं्रथाचे िस्तावनाकार व प्रटकेकरानंा ‘केसरी’चा िवासी वा प्रफरस्ता व लेखक 
म्हणून िेरणा देणारे साप्रहत्यसम्राट केळकर याचें उपरोक् त प्रववेचन वाचल्यावर, या गं्रथाला आपण 
िवासवणगन म्हणून मान देऊ असे वाटत नाही. कारण हा गं्रथ म्हणजे, “...अफगाप्रणस्थानासंबधंी सागंोपागं 
माप्रहती देणारा, अफगाणाचं्या राजकीय धोरणाचंी सहदी दृष्टीने छाननी करणारा आप्रण आजप्रमतीपयंतचा 
इप्रतहास संकप्रलत रूपाने एकत्र आणणारा गं्रथ इंग्रजीत तर नाहीच; पण तो आज मराठीत िथम िप्रसद्ध 
होत आहे, ही वाङ मयवृद्धीच्या दृष्टीने आप्रण सहदी राजकारणाच्या दृष्टीनेही खात्रीने अप्रभमानाची बाब 
आहे...”(पान ६) हा या गं्रथाचा श्री. केळकरानंी केलेला गौरव रास्त आहे आप्रण ‘मुसलमानी मुलखातली 
मुशाफरी’ आप्रण ‘ब्रह्मी बडंाळीचे ब्रह्मपुराण’ हे िवासगं्रथ आप्रण त्यातंील राजकीय, सामाप्रजक व आर्मथक 
दृष्टीने केलेले पत्रात्मक सुरस प्रववेचन वाचल्यावर राजकीय िवासवृत्ताचंा पप्रहला प्रनमाता’, असा श्री. 
प्रटकेकराचंा गौरव केल्यास अप्रतशयोक् तीचे ठरू नये असे आम्हास वाटते. 
 

या संदभात श्री. न. सच. केळकरानंी श्री. प्रटकेकराचंा केलेला गौरव साथग आहे. ते म्हणतात, 
 

“काही काही लेखक मराठी वाङ मयात नवी खाती उघडतात. रा. प्रटकेकर याचंी कामप्रगरी तशाच 
िकारची आहे. त्यानंी उघडलेले खाते म्हणजे राजकीय िवासवृत्त हे होय.” (‘ससहाला शह’, िस्तावना 
पान १) 
 

आप्रण या दृष्टीने अफगाप्रणस्थानावर प्रलप्रहलेले ‘ससहाला शह’ हे पुस्तक नावापासून वेगळ्या 
आशयावर असून ते राजकीय िवासवृत्त ठरले नाही तरी इप्रतहास ठरतेच; आप्रण इप्रतहास हे इप्रतवृत्तच 
असते. या पुस्तकातील ऐप्रतहाप्रसक प्रववेचन हे अत्यंत सुरस भािेत आप्रण रूपकाचा आश्रय करून अवतरले 
आहे. त्यामुळे त्याला वाङ मयाची कळा काही िमाणात प्रनप्रश् चत येते. उदाहरणाथग, 
 

‘मानवी रक् ताने रंगप्रवलेली हद्द’ – (पान २५) 
‘दोन उपटसुंभाचंी खलबते’– (पान ३३) 
‘प्रब्रप्रटशाचं्या नाकास प्रमरच्या झोंबल्या’ – (पान ३७) 
‘अस्वल पाहून ससह घाबरला!’ – (पान ४५) 
‘काप्रफरीस्थानातील इस्लामी धमगिचार’ –(पान ५५) 
‘ससहाच्या दाढीप्रमशा उपटल्या!’– (पान ७१) 
‘नातू आजोबास प्रशकवतो!’ 
‘खाश्या पकं् तीचे भोजनभाऊ’– (पान १०३) 
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‘रयतेचा बदंा गुलाम’ – (पान १३३) 
‘बुरख्यातली प्रबबी मडम झाली’ – (पान १३५) 
‘पोलादािमाणे खंबीर’ – (पान १४५) 
‘भाव अंतरींचा प्रभन्न’ – (पान १५३) 
‘जयश्री’ व ‘शादूगल’ – (पान १५९) 
‘अरप्रसकेिु कप्रवत्वप्रनवेदनम्’ – (पान १७५) 

 
अशी आपल्या राजकीय आशयाच्या प्रववेचनाला प्रदलेली शीिगके, लेखक बहुशु्रत आहे आप्रण त्याची भािा 
ओजस्वी व रूपकाचा व इतर अलंकरणाचा आश्रय करणारी आहे, हे सहज प्रदसून येईल. 
 

या गं्रथात, िकरण आठवे ‘अमीर अमानुल् ला : युरोप्रपयन सफर’ हे िकरण ित्यक्ष अमीर 
अमानुल् लाच्या युरोपाच्या िवासावर आधाप्ररत आहे. गप्रतशील भािाशलैीमधले हे िकरण श्री. प्रटकेकर 
समथग िवासलेखक असल्याचा स्पष्ट पुरावा मानता येतो. एकूण १२ िकरणे आप्रण सात पप्ररप्रशष्टाचें सुमारे 
साडेतीनश ेपानाचें पुस्तक एक वेगळे पुस्तक म्हणून लक्षात राहते. आप्रण लेखकाने इराण, मेसापोटेप्रमया, 
वायव्य सरहद्दिातं हे िदेश ित्यक्ष पाप्रहले आहेत. त्याला अफगाप्रणस्थानातील राजकीय अग्स्थरतेमुळे पुढे 
जाता आलेले नाही. तरी जवळच्या िवासामुळे माप्रहतीच्या िामाण्याला अप्रधक उंची आली आहे. 
 

त्या दृष्टीने श्री. प्रटकेकराचंी ‘मुसलमानी मुलखातली मुशाफरी’ आप्रण ‘ब्रह्मी बडंाळीचे ब्रह्मपुराण’ 
ही दोन्ही िवासवृत्ते, राजकीय, आर्मथक, धार्ममक, सामाप्रजक वृत्तातंाने बहरलेली अशीच उतरली आहेत. 
या दोन्ही पुस्तकांना रप्रसक म्हणून आपण राजकीय आशयावरील िवासवणगने असे प्रनप्रश् चतपणे गौरवू 
शकतो. 
 

‘मुसलमानी मुलखािली मुशाफिी’ 
लेखकाचे मुक्काम 
 

या पुस्तकाचे दशगनी वैप्रशष्ट्् म्हणजे हे पुस्तक पत्ररूप िवासवणगन असून लेखकाने सहा मुक् काम 
केले आहेत. 
 

पप्रहला मुक् काम ‘पेशावर’ (पाने १ ते ३२), दुसरा मुक् काम ‘बसरा’ (पाने ३३ ते ५८), प्रतसरा 
मुक् काम ‘आबादान’ (पाने ५९ ते ७०), चौथा मुक् काम ‘बगदाद’ (पाने ७१ ते १०२), पाचवा मुक् काम 
‘तेहरान’ (पाने १०३ ते १४२), सहावा मुक् काम ‘क् वेट्टा’ (पाने १४३ ते १६५) असे मुक् काम करीत हा प्रफरस्ता 
लेखक प्रफरला आहे आप्रण त्याने गं्रथाच्या पप्रहल्या पप्ररप्रशष्टात ‘मयुरासन’ (पाने १६६ ते १७५), दुसऱ्या 
पप्ररप्रशष्टात ‘इराणातील अनुभव’ (पाने १७५ ते १८१), प्रतसऱ्या पप्ररप्रशष्टात ‘िवासातील मौजा’ (पाने १८२ ते 
१८८) याचें वणगन केले आहे. 
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प्रत्यक्ष प्रवास व शैली 
 

म्हणजेच हा गं्रथ ित्यक्ष िवासावर आधाप्ररत असलेल्या अनुभवाचं्या कण्यावर उभा आहे हे स्पष्ट 
आहे. तसेच, लेखक िामुख्याने ‘केसरी’ साठी हा वृत्तांत प्रलप्रहतो आहे. हा वृत्तातं पत्रात्मक असल्याने 
लेखकाच्या मनाचे खास प्रचत्र दाखप्रवतो आप्रण त्या वृत्तातंाला वाङ मयीन कळा येते. आपल्या शजेारी 
असलेल्या मुसलमानधमीय बाधंवाचं्या राष्ट्रात काय काय घडामोडी चाललेल्या आहेत हे सहज कळून येते. 
 

या गं्रथातील पत्रात्मक शलैीमुळे वाचकाला वतगमानकाळाचा ित्यय येत राहतो आप्रण आपणच तो 
िसंग अनुभवीत असल्याचा आनंद प्रमळतो. या िवासामुळे, दूरदेशी गेल्याने स्वदेशिीती आप्रण आपलेपणा 
यानंा जी अपूवग भरती येते, प्रतच्यापुढे शास्गं्रथप्रवलोकन, पपं्रडतमैत्री व चातुयग हे फायदे काहीच नव्हेत, असा 
अनुभव लेखक नोंदप्रवतो (पान ४४, दुसरी आवृत्ती १९५०). हा त्याच्या राष्ट्रभक् तीवर िकाश टाकणारा 
दाखला होय. तसेच, परदेशी गेल्यावरच मातृभािेची महती कळते (पान ७०) असाही िवासफायदा लेखक 
सागंतो. तो त्याचा मराठी भािेच्या िेमाचा प्रनदशगक होय. 
 
लेखकाचे दशणि 
 

लेखक मोठा चौकस, सूक्ष्मप्रनरीक्षणशक् तीचा, िवासी वृत्तीचा, साहसी, मराठी मनाचा, 
स्वातंरयवादी वृत्तीचा, राजकारणाचा, अथगकारणाचा अभ्यासक वाटतो, या दृष्टीने लेखक साहसी आहे याचे 
िमाण, अनोळखी भयावह मुसलमानी मुलखात, भािेची अडचण असताना तो िवासास प्रनघतो, हेच मानता 
येते. ‘अटक’ पाप्रहल्यावर त्याला राघोभरारीची आठवण झाली आहे. अटकेला भगवा झेंडा लावण्यात 
यावा, अशी सूचना तो करतो (पान १३), हे मराठी व स्वातंरयप्रिय मनाचे लक्षण मानावयास हरकत नाही. 
त्याच्या सूक्ष्मप्रनरीक्षणशक् तीचा ित्यय आप्रण रूपकात्मक भािेचे वैप्रशष्ट्् ‘मयुरासना’च्या वणगनात प्रदसेल 
(पान १६६ ते १७५). ‘पाढंरा प्रबनप्रबयाचंा खजूर’ म्हणजे ‘केळीच’ (पान १८०). केळी प्रतकडे खायला 
प्रमळत नाहीत, असा अनुभव–एक वेगळा िवासी अनुभव म्हणून लक्षात राहतो. पप्ररप्रशष्ट तीनमधील ित्येक 
वेळी िवासात नाव बदलावे लागणे’ हा अनुभवही वेगळा वाटतो (पान १८२, १८३). ‘लेखकाने नमाज न 
पढणे’ त्याच्या भारतीय सहदू मनाचा ित्यय होय. (पान १८४). लेखकाची प्रटळकभक् ती बगदाप्रदयाचं्या 
प्रटळकभक् तीत प्रदसेल (पान ९५), तसेच ती पान ४५ वर प्रदसेल. 
 
प्रदेशप्रत्यय 
 

लेखकाने पेशावर, बसरा, आबादान, बगदाद, तेहरान व क् वेट्टा येथील लोकजीवन याचंी धार्ममक, 
आर्मथक, सामाप्रजक व राजकीय पप्ररग्स्थती याचंी शब्दप्रचते्र काढली आहेत. या दृष्टीने, ‘लूट, मारहाण, 
चोरी हे तर त्याचें वप्रडलोपार्मजत धंदे होत.’ (‘पेशावर’ पान ४), ‘मैल मैल लाबंीचे काप्रफले’ (वणगन पान ५), 
‘शतेकऱ्याचें तंटे’ (पान १४), ‘पठाणाचंी भािा पुस्तु हीच सवगत्र चालू आहे’ (पान७), पान १९ वरील लुटीचे 
आकडे व वप्रजराचंी वृत्ती पेशावरचे लोकजीवन सागंते. 
 

िेक्षणीय स्थळाचंा अभाव (पान ५०), बायकाचंा बुरखा (पान ५२), अरबाचें भोजन व खाद्यपदाथग 
(पान ५२), सुरापानाची चगंळ (पान ५८), चहाकॉफीचे व्यसन (पान ५७), ‘बसरा’च्या जीवनाचा ित्यय 
देऊन जातात. 
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आबादानचे जीवन मुख्यत्वे पान ६०, ६१, ६७, ६९ वर पाहता येईल. बगदादचे जीवन पान ७३, 
७८, ७९, ८० वर कळते. या िकरणातील राजकीय पुढाऱ्याचं्या मुलाखती इराणच्या राजकीय जीवनाचे 
प्रचत्र सागंतात. लेखकही मोठा हुशार असून तेथील लोकाचं्या तोंडून तेथील लोकजीवनाचा ित्यय देतो 
(पाने ८१ ते ८७). 
 

“बगदादला राजकारणाप्रशवाय दुसऱ्या गोष्टी ऐकू येणार नाहीत, तर बसऱ्याला व्यापाराप्रवना अन्य 
बाबींकडे लक्ष देण्यास तेथील लोकानंा अवसर प्रमळत नाही.”(पान ८७) असे लेखक म्हणतो. 
 

साराशं, तेथील लोकाचें राजकीय, सामाप्रजक व धार्ममक जीवन लेखक या छो्ा छो्ा पत्रातूंन 
फार मार्ममकतेने वणगन करताना प्रदसतो. त्यामळेु त्यातून तो िदेश, लेखक व त्याचा िवास याचें प्रचत्र 
साकारत जाते. हे प्रचत्र साकारण्याचे दुसरे कारण, लेखक बहुशु्रत असून जागोजाग म्हणी, वाक िचार व 
सुभाप्रिते वापरतो आप्रण वणगनशलैीची ित्ययकाप्ररता रप्रसकाच्या ित्ययाला येत राहते आजही. 
 
‘ब्रह्मी बंडाळीचे ब्रह्मपुरार्’ 
 

हा दुसरा गं्रथही एक लक्षणीय िवासगं्रथ आहे आप्रण तो ब्रह्मदेशातील तत्कालीन बडंाळीचे 
ब्रह्मपुराण कथन करणारा आहे. ‘मुसलमानी मुलखातील मुशाफरी’मध्ये जशी ित्यक्ष पते्र छापली आहेत, 
तशी तऱ्हा येथे नाही. लेखक त्या पत्राचं्या आधारे छोटे लेख बनवनू पुस्तकाचे अध्याय तयार करतो. 
उदाहरणाथग, हे ‘ब्रह्मपुराण’ आहे. पुराण अध्यायातंच सागंावे, हा संकेत वाङ मयीन आहे. या पुराणाची 
रचना– 
 

‘मंगलाचरण’ पाने १–१४. 
 
 अध्याय १ ला : ऐप्रतहाप्रसक (पाने १ ते १४) 
 अध्याय २ रा : आर्मथक (पाने १४ ते २१) 
 अध्याय ३ रा : राजकीय (पाने २१ ते २७) 
 अध्याय ४ था : सामाप्रजक (पाने २८ ते ३६) 
 अध्याय ५ वा : युरोप्रपयनाचें मत (पाने ३६ ते ४२) 
 अध्याय ६ वा : सहदी लोकाचंी गाऱ्हाणी (पाने ४२ ते ४७) 
 अध्याय ७ वा : ब्रह्मी जनतेचे म्हणणे (पाने ४८ ते ५५) 
 अध्याय ८ वा : मुलाखती (पाने ५५ ते ६०) 
 अध्याय ९ वा : समालोचन (पाने ६१ ते ६८) 
 अध्याय १० वा : समाजग्स्थती (पाने ६९ ते ९८) 
 

शवेटी, पप्ररप्रशष्ट ‘प्रचतगागं शस्ागारावरील आक्रमण’ (पाने ९९ ते ११६) अशी रचना केली आहे. 
त्यामुळे ब्रह्मदेशातील बडं व पुढे ब्रह्मदेशाचे भारतापासून प्रब्रप्रटश राज्यकत्यांनी धूतगतेने जे प्रवभाजन केले 
त्याचे प्रववेचन, हा या िवासवृत्ताचा गाभा आहे. 



 
अनुक्रम 

या पुस्तकातील लेखक आपल्या वक्रोग्क् तपूणग व उपहासात्मक भािाशलैीमुळे अप्रधक लक्षात 
राहतो. त्याची स्वातंरयिीती व स्वदेशिेम जाज्वल्य असून प्रब्रप्रटश राज्यकत्यांच्या ‘प्रडव्हाइड अँड रूल’ या 
तत्त्वाला त्याने नेमके हेरले आहे असे वाटते. परवशतेबद्दलची चीड, गोऱ्या राज्यकत्यांचा ‘काळेपणा’ त्याने 
या पुस्तकात चागंलाच उघड केला आहे. लेखक राष्ट्रीय बाण्याचा, मुत्सद्दी, दूरदशी आहे. खो्ाबद्दल 
त्याला चीड आहे, त्यामुळे तो ित्येक गोष्ट पुराव्याप्रनशी व साधार माडंतो आप्रण बडंाळीच्या रहस्याचंा 
उलगडा करतो. याबाबत लेखक ‘मंगलाचरणा’त म्हणतो, 
 

“ब्रह्मदेशातील बडंाळीची कारणमीमासंा करण्यासाठी त्या िदेशात अल्पकाळ वास्तव्य घडले त्या 
अवधीत, जे पाप्रहले व जे समजले, तेच या ब्रह्मपुराणात सापं्रगतले आहे.”(‘मंगलाचरण’ पान १३). 
 

लेखकाने सायमनसाहेबाच्या म्हणण्याचा जो मप्रथताथग ‘मंगलाचरणा’त काढला आहे तो बोलका 
आहे. त्यात त्याने इंग्रजाचंी या बडंामागील कुप्रटल नीती आप्रण स्वाथग उघडा करून दाखप्रवला आहे. 
उदाहरणाथग, लेखक म्हणतो– 

“१. सायमन साहेबाचं्या म्हणडयाचा मचर्थतार्थ ृअसा : 
कहदुस्र्थानचे संरक्षण करडयासािी वायव्य व ईशान्य सरहद्दीवरील ताबा व देिरेि स्वतंत्र 
(?) कहदुस्र्थानच्या हाती न देता सवृदा साम्राज्य–सरकारच्या अचधकारात राचहले पाचहजे. 

२. िह्मदेशात काही विम माँटेग्य–ूचेम्सर्िृ सुधारणा अमलात आल्या असल्या तरी िह्मदेश व 
कहदुस्र्थान यातं पुष्कळ र्रक आहे. म्हणून िह्मदेशासािी वेगळ्याच राजकीय सुधारणाचंा 
‘िोस’ पाचहजे. 

३. िह्मदेश कहदुस्र्थानपासून लवकरच चवलग केला नाही तर (िह्मी) प्रजेत असंतोि 
रै्लावेल. 

४. िह्मदेश वेगळा होताच िह्मी जनतेवर कराचा बोजा कमी होईल अशी अपेक्षा िुद्द िह्मी 
लोकाचंीही नाही. (मंगलाचरण पान ४)” 

 
यावरून ब्रह्मदेशाच्या बडंाळीमागे खुद्द प्रब्रप्रटश राज्यकत्यांचा हात होता. याचा कयास बाधंता येतो. 

श्री. प्रटकेकरानंी तो साद्यतं इप्रतहासच सापं्रगतला आहे. 
 

या ब्रह्मी बडंाळीच्या ब्रह्मपुराणाची कथा सागंताना ब्रह्मी लोक, त्याचंा इप्रतहास, भारतीय 
ससं्कृतीशी असलेले त्याचें नाते, त्याचंा बौद्धधमग, स्ीसत्ताक िजा, त्याचंा समाज या सवगच गोष्टी लेखकाने 
या पुस्तकात प्रववेप्रचल्या आहेत. 
 

आकडेवारी व पुरावे प्रदल्याने या गं्रथातील माप्रहती बऱ्याच वेळा िाबपं्रधक पातळीवर जाते व 
वस्तुप्रनष्ठ राहते. उदाहरणाथग, 
 

ब्रह्मदेशात एकंदर ६, ५३, ९८० पुरुि व २, ३३, ०९७ प्रस्या अशी सहदी जनाचंी गणना आहे (पान 
३०/३१); सकवा पान ३८ वरील खप्रनज संपत्तीचे आकडे, सकवा पान १०४ वरील प्रचतगागं खटल्यातील 
आरोपींची नावे या दृष्टीने उदाहरण म्हणून पाहता येतात. प्रब्रप्रटश सरकारने लादलेले कर अध्याय ‘दोन’ 
मध्ये पान १६ वर आले आहेत ते आर्मथक प्रपळवणुकीचे प्रनदशगक आहेत. ित्येकाला अंदाजे पावणेसहा रुपये 
सक् तीने भरावे लागतात म्हणून लेखक आर्मथक मत माडंतो (पान १६), अशी माप्रहती पुस्तकाचे वस्तुप्रनष्ठ 
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रूप प्रचप्रत्रत करणारी ठरते. त्यामुळे लेखक व्यक् त होण्यास काही वेळा अडथळा प्रनमाण होतो यात संशय 
नाही. 
 

साराशं, या पुस्तकात िवास कें द्रीभतू ठेवनू लेखक व िदेश व्यक् त होत असल्याने श्री. प्रटकेकराचंा 
हाही गं्रथ महत्त्वाचा आहे. परंतु या गं्रथात लेखक प्रववेचनावर अप्रधक भर देतो आहे, हे सहज जाणवते. 
परंतु समालोचनाच्या, इप्रतहासाच्या व सामाप्रजक माप्रहतीच्या अध्यायात त्याच्या रोचक शलैीचे दशगन होते, 
असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 
श्री. नटकेकरांच्या नतन्िी गं्रर्ांचा वेगळेपर्ा 
 

श्री. प्रटकेकराचं्या ‘ससहाला शह’, ‘मुसलमानी मुलखातील मुशाफरी’, आप्रण ‘ब्रह्मी बडंाळीचे 
ब्रह्मपुराण’ हे प्रतन्ही गं्रथ प्रलप्रहण्याची िेरणा ‘केसरी’-करानंी, प्रवशिेतः केळकरानंी प्रदली आहे. म्हणून 
लेखक म्हणतो– 
 

“...‘केसरी’ ने माझ्या अंगच्या प्रनप्रद्रत शक् तीला जागे केले. इतकेच नव्हे, तर प्रतला कायाला जुंपून 
मजकडून यथाशक् ती सेवाही बजावनू घेतली. ती सेवा करीत असता आजूबाजूला पाप्रहल्याने जे थोडेबहुत 
ज्ञान िाप् त झाले त्याचा चागंल्या िकारे उपयोग कसा करावा, हेही ‘केसरी’ कत्यांनीच मला सापं्रगतले आप्रण 
त्याचे दृश्यफल म्हणजे आज महाराष्ट्र वाचकवगापुढे येणारे हे पुस्तक होय.” (‘ससहाला शह’, लेखकाचा 
खुलासा पान १). 
 

यावरून प्रटकेकराचं्या िवासवणगनाची िेरणा ‘केसरी’कडून व ‘केसरी’ कत्यांकडून प्रमळाल्याचा 
पुरावा स्पष्ट होतो. आप्रण त्याचं्या प्रतन्ही गं्रथाचें लेखन िामुख्याने ‘केसरी’ व इतर वतगमानपते्र यांनी करायला 
लावले आहे हे कळते. महाराष्ट्र वाङ मयातील पत्रकारानंा िवासवणगन करण्यासाठी प्रनयतकाप्रलकानंी 
िेरणा प्रदल्याचा हा पुरावा स्पष्ट आहे. 
 
नतन्िी गं्रर् वेगवेगळ्या देशांवर 
 

श्री. प्रटकेकराचें हे गं्रथ खास वेगळे वाटण्याचे कारण ते वेगवेगळ्या देशावर आधाप्ररत आहेत. प्रवशिे 
म्हणजे आपल्या शजेारच्या मुसलमान बाधंवाचं्या व ब्रह्मी बाधंवाचं्या देशावर आधाप्ररत आहेत. त्यामुळे 
आपल्या देशापेक्षा आपल्या शजेारी काय चालले आहे, याचे आपल्याला जे सहजसुलभ कुतूहल व 
उत्सुकता असते, त्या उत्सुकतेचे तपगण या गं्रथानंी साधले गेले, असे म्हणावयास हरकत नाही. आप्रण 
ित्यक्ष िवासावर आधाप्ररत असल्यामुळे, त्यातील माप्रहतीला एक िकारचे िामाण्य लाभले आहे. 
 

या गं्रथातील मजकूर ‘केसरी’सारख्या िख्यात वतगमानपत्रात आल्याने व लेखक ‘केसरी’चा 
िप्रतप्रनधी असल्याने आपोआपच त्याला एक राजकीय वजन येते. परंतु, लेखकाच्या बहुशु्रततेची, 
अभ्यासाची व प्रनरीक्षणशक् तीची जोड प्रमळून त्यानंा भारदस्तपणा आला आहे. 
 

लेखकाने आपल्या पत्रािारे वणगन केलेल्या िदेशाचा ित्यय वाचकानंा बऱ्याच िमाणात प्रदल्यानेही 
या िवासवणगनाचंी महत्ता वाढते. लेखक इप्रतहास, भगूोल, समाजजीवन, आर्मथक व राजकीय पप्ररग्स्थती 
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याचंा अभ्यासक आहे. केवळ एकाच गोष्टीवर त्याचे लक्ष प्रखळलेले नसून सवग गोष्टींकडे त्याचे लक्ष असते, 
हा महत्त्वाचा घटक या प्रतन्ही गं्रथातूंन स्पष्ट प्रदसून येतो. 
 

आमच्या मते, श्री. प्रटकेकराचंी राजकीय िवासवृत्तातंांना लाभलेली योलय अशी रूपकात्मक 
क् वप्रचत अलंकरणयुक् त भािाशलैी हा त्याचंा खास प्रवशिे होय. या िवासगं्रथाचंी नावेही त्याचीच प्रनदशगक 
मानता येतात. या भािेमुळे हे राजकीय, ऐप्रतहाप्रसक प्रववेचन खूप रोचक होते. प्रशवाय, जागोजाग म्हणी, 
वाक िचार, दृष्टान्त वापरल्याने त्या िप्रतपाद्य प्रवियाचे महत्त्व सहज पटवनू जातात. 
 

त्याबरोबरच, लेखक स्वातंरयप्रिय व राष्ट्रीयबाण्याचा असल्याने राज्यकत्या प्रब्रप्रटशाचें कुप्रटल 
डावपेच ध्वप्रनयुक् त व व्यंजनेने भारलेल्या भािेत माडंतो. पत्रात्मक शलैीमुळे तो वाचकानंा अप्रधक जवळून 
सागंतो आहे असा भास होतो. तो रप्रसक िवासीही आहे. उदाहरणाथग, 
 

“...इराणी हद्द लागण्यापूवीच लहान-मोठ्या टेकड्या प्रदसू लागल्या आप्रणश्रावणात आपल्याकडे 
जशी परृ्थ्वी प्रहरव्यागार गवती गाप्रलच्याने आच्छाप्रदलेली प्रदसते तशीच नयनाल्हाददायक दृश्ये दृप्रष्टपथात 
आली. उन्हातून िवास केल्यासच सावलीची खरी सकमत कळते; तित रूक्ष व सपाट मैदानातूंन मागगक्रमण 
झाल्यानंतर अशा िकारचा िवास प्रवशिे प्रचत्ताकिगक व आनंददायी वाटल्यास नवल कोणते?” (‘मु. मु. 
मुशाफरी’, पान १०४) 
 

वरील अवतरणावरून श्री. प्रटकेकर हे एक रप्रसक िवासी आहेत हे पटावे. त्याचं्या वणगनशलैीची 
ित्ययकाप्ररता त्याचं्या िवासलेखनातूंन सहज जाणवते. ‘उन्हातून िवास केल्यासच सावलीची खरी सकमत 
कळते.’हे सुभाप्रितवजा वाक्य त्याचं्या बहुशु्रतत्वाची कल्पना देण्यास पुरेसे आहे. साराशं, हे प्रतन्ही गं्रथ 
एकाच वेळी संशोधकीय व आकडेवारीतील माप्रहतीमुळे वस्तुप्रनष्ठ वाटतात आप्रण लेखकाच्या व्यग्क् तमत्त्वाने 
भारलेले असल्यामुळे आत्मप्रनष्ठही वाटू शकतात 
 

साराशं, श्री. प्रटकेकर हे ‘राजकीय िवासवृत्ताचें पप्रहले प्रनमाते’ आहेत, असा गौरव केल्यास तो 
वावगा ठरू नये. कारण, मराठी िवासवणगनाचं्या रूपसंपदेत प्रटकेकरानंी इतक्या ओजस्वीपणे राजकीय 
आशयाचे पोत भरले आप्रण त्यानंा िप्रतष्ठा प्रमळवनू प्रदली असेच म्हटले पाप्रहजे. 
 
‘र्ानलपीठ’ ऊफण  ‘नवलायतनविार’[ग. स. मरािे, संदभृ-प्रत ‘श्रीराम वाचन मंचदर’, सावंतवािी येरे्थ उपलब्ध गं्रर्थक्रमांक ३८८.] 

लेखक – गरे्श सदानशव मराठे 
 

प्रवासवर्णिात नविोदाची धारा समर्णपरे् पनिल्यािे अवतरली. 
‘मराठीतील पनिले नविोदी प्रवासवर्णि’ :पुस्तकाचा र्ोडा इनतिास 

 
‘थाप्रलपीठ’ ऊफग  ‘प्रवलायतप्रवहार’ हे ग. स. मराठ्याचें पुस्तक याच कालखंडातील असावे. कारण 

माझ्यापाशी असलेल्या ितीची पप्रहली काही पाने फाटली आहेत. त्यामुळे काळ प्रमळत नाही. या पुस्तकाच्या 
पान २०८ वर लेखकाच्या प्रनवेदनानंतर ‘ताबंलू’ आला आहे. तो ‘धमगजागृती’, ऑगस्ट १९२७ मध्ये पूवी 
िकाप्रशत झालेला प्रदसतो. म्हणजे हे पुस्तक त्यानंतरच्या कालखंडातील आहे हे स्पष्ट होते. म्हणून इथे या 
कालखंडात पप्ररचयाथग घेतले आहे. 
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लेखकाने शवेटी जोडलेल्या प्रनवेदनात या पुस्तकाचा इप्रतहास खालीलिमाणे सापं्रगतला आहे– 
 

“पुस्तकाचा इप्रतहास असा की, मी १९११ साली प्रवलायतेस जाताना रा. न. सच. केळकर यांची 
गाठ घेतली. तेवेळी प्रवलायतच्या िवासाचे वणगन पाठप्रवण्यास त्यानंी सापं्रगतले; परंतु ते असेही म्हणाले की, 
‘असली वणगने पुष्ट्कळानंीप्रलप्रहली आहेत, पण त्यात काही स्वतंत्र प्रवनोदी तऱ्हा घालता आली तर बरे!’ हे 
मी कबलू केले. िथम काही मप्रहने प्रवलायतेस जाण्याचा ज्ञानाजगनाचा िमुख हेतू साध्य करण्यातच गेले. 
मग थोडी सवड झाल्यावर मी काँप्रटनेंटलच्या िवासाला जाण्याचे ठरप्रवले, तेव्हा केसरीसाठी लेख 
प्रलप्रहण्याचा प्रवचार केला. त्यािमाणे बु्रसेल्स मुक् कामी प्रलप्रहण्यास सुरुवात केली. पाते्र काल्पप्रनक 
घालण्याचा िथम प्रवचार नव्हता. पण प्रवनोद आणण्याचा प्रवचार केला तेव्हा प्रदसून आले की, पाते्र 
काल्पप्रनक केल्याप्रशवाय प्रवनोदाचा पप्ररपोि होणे अशक्य आहे. त्यामुळे पाते्र काल्पप्रनक करून िवासाची 
हकीकत केवळ आधारापुरती घेतली व बरीचशी रचना नवी केली. पप्रहले एक-दोन संचार िवास चालू 
असतानाच प्रलप्रहले. पण ते पुढे जमले नाही. बाकीचे सचंार लंडनला गेल्यावरच प्रलप्रहले. मी व्हेप्रनसच्या 
संचारापयंतचा मजकूर प्रवलायतेस असताना प्रलप्रहला व तो केसरीत िप्रसद्ध झाला.” (लेखकाचे प्रनवेदन, 
पान १–२) 
 

लेखकाने प्रदलेल्या आपल्या प्रनवेदनात या पुस्तकाच्या प्रनर्ममतीवर खूपच िकाश पडतो. या 
पुस्तकाची िेरणा न. सच. केळकर याचंी आप्रण ‘केसरी’ची िप्रसद्धी या प्रवलायतेच्या प्रवहाराला लाभली होती, 
हे स्पष्ट आहे. 
 
पनिली नविोदाची धारा व नतची निर्ममती 
 

“पण प्रवनोद आणण्याचा ियत्न केला तेव्हा प्रदसून आले की, पाते्र काल्पप्रनक केल्याप्रशवाय 
प्रवनोदाचा पप्ररपोि होणे अशक्य आहे. त्यामुळे पाते्र काल्पप्रनक करून िवासाची हकीकत केवळ 
आधारापुरती घेतली...” (पान १, शवेटी प्रदलेले लेखकाचे प्रनवेदन) असे लेखक म्हणतो आहे. त्या दृष्टीने 
या पुस्तकाचे रूप ‘थाप्रलपीठ’ सारखे होण्यास हा प्रवनोदाचा गोडवा कारणीभतू ठरला आहे. इतकेच नव्हे, 
तर लेखक कल्पक व युग्क् तबाज आहे. त्यामुळे तो या गं्रथाची रचना खास वेगळी करून टाकताना प्रदसतो. 
मला प्रमळालेल्या ितीत मुखपषृ्ठ (टायटल पेज) व ‘अपगणलेख व िसादयाचना’ नाहीत. पुढील गं्रथात, 
भारतभमूीची भपूाळी, फोरवडग (बाय लॉडग ब्रोकन हेड), लोणी, अनुक्रमप्रणका, प्रवलायतप्रवहार संचार १ ते 
९, प्रवलायतेतील प्रटपणे, सुंठकेसर नटुकले, रक् कुठार, चकं्रचक्री, शवेटी लेखकाचे प्रनवेदन, ताबंलू व 
शुप्रद्धपत्र, मध्ये-मध्ये प्रचते्र, असा सगळा मालमसाला व रचनेचा िकार या गं्रथाचे स्वरूप ‘थाप्रलपीठा’सारखे 
व्हावे यासाठी केला गेला आहे. आप्रण लेखकापाशी ‘िवासवणगना’तील अनुभतूीवर कल्पकतेचे कलम 
चढवनू ‘थाप्रलपीठा’सारखे रूप करण्याचे कसब नक् की आहे हे जाणवते. 
 
‘र्ानलपीठा’तील सानित्यरनसक मराठे 
 

या दृष्टीने या पुस्तकातील ‘िवासी मराठे’ हे गप्रणत प्रवियाचे एम्. ए. असलेतरी त्यांचे साप्रहग्त्यक 
अंगही सतत जाणवत राहते. ते बुप्रद्धमान व साप्रहत्यरप्रसक वाटतात. हे सवग पुस्तकच त्याचं्यातील स्वतंत्र 
कल्पकतेचे, रप्रसकतेचे, आप्रण वाङ मयीन अप्रभरुचीचे प्रनदशगक मानता येते. त्यानंी संस्कृत, इंग्रजी व मराठी 
वाङ मय चागंले वाचले आहे याचा पुरावा या ‘थाप्रलपीठा’त अनेक जागी प्रमळतो. उदाहरणाथग, 
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संस्कृतमधील गीता, काप्रलदास आदी कवी, इंग्रजीतील शके् सपीयर व इतर मान्यवर कवी, मराठीतील 
श्रीपाद कृष्ट्णासंारखे लेखक व इतर साप्रहग्त्यक त्यानंी चागंलेच वाचले आहेत, याचा पुरावा येथे प्रमळू 
शकतो. इंग्रजी, मराठी, संस्कृत, क् वप्रचत सहदी या भािानंी या पुस्तकातील प्रवनोदप्रनर्ममतीला, त्यातील 
को्ानंा व शाग्ब्दक कसरतीला खूप मदत केली आहे, हे स्पष्ट आहे. या दृष्टीने ‘फोरवडग बाय प्रहज 
लॉडगप्रशप लॉडग ब्रोकन हेड’ (कंपॅप्रनयन ऑफ प्रद ऑडगर ऑफ प्रद डॉल) (पाने ६ ते ८) हे इंग्रजीसाठी म्हणून 
सागंता येते. 
 

या पुस्तकातील ‘चकं्रचक्री’ (पाने १९३ ते २०४), ‘रक् कुठार’ (पाने १७५ ते १९२), ‘सुंठकेसर 
नटुकले’ (पाने १६४ ते १७४). ही जोडलेली स्वतंत्र िकरणे आप्रण सवगच संचारात लेखकाने केलेली स्वतंत्र 
कप्रवत्वे, ना्ाचा भास प्रनमाण करण्यासाठी साधलेले संवाद, त्यासाठी वयस्य, प्रबरबल, नारद, 
जापं्रगळमामा, गप्रलव्हर, ससदबाद, अशी प्रनमाण केलेली पाते्र, हे सवग लेखकाच्या स्वतंत्र कल्पकतेचे व 
वाङ मयीन रप्रसकतेचे मासले आहेत. त्या दृष्टीने ‘रक् कुठार’ या श्रीपाद कृष्ट्णाचं्या ‘गुप् तमंजूि’ नाटकावरील 
संभािणात्मक प्रवनोदी टीकेचे दोन भाग या पुस्तकात घालून पुस्तकाचे ‘थाप्रलपीठा’ सारखे रूप लेखक 
साधतो (पाने १७५ ते १९२), हे साप्रहग्त्यक अप्रभरुचीचे गमक मानता येते; पण यामुळे प्रवियातंराचा दोि 
लपत नाही! 
 

अनेक प्रठकाणी संस्कृत कप्रवत् वे, लेखक स्वतंत्र रीतीने करून घालण्याइतके संस्कृत भािेवर त्यांचे 
िभतु्व आहे. उदाहरणाथग, 
 

‘श् वानाप्रदिेमप्रवश् वस्तो न याप्रत सुिमा ंगप्रतम् । 
प्रबडालशकटस्थो प्रह बालः कालवशो यथा ॥१॥ 

(‘थाप्रलपीठ’, पान ४) 
या श् लोकाखालील पाश् चात्त्याचं्या ‘श् वानाप्रदिेमा’ची कथा व रचलेले हे सुभाप्रित; प्रशवाय, 

‘कापं्रटनेंटे स्वल्पखची चहाचिकं न मागयेत ॥ 
इप्रत सपीठनीप्रत ॥’ (पान ९) 

 
अशी अनेक संस्कृत सुभाप्रिते व लेखकाच्या प्रवडंबनयुक् त कप्रवत्वाचे व संभािणाचे नमुने या पुस्तकात अनेक 
जागी आले आहेत. पान क्र. ३६, ५०, ५८, ६२ ही पानेनमुना म्हणून पाहता येतील. मराठी कप्रवत्वाचे नमुने 
तर पुष्ट्कळच जागी आले आहेत. उदाहरणाथग, 
 

“लक्ष्मी तो गवऱ्या वेचे । भीक मागत धनपाळ 
अमरनाथ तो मर गये । भले प्रबचारे ठण् ठण् पाळ” (सुभाप्रित बहार) हे उदाहरण पाहता येते. 
‘लप्रलत’ या आजच्या माप्रसकातील ‘ठणठणपाळ’ या नावाचा सुगावा आपल्याला पान २७ वर 

लागतो. हे वाङ मयीन वैप्रशष्ट््ाचे आहे. असेच कप्रवत्वाचे प्रवडंबनात्मक नमुने पान २४, ३८, ४०, ५८, ७३, 
११९ वर आले आहेत. तसेच, १२० व १२१ पानावंरील ‘बाळुरायाची काकड आरती’ चागंला प्रवनोद 
करणारी प्रदसेल. 
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साराशं, या पुस्तकातील प्रवनोदाची धारा या पुस्तकात पप्रहल्याने इतक्या समथगपणे अवतरली आहे 
असे म्हणावयास हरकत नाही. म्हणूनच या पुस्तकाचा ‘मराठीतील पप्रहले प्रवनोदी िवासवणगन’ असा गौरव 
करणे रास्त वाटते. 
 

या पुस्तकातील प्रवनोदाची बैठक िामुख्याने कल्पकतेवर आप्रण भाप्रिक सामर्थ्यावर अवलंबनू आहे, 
हे स्पष्ट होय. त्यामुळे या प्रवनोदाला पुढे येणाऱ्या श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्या अप्रभजात प्रवनोदाचा दजा िाप् त 
होतोच असे नाही. कारण पु. ल. देशपाडें याचंा प्रवनोद जीवनाच्या तसेच संस्कृती–संस्कृतीतील िंिावंर 
आधाप्ररत असल्याने त्याला एक िकारचा भारदस्तपणा आहे. त्यामुळे त्याचंी िवासवणगने वाचताना 
रप्रसकाला एका डोळ्यात हसू व दुसऱ्या डोळ्यात अशू्र याचंा खेळ अनेकदा अनुभवता येतो. इथे बऱ्याचदा 
हसू येते, पण अशू्र येतीलच असे सागंता येत नाही. काही वेळा हा प्रवनोद प्रवडंबनाचा आश्रय करून शब्दाचंी 
केवळ कसरत साधतो, त्यामुळे बाप्रलशही वाटतो. उदाहरणाथग, 
 

“शाळामंध्ये शाळा उत्तम शाळा असेच तात्याचंी” (पान ९) 
सकवा –“काळ्या माजंराने उंदीर खाल् ला रे 

लठ्ठ्या बोक्याने उंदीर खाल् ला रे 
शपूेट खाल् ले, डोके खाल् ले इतर भागही सगळा!” (पान ११९) 

 
असले नमुने बाप्रलश प्रवनोदाचे नमुने वाटतील, सकवा फुटाण्या मसालामामा, भात-साहेब, प्रचकोडीकाकू, 
वडातात्या, ही पदाथांची नावेसुद्धा प्रवनोदप्रनर्ममतीचा बाप्रलश ियत्न मानण्यास बराच वाव आहे. 
 

पण तरीही या िवासवणगनात प्रवनोदाची धारा समथगपणे अवतरली आहे आप्रण ती पप्रहल्या 
पानापासून शवेटच्या ‘ताबंलूा’तील ताप्रत्त्वक बाजू दाखप्रवण्यापयंत होय. 
 

या पुस्तकातील ‘प्रवलायतप्रवहार’ आपल्याला बु्रसेल्स, कलोन, ऱ्हाइन नदी, फ्राकंफुटग, हैडेलबगग, 
म्युप्रनच, ग्व्हएन्ना, व्हेप्रनस, फ्लॉरेन्स व बोनगमथ, ईस्टबोनग, ही प्रवलायतेवरील प्रटपणे, तेथील िदेशाचा 
प्रवनोदपूणग रीतीने ित्यय घडप्रवतात. या दृष्टीने जमगन प्रवद्यार्थ्यांचे िंियुद्ध, बोनगमथ येथील नाताळ, व्हेप्रनस, 
फ्लॉरेन्स, इटाली येथील कलावादी रप्रसकजीवन सहज कळून येते. 
 

त्यामुळे श्री. मराठ्याचें ‘थाप्रलपीठ’ ऊफग  ‘प्रवलायतप्रवहार’ हे मराठीतील ‘िवासवणगन’ या 
वाङ मयिकारात प्रवनोदाची धारा सामर्थ्याप्रनशी पप्रहल्याने प्रनमाण करणारे िवासवणगन म्हणून चागंलेच 
लक्षात राहते. 
 
‘युरोपचा प्रवास’ : लेखक – पांडुरंग वामि कारे् (इ. स. १९३८) 
 

श्री. ग. स. मराठे याचं्यानंतर ‘युरोपचा िवास’ हे आपले पत्ररूप िवासवणगन प्रलप्रहणारे म. म. काणे 
याचें पुस्तक एका भारतीय प्रविान गृहस्थाचा ‘युरोपचा िवास’ कसा असेल, याचे दशगन देणारे ठरते. या 
पुस्तकाचा िवास आप्रण ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या िवासवणगनाचा प्रवलायतेसाठी झालेला िवास 
एकाच बोटीने, एकाच वेळी झालेला आहे. दोन्ही लेखकाचंी िवासवणगने रप्रसकासंमोर आहेत. आप्रण त्यातून 
या दोन्ही लेखकाचंा जो व्यग्क् तमत्त्वाच्या दृष्टीने मुळातच फरक आहे, त्यातूंन या दोघाच्या िवासवणगनाची 
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कलाकृती म्हणून सहज तुलना करता येते. म. म. काणे आपले िवासवणगन पत्ररूपाने आपल्या मुलींना 
वाचण्यासाठी पाठप्रवत असल्याचा पुरावा प्रमळतो. (िस्तावना, पान २). 
 

िा. काणेकरानंी आपला िवास ‘प्रकलोस्कर’ माप्रसकातून पप्रहल्याने िकाप्रशत केला आहे. या दोन्ही 
लेखकाचंी व्यग्क् तमत्त्वेच मुळात प्रभन्न असल्याने त्याचंी िवासवणगने त्याचं्यासारखी उतरली आहेत, असेच 
म्हणणे रास्त ठरते. 
 

म. म. काणे याचें व्यग्क् तमत्त्व एका भारतीय प्रविानाचे व्यग्क् तमत्त्व आहे. हा प्रविान बराच पारंपप्ररक 
वृत्तीचा आहे. रप्रसक आहे, पण त्या रप्रसकत्वाला काही मयादा आहेत. 
 

प्रशवाय, हे व्यग्क् तमत्त्व आधुप्रनक नाही, कलावंताचे नाही. उलट, पुढे येणारे काणेकरांचे 
व्यग्क् तमत्त्व एका कलावंताचे व्यग्क् तमत्त्व आहे. ते आधुप्रनक आहे. त्यामुळे काणेकराचं्या ‘धुक्यातून लाल 
ताऱ्याकडे’ या पुस्तकाची कलात्मक पातळी म. म. काणे याचं्या पुस्तकाला लाभलेली नाही. 
 
म. म. काण्यांचे निवेदि 
 

म. म. काणे आपल्या िवासाबद्दल प्रलप्रहतात– 
 

“माझ्या एकंदर १०३ प्रदवसाचं्या िवासापैकी २१ प्रदवस बोटीतच जाता-येताना प्रमळून गेले. 
बाकीच्या ८२ प्रदवसातं मी नऊ-दहा देशातूंन सहडलो व सुमारे २०–२५ मोठी शहरे पाप्रहली. इतक्या थोड्या 
प्रदवसाचं्या िवासात मी रोज सुमारे दहा तास तरी सहडत असे व शक्य प्रततक्या पाश् चात्त्य लोकाशंी व 
संस्थाशंी पप्ररचय व्हावा असा ियत्न केला. िवासात मी महत्त्वाचे असे काय पाप्रहले व मला काय वाटले 
यासंबधंाने रोजचे रोज मी जरुरीिमाणे तास–दोन तास मोडून प्रटपणे प्रलहीत असे व ती माझ्या कुटंुबातील 
मंडळी व प्रवशिेतः माझ्या तीन मुली (प्रच. सौ. पावगती पटवधगन, कु. शातंा व इंदू) यानंा वाचण्यासाठी काही 
अंतराने प्रच. कु. शातंा इचे नावाने पाठवीत असे...” (िस्तावना, पान २). 
 

यावरून म. म. काणे याचं्या िवासाचा ‘प्रहशबे’ आपल्याला प्रमळतो. आप्रण उपसंहारातील (पाने 
१२८ ते १३३) वरील िवासामुळे त्यानंा सुचलेले िगप्रतदशगक प्रवचारही पाहता येतात. 
 

हा िवास म. म. काण्यानंी, “या पत्रमय िवासवृत्ताचे वाचनाने काही वाचकाचें जरी मनोरंजन झाले 
व त्यानंा उपयुक् त माप्रहती प्रमळाली असे वाटले, तरी हे पुस्तक छापल्याचे साथगक झाले, असे मी 
समजेन...”यावरून माप्रहती व मनोरंजन या उदे्दशाने केला व हे िवासवणगन िकाप्रशत केले आहे. त्यांचा हा 
उदे्दश, या सप्रचत्र पत्ररूप धारण केलेल्या िवासवृत्ताने बराच प्रसद्धीस जातो, असे म्हणण्यास ित्यवाय 
राहात नाही. या दृष्टीने पान ३ वरील ‘समुद्राची शोभा’, ‘बोटीतील मौजा’ (पान ७), ‘केरो व पराप्रमदची 
माप्रहती’ (पान ११–१२), ‘रोमचे वैभव’ (पाने १७ ते २२), ‘प्रवमानाने लंडन पाहून पॅरीसला केलेला िवास’ 
(पान ५५–५६), ‘हेग शहराचे वणगन’ (पान ७१, ७२), ‘बर्मलनमधील िेक्षणीय स्थळाचें वणगन’ (पाने ७८ ते 
८०), ‘बुडापेस्ट ते लुनसगचा िवास व वणगन’ (पाने १०९, ११०, १११), ‘आल् प्स् पवगताचे वणगन’ (पाने ११५, 
११६, ११७), ‘युगे्रफाड शहर’ (पाने ११९, १२०, १२१), ही वणगने म. म. काण्याचें व त्याचं्या िवासाचे स्वच्छ 
िप्रतसबब दाखप्रवणारी आहेत. एकूण सुमारे १३७ पानाचें हे िवासवणगन आहे. 
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यातून काणे एक चौकस, िवासाला काहीसे प्रभते्र, (उदाहरणाथग, प्रवमानाचा लंडनहून पॅप्ररसला 
केलेला िवास पाहावा.) माप्रहतीवर अप्रधक लक्ष असलेले संशोधक व पपं्रडत म्हणून लक्षात येतात. प्रशवाय, 
हे व्यग्क् तमत्त्व पाश् चात्त्य प्रस्यांचे स्वातंरय प्रटपते. (पान १२८). 
 

“ईश् वर, परलोक, धमग, वगैरे बाबतींत नवीन प्रपढीत (स्ी व पुरुि दोन्ही) अगदी अनास्था सकवा 
मुळीच नाग्स्तकता प्रदसून येते. मात्र तरुण मंडळींत साम्राज्यमद कमी, सहदुस्थानसारख्या देशानंा स्वातंरय 
प्रमळावे असे म्हणणारे तरुण इंललंड व हॉलंड यासंारख्या राष्ट्रातं वाढत आहेत...” (पान १२८–१२९) 
 
असे प्रनरीक्षण त्यांनी नोंदप्रवले आहे. यात धमगिवणमनाच्या काण्यांचे दशगन होते. तसेच, त्याचं्या 
स्वातंरयवादी वृत्तीवर िकाश पडतो. युरोप पाप्रहल्यावर आपल्याकडे जाप्रतवाद प्रनपटून काढला पाप्रहजे 
(पान १३३), आपण साक्षर व्हायला पाप्रहजे (पान १२९), असे प्रनष्ट्किग ते उपसंहारात काढतात. यामध्ये 
काणे सुधारणावादी दृष्टीचे म्हणून पाहता येतात. 
 

रप्रसक काण्याचें दशगन प्रनसगगदशगनात होते; पण त्या मानाने कमी. पान ३ वरील समुद्राची शोभा 
सकवा पान ११५ वरील आल् प्स् पवगतावरील बफाचे वणगन त्याचं्या वणगनशलैीचा नमुना म्हणून सागंता येतो. 
उदाहरणाथग, 
 

“आज मी एका िचडं वाहत्या नदीचे काठी बफाची एक मोठी दरड पाप्रहली. रस्त्याचे कडेने सारखे 
बफाचे दगड सकवा शतेे असतात. सकवा रस्ताच मुळी दोन्ही बाजूला बफाच्या दरडीतून सकवा सभतीतून 
नेलेला असतो. बफग  हे चुणचुण्यासारखे पाढंरेशुभ्र व कणाकणाचें असते व हलके असते. मी त्यात अनेक 
वेळा बोट घालून पाप्रहले. ते भाताच्या राशीत पटकन् खुपसावे तसे आत प्रशरते. िथम इतके गार लागत 
नाही, त्याचे झालेले पाणीच जास्त गार लागते.” (पान ११५, आल् प्स् पवगताचे वणगन) 
 

या वणगनातील काण्याचंी शलैी रप्रसकाचीही आहे आप्रण पपं्रडताचीही आहे. उदाहरणाथग, िवासी 
रप्रसक म्हणून काण्यांना आपण पप्रहल्या सवग वाक्यातं पाहू शकतो; पण ‘िथम इतके गार लागत नाही, त्याचे 
झालेले पाणीच गार लागते’, या वाक्यात संशोधकीवृत्ती दडलेली प्रदसेल, असेच म्हणावयास हवे. 
 

साराशं, म. म. काण्याचंा हा िवासगं्रथ एका पपं्रडताचे िवासवणगन आहे, कलावंताचे नाही. वर 
नमूद केलेले वणगन शोधावे लागते. सहज सापडत नाही, असे नम्रतापूवगक म्हणावेसे वाटते. 
 
‘धुतयातूि लाल ताऱ्याकडे’ वळण्यापूवी 
 

म. म. काणे आप्रण इतर िवासगं्रथकाराचंा या कालखंडात पप्ररचय करून घेतल्यानंतर, जेव्हा 
आपण ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या िा. अनंत काणेकराचं्या िख्यात िवासगं्रथाकडे वळणार आहोत, 
त्यापूवी जरा मागे वळून पाहणे प्रहताचे, तसेच लक्षणीय ठरणार आहे. याचे कारण आपण अभ्यासासाठी 
नेमून घेतलेल्या सुमारे १३८–१३९ विांच्या कालखंडाला मागे टाकून पुढे आलो आहोत आप्रण ‘मराठीतील 
िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत. या सुमारे ५७–५८ 
विांच्या कालखंडातील लक्षणीय िवासगं्रथानंा आपण सामोरे तर गेलोच आहोत; पण इतर उल् लेखनीय 
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‘िवाससदृश’ गं्रथाचें रूपरंग या प्रवहंगमावलोकनात आपण दुरून तरी न्याहाळले आहे, असेम्हणावयास 
हरकत नाही. उदाहरणाथग, ‘तीथगयात्रा-िबधं’ हा लेलेशास्ींचा गं्रथ, इत्यादी गं्रथ पाप्रहलेच. 
 

इ. स. १८८३ ते १९०० या महत्त्वाच्या कालखंडात पप्रडता रमाबाईंचा ‘इंललंडचा िवास, भाग 
पप्रहला’ आप्रण ‘युनायटेड स्टेटस् ची लोकग्स्थती आप्रण िवासवृत्त, भाग पप्रहला’ ही दोन महत्त्वाची 
िवासवणगने आपल्या सत्त्वशील रूपाने चटकन डोळ्यातं भरतात. त्यापैंकी ‘इंललंडचा िवास’ हे 
पत्ररूपिवासवणगन तर अव्वल दजाच्या कलाकृतीचे रूप दशगप्रवते आप्रण िवासवणगनाच्या दृष्टीने याच 
भालयवान साली म्हणजे इ. स. १८८३ साली श्री. प्रवष्ट्णुभट गोडसे वरसईकर याचं्या ‘माझा िवास’ या 
िख्यात िवासवणगनपर गं्रथाची प्रनर्ममती झालेली आपण पाप्रहली. या िवासगं्रथाच्या मूळ पोतात, इप्रतहास, 
समाजशास् आप्रण चप्ररत्र याचें दाट व गडद रंग चढलेले प्रदसून आले. या रंगानंी त्याला ‘तऱ्हेवाईक’ रूप 
आलेले प्रदसते. या आगळेपणाच्या झलकेबरोबर, लोकमान्यासंारख्या राष्ट्रीय राजकारणी पुरुिाने आपला 
‘मद्रास, प्रसलोन, ब्रह्मदेश’ येथील ‘िवास’ व्याख्यानरूपात दाखप्रवला आहे. हे रूप ‘िवासवणगना’च्या 
कोशगत अथाशी जुळणारे म्हणूनही लक्षात राप्रहले. 
 

इ. स. १९०१ ते १९२० या कालखंडात िवासवणगनाचंी प्रनर्ममती होत राप्रहली. संख्या वाढली, पण 
त्याचें रूपगुण वाढलेले अगर खास वेगळे झालेले नाहीत. तरीही शुद्ध िवासिेरणेतून सौ. पावगतीबाई 
प्रचटनवीस या आपल्या पप्रतसमवेत जग प्रफरणाऱ्या भारतीय मप्रहलेने ‘आमचा जगाचा िवास’ हा िवास 
प्रलहून, िदीघग लेखरूप िवासवणगन प्रलप्रहलेले सहज लक्षात आले; आप्रण श्री. पा.ं दा. गुणे या प्रविानाचंा 
‘माझा युरोपातील िवास’ पत्ररूपाचा आश्रय घेऊन युरोपातील अनेक देशाचंी रप्रसकतेने माप्रहती पुरप्रवताना 
प्रदसला. 
 

इ. स. १९१८ पासून इ. स. १९४४ पयंत माप्रहती, ज्ञान आप्रण मनोरंजनाच्या हेतूने प्रलप्रहलेली, िा. 
गो. प्रच. भाटे याचंी िवासवृत्तमाला आपण पाप्रहली आप्रण िा. गो. प्रच. भाटे याचें कायग िवासवणगन या 
वाङ मयिकाराच्या ‘वाटचाली’वरील ‘हातखाबंा’सारखे आहे, असे प्रदसून आले. 
 

त्यानंतर, इ. स. १९२० ते १९४० या कालखंडात, साप्रहत्यसम्राट केळकराचं्या ‘प्रवलायतच्या 
बातमीपत्रां’ना आलेले राजकीय अहवालाचे स्वरूप आप्रण त्याला साप्रहग्त्यक गुणाचंी झळाळी, केळकर 
िप्रतभाशाली लेखक आहेत म्हणून, आल्याचे आपण पाप्रहले. श्री. रा. रा. प्रटकेकरानंी िवासवणगनात 
राजकीय आशयाचे दाट रंग पप्रहल्याने भरले आप्रण प्रफरस्त्याच्या भपू्रमकेतून राजकीय िवासवृत्तांची पप्रहली 
प्रनर्ममती साधली. ही प्रनर्ममती साधताना, ‘केसरी’ सारख्या वजनदार वृत्तपत्रासाठी प्रलप्रहलेली पते्रच, या 
गं्रथानंा पत्ररूप व लेखरूप करण्यास कारणीभतू झालेलीप्रदसून आली. 

श्री. ग. स. मराठे याचं्या ‘थाप्रलपीठा’ने िवासवणगनपर वाङ मयिकाराचे एक वेगळेच रूप दाखप्रवले 
आप्रण िवासवणगनाच्या रूपात पप्रहली प्रवनोदाची धारा आणून सोडण्याचे महत्त्वाचे वाङ मयीन कायग त्यानंी 
साधले. यामध्ये त्याचं्या कल्पकतेचे कौतुक करावे असे वाटल्यास नवल नव्हे. कारण या गं्रथाची मूळ दृष्टीच 
वाङ मयीन वाटावी असा हा वेगळ्या स्वरूपाचा गं्रथ मानावा लागतो. आप्रण शवेटी म. म. काणे याचें प्रफरून 
माप्रहती व मनोरंजनाच्या हेतूने प्रलप्रहलेले ‘युरोपचा िवास’ हे पत्ररूपिवासवणगन आपण आजवर पाप्रहले 
आहे. 
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या सवग महत्त्वाच्या रूपदशगनामध्ये, आपल्याला एक गोष्ट प्रनप्रश् चतपणे ध्यानात येते की, माप्रहती, 
ज्ञान, मनोरंजन हे आजवरील बऱ्याचशा िवासवणगनाचें आद्य हेतू आहेत. त्यासाठीच त्याचंी प्रनर्ममती िथमतः 
झाली आहे, आप्रण कलारूप बऱ्याच वेळा अनुिंगाने आले आहे. मुळात िवासवणगनाकडे साप्रहत्य म्हणून 
पाहण्याची दृष्टी असली तरी हेतू िभावी ठरत गेले आहेत. भाटे, काणे, गुणे याचंी िवासवणगने याचे उत्तम 
उदाहरण होय. याचे महत्त्वाचे कारण ज्या कालखंडात हे िवासवाङ मय प्रनमाण झाले, तो कालखंड 
बहुताशंी िवासाच्या दृष्टीने ‘िबोधन-युगा’चा कालखंड आहे हे प्रनप्रश् चत होय, असेच मानणे भाग आहे. 
‘िवास-वाङ मय’ आप्रण त्याची प्रनर्ममती ही कालसापेक्ष असल्याचे कारण, िवासप्रवियक सोयींशी, मुळात 
िवासकत्याच्या िवासी भपू्रमकेशी ती प्रनगप्रडत असलेली बाब आहे. तसेच, तो िवास, हा एक अप्रभव्यक् त 
करण्यासारखा अनुभव आहे असे वाटणे, हे िप्रतभावान मनाशी संललन असलेली गोष्ट आहे. नुसता िवास 
करणे वेगळे, रप्रसकतेने करणे वेगळे. िवास केला आहेच तो प्रलप्रहणे वेगळे, रप्रसकतेने माप्रहती द्यावी म्हणून 
िवास प्रलप्रहणे वेगळे; आप्रण िवास हा एक अनुभव आहे. अप्रभव्यक् त केल्याप्रशवाय राहावत नाही म्हणून 
प्रलप्रहणे वेगळे. 
 

िवास केला आहेच तो प्रलप्रहण्याच्या भपू्रमकेतून आजवरचे बरेच िवास प्रलप्रहले गेलेले या 
कालखंडात आढळतात. रा. भ. पावगी, गो. बा. जोशी याचंी उदाहरणे त्याकरता स्पष्ट आहेत. 
 

रप्रसकतेने माप्रहती द्यावी म्हणून िवास प्रलप्रहणे, हा भाग पा.ं दा. गुणे, म. म. काणे, साप्रहत्यसम्राट 
केळकर याचं्या िवासवणगनाचं्या प्रनर्ममतीत पाहता येतो. 
 

आप्रण िवास हा एक अनुभव आहे, तो अप्रभव्यक् त केल्याप्रशवाय राहावत नाही, याची पप्रहली जाण 
आपल्याला पपं्रडता रमाबाई, श्री. गोडसेभटजी, सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस आप्रण श्री. ग. स. मराठे याचं्या 
िवासलेखनातूंन िथम प्रमळते, असेच म्हटले पाप्रहजे. श्री. भाटे याचं्या इतक्या िवासवणगनपर 
वाङ मयप्रनर्ममतीत ही ‘जाण’ त्याचं्या माप्रहती, ज्ञान आप्रण मनोरंजन या हेतंूनी साफझाकोळून टाकली आहे. 
कदाप्रचत त्याचं्यातील बोधवादी व्यग्क् तमत्त्वाच्या िभावी पैलूपेक्षा कलावंताचे अंग िभावी असते तर एवढे 
िवासलेखन त्यानंी केलेही नसते, असे राहून राहून वाटते. 
 

म्हणूनच, िवासाच्या व िवासवणगनाच्या दृष्टीने ‘िबोधनयुगा’चा काल, त्या कालाने काही िमाणात 
प्रनमाण केलेले हेतू, त्याचं्यािमाणेच िप्रतभाशक् तीचा अभाव हे प्रतसरे कारणही यातील बऱ्याच िवासवणगनांचे 
रूप वृत्तातंवजा वा माप्रहतीवजा वाटण्याच्या मागे आहे असे वाटते. 
 

आप्रण या दृष्टीने इ. स. १९४० पुढे आपण िवासवणगनाच्या वाटचालीवरील एका महत्त्वाच्या 
टप्प्यावर येऊन पोहोचतो. इथून पुढे माप्रहती, ज्ञान आप्रण मनोरंजन हे हेतू िवासवणगने प्रलप्रहण्यामागे 
आहेतच, परंतु ते मागे टाकून प्रनखळ वाङ मयीन दृष्टीने प्रलप्रहलेली अनेक िवासवणगने, ‘धुक्यातून लाल 
ताऱ्याकडे’ या िख्यात गं्रथापासून सुरू होतात असे प्रदसेल. कारण या क्रापं्रतकारक गं्रथामध्ये मराठीतील 
िवासवणगनाला आपले कलात्मक रूप प्रनप्रश् चतपणे गवसले आहे, असे प्रदसून येते. यापूवीचे श्री. 
गोडसेभटजी हे अनप्रभज्ञ कलावंत वाटतात. कारण त्यानंा िवासवणगनाच्या कलात्मक रूपाची जाणीव 
होती, असे म्हणता येत नाही. सौ. प्रचटनवीस आप्रण ग. स. मराठे यानंा िवासवणगनाच्या वेगळ्या वाङ मयीन 
रूपाची पुसटशी जाणीव नक् की झालेली प्रदसेल, आप्रण पपं्रडता रमाबाई व श्री. प्रटकेकर हे िवासवृत्तातं 
देता-देता कलावंत ठरले आहेत, असे प्रदसून येईल. म्हणूनच, ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ हे िवासवणगन 
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प्रलप्रहणाऱ्या काणेकरानंा, िवासवणगन या वाङ मयिकाराची, ‘एक वेगळा लप्रलत वाङ मयिकार’ म्हणून जी 
िकिाने जाणीव झालेली रप्रसकाच्या ित्ययाला येते, ती खास लक्षणीय होय. उदाहरणाथग, लेखकाच्या 
व्यग्क् तमत्त्वामुळे िवासवणगन खास वेगळे ठरत असते त्याची जाण काणेकर खालील शब्दातं व्यक् त करतात: 
 

“...प्रवलायतचा िवास अनेकानंी केला असला, ठराप्रवक स्थळे अनेकानंी पाप्रहली असली, आप्रण 
िवासात घडणाऱ्या बहुतेक गोष्टीही सारख्याच असल्या, तरी ित्येक व्यक् तीला ित्येक वेळी काहीतरी 
प्रवप्रशष्ट असे वैयग्क् तक अनुभव येणारच. झाले तर मग! हे अनुभव काही झाले तरी वेगळे असणार आप्रण 
म्हणून वाचकानंा ते थोडेबहुत मनोरंजक आप्रण उद बोधक वाटण्याचा संभव आहे...” (‘धुक्यातून लाल 
ताऱ्याकडे’, च. आ.,पान २) 
 

यात िवासवणगनकाराचे व्यग्क् तमत्त्व व त्या व्यग्क् तमत्त्वाने घेतलेले िवासानुभव पथृक असू 
शकतात, ही जाणीव स्पष्ट रीतीने व्यक् त झाली आहे. प्रशवाय, ‘वाचक’ हा िवासवणगनाचा घटक इथे गृहीत 
धरलेला आहे, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच डॉ. मालश ेकाणेकराबंद्दल म्हणतात ते खरे वाटते. ते म्हणतात : 
 

“...िवासवृत्त म्हणजे भगूोलाची शाखा नव्हे, याची जाण आपल्याला अलीकडेच झालेली आहे. 
‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या काणेकराचं्या िवासवृत्तातंाने भगूोलप्रवियक पचंनाम्यापेक्षा 
व्यग्क् तत्वदशगनाला महत्त्व प्रदले आप्रण िवासवणगन या लेखनिकाराला लप्रलतवाङ मयाच्या के्षत्रात आणून 
सोडले...” (‘साप्रहत्यसहकार’, पान २२) 
 

म्हणून एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आपण येऊन पोहोचलो आहोत असे म्हणावयास हरकत नाही. 
‘िवासवणगन :एक वेगळा लप्रलत वाङ मयिकार होऊ शकतो’ या प्रवधानाच्या प्रनप्रश् चत अथाचा शोध या 
गं्रथापासून पुढे इ. स. १९६५ पयंत प्रनमाण झालेल्या अनेक नामवंत िवासगं्रथकाराचं्या आधारे घेता येतो. 
 

❋ 
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–१२– 
‘धुतयातूि लाल ताऱ्याकडे’ ते ‘तोकोिोमा’ 

(इ. स. १९४० ते इ. स. १९६५ या कालखंडातील प्रवासवर्णिे) 
 

‘िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा कालखंड’ असेच या कालखंडाचे वणगन 
रास्त ठरावे. याचे पप्रहले कारण या कालखंडात िवासवणगनाचं्या प्रनर्ममतीचा उच् चाकं पाहता येतो. (प्रवशिेतः 
इ. स. १९५० ते १९६५) आप्रण वाङ मयीन दृष्टीने प्रलप्रहलेली िवासवणगने आपल्या कलात्मक उंचीचा सतत 
ित्यय देताना प्रदसतात. िवासवणगन हा एक स्वतंत्र लप्रलतवाङ मयिकार आहे काय?या िश्नाचे उत्तरही 
रप्रसक अप्रधक सामर्थ्याने याच कालखंडातील िवासवणगनपर यशस्वी कलाकृतींना सामोरे जाऊन देऊ 
शकतो. 
 
नविंगमावलोकिासाठी गं्रर्ांची निवड 
 

या कालखंडात अनेक शे्रष्ठ िवासवणगनकार भेटतात आप्रण त्याचं्या िवासवणगनाचंी प्रनर्ममतीही खूप 
आहे. तेव्हा प्रवस्तारभयास्तव काही महत्त्वाच्या व ‘मैलाचे दगड’ ठरतील अशाच गं्रथाचंी प्रनवड पुढे केलेली 
आहे आप्रण प्रववेचनाची दृष्टी अप्रधक सूक्ष्म व रसोद ग्राही ठेवली आहे. या प्रनवडीतून िवासवणगन या 
लप्रलतवाङ मयिकाराची यशस्वी ‘वाटचाल’ कळावी एवढाच हेतू आहे. बाकीचे काही महत्त्वाचे 
िवासलेखक व त्याचें िवासगं्रथ उल् लेप्रखलेले आढळतील. 
 

या कालखंडात िा. काणेकराचंा मान पप्रहला. याचे कारण, ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ हे 
िवासवणगन इ. स. १९४० ला िकाप्रशत झाले आहे. म्हणून िा. काणेकराचं्या पप्ररचयाने या कालखंडाची 
सुरुवात करणे इष्ट वाटते. 
 
प्रा. अिंत कारे्करांची प्रवासवर्णिे 
 

इ. स. १९४० ते १९६५ पयंत िा. काणेकराचंी खालील िवासवणगनेिकाप्रशत झालेली आढळतात. 
 

(१) ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ इ. स. १९४०, (२) ‘आमची माती-आमचे आकाश’ इ. स. १९५०, 
(३) ‘प्रनळे डोंगर ताबंडी माती’ इ. स. १९५७, (४) ‘सोनेरी उन्हात पाचूची बेटे’ इ. स. १९५९, (५) ‘रक् ताची 
फुले’ इ. स. १९५९, (६) ‘खडक कोरतात आकाश’ इ. स. १९६४. 
 

ही िवासवणगने आपल्या अभ्यासाच्या या कालखंडाशी प्रनगप्रडत आहेत. काणेकराचें िवासलेखन 
यानंतरही चालू होते याचा पुरावा ‘गुलाबी िकाशात बोलक्या लेखण्या’ या इ. स. १९६९ च्या िवासवणगनाने 
प्रमळतो. 
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िी सवण प्रवासवर्णिेच 
 

िा. काणेकराचंी वर नमूद केलेली सवग िवासवणगने, केवळ ‘िवासवणगने’च आहेत. ते वृत्तातं नाहीत 
सकवा प्रनबधं नाहीत. या ित्येक पुस्तकाच्या नावात काव्यात्मता आहे आप्रण प्रनसगगिेमी कवी काणेकरानंी 
नेमके िदेशवैप्रशष्ट्् व तेथील प्रनसगगवैप्रशष्ट्् हेरून ती नावे प्रदली आहेत. ही परंपरा ‘तोकोनोमा’ या श्री. 
पाध्याचं्या इ. स. १९६१ च्या िवासवणगनापयंत सकवा डॉ. वसंत अवसरे याचं्या ‘लाल नदी–प्रनळे डोंगर’ या 
पुस्तकापयंत चालत आलेली प्रदसून येते. एखादा लेखक एखाद्या वाङ मयिकारावर आपला ठसा कसा 
उमटवतो याचे हे दशगन म्हणावयास हरकत नाही. या परंपरेचे मूळ अथातच ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या 
काणेकराचं्या पप्रहल्या िवासवणगनात आहे. 
 
कारे्करांच्या प्रवासवर्णिांिी व्यापलेला प्रदेश 
 

‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या काणेकराचं्या पप्रहल्या िवासवणगनाने युरोप व रप्रशया येथील िदेश 
व्यापलेला आहे. ‘आमची माती–आमचे आकाश’ यामध्ये प्रचत्रकार दलालाबंरोबर उत्तर-भारताचा केलेला 
िवास प्रचप्रत्रत झाल्याने तेथील िदेश व्यापलेला प्रदसून येतो. आप्रण ‘प्रनळे डोंगर–ताबंडी माती’ हे 
िवासवणगन व त्यात प्रचत्रकार दलालाबंरोबर केलेला दप्रक्षण-भारताचा िवास प्रचप्रत्रत झाला आहे. ‘सोनेरी 
उन्हात पाचूची बेटे’ हे िवासवणगन कोलंबो, हाँगकाँग, मलाया येथील िवास व िदेश प्रचप्रत्रत करताना 
प्रदसते. ‘रक् ताची फुले’ यामध्ये पजंाब, पेप्सू, पप्रतयाळा, प्रहमाचल, संयुक् तिातं व कोयनानगर येथील िदेश 
काणेकराचं्या सरकारी दौऱ्यामुळे प्रचप्रत्रत झालेला आहे. ‘खडक कोरतात आकाश’ हे पुस्तक अमेप्ररकेचा 
िदेश व्यापते. म्हणजेच जवळजवळ संपूणग भारत, मलाया, हाँगकाँग, कोलंबो, रप्रशया, युरोप, अमेप्ररका 
असा प्रत्रखंडात्मक िदेश या िवासवणगनानंी व्यापलेला स्पष्ट प्रदसून येतो. 
 
िावातच काव्य 
 

हा सवग िदेश काणेकरानंी मनस्वीपणे सहडून त्या त्या िदेशाची जाणवलेली वैप्रशष्ट््े नावात गोंदवून 
ठेवलेली प्रदसून येतात. यामध्ये त्याचं्या कल्पकतेचे व कलावंताचे एक वेगळेच दशगन होते. उदाहरणाथग, 
सतत धुक्यात असणारे लंडन ते ‘धुकं’ आप्रण साम्यवादी प्रवचारसरणी बाळगून आपले ओजस्वी अग्स्तत्व 
दशगप्रवणारे रप्रशयासारखे राष्ट्र ते ‘लाल तारा.’ ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ म्हणजे ‘लंडनहून रप्रशयाकडे 
िवास’ हे त्या िवासवणगनाला प्रदलेले नाव कल्पकता दशगप्रवणारे म्हणावे लागते. 
 

‘आमची माती–आमचे आकाश’ :केवढी भव्य आप्रण उदात्त कल्पना! जी लेखकाचा भारतीय सपड 
दाखप्रवते. ‘प्रनळे डोंगर–ताबंडी माती’ हे दप्रक्षण भारताचे भौगोप्रलक वैप्रशष्ट्् आहे. सोनेरी उन्हात 
पाचूसारखी चमकणारी, प्रहरव्यागार माडाचं्या राईतील समुद्रावरील बेटे–कोलंबो, मलाया, हाँगकाँग 
इत्यादी प्रचप्रत्रत झालेली आढळतात. रक् ताची फुले करून नवनवीन धरणे व योजना पजंाब आदी िातंात 
सुरू आहेत त्याचे ितीक म्हणून ‘रक् ताची फुले’ हे नावही सूचक वाटते. 
 

साराशं, या नावामध्येच काव्य असल्याची ितीती रप्रसकाला आल्याप्रशवाय राहात नाही हेच खरे. या 
दृष्टीने ‘आमची माती–आमचे आकाश’चे िास्ताप्रवक जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच ‘प्रनळे डोंगर–ताबंडी माती’ 
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या पुस्तकाचे िास्ताप्रवकही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या िवासी लेखकाची रप्रसक व रंगलोलुप दृष्टी त्यातून 
व्यक् त होते. एखाद्या नवप्रचत्रकाराच्या भािेत काणेकर म्हणतात, 
 

“...पहावं प्रतथं प्रनळे डोंगर आप्रण पायाखाली ताबंडी माती. आकाश जसं गडद प्रनळं तशीच इथली 
मातीही ताबंडीलाल. सरळ, स्वच्छ सूयगिकाशामुळे की काय, इथल्या प्रनसगाचे सवग रंग कसे ठसठशीत 
प्रदसतात. एखादा नवमतवादी प्रचत्रकार इकडची वनश्री रंगवायची असल्यास वर एक प्रनळा पट्टा, मध्ये एक 
गडद प्रहरवा आप्रण खाली एक ताबंडा पट्टा आपल्या फलकावर ओढील. म्हणून दप्रक्षण भारत म्हटलं की, 
डोळ्यापुंढं उभे राहतात प्रनळे डोंगर आप्रण ताबंडी माती!” 

(िास्ताप्रवक–‘प्रनळे डोंगर–ताबंडी माती’) 
 

अमेप्ररकन जीवनाची ितीती काणेकरानंा खालीलिमाणे येते : 
 

“शकेडो मजल्याचं्या आकाश भेदून टाकणाऱ्या न्ययूॉकग च्या शकेडो इमारती म्हणजे पायातल्या या 
ताबंसू-काळ्या गॅ्रनाइट खडकाचंीच प्रनळ्या आकाशात खुपसलेली बोटे! 
 

वास्तव भौप्रतकाची ओढ आप्रण ध्येयवादाच्या भराऱ्या यांचे चमत्काप्ररकप्रमश्रण अमेप्ररकेत प्रदसते. 
त्याचेच जणू हे ितीक आहे. डॉलर, हॉप्रलवडूचा हा िदेश, तसाच इमसगन, थोरोचाही हाच देश, म्हणून इथे 
वाटते, खडक कोरतात आकाश!” 

(‘खडक कोरतात आकाश’, प. आ.,पान ९) 
 

‘खडक कोरतात आकाश’ ही िप्रतमा भव्य आहे यात शंका नाही. 
 
दैिंनदिीचा आश्रय व तंत्रयोजिा 
 

काणेकरानंी आपल्या िवासवणगनाच्या अप्रभव्यक् तीसाठी िामुख्याने ‘दैनंप्रदनी’चा आश्रय केला आहे. 
यामध्येही त्याचं्या व्यग्क् तमत्त्वाचा रोखठोकपणा व सत्यवाप्रदत्व प्रदसून येते. याबाबत जेम्स अ ॅगेटला गुरू 
करावयाचे ठरवनू ते म्हणतात, 
 

“उगाच काहीतरी अद भतुरम्य आप्रण काव्यमय प्रलप्रहण्याचे ढोंग करून खोटा आभास प्रनमाण 
करण्यापेक्षा आपणाला मजेदार वाटणाऱ्या आपल्या दैनंप्रदनीत प्रटपून ठेवलेल्या गोष्टी त्याने तारीखवार 
जशाच्या तशा प्रदल्या आहेत. जेम्स अ ॅगेटलाच गुरू करावयाचे मी ठरप्रवले आहे.” (‘धुक्यातून लाल 
ताऱ्याकडे’च. आ. ‘प्रवलायतेच्या वाटेवर’ पान २) 
 

ही पद्धत त्यानंी ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’, ‘आमची माती–आमचे आकाश’, ‘प्रनळे डोंगर–
ताबंडी माती’, ‘सोनेरी उन्हात पाचूची बेटे’ या िवासगं्रथानंा िामुख्याने वापरलेली प्रदसून येते. पुढील दोन्ही 
गं्रथ धावत्या शलैीतलेच आहेत. त्याचं्यावर तारखा नाहीत एवढेच. धावत्या शलैीच्या तंत्राला दैनंप्रदनीचा हा 
आश्रय घेण्याचे प्रवलक्षण सामर्थ्यगवान तंत्र काणेकरानंीच प्रनमाण केले असे म्हणावयास हरकत नाही. आप्रण 
आपले त्या त्या वेळचे भावलेले िवासानुभव, िवासात त्या त्या वेळी प्रटपल्याने, त्या अनुभवात खोटेपणा व 
कृतक काव्यात्मता प्रशरण्याची भीती नाहीशी केली. या तंत्रामुळे िवासकत्याला आपल्या स्मरणशक् तीवर व 
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कल्पकतेवर भर द्यावा लागत नाही. त्याला उलट सत्याचे पाठबळ लाभते. आप्रण िवासवणगन ‘सत्य’ 
पाप्रहल्याने होते. ते ‘प्रशवम्’ आप्रण ‘सुंदरम्’ आपोआपच होत राहते! या दृष्टीने काणेकराचं्या 
िवासवणगनामंध्ये दैनंप्रदनीच्या या अप्रभव्यक् तीच्या तंत्रामुळे खास वेगळेपणा प्रनमाण झालेला प्रदसून येतो. 
 

या तंत्रामुळे िवासातील काणेकराचें िवाससंस्कार ताजेटवटवीत असतानाच प्रटपले जातात. 
त्यामुळे एका साक्षात्कारी कलावंताचे (इंिेशप्रनग्स्टक आर्मटस्ट) म्हणून जे दशगन होते, ते खास आगळेच 
होय. प्रशवाय, त्यावेळी काणेकर कसे होते, हेही पाहता येते. उदाहरणाथग, ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या 
गं्रथात रप्रशयाकडे जाण्याची काणेकराचंी ओढ लपून राहात नाही. या जहालमतवादी तरुण रक् ताच्या 
काणेकरानंा राज्यारोहणाच्या समारंभाप्रनप्रमत्तेकरून, केवळ इंललंड व युरोप पाहून घ्यायचे आहे. 
राज्यारोहणाचा वृत्तातं त्यानंी रेप्रडओवरच व प्रफल्म पाहून ऐकला वपाप्रहला आहे. “काय व्हायचे ते होवो, 
उद्या मी सोग्व्हएट बोटीवर पाय ठेवणार खरा!”(‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’, पान ७४) हा आनंद 
काणेकरानंा अप्रधक आहे. 
 

साराशं, िा. काणेकरानंी दैनंप्रदनीचे तंत्र वापरून आपल्या िवासवणगनांना एक खास वेगळे रूप 
प्रदले आहे, असे म्हणावयास मुळीच हरकत नाही. 
 
अनधक अभ्यासासाठी 
 

काणेकराचं्या अभ्यासाच्या संदभातील िवासवणगनाचंी सवगसामान्यपणे दशगनी वैप्रशष्ट््े व्यक् त 
केल्यानंतर त्याचं्या अप्रधक अभ्यासासाठी ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ आप्रण ‘आमची माती–आमचे 
आकाश’ या दोनच िवासवणगनांची प्रनवड करणे इष्ट वाटते. कारण त्या दृष्टीने या दोन पुस्तकाचंी वाङ मयीन 
यशग्स्वता िाप्रतप्रनप्रधक स्वरूपाची आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. याचे कारण पुढील िवासवणगनाचं्या 
लेखनपद्धतीत काणेकरानंी फारसा बदल केला आहे असे जाणवत नाही. 
 

या दोन िवासवणगनातं पप्रहले परदेशावरचे म्हणून प्रनवडले आहेच; पण या पुस्तकाने मराठी 
िवासवणगनाच्या वाटचालीवरील एका महत्त्वाच्या टप्प्याचे दशगन घडप्रवले आहे. आप्रण िवासवणगनकार 
म्हणून काणेकराचें नाव मराठी वाङ मयात प्रचरंजीव केले आहे. आजवरील िवासवणगनाची चचा या 
गं्रथाप्रशवाय अपुरी राहताना प्रदसेल. आप्रण कुणीही िवासवाङ मय-प्रवचारवंत या गं्रथाला डावलून पुढे जाऊ 
शकत नाही, अशी प्रकमया या िवासगं्रथाने साधली आहे. याची उदाहरणे पुढे पाहूच. 
 

दुसरा गं्रथ ‘भारतीय िवासा’चा नमुना म्हणून आपल्याला पाहता येतो आप्रण काणेकराचं्या पुढील 
िवासलेखनाची वाटचाल कशी आहे, याचे तो िप्रतप्रनप्रधत्व करताना प्रदसतो. 
 
‘धुतयातूि लाल ताऱ्याकडे’ 
 

िा. अनंत काणेकराचें इ. स. १९४० साली िकाप्रशत झालेले पुस्तक ‘दैनंप्रदनी’च्या रूपात 
प्रलप्रहलेले पप्रहले यशस्वी िवासवणगन आहे. 
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यापूवी गो. बा. जोशी याचं्या रोजप्रनशीच्या स्वरूपातील प्रखचडीवजा वृत्तातं पुरप्रवणारे िवासवणगन 
आपण पाप्रहले. ते आप्रण हे कलात्मक शुद्ध िवासवणगन यातंील फरक स्पष्ट करण्याची आवश्यकता उरत 
नाही. ही कलात्मकता या दोन्ही लेखकाचं्या मळू कलादृष्टीत आहे. ती वरवरची नाही. माझ्या संदभासाठी 
घेतलेली ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या पुस्तकाची ित, चौथी आवृत्ती आहे. ती इ. स. १९६७ ची आहे. 
यावरून या िवासवणगनाची आजची लोकप्रियताही कळूनयेते. या पुस्तकात शं. वा. प्रकलोस्कराचंी 
‘िस्तावना’ ४ ते ६ पानावंर आहे. आप्रण काणेकराचें महत्त्वाचे ‘तात्पयग’ ७ ते ९ पानावंर येते. ‘प्रवलायतेच्या 
वाटेवर’– पाने १ ते ५०, ‘लंडन’–पाने ५१ ते ७४, ‘लाल ताऱ्याकडे’–पाने ७५ ते ते १५०. आप्रण 
‘घराकडे’– पाने १५१ ते १९५ अशा ठळक चार भागात हा गं्रथ प्रवभागला आहे. 
 
प्रवास कें द्रीभूत 
 

हा गं्रथ अशा चार भागातं प्रवभागण्यामध्ये नावािमाणेच एकिकारची कलात्मकता व्यक् त होते. 
पूवीच्या आवृत्तीत मुद्दयानंा छोटी छोटी नावे होती. चौर्थ्या आवृत्तीत ती साफ काढून टाकून फक् त चार 
प्रवभागाचंी नावे कायम ठेवली आहेत. िवासवणगनाचे रोजप्रनशीचे रूप कायम राहावे म्हणून तारखा प्रशल् लक 
ठेवलेल्या प्रदसतात. लेखक गं्रथाच्या िारंभापासून शवेटपयंत म्हणजे मुंबईत पाऊल ठेवीपयंत िवासात 
आहे आप्रण िवासातील त्याला अनुभवाला आलेला ित्येक लक्षणीय क्षण धावत्या प्रचत्रमय शलैीत तो प्रटपत 
चालला आहे. िवास कें द्रीभतू ठेवनू गप्रतशील शलैीत रचलेला हा गं्रथ खास वेगळा आप्रण िवासपरच आहे 
असे जाणवल्यावाचून राहात नाही. लेखकाचा िवास मंुबईहून बोटीने लंडन आप्रण तेथून रप्रशयाकडे होतो व 
नंतर युरोपातील इतर देश लेखक आगगाडीने प्रफरलेला आहे आप्रण लेखक प्रफरून बोटीने मुंबईला आला 
आहे. ता. २२ एप्रिल १९३७ रोजी हा िवास सुरू होतो आप्रण ता. १२ जुलै १९३७ या प्रदवशी लेखक 
भारताच्या प्रकनाऱ्यावर पोहोचल्याचे शवेटच्या पान १९३ वरील पत्राने कळते. “िवासासंबधंीच्या व इतर 
प्रलखाणावर मी एवढे पैसे उभे करू शकलो.”असे काणेकर (‘तात्पयग’ पान ८ वर) िवासखचासंबधंी 
सागंतात. मराठी लेखकाच्या अप्रभमानास्पद अशा िवासिवृत्तीचे हे द्योतक आहे, असे म्हणावयास हरकत 
नाही 
 
प्रवासातील ‘कारे्कर’ 
 

हा िवास नुसता िवास नाही. मराठीतील एका िप्रतभाशाली लेखकाचा व पत्रकाराचा हा पप्रहला 
िवास आहे आप्रण या िवासाने िवासवणगनातील व्यग्क् तमत्त्वाच्या खाणीचा अगम्य आप्रण जवळजवळ पप्रहला 
शोध मराठी िवासवणगनात लागला असेच म्हटले पाप्रहजे. जवळजवळ म्हणण्याचे कारण काणेकरापूंवी 
पपं्रडता रमाबाई सकवा गोडसेभटजी याचं्यासारखे िवासवणगनातूंन अवतरणारे व्यग्क् तमत्त्व अपवाद भतू होते 
असेच मानावे लागते. ते चटकन लक्षात भरणारे नव्हते. इथे सारा मामला रोखठोक होता व आहे. म्हणूनच 
‘धुक्यातून लाल ताऱ्या’चा गौरव डॉ. मालशानंी मागील िकरणात नमूद केल्यािमाणे करता येतो. सकवा िा. 
वा. ल. कुलकणी यानंी“आमचे नेहमीचे काणेकर प्रजतके अगदी स्वच्छपणे त्याचं्या िवासलेखनातूंन िकट 
होतात प्रततके, मला वाटते, त्याचं्या दुसऱ्या कोणत्याच लेखनातून िकट होत नाहीत...”असे म्हटले आहे. 
(‘काणेकर : व्यक् ती आप्रण वाङ मय’, लेखक–वा. ल. कुलकणी, प. आ.,पान ७०) 
 

‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या पुस्तकात व्यक् त होणारे काणेकर हे खास वेगळे काणेकर आहेत. 
त्याचें व्यग्क् तमत्त्व आधुप्रनक आप्रण रप्रसक आहे. ते जुनाट नाही. म्हणजे ते पुरोगामीवृत्तीने बहरलेले आहे. 
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त्यामुळेच म. म. काण्याहूंन ते वेगळे वाटतात. या काणेकराचं्या व्यग्क् तत्वाचे अनेक पैलू सागंता येतात. 
त्यापैंकी ते ‘साहसी’ आहेत याचा पुरावा हा सवग िवासच मानता येतो. ते रप्रसक व कवी आहेत याचा पुरावा 
या गं्रथात नावापासून शवेटच्या पान १९४ वरील भारतदशगनापयंत अनेक प्रठकाणी प्रमळतो. उदाहरणाथग, 
‘समुद्राच्या पाण्याचा रंग (पान ६), ‘बेगमेच्या वयाची चौकशी’ (पान १२), ‘फ्रें च मुलीशी संवाद’ (पान ४४), 
कीट सच्या घराचे वणगन’ (पान ५३, ५४) हे नमुने पाहता येतात. तसेच, काणेकराचं्या अप्रभजात रप्रसकतेचे 
आप्रण शब्दप्रचत्रात्मक भािाशलैीचे दशगन खालील वणगनात होते : 
 

“प्रतच्या शजेारी बसलेली दुसरी मुलगी चोवीस पचंवीस–विांची असेल. लाबंसडक सोनरी 
केसाचंा मधोमध भागं पाडून केसाचंा भरदार अंबाडा प्रतने मानेवर सोडला आहे. प्रतची कातंी अत्यंत 
उज् ज्वल गौर असून प्रतचे डोळे आकाशासारखे प्रनळे आहेत. प्रतचा ित्येक अवयव रेखीव आप्रण गोंडस आहे. 
प्रनळ्या रंगाची फुले काढलेला शुभ्रसफेद फ्रॉक प्रतने घातला आहे.” (पान ८०) 
 

एखाद्या कादंबरीतल्या नाप्रयकेचे वणगन वाटावे, तसे रप्रसक काणेकरानंी हे वणगन िवासवणगनात 
साधून त्याची रसवत्ता वाढप्रवली आहे. ‘थेम्स नदीचा देखावा’ (पान ८२) व नाटके पाहण्याचे वेड, हे 
काणेकराचं्या अप्रभजात रप्रसकतेचे नमुने म्हणावे लागतील. 
 
काव्यात्मता 
 

पण त्याहून वरील पप्ररच्छेदािमाणेच ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या पुस्तकाची काव्यात्मता 
पाहावयाची असेल आप्रण िवासातील िदेश आप्रण प्रनसगग या कलावंताला कसा थरारून टाकतो हे 
पाहावयाचे असेल, तर पान ९१।९२ वरील रात्री साडेबारा वाजता काणेकरानंी कॉमरेड सशडलरबरोबर जो 
चदं्र पाप्रहला व उत्तर धु्रवाकडील मध्यरात्रीचे जे दशगन घेतले, त्याचे वणगन प्रकती ित्ययकारी उतरले आहे ते 
पाहा : 
 

“आता रात्रीचे १२–३० वाजले आहेत. ताबंडेलाल सूयगसबब नुकतेच अस्ताला गेले आहे. 
सक्षप्रतजावर दूरच दूर लाल िकाशाचा एक पट्टा पसरला आहे.यावर सफेत िकाशाचा एक पट्टा प्रदसतो 
आहे, तो धूसर होत प्रनळ्या आकाशात प्रवरून गेला आहे. एखाददुसरी चादंणी मधूनमधून कुठेतरी चमकते 
आहे. चमत्काप्ररक रक् तधूसर िकाश डेकवर पडला आहे. हीच ती पाढंरी रात्र. हेच ते खरे झालेले माझे 
स्वप्न. वातावरणात एक िकारची रम्यभीिण अद भतुता भरून राप्रहली आहे. प्रनःस्तब्धपणे बोट पुढे चालली 
आहे आप्रण एखाद्या भारून टाकलेल्या माणसािमाणे अप्रनप्रमि नेत्रानंी प्रनसगाचा हा खेळ मी पाहून घेतो 
आहे. 
 

काही वेळाने पलीकडच्या डेकवरून कशी काय गंमत प्रदसते ती पाहावयाला मी प्रतकडे गेलो, तो 
इकडल्यापेक्षाही प्रवलक्षण सौंदयाची खैरात प्रनसगग त्या बाजूला करीत आहे. सूयगसबबासारखेच ताबंडेलाल 
चदं्रसबब प्रक्षप्रतजावर आले आहे. हा बाग्ल्टक चदं्र काही चमत्काप्ररकच! याला काय म्हणावे तेच मला कळत 
नाही! आतापयंत चतुथीचा चदं्र, पौर्मणमेचा चदं्र वगैरे नाना तऱ्हेचे चदं्र मी पाप्रहले आहेत; पण हा काही 
प्रवलक्षणच िकाश आहे!कॉमरेड सशडलर रप्रशयन शतेकरी बाया बांधतात तसले एक रंगीबेरंगी ताबंडे 
फडके डोक्याला बाधूंन एखाद्या वेडावलेल्या माणसासारखी या चमत्काप्ररक चदं्राकडे पाहात उभी आहे. 
चदं्र प्रदसतोच आहे तसा. एखादे ताबंडेलाल कसलगड वाकडेप्रतकडे फुटावे तसा चदं्र प्रदसतो आहे. तो धड 
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गोल नाही, धड अधगचदं्र नाही, की धड चदं्रकोरीसारखाही नाही! काही वाकडाप्रतकडाच त्याचा आकार 
झाला आहे! 
 

“Look at the moon, How funny she looks!”प्रशडलर म्हणते, 
“She looks like er...er” 

मला काहीच सुचेना. 
“She is crazy!”सशडलर म्हणते. 
“Crazy! That’s the word!”मी एकदम उद गारलो. 
“Crazy!खरोखरच Crazy!वेडावलेला, माथे प्रफरलेला तो चदं्र प्रदसत होता! चदं्राचा आप्रण 

चदं्रिकाशाचा मानवी मनावर काही प्रवलक्षण वेडावनू टाकणारा पप्ररणाम होतो असे मानसशास्ज्ञ म्हणतात. 
साध्या चदं्राचा जर असा पप्ररणाम होतो, तर या वेडावलेल्या चदं्राचा मानवी मनावर काय पप्ररणाम होईल? 
या वेडावलेल्या बाग्ल्टकचदं्राच्या चमत्काप्ररक रक् तधूसर िकाशात उभ्या राप्रहलेल्या माणसाचे जर डोके 
प्रठकाणावर राप्रहले, तर मी म्हणेन, तो माणूस नव्हे!” 

(‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’, च. आ. पाने ९१, ९२) 
 

एक िवासवणगनकार कलावंत म्हणून काणेकराचें हे या पुस्तकातील अत्युच् च दशगन. यातील 
काव्यात्मता खास लक्षणीय आप्रण कलावंत म्हणून अप्रलप् तताही वाखाणण्यासारखी. प्रनसगगदशगन एक्ाचे 
आप्रण रप्रसक िवासी मैप्रत्रणीबरोबरचे. रंगसंवेदन आप्रण आकाराची जाणीव दृष्ट लागेल इतकी प्रवलक्षण 
सामर्थ्याची. काणेकरानंा या पुस्तकाने अमर केले त्याचे कारण या जाप्रणवेच्या पातळीवर जाऊन त्यानंी 
प्रनसगाचा असा ित्यय बऱ्याच प्रठकाणी रेखाटला आहे. त्या चदं्राच्या दशगनाबरोबर प्रमस सशडलरचे ‘ताबंडे 
फडके डोक्याला बाधंलेले’ शब्दप्रचत्रही उत्कृष्ट रीतीने साकार होऊन उठते. वाचकाला असा अनुभव 
आताच आपण ित्यक्ष अनुभवतो आहोत असे वाटते. 
 

मराठी िवासवणगनातं पूवी असे काही फारसे सापडत नसे. काणेकराचं्या या िवासवणगनात ते 
पप्रहल्याने इतक्या लोभसपणे सापडले. आप्रण िवासवणगनाला रसाद्रगता आली, काव्यात्मतेची पातळी 
लाभली, असे म्हणता येईल. 
 
प्रदेशप्रत्ययातील कारे्कर 
 

या पातळीचे दशगन आपल्याला त्याचं्या लंडन, रप्रशया व इतर देश याचं्या दशगनातून, प्रक्रया–
िप्रतप्रक्रयात्मक रीतीने घडते. इंललंड पाप्रहल्यावर थरारलेले काणेकर पान ४५ वर या दृष्टीने पाहता येतात. 
या लंडनच्या वणगनात मनस्वी व स्वातंरयवादी काणेकरांचे जे दशगन घडते, ते अपूवग आहे. इंललंड पाहून 
आपली िप्रतप्रक्रया इतक्या जहालपणे फारच थोड्या लेखकानंी नोंदवली आहे. शवेटच्या आमच्यावर 
डौलाने राज्य करणाऱ्या इंग्रजाचंा हाच का इंललंड देश!’ या वाक्यात तत्कालीन तरुण व क्रापं्रतकारक 
भारतीय मनाची िप्रतप्रक्रयाच काणेकर व्यक् त करतात, असे म्हणावयास हरकत नाही. “या आप्रण अशाच 
िकारच्या प्रवचाराचं्या धंुदीत मी इंललंडच्या प्रकनाऱ्यावर पाय ठेवला.”या वाक्यात एका मनस्वी भारतीय 
तरुणाचे स्वग्प् नल व उमदे प्रचत्र उभे राहते. 
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यािमाणेच रप्रशयाच्या दशगनात (पान १०५, १२३, १४० व १४५ वर) काणेकरानंा चागंले पाहता येते. 
पान १४५/१४६ वर ते म्हणतात: 
 

“...रप्रशयाच्या डोळे प्रदपवनू टाकणाऱ्या उत्किाचे ते भव्य दशगन पाहून मला हेवा वाटला असे नव्हे, 
पण माझ्या गरीब सहदुस्थानची मला अप्रतशय तीव्रतेने आठवण झाली. माझा देशही असाच अफाट आप्रण 
प्रवस्तीणग आहे. आमची भमूीही इतकीच सकवा याहूनही सुपीक आहे. आप्रण प्रतची खप्रनज संपत्तीही इतकीच 
प्रवपुल आहे. मग या रप्रशयन गाइडिमाणे आमच्या उत्किाची रसभप्ररत वणगने करण्याची संधी आम्हाला 
प्रमळणार तरी केव्हा?ती केव्हातरी प्रमळेलच अशी मला खात्री वाटते. पण रप्रशयाचे हे वैभव पाहून तो प्रवलंब 
मात्र मला असह् होतो.” (पान १४५/१४६) 
 

यात काणेकराचंा भारतीय सपड, भारतभक् ती, आशावाद व पुरोगामी प्रवचारसरणी उत्कटतेने व्यक् त 
झालेली स्पष्ट प्रदसून येते. आज काणेकरानंी ‘रक् ताची फुले’ हे िवासवणगन भारताच्या या िगप्रतदशगक 
आलेखावंरच रचलेले आहे. या दृष्टीने काणेकर हे खरोखरच भालयवान लेखक आहेत. त्याचंा आशावाद 
खरा ठरला आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 
मािवतावादी कारे्कर 
 

या िवासाचे तात्पयग सागंताना काणेकर म्हणतात,”या िवासाने मला दोन धडे प्रशकवले : एक, 
परृ्थ्वी वाटोळी आहे आप्रण दोन, माणुसकी सवगत्र सारखीच आहे!” (पान ८) 
 

या वाक्यात त्यांचा थोर मानवतावाद प्रसद्ध होतोच, पण या िवासात काणेकराचें लक्ष हमालापासून 
कस्टमऑप्रफसरपयंत प्रखळलेले आहे असे प्रदसेल. िवासात त्यानंा भेटलेल्या आपल्या िवासी प्रमत्राचंी 
त्यानंी काढलेली छोटी-छोटी शब्दप्रचते्र लेखकाच्या माणूसप्रिय स्वभावावर, पयायाने मानवतावादावर खूप 
िकाश टाकून जातात या दृष्टीने प्रम. महंमूद जफ्फर आप्रण त्याचंी पत्नी, तुकी जोडपे व त्याचंी छोटी मुले, 
म्हैसुरी मुलींचे दुकटे, म. म. काणे, श्री. लाड, गाधंीजींवरील इंग्रजी संभािण करणारी प्रभत्री इंग्रज आई व 
मुलगी, इटाप्रलयन नोकर, तसेच,”Live, Love, and laugh!That is my philosophy.”म्हणून सागंणारा व 
िवासी पोरींशी दारू प्रपऊन मजा लुटणारा इंग्ललश ऑप्रफसर, मॅक्लॉव्हड, प्रमस सशडलर, प्रमग्स्कल म्हातारा 
रॅफे याचंी शब्दप्रचते्र हे या िवासवणगनाचे एक खास प्रवलोभनीय अंग आहे. आप्रण या दृष्टीने माणूसप्रिय 
काणेकर म्हणून आपण त्याचं्याकडे सहज पाहू शकतो. यापूवीच्या िवासवणगनातूंन िवासात भेटलेल्या 
माणसानंा, िदेशापुढे, माप्रहती व वृत्तान्त देण्यापुढे खूपच कमी वाव प्रमळालेला होता काणेकरानंी तो िथम 
प्रदला. या दृष्टीने माणुसकीचे िदशगन करणारा जमालशटे व म्हैसुरी दुक्ा मुलींची शब्दप्रचते्र करुणरसाचा 
साक्षात्कार घडप्रवतात. आप्रण काणेकराचं्या मानवतावादी वृत्तीवर िकाश पडतो. 
 
पत्रकार आनर् राजकारर्ी 
 

काणेकर पत्रकार आप्रण राजकारणी असल्याचे आपल्याला या सवगच पुस्तकातंील राजकीय 
मतावंरून प्रदसून येते. या दृष्टीने काणेकराचें राजकीय प्रनरीक्षण सूक्ष्म व स्वच्छ आहे. पाश् चात्त्य देशात 
राजकारण हा प्रविय इटाप्रलयन झाडूवाल्यालासुद्धा प्रकती समजतो हे ‘सलामी’च्या उदाहरणावरून 
दाखप्रवलेले प्रदसते (पान ९). 
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वृत्तपत्राशंी त्याचंा स्पष्ट संबधं पान २८ वर आला आहेच. “...आम्ही पोप्रलसचे लोक आहोत आप्रण 
काणेकर नावाचा एक भयंकर मनुष्ट्य तुमच्याकडे राहतो आहे; त्याच्यावर आज कॉरोनेशनचा प्रदवस 
असल्याने आम्हाला सक् त नजरठेवायची आहे...”असे चाफेकरानंा सागंणाऱ्या पोप्रलसाचं्या 
प्रनवेदनावरून“बलाढ्य प्रब्रप्रटश सरकारला स्कॉटलंडयाडगची दोन माणसे माझ्यामागे ठेवण्याइतका 
महत्त्वाचा माणूस मी वाटतो तर!”या काणेकराचं्या उद गारात याचे सार आले आहे, असे म्हणावयास 
हरकत नाही. प्रशवाय, गाधंीजींवरील इंग्रज आई-मुलीचे संभािण (पान ५८) व“...तुम्ही सवग सहदुस्थानी 
लोक जर एकाच वेळी थुंकला तर साऱ्या इंग्रज लोकांना बुडवनू टाकाल!...” (पान ८४) हे कॉमरेड 
स्टीनचे उत्िेक्षात्मक वाक्य राजकीय उपहासात्मक मत व्यक् त करणारे आप्रण ना्मयता दशगप्रवणारे 
वाटते. त्याचं्या सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक् तीने रप्रशयात प्रभकारी असल्याचा संभव नोंदप्रवला आहेच. (पान १४). 
तसेच, 
 

“हातात घ्यायची ती गोष्ट उत्कृष्टच करावयाची या जमगन लोकाचं्या सुिप्रसद्ध तत्त्वािमाणे त्यानंी हा 
कालवा जणूकाय एखाद्या प्रचत्रातल्या कालव्यािमाणे आखून खोदून काढला आहे. जवळजवळ छप्पन्न मैल 
हा कालवा लाबं आहे असे म्हणतात.” (पान ८८) असा जमगनाचंा स्वभाव कील कालव्याच्या प्रनप्रमत्ताने 
काणेकर सहज सागंून जातात. 
 
बिुश्रुतता 
 

साराशं, काणेकराचंा राजकारणी स्वभाव एखाद्या पत्रकारािमाणे वृत्तान्तही पुरप्रवतो. पण हा 
वृत्तान्त बोचणारा नसतो, हे प्रवशिे असते. आप्रण अशा या वृत्तान्तामधून काणेकर बहुशु्रत असल्याचा ित्यय 
प्रमळतो. उदाहरणाथग, वरील जमगनाचंा स्वभाव, रप्रशयनानंा सौंदयगसृष्टी नसणे (पान १०२), रप्रशयन 
शहरातील स्केअर (पान १०४, १०५), सहदू आप्रण अरब यातंील फरक (पान ९२), ‘Land of the midnight 
sun’ या थेम्सच्या कादंबरीतील वणगनाची माप्रहती (पान ९०), फ्रान्सच्या स्वातंरय, समता आप्रण बधुंता या 
तत्त्वाचंा उल् लेख (पान १७२), अशी अनेक उदाहरणे काणेकराचं्या बहुशु्रततेची साक्ष पटवून जातात. मी वर 
म्हटल्यािमाणे ही माप्रहती सहज ओघात येऊन जाते. मुद्दाम द्यावी म्हणून प्रदली जात नाही. काणेकराचं्या 
‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या िवासवणगनापूवी बहुताशंी िवासवणगने या माप्रहतीसाठीच खास प्रलप्रहली 
जात. उदाहरणाथग, श्री. न. सच. केळकर सकवा गुणे व काणेकराबंरोबरच िवास करणारे म. म. काणे याचंी 
उदाहरणे यासाठी स्पष्ट आहेत. 
 

साराशं, काणेकराचंी ही बहुशु्रतता, हा त्याचंा एक सुंदर गुण आहे. आप्रण तो या िवासवणगनात 
सभ्यतेने व्यक् त झाला आहे. िवासवणगनातला ‘मी’ हा या प्रठकाणी खऱ्या अथाने सभ्यतेची वाटचाल करतो. 
तो डोळ्यातं भरण्याची वा खुपण्याची शक्यता फार फार कमी आहे असे म्हणता येते. 
 
कारे्करांचे संभाषर्चातुयण 
 

या पुस्तकातील काणेकर मोठे गग्प्पष्ट गृहस्थ आहेत. त्याचंा हा गग्प्पष्ट सकवा बोलका स्वभाव न 
बोलणाऱ्याला बोलके करतो; आप्रण त्याचं्याशी बोलणाऱ्या सहिवाशाचे काणेकर सहज शब्दप्रचत्र रेखाटून 
टाकतात. या दृष्टीने काणेकर माणसात रमणारे माणूस आहेत. माणसाला बोलका करण्याची त्याचं्यापाशी 
जी संभािणकला आहे सकवा चातुयग आहे, ते चातुयग प्रवलक्षण आहे. त्यामुळे त्याचं्याशी झालेल्या छो्ा 
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छो्ा भािणातूंन त्यानंी आपल्या िवासवणगनानंा ना्मयतेचा प्रवलक्षण रंग चढप्रवलेला प्रदसून येतो. या 
संवादातूंन काणेकराचंा हजरजबाबीपणा आप्रण रोखठोकपणाही ित्ययाला येतो. प्रकत्येक वेळा काणेकर 
स्वतःच स्वतःशीही जे बोलून जातात, तेही प्रकती पप्ररणामकारक असते! या दृष्टीने हे पुस्तक सहज चाळले 
तरी अनेक प्रठकाणी अनेक िकारचे संवाद येतात. उदाहरणाथग, पान २६ वरील प्रधप्पाड अरब व त्याचे 
टॅक्सीवाल्याशी झालेले संभािण व त्यावेळचे राणाचे वाक्य, इटाप्रलयन वाटाड्या अप्रधकारी व संभािण 
(पान ३७), हातगाडीवर सॅण्डप्रवच प्रवकणारा व सहदी नाणे मागणारा मुलगा (पान ४०–४१), पान ५८ 
वरील गाधंीजींप्रवियी इंग्रज आई व मुलीचा संवाद, चाफेकर व पोप्रलसाचंा संवाद (पान ६०), पान ७८–७९ 
वरील मॅक्लॉव्हडशी झालेले बोलणे, पान ९१–९२ वरील प्रमस सशडलरशी झालेले बोलणे, पान १२२ वरील 
रप्रशयन गाईड मुलगी, स्वतःशीच पुटपुटणे, पान १३० वरील ‘रेप्रजस्यरू’शी झालेला संवाद, पान १५३, 
१५४, १५५ वरील आल्फे्रड बानामन हा गोप्रष्टवेल्हाळ मुलगा व काणेकरानंी त्याला बोलके करणे, अशी 
अनेक उदाहरणे काणेकराचं्या बोलक्या स्वभावावर िकाश टाकणारी वाटतील आप्रण त्याचं्या 
संभािणचातुयाची साक्ष पटप्रवणारी प्रदसतील. त्यामुळे या िवासवृत्ताला ना्मयतेचे सुंदर रंग चढू 
शकतात. काणेकर हजरजबाबी, रोखठोक स्वभावाचे असल्याचा पुरावा, या वरील उदाहरणावंरून प्रसद्ध 
होतोच; पण पान ९१ वर काणेकर म्हणतात,“नाना प्रवियावंर आमच्या गोष्टी चाललेल्या आहेत. एक 
अमेप्ररकन मुलगी म्हणते, ‘फ्रें च तरुण मोठ्या गरम रक् ताचे बुवा! एखाद्या मुलीची ओळख होऊन पाच 
प्रमप्रनटे झाली नाहीत तोच एकदम ते प्रतच्यावर िेम करू लागतात!’” 
 

आमचा रॅफे मोठा प्रमग्स्कल म्हातारा आहे. माझ्याकडे प्रतरप्या डोळ्याने पाहात तो म्हणतो,”फ्रें च 
तरुणापेंक्षाही या सहदी पोराचें रक् त फार गरम! अभ्यासाला म्हणून इललंडला येतात आप्रण हा ंहा ं म्हणता 
आमच्या पोरी उठवतात...” 
 

“इंललंड आमच ंसगळं उठवतं, तेव्हा प्रनदान तुमच्या पोरी तरी आम्हाला उठव ूद्या!”मी म्हणालो. 
 

या उताऱ्यात काणेकर संवादकुशल; हजरजबाबी व रोखठोक स्वभावाचे आहेत याचा पुरावा 
प्रमळतो. 
 
खाजगी व्यक्ततत्वाची नकिार व नविोदनिर्ममती 
 

वरील उताऱ्यात काणेकराचं्या पुरुिी व खाजगी स्वभावाची जी धार सकवा पैलू व्यक् त होतो, त्याने 
या पुस्तकाची रंगत प्रवशिेच वाढलेली आहे. काणेकर हे देखणे, उमद्या स्वभावाचे तरुण आप्रण आधुप्रनक 
व्यग्क् तमत्त्वाचे रुबाबदार गृहस्थ आहेत याचा पुरावा आपल्याला या गं्रथात सहज प्रमळतो. 
 

या दृष्टीने वरील उतारा पाहता येतोच, पण (१) लेप्रटश मुलीशी झालेला संवाद, त्यातूंन ते तुकग  
आहेत असा प्रतचा झालेला समज, त्याचे कारण श्री. काणेकराचंी लाबंसडक बोटे हे प्रतने सापं्रगतलेले लक्षण 
(पान १७१), (२)“You have sun in your skin’ असे म्हणत खरोखरच काही युरोप्रपयन तरुणी आमच्या 
पीतश्यामल कातडीचा अक्षरशः हेवा करतात!” (पान ९०), (३) काणेकराचें खरे वय तीस–एकतीस 
असताना ते अठरा–वीस विांचेच आहे असे समजणारे िवासीप्रमत्र (पान १५६), आप्रण (४) बेगमेच्या 
वयाची चौकशी (पान १२), हे सारे या पुस्तकातील काणेकराचें खाजगी व्यग्क् तत्व दाखप्रवणारे व काही नमग 
प्रवनोद साधणारे िसंग म्हणता येतात. 
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लेखक व िाट्रनसक 
 

तसेच, काणेकर हे एक लेखक व ना्रप्रसक आहेत, हा खास उल् लेखही खाजगी स्वरूपाचा 
असून काणेकरानंा कीट स, शॉ, टॉलस्टॉय याचं्याबद्दल खूप आदर आहे, हे त्यानंी घेतलेल्या त्याचं्या 
घराचं्या भावातग दशगनावंरून प्रदसून येईल. या दृष्टीने पान ५३–५४, ‘प्रम. माँटेलय ूस्लेटरची मुलाखत’ पान 
७१–७२ वर पाहता येते. ‘वरेरकराचं्या नाटकाचा उल् लेख’ (पान ९५), ‘अलेक्झाडंर कुप्रिनचे स्वागत’ 
(पान ११७), ‘कलावंताच्या बाबतीतले रप्रशयन सरकारचे धोरण व चचा’ (पान १२७), ‘टॉलस्टॉयच्या 
घराचे वणगन’ (पान १३६, १३७), ‘मराठी वाङ मयातील काही प्रवचारिवाह’ यावरील मराठी स्पीसकग 
युप्रनयनतफे झालेले भािण व त्यावरील ‘डेली स्केच’ मधील ‘अप्रभिाय’ (पान ५५/५६) हे सवग िसंगोल् लेख 
काणेकराचं्या खास साप्रहग्त्यक जीवनाची खाजगी प्रकनार सागंणारे वाटतील. 
 

साराशं, ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या पुस्तकात काणेकर िवासाच्या प्रनप्रमत्ताने नाना तऱ्हानंी 
व्यक् त होतात व व्यक् त होताना िदेश व िवास यातं प्रमसळून व्यक् त होतात आप्रण तरीही कलात्मक तटस्था 
जाणवत राहते. त्यामुळे एका अपूवग िवासवणगनपर कलाकृतीचा दजा ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या 
त्याचं्यागं्रथाला येऊन जातो असे म्हटल्यास वावगे ठरत नाही. आचायग अरयाचं्या भािेत,“‘धुक्यातून लाल 
ताऱ्याकडे’ हे त्याचें िवासवणगन मराठी साप्रहत्यात तरी अपूवग आहे.” (‘काणेकर : व्यक् ती आप्रण वाङ मय’, 
प. आ.,पान १२२) यात शंका राहत नाही. कारण, या िवासगं्रथाने आशय आप्रण अप्रभव्यक् ती या 
दोन्हींबाबतची अप्रभन्नतेची एकिकारची कलात्मक क्रातंी साधली आप्रण भौगोप्रलक, ऐप्रतहाप्रसक, सामाप्रजक 
माप्रहतीसाठीच िवासलेखन न करता ‘कलेसाठी कला’ या न्यायानेही ते करता येते हे दाखप्रवले. पुढील 
िवासवणगनानंा एक अप्रभजात कलात्मक दृष्टी प्रदली आप्रण आपल्या उमद्या, अप्रभजात रप्रसकदृष्टीने व 
आधुप्रनक व्यग्क् तमत्त्वाने एक वेगळेपणा साधला, असेच म्हणणे अप्रधक रास्त आहे. या पुस्तकाने तत्कालीन 
आधुप्रनक व्यग्क् तमत्त्वाच्या तरुण भारतीय मनाचें, इंललंड व रप्रशया याबंद्दलचे कुतूहल जागृत केले आप्रण 
काणेकरासंप्रहत त्या त्या देशाचें वाङ मयीन प्रचत्र रेखाटले गेले असेच म्हटले पाप्रहजे. 
 
‘आमची माती-आमचे आकाश’ 
 

‘आमची माती – आमचे आकाश’, इ. स. १९५०, हे दुसरे िवासवणगन िा. काणेकरानंी प्रचत्रकार 
दलालाबंरोबर केलेल्या उत्तर-भारताच्या िवासावर आधाप्ररत असे सप्रचत्र िवासवणगन आहे. ‘प्रनव्वळ 
आनंदासाठीच िवास’ व त्याचे प्रचत्रण करावे हा िमुख हेतू काणेकराचंी िवासप्रवियक अप्रभजात कलादृष्टी 
व्यक् त करतो आप्रण या दृष्टीने या पुस्तकाचे िास्ताप्रवक मोठे बोलके आहे : 
 

“...पण वेगवेगळी माती आप्रण वेगवेगळे आकाश पाहण्याचा आनंद लुटण्याकरता आम्ही भटकलो; 
आप्रण दीड प्रदवसाचं्या मुक् कामात इप्रतहासाचा व्यासंग करण्याच ं सकवा साडेतीन प्रदवसातं आप्रदवासींच्या 
जीवनाचा सखोल अभ्यास करण्याच ं धाडस आम्ही केलं नाही. टागेंवाल्यानंी सापं्रगतलेले समाजशास्ाचे 
प्रसद्धान्त आप्रण हमालानंी प्रदलेलं इप्रतहासाच ं ज्ञान आम्हाला फारच मनोरंजक वाटलं. त्या आनंदाचा 
पुसटता अनुभव जरी वाचणाराला प्रमळाला तरी खूप झालं असं मी समजेन...” 
 

काणेकराचंा िवासवणगनकार म्हणून साप्रहत्यके्षत्रात िवास होईपयंत या िास्ताप्रवकात व्यक्त 
झालेली प्रनखळ कलादृष्टी फारच दुमीळ होती. काणेकरांची पुढील सवग िवासवणगने याच कलात्मक दृष्टीने 
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व रप्रसकतेने प्रलप्रहलेली आहेत. उत्तर भारताचा िवास, प्रचत्रकार दलाल या रप्रसक प्रमत्राबरोबर त्यानंी 
साकार केला आहे. या पुस्तकातील श्री. दलालाचंी प्रचते्र खूप बोलकी आप्रण या पुस्तकाच्या सौंदयात भर 
टाकणारी ठरतात. त्यामुळे ‘सप्रचत्र िवासवणगन’ असेच या गं्रथाचे दशगनी वैप्रशष्ट्् ध्यानात येते. 
 
दैिंनदिीचे रूप : प्रवास व प्रदेश 
 

या िवासवणगनात िा. काणेकरानंी दैनंप्रदनीच्या तंत्राचा समथगपणे वापर केला आहे. १० माचग १९४९ 
ला हा िवास सुरू होतो आप्रण २७ एप्रिल १९४९ ला मप्रहना-दीड मप्रहन्याचा हा िवास मुंबईला परत 
आल्यावर, मुंबईची माती व मुंबईचे आकाश पाहात संपवला आहे. 
 

या िवासात काणेकर अहमदाबाद, साबरमती, अबपूहाड, मेवाड, उदयपूर, अजमेर, जयपूर, 
आग्रा, प्रदल् ली, अमृतसर, पजंाब, हप्ररिार, हृिीकेश, डेहराडून, मसुरी, अलाहाबाद, सारनाथ, बनारस, 
गया व कलकत्ता इत्यादी प्रठकाणानंा धावती भेट देत प्रफरले आहेत आप्रण आपल्या धावत्या शलैीत प्रजथे 
प्रतथे त्यानंा काही वेगळेपणा आढळला, तो आपल्या समथगशलैीत त्यानंी प्रचतारलेला प्रदसतो. हा वेगळेपणा 
स्थळाचंा, माणसाचंा, प्रनसगाचा, पक्ष्याचंा कोणताही असो; पक्ष्याच्या दृष्टीने ‘स्वगगप्रवहंगम’ वणगन पाहता येते 
(पान २१९–२२०) सकवा ‘अप्रवस्मरणीय मारवाडी रात्री’ला प्रदव्यावर धडपडणाऱ्या पाकोळीची िप्रतमा 
वापरून केलेले वणगन पाहावे. काणेकराचं्या काव्यात्म िप्रतभेचे दशगन प्रतथे होऊन जाईल यात संशयच नाही. 
 

अशा वणगनातूंन काणेकराचंी एक प्रवप्रशष्ट कलादृष्टी आप्रण रप्रसकता ित्ययाला येत राहते. 
िवासातील गप्रतशील आशयाला गप्रतशील भािा लाभलेली प्रदसून येते आप्रण त्याचं्या काव्यात्म 
व्यग्क् तमत्त्वाचे दशगन याही गं्रथात अनेक जागी होत राहते. 
 

या पुस्तकातील काणेकर आपल्या मातीशी इमान राखणारे आप्रण आपल्या आकाशाचा प्रनळा रंग 
धारण करून िवास करणारे कलावंत लेखक वाटतात. या पुस्तकात काणेकरानंा अप्रभजातवृत्तीचे प्रखलाडू 
िवासी व उत्तर-भारताच्या िाचीन व अवाचीन संस्कृतीचे प्रवशिे प्रटपणारे म्हणूनही पाहता येतात. या दृष्टीने 
‘ताजमहाल’चे सवग वणगन पाहता येते (पाने १०३ ते १०९). 
 
निसगण व प्रदेशप्रत्यय 
 

या पुस्तकातील िदेशित्यय प्रकती ित्ययकाप्ररतेने प्रटपला आहे, त्याचे दशगन खालील 
उदाहरणावंरून प्रदसून येईल. 
 

भकास ‘साबरमती आश्रम’ (पान ३ ते ६) भकासतेच्या ित्ययकाप्ररतेने प्रचतारला आहे. 
 

सन् सेट पॉईंट : ‘अबपूहाड’ (पाने १६, १७) हा वेगळा ‘सनसेट’ काणेकर खालीलिमाणे प्रचप्रत्रत 
करतात. 
 

“...पण अबचू्या सन् सेट पॉईंटवरून दरीच्या पलीकडल्या त्या प्रक्षप्रतजावरहोणारा हा सूयास्त 
काही अजबच! नासरगी, ताबंडे, सोनेरी रंग आकाशात मुळीच प्रदसत नाहीत. सूयग स्वच्छ पाढंऱ्या रुपेरी 
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रंगाचा प्रदसतो. हा चदं्र कशावरून नव्हे, असा िश्न कुणी प्रवचारल्यास त्याला उत्तर देता येणार नाही. 
त्याच्याकडे पाहात राप्रहले की ही रुपेरी तबकडी गरगर गरगर जागच्या जागी प्रफरते आहे असा भास होतो. 
पाहणाराचं्या दृप्रष्टभ्रमाचा हा िकार असेल, पण प्रदसते ते असे. काही क्षणानंी या रुपेरी तबकडीच्या मागे 
अनेक काळ्या तबकड्या आकाशभर प्रफरताना प्रदसतात. डोळे प्रमचकावले तर या तबकड्या आकाशभर 
अप्रधकच पसरलेल्या प्रदसतात. वरवर काळ्या आप्रण खाली प्रक्षप्रतजाकडे जमत चाललेल्या काळोखात 
पाढंऱ्या तबकड्या प्रफरताना प्रदसतात. शवेटचा क्षण, सकप्रचत काळवंडलेल्या प्रक्षप्रतजाच्या कडेवर सूयगसबब 
येऊन ठेपले आहे. सबबाची खालची बाजू सकप्रचत ताबंसू प्रदसू लागली. क्षणाधात ती नासरगी झाली आप्रण 
सबधं सूयगसबब अस्पष्ट होत होत नाहीसे झाले.” 
 

या अबचू्या सूयास्तदशगनातून ‘चादंरात’ कार कवी काणेकराचंी िप्रतमादशी समथग भािाशलैी 
ित्ययाला येते. प्रनसगाचा सकवा िदेशित्ययाचा पुरावा प्रमळून जातो. नेमकी हीच वेगळी दृष्टी, काणेकर सवग 
गं्रथभर बाळगतात आप्रण आपले प्रनरीक्षण वेगळे असल्याचा पुरावा देतात. यासाठी ‘अप्रवस्मरणीय मारवाडी 
रात्र’ (पाने ३७ ते ३९), ‘प्रचतोडगडचा थरारून टाकणारा इप्रतहास’ (पाने ५५ ते ६३) ‘ताजमहालचे वणगन’ 
(पान १०३, १०९), ‘फाळणीच्या जखमाचें वण’ (पान १३३, १३४), ‘माणसे अन्याय फारच सहन करतात’ 
(पान १७८, १७९), ‘िेतयात्रा आप्रण वरात’ (पान १९६), ‘प्रववेकानंदांचा बेलूर मठ’ (पाने २०९ ते २११), 
‘म्युप्रझयममधील अद भतु स्वगगप्रवहंगम’ (पान २१९–२२०), ही वणगने सहज पाहता येतात. 
 
प्रवासातली मार्से व त्यांची शबदनचते्र 
 

काणेकराचंा हा िवास त्याचं्या व्यग्क् तमत्त्वाचे मागील पुस्तकापेक्षा फारसे वेगळे दशगन घडप्रवतो असे 
नाही. पण ‘आमची माती- आमचे आकाश’ पाहण्यात प्रनप्रश् चत आनंद आहे हे पटप्रवतो. 
 

या मातीतील भारतीय माणसेही माणसे म्हणून हेरण्यात काणेकर तरबेज आहेत. यामागे त्याचंा 
मानवतावादी दृप्रष्टकोण सहज पटून जातो. या माणसाचंी धावत्या शलैीतील शब्दप्रचते्र हा या पुस्तकाचा 
खास लक्षणीय प्रवशिे आहे. लेखकाच्या माणूसप्रिय स्वभावाचे ते प्रनदशगक मानता येते. काणेकरानंा िवासात 
भेटलेला वाटाड्या, टागेंवाला, नोकर अशा सामान्य माणसातं अप्रधक रस असल्याचेही प्रदसून येते. 
उदाहरणाथग, ‘गेमानदास’ (पाने १७, १८, १९, ३०), ‘जैन साधू कुमुदप्रवजयससहजी’ (पाने २६, २७, २८), 
‘केप्रशया व त्याची बायको’ (पान २८, २९), ‘रामचदंर’ (पान ३२, ३३), ‘वेसटगरूमचा अटेंडंट’ (पान ३८), 
‘डॉ. सग्च् चदानंद शुक् ल’ (पान ७९), ‘बालभक् त महमद हुसेन’, (पाने ८३, ८४, ८५), ‘वाटाड्या प्रम. पॉल’ 
(पाने १००, १०१, १०२), ‘मसुरीचा कोळसेवाला’ (पान १६५), ‘प्रशप्रशर बहादुरी’, (पान २२१, २२२). 
 

शब्दप्रचत्रात्मक शलैीने रंगप्रवलेल्या अशा माणसामंुळे या िवासवणगनाला अप्रधक वाङ मयीन सौंदयग 
िाप् त झालेले प्रदसते. आप्रण श्री. दलालाचं्या रेखाप्रचत्रामंुळे त्याचंा प्रजवंतपणा वाढतो आहे हे कुणाही 
रप्रसकास कबलू करावे लागेल. 
 

साराशं, ‘आमची माती – आमचे आकाश’ हे काणेकराचें पुस्तक उत्तर भारताचा धावता िदेशित्यय 
घडप्रवणारे एक यशस्वी िवासवणगन आहे. हा िवास त्यानंी अहमदाबाद, अब ूया मागाने केल्याने त्यात एक 
िकारचा वेगळेपणा आला आहे. 
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या पुस्तकाची गप्रतशील भािाशलैी, िवास कें द्रीभतू ठेवला जाणे व िदेशप्रवशिेाचंा ित्यय, यामंुळे 
या पुस्तकाची रंगत गं्रथाच्या शवेटच्या पानापयंत वाढत गेलेली प्रदसेल. प्रवशिे म्हणजे जे जाणवले तेच 
प्रचप्रत्रत झाल्याने व नेमके ममग हेरीत त्या िसंगाचे प्रचत्रण केल्याने या पुस्तकात तपप्रशलाला बरीच काटछाट 
बसते आप्रण त्याची कलात्मकता वाढते. याउलट, िा. भा्ानंी याच िवासवणगनासाठी अनेक पुस्तके 
प्रलप्रहली असती असे वाटून जाते. 
 
‘प्रवासवर्णिा’च्या वाटचालीवरील पनिला दीपस्तंभ 
 

िा. अनंत काणेकर याचं्या दोन्ही िवासवणगनांचा अप्रधक पप्ररचय करून घेतल्यावर त्यांचे 
थोडक्यात मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. इ. स. १९४० ते १९६९ पयंत आपल्या काव्यात्म व िप्रतभाशाली 
लेखनाने िा. अनंत काणेकरानंी िवासवणगनकार म्हणून, आपले एक वेगळे स्थान प्रनमाण केले आहे, याचा 
पुरावा प्रमळतो. हे लेखन मुळापासून अव्याहत चालू असल्याने, त्याचं्या िवासलेखनप्रवियक कायाचा गौरव 
‘िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या वाटचालीवरील पप्रहला दीपस्तंभ’ म्हणून करावासा वाटतो. कारण वर 
नमूद केलेल्या डॉ. मालश े याचं्या प्रवधानातून“...िवासवणगन या लेखनिकाराला लप्रलतवाङ मयाच्या 
के्षत्रात आणून सोडले...”ते िामुख्याने काणेकरानंीच. या गौरवाच्या दृष्टीने िा. वा. ल. कुळकणी, श्री. 
िभाकर पाध्ये, श्री. प्रव. स. खाडेंकर, आचायग अते्र या शे्रष्ठींनी ‘काणेकर : व्यक् ती आप्रण वाङ मय’ या 
पुस्तकात काणेकराचंा िवास व त्याचें िवासलेखन याबद्दलचे जे गौरवोद गार काढले आहेत ते साथग 
वाटतात. 
 

श्री. पु. ल. देशपाडें यानंी“मराठीत िवासवणगन हा वाङ मयिकार बराच काळ भगूोलाचे 
पाठ्यपुस्तक आप्रण िवासी खात्याची मागगदर्मशका समिमाणात खलून तयार करीत असत! वरसईकर 
गोडशाचंा ‘बडंातला िवास’ सकवा िा. अनंत काणेकराचें ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ यासंारखी िवासवणगने 
अपवादरूपच होती...”असे म्हटले आहे. (‘लाल नदी-प्रनळे डोंगर’, प. आ. पान ७) 
 

डॉ. अ. ना. देशपाडें म्हणतात, “मराठीतील िवासवृत्तलेखन आधुप्रनक अप्रभरुचीच्या प्रदशनेे 
वाटचाल करू लागल्याची स्पष्ट प्रचन्हे िा. अनंत काणेकराचं्या ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ (१९४३) व 
‘आमची माती–आमचे आकाश’ (१९५०) या पुस्तकातं उमटलेली आहेत...” (‘आधुप्रनक मराठी 
वाङ मयाचा इप्रतहास’, प. आ, ि. ९, भाग २, पान ७२२–७२३) 
 

तसेच, “‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ हे मराठीतील केवळ एक ठळक िवासवणगन नाही. तो मैलाचा 
दगड आहे. एक महत्त्वाचा टप्पा आहे,”असे श्री. काप्रशनाथ पोतदार यानंी म्हटले आहे. (‘मनोहर’ अंक, 
प्रडसें. १९६०, पान २३) 
 

साराशं, िा. अनंत काणेकर हे ‘िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या वाटचालीवरील पप्रहले 
दीपस्तंभ’ होत. 
 
 
 
 



 
अनुक्रम 

कालेलकरांची प्रवासवर्णिे 
 

सुमारे इ. स. १९३८ पासून आजतागायत, िा. अनंत काणेकरािंमाणेच, आपली िवासवणगने 
आपल्या खास शलैीत प्रलप्रहणारे काका कालेलकर, ‘मराठीतील िवासवणगनपर वाङ मयिकाराच्या 
वाटचालीवरील दुसरे एक दीपस्तंभच होत.’असे प्रवधान करता येईल काकासाहेबांचे मूळ लेखन 
गुजराथीतून व सहदीतून बरेच झाले आप्रण थोडेसे मराठीतून झाले आहे. परंतु काकाचं्या या लेखनाला, 
मराठी रूप चढप्रवणारे कथाकार वामन चोरघडे, भाऊ धमाप्रधकारी, माधव सावंत, िेमा कंटक आप्रण नरेश 
मंत्री हे समथग अनुवादक असल्याने, या सवग िवासवणगनानंा मूळ आशयाचे जसेच्या तसे रंग चढलेले आहेत, 
अशी कबुली काका जागोजाग देतात. उदाहरणाथग, ज्या ‘जीवनलीले’चा आपण खोल प्रवचार करणार 
आहोत, त्याच्या मराठी अनुवादाबद्दल काका म्हणतात, “...या सत्तर िकरणातंील केवळ सहा िकरणे मी 
स्वतः मराठीत प्रलप्रहलेली आहेत त्यावरून वाचकाचंी खात्री होईल की, माझ्या मूळ प्रलखाणात आप्रण श्री. 
नरेश मंत्रींच्या भािातंरात शलैीभेद मुळीच नाही. म्हणून हे सवग प्रलखाण माझेच मराठी प्रलखाण आहे, असे 
मानावयास हरकत नसावी...” (‘जीवनलीला’, पान ८) 
 

श्री. कालेलकराचें खालील िवासगं्रथ मराठीत आलेले आहेत : 
 

(१) ‘लोकमाता’ अथात ‘भारतविातील नद्याचें वणगन’ (इ. स. १९३८), (२) ‘प्रहमालयातील 
िवास’ (इ. स. १९३९), (३) ‘आमच्या देशाचे दशगन’ (इ. स. १९४३), (४) ‘भग्क् त-कुसुमे’ (इ. स. १९४४), 
(५) ‘लाटाचें ताडंव’ (इ. स. १९४५), (६) ‘जीवनलीला’ (इ. स. १९५८), (७) ‘भारत-दशगन’ (खंड १ ते 
४)(इ. स. १९६१ ते १९६६). 
 

या सवग गं्रथाचं्या आधारे, श्री. काकासाहेब कालेलकराचं्या समथग िवासलेखनाची कल्पना येईल 
आप्रण शवेटच्या इ. स. १९६६ ‘भारतदशगना’च्या खंड चारवरून त्याचें िवासलेखन सतत २८–३० विे चालू 
आहे, असा पुरावा प्रमळतो. 
 
प्रवासपे्ररर्ा 
 

या सवगच लेखनाचा खास प्रवशिे म्हणजे राष्ट्रवादाच्या िेरणेतून हे लेखन घडले आहे. ही 
िवासवणगने भारतदेशाची संस्कृती व आत्माच जणू बोलून दाखप्रवतात, असे म्हटल्यास अप्रतशयोक् तीचा दोि 
येऊ नये. काका आपल्या या िवासलेखनाबद्दल म्हणतात, “माझी भारत-िवासाची वणगने ही केवळ 
साप्रहत्यप्रवलास नसून भारत-भक् तीचा व पूजेचा तो एक िकार आहे...” (‘जीवनलीला’, पान ११) अशा 
भारताच्या पूजेतून काकानंी अव्वल दजाची िवासवणगनपर साप्रहत्यप्रनर्ममतीही साधली आहे. कारण 
स्वचप्ररत्रात भारतभक् तीची दीक्षा त्यानंी पप्रहल्याने घेतली आहे. त्याचा पप्ररपाक त्याचं्या सवगच लेखनात 
उतरला आहे. काका आपल्या िवासाबद्दल म्हणतात, ‘ईश् वराच्या कृपेने मला सहदुस्थानच्या ह्ा देवभमूीत 
अश्वमेध यज्ञाच्या घोड्यािमाणे मनसोक् त प्रफरण्याची संधी प्रमळाली आहे. जरी कॅमेरा कधी बरोबर नव्हता 
तरी कलाप्रपपासू डोळ्यानंी प्रकतीतरी प्रचते्र स्मरणाच्या पेटीत कशीबशी खच् चून भरून ठेवलेली आहेत. 
कोणी प्रलप्रहणारे भेटले आप्रण प्ररकामपण हाती लागले म्हणजे एखादे प्रचत्र रुज ूकरावे आप्रण वेळ संपला 
म्हणजे स्मरणाच्या कुपीला पुन्हा बचू लावून द्यावे, असे मी करीत आलो आहे...” (‘आमच्या देशाचे दशगन’, 
िस्तावना, पान २) 



 
अनुक्रम 

छोटे काव्यात्म प्रवासलेख 
 

या दृष्टीने काकानंी आयुष्ट्यभर केलेल्या अशा भारतीय िवासाची प्रचते्र त्याचं्या िवासवणगनानंा 
कलारूप देण्यास कारणीभतू ठरली आहेत, असे प्रदसेल. त्याचं्या ग्रथरूप िवासवणगनातंील जवळजवळ 
सवगच वणगने, छो्ा काव्यात्म िवासलेखानंी बहरलेली असून, त्यात एकिकारची प्रवप्रवधता प्रदसून येते. 
एक िवासवणगन दुसऱ्यासारखे वाटेलच असे नाही. त्यामुळे त्याचंी गोडी अशी वाढते की, काकानंी वर 
म्हटल्यािमाणे, त्याचं्या स्मरणावर प्रशल्प झालेले प्रचत्र-प्रवश् व खाली उतरत असावे. हे प्रचत्रही दुसऱ्या वेळी 
रंगरूप पालटून हजर होताना प्रदसेल. उदाहरणाथग, १२, १३, १४ हे ‘जीवनलीले’तील ‘जोगच्या 
धबधब्याचे’ वणगन पाहता येते. हीवणगने तीनदा तीन िकारानंी केलेली प्रदसतील. एका स्थळाचा अनेकदा 
कसा ित्यय येऊ शकतो हे पाहणे मनोरंजक ठरावे. 
 
‘जीविलीले’चाच खोल नवचार का? 
 

‘जीवनलीला’ हा कालेलकराचंा िख्यात िवासवणगनपर गं्रथ, त्याचं्या ‘िवासलेखना’चे जास्तीत 
जास्त िमाणात िप्रतप्रनप्रधत्व करतो आहे असे स्पष्ट प्रदसेल. म्हणून श्री. कालेलकराचंा एक शे्रष्ठ 
िवासलेखक म्हणून प्रवचार करताना ‘जीवनलीले’चा खोल प्रवचार पुढे केला आहे. याचे दुसरे कारण, ही 
‘जीवनलीला’ भारतातील नद–नद्या, िपात, तलाव, सरोवर, समुद्र, आदींची सनातन ‘जीवनलीला’ आहे. 
तीच मुळी िवासकत्याच्या लेखनाचा ‘ित्यय’ ठरली आहे. त्यामुळे िवासवणगनात प्रचप्रत्रत होणाऱ्या िदेशाची 
व्याप् ती ही प्रकती मोठी असू शकेल याची कल्पना येते. प्रतसरे कारण, हा िचडं गं्रथ वर नमूद केलेल्या 
गं्रथातूंन पूवीच िकाप्रशत झालेल्या अनेक िवासलेखाचंा सगं्रह आहे. चौथे कारण, साप्रहत्य अ कॅाडेमीने एका 
िाप्रतप्रनप्रधक भारतीय साप्रहत्य संस्थेने, भारतातील िमुख भािातं अनुवाप्रदत करण्यासाठी तो प्रनवडला 
आहे. आप्रण पाचवे कारण, या गं्रथाचा काल हा काकासाहेब कालेलकराचं्या िवासलेखनाची िौढावस्था 
सुचवीत असून, मराठीतील िवासलेखनाला याच कालखंडात एक वाङ मयिकार म्हणून प्रनप्रश् चत रंगरूप 
आलेल्याचा हा एक पुरावाही ठरतो. 
 
‘जीविलीले’ची स्वरूप–ओळख 
 

हा िख्यात िवासवणगनपर गं्रथ ७० िकरणाचंा असून सूचीसप्रहत सुमारे ४१६ पानाचंा आहे. यात 
पान ७ व ८ वर ‘मावंदे’ आले आहे. ‘लोकमाताचंी जीवनलीला’ (पाने ११ ते १७), ‘सप्ररता-संस्कृती’ (पाने 
१८ ते २०), ‘नदी मुखेनैव समुद्रम् आप्रवशते’ (पान २१, २२), ‘उपस्थान’ (पाने २३ ते २८) अशी रचना 
असून ‘सखी मातंडी’ हे पप्रहले िकरण पान १ वर प्रफरून सुरू होते. शवेटचे ‘अणगवाचे आमंत्रण’ हे िकरण 
क्र. ७० चे पान २९८ वर सुरू होऊन पान ३०५ वर संपते. ३०६ व ३०७ पानावंर ‘अनुबधं’ आला आहे. पुढे 
प्रतथूनच अभ्यासपूरक टीपा सुरू होतात व त्या ३९२ पानावर संपतात. आप्रण शवेटी ३९३ पानावरून सुरू 
होणारी सूची ४१६ पानावर संपते. प्रववेचक टीपांनी व या सूचीने काकासाहेबाचं्या अभ्यासकाचंी प्रनप्रश् चतपणे 
चागंली सोय साधते. 
 
 
 
 



 
अनुक्रम 

प्रवासकत्याची प्रवासनवषयक व्यापक भूनमका 
 

‘जीवनलीला’ हा गं्रथ व त्याची ‘मावंदे’ आदी िास्ताप्रवके हा या गं्रथाला जोडण्यात आलेला भाग 
काकासाहेबाचं्या िवासवणगनामागील हेतू, िेरणा व उदे्दशयाबंद्दलची ताप्रत्त्वक बठैक कथन करणारा म्हणून 
अत्यंत महत्त्वाचा आहे. काकासाहेबांचा अभ्यास करणाऱ्या ित्येक अभ्यासकाला यातून त्याचंी 
िवासलेखनामागील व्यापक व ताप्रत्त्वक भपू्रमका सहज कळून येईल आप्रण प्रतला लाभलेली सौंदयगदृष्टीची 
जोडही प्रदसेल. उदाहरणाथग, ‘मावंदे’ मध्ये पान ८ वर काका म्हणतात, “...भारतीय संस्कृतीचे िप्रतसबब या 
‘जीवनलीले’त पडलेले वाचकानंा प्रदसून येईल असा प्रवश् वास वाटतो.”ते खरे आहे. आप्रण त्या दृष्टीने ही 
पुरातन भारतीय संस्कृतीत रुजलेल्या आजच्या पुरुिाची अद्ययावत ‘जीवनलीला’ आहे,असेच म्हणावयास 
हरकत नाही. 

 
“...पूवगजाचं्या भक् तीने, पण नव्या दृष्टीने गंगेसारख्या अनेक नद्याचंी आप्रण जीवनिवाहाचंी यात्रा 

केल्यानंतर आप्रण सहदी, गुजराथी वगैरे भािाचंी समाराधना केल्यानंतर मराठीच्या घरी येऊन हे मावंदे 
करण्याची संधी प्रमळत आहे...”याचा त्यांना झालेला आनंद साथग वाटतो. 
 

यामध्ये लोकमाता नद्यानंा, जोगसारख्या धबधब्यानंा, समुद्राला सकवा ‘तेरदाळ’च्या 
‘मृगजळा’लासुद्धा शब्दरूप आलेले प्रदसून येते. याबद्दलची ताप्रत्त्वक भपू्रमका सागंताना काका म्हणतात 
:“...या पाण्याच्या दशगनाचा आनंद ज्यात थलथल तुडंुब भरला आहे, अशीच वणगने या संग्रहात एकप्रत्रत 
केली आहेत...” (पान १५) परंतु, “...मानप्रसकसृष्टी, कल्पनासृष्टी आप्रण मायावी सृष्टी हीसुद्धा पार्मथव 
सृष्टीिमाणे सृष्टी तर खरीच, म्हणून माणसाचं्या डोळ्यांना व मृगाचं्या डोळ्यानंा जे पाण्यासारखे भासते 
आप्रण ज्याचा िवाह या दोघानंा आकर्मित करतो, ते जरी िाणवाय ूव उदजनवायमूधून उत्पन्न झालेले नसले 
तरी त्याला ‘जीवनलीले’त स्थान असलेच पाप्रहजे, असा प्रवचार करून, लहानपणी िवास करताना 
पाप्रहलेल्या ‘तेरदाळच्या मृगजळा’चासुद्धा येथे अंतभाव केला आहे...”असे कालेलकर म्हणतात. (पान 
१५) 
 

‘पाणी’ म्हणजे ‘जीवन’ होय. आप्रण जीवनाच्या अंती मरून राख झाल्यावर ती राख पाण्यात जाते व 
पुन्हा पाणीरूप ‘जीवन’ बनते. पचंमहाभतूाचंा हा महत्त्वाचा घटक जीवनाची ितीती अप्रधक देतो. त्या दृष्टीने 
आपल्या देशाच्या संस्कृतीतील नद्याचें महत्त्व काय?आपली भारतीय संस्कृती ही ‘सप्ररता–संस्कृती’ कशी 
आहे? ‘सागरे सवग तीथाप्रण’ हे वचन काय सागंते?या सवांबद्दलचा ताप्रत्त्वक प्रववेचनाचा भाग, ‘लोकमाताचंी 
जीवनलीला’, ‘सप्ररता–संस्कृती’ व ‘उपस्थान’ अशा िास्ताप्रवकातूंन आला आहे. श्री. काकासाहेब 
कालेलकराचंी िवासवणगन करण्यामागील भपू्रमका प्रकती व्यापक व प्रनप्रश् चत दृप्रष्टकोणातून चाललेली असते 
हे इथे पाहता येते. या प्रवचारातून व सचतनातून लेखकही िवासवणगन या वाङ मयिकाराकडे प्रकती सखोल, 
साप्रहग्त्यक व जीवनवादीदृष्टीने पाहतो हे कळतेआप्रण िवासवणगन या वाङ मयिकाराची एक िगल्भ 
लप्रलतवाङ मयिकार या नात्याने चाललेली यशस्वी ‘वाटचाल’ कळायला मदत होते. उदाहरणाथग, “एक 
एक नदी म्हणजे संस्कृतीचा एक एक िवाह” (पान २०), “नदी ही जगातील िथम िवासी होय” (पान 
२१). 
 

“...जीवनाचे ितीक अशी ही नदी येते कोठून आप्रण जाते कोठे? शून्यातून येते आप्रण अनंतात 
सामावनू जाते. शून्य म्हणजे अत्यल्प, सूक्ष्म पण िबळ; आप्रण अनंत म्हणजे प्रवशाल आप्रण शातं. शून्य आप्रण 



 
अनुक्रम 

अनंत दोन्ही सारखेच गूढ आहेत. (दोन्ही अमर आहेत.) दोन्ही एकच आहेत. शून्यातून अनंत ही सनातन 
लीला आहे. कौसल्या सकवा देवकीच्या िेमात सामावून जाण्यासाठी जसे परब्रह्माने बालरूप धारण केले, 
त्यािमाणे कारुण्याने िेप्ररत होऊन अनंत आपण होऊन शून्यरूप धारण करून आपल्यापुढे उभे ठाकते. 
जसजशी आपली आकलनशक् ती वाढत जाते तसतसा या शून्याचा प्रवकास होतो. आप्रण स्वतःचाच 
प्रवकासवेग सहन न झाल्याने मयादा ओलाडूंन सकवा तोडून ते अनंत बनते. सबदूचा ससधू बनतो. 
 

“मानवी जीवनाचेसुद्धा असेच आहे. व्यक् तीमधून कुटंुब, कुटंुबातून जात, जातीतून राष्ट्र, राष्ट्रातून 
मानवता, आप्रण मानवतेतून भमूा प्रवश् व, असा हृदयातील भावनाचंा प्रवकास होत जातो. स्वभािेिारा िथम 
आपण आपल्या स्वजनांचे हृदय ओळखू लागतो आप्रण शवेटी अशिे प्रवश् वाचे आकलन करू शकतो. 
गावातून िातं, िातंातूंन देश आप्रण देशातूंन प्रवश् व असा आपल्या ‘स्व’चा प्रवकास करून आपण ‘सवग’मध्ये 
सामावनू जातो. 
 

नदीचा आप्रण जीवनाचा क्रम सारखाच आहे...” (‘जीवनलीला’, पान २२ काकाचंी सचतनशीलता 
केवढी थोर आहे हे या िास्ताप्रवकात प्रदसते. पुढील सवग पुस्तकातं या सचतनशीलतेच्या छटा वाचकाला 
आकृष्ट करून टाकतात. 
 

कालेलकरानंीच म्हटल्यािमाणे, 
 

“...मी नम्रपणे एवढेच म्हणेन की, मी िवासाला प्रनघालो म्हणजे केवळ पायानंी आप्रण डोळ्यानंी 
िवास करीत नसतो. चालणाऱ्याचे पाय चालतात. वेदांत म्हटले आहे की, त्याचे भालयही चालते, आप्रण 
माझा अनुभव असा आहे की चालणाऱ्याचे डोकेही भरधाव चालू लागते. मात्र पायािंमाणे एकाच प्रदशनेे 
चालण्याचे बधंन त्याला नसते...” (‘प्रहमालयातील िवास’, पान २) 
 

हे त्याचं्यासारख्या िवाशाच्या बाबतीत सत्य आहे. ‘जीवनलीले’तील अप्रधक उदाहरणे पाहता 
येतीलच. या दृष्टीने िवासलेखन म्हणजे भारतभक् तीचा, त्याच्या पूजेचा एक िकार आहे, असे मानणारे 
कालेलकर, ‘भारतीय स्मशान’ हाही ‘िवासवणगना’चा प्रविय आहे असे ‘उपस्थान’या िास्ताप्रवकाच्या २८ 
व्या पानावर सुचप्रवतात. कारण ‘स्मशाना’तील िवास हा जीवनाचा शवेटचा िवाससंपवायचे प्रठकाण, असे 
त्यानंा वाटते. ते याबाबत म्हणून जातात, “...ज्यात मला शवेटी पोचवावयाचे आहे ते एक स्मशान सोडून 
बाकी सवग स्मशानाचें वणगन करण्याची इच्छा आहे.” (उपस्थान, पान २८) 
 

या सवग प्रववेचनावरून ‘जीवनलीला’काराचंी िवासवणगनप्रवियक व्यापक व ताप्रत्त्वक भपू्रमका स्पष्ट 
कळते. ही भपू्रमकाच त्याचंा िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या वाटचालीवरील एक मोठा दीपस्तंभ, असा 
गौरव करायला लावते यात संशय नाही. 
 

या पुस्तकातील ‘सागर–साप्ररतेचा संगम’, ‘िथम समुद्रदशगन’, ‘गोकणाची यात्रा’, ‘तेरदाळचे 
मृगजळ’, ‘ऋप्रिकुल्येचे क्षमापन’, ‘विागान’ हे काकानंी स्वतः प्रलप्रहलेले मराठीतील सहा िवासलेख 
आहेत. बाकीची वणगने म्हणजे सहदी व िामुख्याने गुजराथीवरून नरेश मंत्रींनी केलेले अनुवाद आहेत. 
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मोराच्या नपसाऱ्यावरील डोळे 
 

‘जीवनलीले’तील छोटे छोटे िवासलेख म्हणजे जणू मोराच्या प्रपसाऱ्यावरील दृष्टी खेचून घेणारे 
डोळेच होत, असे रप्रसकाला वाटेल. कारण यातील एक एक छोटा लेख म्हणजे एक संपूणग छोटी 
कलाकृती, असे रूप (यातील) बऱ्याच लेखानंा आलेले प्रदसेल. यासाठी ‘सखी माकंडी’(पान १ ते ३), 
‘कृष्ट्णेची संस्मरणे’ (पान ३ ते ७), ‘यमुना राणी’ (पाने १७ ते २१), ‘दप्रक्षणगंगा गोदावरी’ (पाने २६ ते ३४), 
‘जोगचा धबधबा’ (पाने ३९ ते ५७), ‘उभयान्वयी नमगदा’ (पाने ७६ ते ८३), ‘धुवाँधार’(पाने १९२ ते १९७), 
‘विागान’ (पान २३९ ते २४३), ‘दप्रक्षणेच्या टोकास’ (पाने २५५ ते २६६), ‘अणगवाचे आमंत्रण’ (पाने २९८ ते 
३०५) ही उदाहरणे पाहता येतील. 
 

या पुस्तकातील बहुतेक छोटे छोटे िवासलेख म्हणजे ित्येकी एक संपूणग कलाकृती ठरावी अशा 
लायकीचे आहेत. आप्रण त्यानंी ‘जीवनलीले’ला मोराचा प्रपसारा असावा तसे बनवले आहे. या पुस्तकातील 
‘शतेकरी नदी घटिभा’, ‘प्रबहारची गंडकी’, ‘गयेची फल्ग’ू या पुस्तकातं रूप नसलेली सामान्य िकरणे 
मानता येतात. तसेच, या पुस्तकातील छो्ात छोटा लेख ‘शतेकरी नदी घटिभा’ हा सुमारे ११ ओळींचा 
आहे. त्याला पूणगत्व आलेले नाही. हे लेख सुमारे इ. स. १९२८ पासून तो. इ. स. १९५७ पयंत प्रलप्रहलेले 
प्रदसतात. 
 

यशस्वी िवासलेखातील ‘परशुराम कंुड’, ‘गोकणाची यात्रा’ या लेखानंा िवासकथेचे रूप चढते. 
‘सावगभौम भरती-ओहोटी’ हा लेख िवासपर सचतप्रनका आहे. तसेच, ‘दप्रक्षणेच्या टोकास’, ‘विागान’, व 
‘धुवाँधार’ व ‘जोगचा धबधबा’ हे लेख लेखकाचा प्रनसगगसाक्षात्कार वणगन करणारे अिप्रतम शलैीदशगक लेख 
आहेत. हे सवगच लेख िदेशाचं्या व स्थलाचं्या वणगनानंी बपं्रदस्त आहेत, असे जाणवत राहते. 
 

प्रवशिे म्हणजे या सवगच लेखानंा काकासाहेबाचं्या ित्यक्ष िवासाचा कणा आहे; आप्रण काकासाहेब 
आप्रण त्याचंा वण्यगप्रविय एकजीव झालेले प्रदसून येतात. त्यामुळे एका थोर कवीची तादात्म्यता व ताटस्र्थ्य 
याचंा ित्यय एकाच वेळी येतो. 
 

‘सखी–मातंडी’ ही सखीसारखी लेखकाशी प्रहतगुज साधते. याचे कारण लेखक प्रनसगावर मानवी 
भावभावनाचंा आरोप करतो. हा आरोप करण्याचे कौशल्य प्रजथे प्रतथे प्रदसते, ते कप्रविप्रतभेचे प्रनदशगक 
मानणे भाग आहे. 
 
‘जीविलीले’तील ‘कालेलकर’ 
 

या दृष्टीने ‘जीवनलीले’तील कालेलकराचें दशगन हा या पुस्तकाचा सवात मोठा प्रवलोभनीय प्रवशिे 
होय. कालेलकराचं्या व्यग्क् तमत्त्वाची पाळेमुळे भारतीय संस्कृतीच्या खोलवर गेलेल्या प्रवचारधनावर 
पोसलेली आहेत. आप्रण ती प्रततकीच अवाचीन संस्कृतीची पडछाया दाखप्रवतात. एखाद्या वटवृक्षाला 
पारंब्या फुटाव्या आप्रण त्याचंाच प्रफरून िचडं वटवृक्ष व्हावा, तसे हे व्यग्क् तमत्त्व याही पुस्तकात सतत 
जाणवते. त्यामुळे कालेलकराचं्या व्यग्क् तमत्त्वाचे प्रवप्रवध पैलू थोडक्यात पाहणे मनोरंजक ठरते. 
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एक रनसक वैष्र्व आनर् द्रिा कवी 
 

कालेलकराचं्या व्यग्क् तमत्त्वाचे ‘एक रप्रसक वैष्ट्णव आप्रण द्रष्टा कवी’ म्हणून िभावी पैलू 
‘जीवनलीले’त अनेक प्रठकाणी व्यक् त होतात. त्याचें व्यग्क् तमत्त्व प्रवश् वाकार जाप्रणवेने भारलेल्या रप्रसक 
वैष्ट्णवाचे आप्रण द्रष्ट््ा कवीचे आहे, याची जाणीव त्यांनी या ‘जीवनलीला’ गं्रथाच्या प्रनर्ममतीनेच करून 
प्रदली आहे, एरवी भारतीय माती, भारतीय रेती, नद, नद्या, िपात, दगड, पाने, फुले, टेकड्या, झाडे, 
बधंारे, मृगजळ, वावटळ, तारे हे प्रविय त्यांनी शब्दरूपात सजीव केले नसते. यातही सौंदयग शोधणे हे 
सामान्य िप्रतभेचे काम नव्हे. ही िप्रतमा द्रष्ट््ा कवीचीच होय, असे म्हणणे भाग पडते. या दृष्टीने काकानंी 
या पुस्तकात ‘तेरदाळचे मृगजळ’ पान १७२ वर शब्दरूपात सजीव केलेले आपण पाप्रहलेच. पण पान २७३ 
वरील शब्दरूप केलेली ‘वावटळ’ पाहण्यासारखी आहे. ‘वावटळी’ला धूमकेतूिमाणे चारी बाजूस वाऱ्याच्या 
शपे्ा असतात.’या वाक्यात ‘धुमकेतू’ सुद्धा कळून जातो. ‘ताऱ्याचंा आकाशप्रवलास’ (पान १६३, २५४, 
२६२, २८३), ‘वज्रकाय पािाणांना भेदून जाणारे पाणी व प्रववर’ (पान २३२, २३३), ‘सहस्धारा’ (पान 
२२६, २२७), ‘बेझवाड्यातील कृष्ट्णानदीवरचा बाधं’ (पान २०९), ‘धुवाँधार’ (पान १९५) ही सवग वणगने त्या 
दृष्टीने पाहता येतात. ‘प्रनशीथ-यात्रा’ (पान१९०) वर काका म्हणतात, 
 

“एका जलसबदूत िचडं सूयग िप्रतसबप्रबत होऊ शकतो,”हे प्रनरीक्षणद्रष्ट््ा कवीचे आप्रण ‘एका 
दीक्षामंत्राने युगायुगाचे अज्ञान दूर करता येते’ हे म्हणणे िेप्रिताचे वाटू शकते. खुद्द श्री. कालेलकराचं्या 
बाबतीत याचा रप्रसकाला अनेकदा ित्यय येईल, यात संशय नाही. 
 
रेतीचे वर्णि 
 

काकानंी रेतीचे वणगन कसे केले आहे पाहा : 
 

“पहाता पहाता आम्ही त्या बेटावर जाऊन पोचलो. आप्रण सप्रलल-प्रवहार सोडून आम्ही प्रसकता-
प्रवहाराला िारंभ केला. चकाकणारी रेती, चकाकणाऱ्या पाण्याहून काही कमी आनंददायक नव्हती...येथे 
नुसती अक्षणु्ण रेतीच पसरलेली आहे... जर कसली प्रनशाणी असेल तर वाऱ्याच्या लहरींचीच. गंगेच्या 
लाटामंुळेच जे नक्षीकाम वाळूवर उमटते ते पुसून टाकण्याचा खेळ लहरी वारा कसे करीत असतो त्याचे 
िात्यप्रक्षक येथे पाहावयास प्रमळत होते. शाळेत जाणारी मुले थकून झोपी गेली असावीत आप्रण त्याचं्या 
वह्ापा्ा पुस्तकाबंरोबर अस्ताव्यस्त पसरलेल्या असाव्यात तशीच रेतीवरची नक्षी प्रदसत होती. कुठे कुठे 
लहरी वाऱ्याचे प्रलखाण आढळून येई, तर कुठे कुठे स्वरप्रलपी वाळूत अंप्रकत झालेली असे. त्यात आपली 
मानवी पावले उमटवायचे अगदी प्रजवावर आले, पण रेतीचे कुरकुरीत पोपडे जेव्हा पाऊल पडून मोडत 
तेव्हा पापड खाल्ल्यासारखा आनंद होई. पावलाचंा हा आनंद साऱ्या शरीराने ओळखला आप्रण त्याला वाटू 
लागले की मुसळािमाणे ताठ चालण्यात पुरेशी मौज नाही. ‘All rights reserved’ चा दावा करणारे एखादे 
गाढव येथे नव्हते, म्हणून आम्ही प्रनःशंकपणे रेतीत लोळण्याचा मनसुबा केला. पण दुदैवाने या बाबतीत 
सवांचे एकमत होऊ शकले नाही...” (पान १६१–१६२) 
 

या रेतीच्या प्रजवंत वणगनात द्रष्ट््ा कवीची िप्रतभा प्रदसते. स्पशगसंवेदना, स्वाद, आप्रण रससंवेदना 
या प्रतन्ही संवेदना तरारून टाकण्याचे सामर्थ्यग पाहता, काका फार मोठ्या तोलामोलाचे कवी आहेत, याचेच 
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दशगन देऊन जाते असेच म्हणणे भाग नाही का?अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. प्रवस्तारभयास्तव मोह 
टाळणे इष्ट आहे असे वाटते. 
 
रनसक वैष्र्वाचा निसगाचा साक्षात्कार व मािवतावाद 
 

या रप्रसक वैष्ट्णवाचा म्हणजे वैप्रश्वक वृत्तीच्या थोर लेखकाचा, प्रनसगाचा साक्षात्कार या पुस्तकात 
वर नमूद केलेल्या सवगच िकरणातूंन होतो. (या दृष्टीने िकरण १, ४, १२, १३, १४, ४२, ४६, ५५, ५८, ६१, 
६३, ६७, ७० ही िकरणे मुळातूनच वाचनीय ठरतात.) 
 

“माझ्या जीवनावर तीन वस्तंूनी आपल्या गाभंीयाने सवात अप्रधक पप्ररणाम केला आहे. प्रहमालयाचे 
उत्तुंग पहाड, कृष्ट्णरात्रीचे रत्नजप्रडत गप्रहरे आकाश आप्रण प्रवश् वात्म्याचे अखंड स्तोत्र गाणारा 
महाणगव...”असे काकानंी ‘सावगभौम भरती–ओहोटी’ (पान २५२) या ६१ व्या िकरणात म्हटले आहे, ते 
प्रकती साथग आहे. भव्य व्यग्क् तमत्त्वाची घडणच अशा भव्य आप्रण प्रदव्य वस्तंूच्या ित्ययाने होते, असे म्हणणे 
भाग आहे. आप्रण या दृष्टीने ‘िवासवणगन’ या लप्रलतवाङ मयिकाराची िगल्भता काकाचं्या िवासवणगनानंी 
प्रनप्रश् चतच वाढली आहे, असे आम्हास वाटते. या रप्रसक वैष्ट्णवाच्या शातंीच्या ित्ययात प्रवश्वात्मक जाप्रणवेचे 
दशगन कसे होऊ शकते, पाहा : 
 

“...प्रकती गहन ती शातंी!आप्रण तीसुद्धा डोलणारी, सहदकळणारी, वाहणारी आप्रण तरीही ग्स्थर 
अशी शातंी, आकाशाच्या आशीवादाखाली उचबंळणारी, Swelling and rolling peace, abiding and 
abounding. कसे कोण जाणे, पण ही शातंी अनुभवीत असताना माझ्या हृदयात मानविेम उचबंळून येत 
होते आप्रण अप्रखल मानवजातीला स्वग्स्त, स्वग्स्त, स्वग्स्त म्हणत होते. मानवजातीचा इप्रतहास अजूनही 
एकंदरीत पाहता भिूणास्पद बनलेला नाही. याच समुद्राने प्रकतीतरी अन्याय आप्रण अत्याचार पाप्रहले 
असतील, प्रकतीतरी गुलामाचें कढत प्रनःश् वास येथल्या हवेत प्रमसळले असतील, आप्रण प्रकतीतरी िाथगना 
सूयग, चदं्र, ताऱ्यापंयंत पोहोचूनही प्रवफल झाल्या असतील. आप्रण इतके असूनही जर मनुष्ट्यरक् ताने समुद्राचे 
पाणी लाल झालेले नाही, दुःखी प्रजवाचं्या प्रनःश् वासांनी येथली हवा कलुप्रित झालेली नाही आप्रण लोकाचं्या 
प्रनराशमेुळे आकाशातल्या ज्योती मंदावल्या नाहीत, तर मग मनुष्ट्यजातीचा तुटपुजंा इप्रतहास वाचून माझे 
मानविेम काय म्हणून प्रफके व्हावे?जर माझे असंख्य दोि प्रवसरून जाऊन मी माझ्यावर िेम करू शकतो, 
आप्रण स्वतःप्रवियी अनेक आशाचें मनोरे बाधूं शकतो, तर माझीच अनंत िप्रतसबबे बनलेल्या मानवजातीला 
माझे िेम कमी काय म्हणून प्रमळावे?” (पान २८६ २८७). 
 

रप्रसक वैष्ट्णवाचा हा शातंीचा ित्यय त्याच्या प्रवशाल मानवतावादी वृत्तीवर िकाश टाकतो. या सवग 
प्रवश्वात्मक जाप्रणवेच्या पातळीवर जाणाऱ्या मनाच्या दशगनाने आपण थक् क व्हावे, असा िकार घडतो. 
यािमाणेच थोड्याफार फरकाचा प्रनसगगित्यय वर नमूद केलेल्या अनेक िकरणातूंन येत राहतो. प्रवशिेतः 
‘दप्रक्षणेच्या टोकास’, ‘धुवाँधार’, ‘विागान आप्रण ‘जोगच्या दशगना’त याचा अवश्य ित्यय येईल. 
 
एक हचतिशील व्यक्ततमत्त्व 
 

श्री. काकासाहेब एक थोर प्रवचारवंत आहेत. ‘जीवनलीले’त िवास प्रटपतानासुद्धा या प्रवचारवंताचे 
जे एक थोर प्रवचारवंत म्हणून मनोज्ञ दशगन होते, ते प्रवलक्षण गप्रहरे आहे. व्यग्क् तमत्त्वाचं्या या पारदशगक 
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आप्रवष्ट्कारामुळेच या छो्ा िवासलेखानंाही प्रकत्येकदा उत्कृष्ट सचतप्रनकेचा दजा िाप्त झालेला प्रदसून 
येईल. पण हे सचतन बोचणारे व गूढ नाही. ते स्वाभाप्रवक आहे म्हणून त्याची मनोज्ञता पटते. आप्रण यातील 
काही लेखानंा िगल्भ वाङ् मयीन दजा िाप्त होतो. 
 

या सचतनामध्ये काकासाहेब एक जीवनवेत्ते, अध्यात्मवादी, गाधंीवादी, तत्त्वज्ञ आप्रण 
वाङ मयप्रवचारवंत म्हणून अनेक जागी जाणवत राहतात. काव्यात्म व्यग्क् तमत्त्वाचा एक पदरही या 
सचतनातून व्यक् त होत असल्याने रप्रसक वाचक एकदम अंतमुगख होऊन प्रवचार करू लागतो आप्रण आपण 
चागंले साप्रहत्य वाचले असे हे पुस्तक वाचताना अनेकदा जाणवत राहते. 
 
एक जीविवेत्त े
 

काका एक जीवनवेत्ते म्हणून आपल्याला ‘जीवनतीथग हप्ररिार’ पान २५ वर पाहता येतात. “मृत्यू 
आप्रण अदृष्ट हे मानवजीवनातले अंप्रतम अध्याय आहेत. या दोघापुंढे कुणाचेच काही चालत नाही आप्रण 
म्हणूनच माणसाला ईश् वराचे स्मरण होते. मरण नसते तर कदाप्रचत स्मरणही झाले नसते.”यातून होणारे 
सचतन अखंड जीवन व ईश् वरी अग्स्तत्व यानंा स्पशग करणारे वाटते. ते प्रकती सहज ओघात आले आहे. 
 

“ते सारेच आत्मतत्त्वाने झाकून टाकले पाप्रहजे. तरच अप्रलप् त भावाने अखंड जीवनाचा शवेटपयंत 
आस्वाद घेता येईल. तुला देहवंताला याहून दुसरा मागग नाही...” (पान ९७).”हृदय आप्रण समुद्र दोन्ही 
स्वभावतःच ऊर्ममल असतात.” (पान १५१). यािमाणे हे सचतन जागोजाग येते (पान २५३). 
 

“सगळे दृश्यजात नश् वर आहे, कमगच काय ते एक खरे होय ज्याचा संयोग होतो त्याचा प्रवयोग 
होणारच. जे संयोग-प्रवयोगाच्या पलीकडे गेले, त्यानंाच शाश् वत प्रनवाणसुख प्रमळते...”असे बोलणारा 
सागर त्यानंी वर्मणला आहे. 
 
निसगात अदै्वत तत्त्वज्ञािाची झलक व साक्षात्कार 
 

पान २५ वर काका म्हणतात : 
 

“रामेश् वर धनुकोटीनंतर येतेकन्याकुमारी, एक स्थान भव्य तर दुसरे भव्यतर. येथे दोन नव्हे तर 
तीन सागराचंा संगम आहे. या संगमाचे वातावरण अभेदभक् तीच्या आनंदासारखे आहे. हा येथे 
सहदीमहासागर संपला. येथे मुंबईचाम्हणजे पप्रश् चम समुद्र आप्रण येथे पूवग समुद्र सुरू झाला असे सागंताही 
येत नाही व मानताही येत नाही. येथे भारतविातील दप्रक्षणेकडील टोक आहे आप्रण प्रतन्ही सागरानंी त्याला 
प्रतन्ही बाजूंनी वेढले आहे. संगम आपले म्हणायचे एवढेच! सागराच्या गावी संगम नावाची वस्तूच नाही. 
संगमाची कल्पना आपली आहे. सागरानंा प्रवचारले तर ते म्हणतील, जो भेद मुळात अग्स्तत्वातच नाही तो 
नाहीसा झाला असे म्हणावे तरी कसे?‘संगमा’ची कल्पना अगदीच चुकीची आहे. त्याला नावच द्यायचे 
असेल तर ‘संभवन’ म्हणा. जेथे एकताच नादंत आहे तेथे त्या भागाला तुम्ही वाटेल ते नाव देऊ शकता. 
नाम आप्रण रूप याचें िैत येथे प्रफके पडते, प्रवरघळून जाते आप्रण मग केवळ अिैतच आपल्या अखंड मस्तीत 
गजगना करू लागते. कन्याकुमारीमध्ये जी भव्यता माझ्या अनुभवास आली, ती भव्यता एक प्रहमालय सोडून 
व गाधंीजींचे जीवन सोडून अन्यत्र कोठेही अनुभवास आली नाही. 
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गांधीवादाचे दशणि 
 

यात काकाचंा गाधंीवादही प्रदसून येतो म्हणून हे उदाहरण प्रनवडले आहे. प्रनसगाचा ित्यय, 
जीवनाचा ित्यय आप्रण ईश् वरी साक्षात्कार याचंी सरप्रमसळ अनेक प्रठकाणी व्यक् त होताना प्रदसते. ती वेगळी 
काढून दाखप्रवता येतेच असे नाही. 
 

गाधंीवादाचा खास ित्यय ‘गुजगरमाता साबरमती’ या िकरणात येईल. (‘गाधंीवादाची उभारणी’, 
पान ७५/७६, १५०, २३८, २६३, २६४ वरील ‘ब्रह्मचयाचे प्रवचार’ पान २९३ व ३०५ वर). 
 

“भोग आप्रण ऐश् वयग म्हणजे दुसरे प्रतसरे काही नसून जीवनावर साचणारे शवेाळ आहे. संयम आप्रण 
सेवा, त्याग आप्रण बप्रलदान यातंच जीवनाची कृताथगता आहे. . .”अशी वाक्ये गाधंीजींच्या या पट्टप्रशष्ट्याची 
महती पटप्रवतात. प्रगरसप्पाबद्दलचा पान ४१ वरील गाधंीजींशी झालेला संवाद गाधंीजींची थोरवी सहज 
सागंून जातो. तंुगेच्या तीरावर प्रफरायला जाताना महात्मा गाधंीजींना कालेलकर प्रगरसप्पा पाहण्याचा खास 
आग्रह करतात. म. गाधंीजी सतत कामात असल्याने, “मला तेवढासुद्धा स्वच्छंद करता येणार नाही, तुम्ही 
अवश्य जा. तुम्ही बघून याल तर प्रवद्यार्थ्यांना भगूोलाचा एखादा धडा तरी प्रशकवाल.”म्हणून कालेलकरानंा 
सागंतात. कालेलकर पुन्हा युग्क् तवाद करतात व म्हणतात, “पण या जगातील हे एक अद भतु दृश्य आहे. 
नायगाऱ्यापेक्षा जोग सहापट उंच आहे. ९६० फुटावंरून पाणी खाली पडते. आपण एकदातरी तो पाप्रहलाच 
पाप्रहजे...”असे म्हणतात. 
 

त्यावर महात्माजींनी उत्तर प्रदले आहे, “पावसाचे पाणी आकाशातून पडते ते प्रकती उंचीवरून 
पडते?”कालेलकर या उत्तराने“मी हरलो.”मनात म्हटले, ‘ग्स्थतधीः सक िभािेत प्रकमासीत व्रजेत प्रकम्!’ 
अशी गुरुप्रशष्ट्याचंी ‘जुगलबदंी’रप्रसकाच्या सहज लक्षात राहून जाते. 
 
कलारनसक व भाषाशास्रज्ञ कालेलकर 
 

श्री. कालेलकर कला आप्रण जीवन याबंद्दल सहज ओघात प्रकती सुंदर प्रवचार सागंून जातात. 
त्यामुळे ते कलारप्रसक व जीवनवादीही आहेत, याचे दशगन होते. िवासवणगनात असे भाष्ट्यात्मक प्रवचार 
लेखकाच्या रप्रसकतेचे ममग सागंणारे ठरत असतात. तसेच, काका आपल्याला संस्कृत, सहदी, गुजराती, 
इंग्रजी या भािाचें चागंले ममगज्ञ आहेत असेही जाणवते. उदाहरणाथग, अनेकदा त्यानंी इंग्रजी व इतर 
शब्दानंा मराठी पयायशब्द सुचवले आहेत. श्री. काकाचं्या िवासवणगनाचंा भाप्रिक अभ्यास हा एक वेगळ्या 
प्रनबधंाचा प्रविय आहे. 
 

कलावादी प्रवचाराचं्या व रप्रसकतेच्या दृष्टीने आपल्याला पान २० वरील काप्रलदासाचा उल् लेख, 
पान ४५ वरील ‘जोगचे काव्य’ व संस्कृत अवतरणे, पान ६४ वरील ‘प्रवलाप्रसता’ व कला याबंद्दलचा 
पप्ररच्छेद, पान १६१ वरील ‘रसो वै सः’चे प्रववेचन, पान २३३ वरील ‘शास् व कलाप्रववेचन’, ‘दप्रक्षणेच्या 
टोकास’मध्ये शवेटी पान २६६ वरील ‘करुणरसात’ जी सखोलता असते प्रतच्या िाराच जीवनाची खोल 
ितीती होऊ शकते, हा महत्त्वाचा साप्रहत्यप्रवचार, पान २६८ वरील ‘ध्वप्रनकाव्याचे रहस्य’ ही सवग उदाहरणे 
कलारप्रसक व ममगज्ञ म्हणून कालेलकराचें व्यग्क् तवैप्रशष्ट्् दशगप्रवणारी आहेत. 
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भाषाममणज्ञ 
 

भािाममगज्ञ म्हणून जोगच्या धबधब्याला सुचवलेली नावे सहज पाहता येतात. उदाहरणाथग, 
 

(१) जोग – (योग, साथ) पान ४४. 
 
(२) रोअरर (Roarer) तो माझा ‘रुद्र’, रॉकेट म्हणजे ‘वीरभद्र’ इत्यादी. बाजूच्या Lady ला 

कालेलकरानंी ‘तन्वंगी पावगती’, चौर्थ्या धबधब्याला ‘राजा’ अशी नावे सुचवलेली आहेत. 
 

दुसरे भाप्रिक सौंदयाचे उदाहरण म्हणून ‘जीवनलीले’तील काही िकरणाचंी नावेच इतकी बोलकी 
आहेत की, श्री. कालेलकराचं्या समथग भािाशलैीची चुणूक त्यात सहज आढळते. उदाहरणाथग, ‘सखी 
मातंडी’, ‘कृष्ट्णेची ससं्मरणे’, ‘यमुना-राणी’, ‘उभयान्वयी नमगदा’, ‘सेवाव्रता रावी’, ‘धुवाँधार’ इत्यादी 
उदाहरणे सागंता येतात. या नावातच त्याचं्या भाप्रिक वैप्रशष्ट््ाचंी चुणूक प्रमळून ती नावे त्या त्या स्थलाचा 
स्वभाव, भौगोप्रलक व ऐप्रतहाप्रसक वैप्रशष्ट्् व्यक् त करतात असे म्हणता येईल.प्रशवाय, या स्थलानंा 
कालेलकर माणसासंारखी वाटायला लावतात. असे म्हणता येईल की, सुंदर नावे ठेवावीत ती 
कालेलकरानंीच. ही सवग नावे िप्रतभासूचक वाटावीत. रेणुका म्हणजे रेती (पान ९०), ‘संगळवेळा’ –
सकाळीनऊ वाजण्याचा सुमार (पान ११३), उलंड्या (Outriggers) (पान ११५), ‘युवती तट’ (Ladies 
Beach) (पान ११८), स्वस्थ (Sober) (पान ११९), शंकुछेदाचे गप्रणत (Conic Sections) असे शब्द 
केवळ काही पाने चाळल्यास प्रमळतात. यावरून हा भािेचा ममगज्ञ असलेला एक लेखक आहे असे 
वाटल्यावाचून राहात नाही. 
 
भारतभतती 
 

काकाचंी भारतभक् ती या ‘जीवनलीले’चा स्थायीभावच म्हटला पाप्रहजे. भारतीय संस्कृती ही 
भारतातील ससधू, गंगा, गोदा, यमुना, कृष्ट्णा, तंुगभद्रा, रेवा, मुठा, मुळा इत्यादी नद्याचं्या काठाकाठाने 
वाढली. इप्रतहास प्रनमाण झाले. वेदकालीन पुरातन, तसेच अद्ययावत संस्कृतीत मुरलेले काका याबद्दलचे 
आपले प्रवचार अप्रततन्मयतेने या िवासवणगनातूंन गोवनू टाकतात. त्या दृष्टीने ‘कृष्ट्णेचा मप्रहमा’ (पान ५), 
‘यमुनागौरव’ (पान १९/२०), ‘दप्रक्षणगंगा गोदावरी’ (पान २९/३०), ‘उभयान्वयी नमगदा’ (पान ८१) 
यावंरील प्रवचार लक्षणीय ठरतात. त्या दृष्टीने काकाचंी भारतव्याख्या कशी काव्यात्म पातळी गाठते,पाहा. 
 

“...सहदुस्थानची एक ज्योप्रतमगयी व्याख्या मला सुचली आहे. जर कन्याकुमारीच्या दप्रक्षणेस आपण 
गेलो तर ध् रुव प्रदसेनासा होतो; आप्रण काश् मीरच्या उत्तरेस गेलो तर दप्रक्षणेकडे अगस्ती प्रदसत नाही. 
यावरून मी व्याख्या बनप्रवली आहे की, जेथून ध् रुव आप्रण अगस्ती दोन्ही प्रदसू शकतात तोच आपला भारत 
देश होय.” (पान २६५). 
 

साराशं, ‘जीवनलीले’तील कालेलकराचें व्यग्क् तमत्त्व एक िगल्भ प्रवचारवंताचे व्यग्क् तमत्त्व आहे. ते 
एका तत्त्वसचतकाचे, कवीचे व साधकाचे आहे. या भारदस्त व्यग्क् तमत्त्वाने भारलेला ‘जीवनलीला’ गं्रथ हा 
मराठी िवासवणगनाच्या वाटचालीवरील एक महत्त्वाचा टप्पा होय, असेच रप्रसकाला वाटल्यावाचून राहणार 
नाही. 
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श्री. कालेलकरानंी िवासवणगन या वाङ मयिकाराला खास पथृगात्मता प्रमळवनू प्रदली आहे एक 
िगल्भ वाङ मयिकार म्हणून त्याची महत्ता वाढप्रवली आहे, असे कुणाही रप्रसकाला वाटल्यावाचून राहणार 
नाही. 
 
प्रा. रा. नभ. जोशी यांची वेगळी वाटचाल 
 

‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराच्या वाटचालीवर या कालखंडात आपल्या वेगळ्या िवासवणगनानंी 
आपली वेगळी वाट चोखाळणारे िा. रा. प्रभ. जोशी हे महत्त्वाचे िवासलेखक आहेत. आमच्या मते, त्याचं्या 
‘वाटचाल’ आप्रण ‘मजलदरमजल’ या िवासगं्रथानंी िवासवणगन या वाङ मयिकाराचे रंगरूप अप्रधक 
वाढप्रवले आहे आप्रण िवासवणगन या वाङ मयिकारावर आपला एक खास असा ठसाउमटवला आहे. िा. रा. 
प्रभ. जोशी, एक तटस्थ वृत्तीचे, संयत आप्रण अप्रभजात िवासलेखन करणारे रप्रसक कलावंत आहेत. त्याचं्या 
लेखनाचा वेगही त्यामानाने कमी आप्रण िवास करून, तो आस्वादत आस्वादत शब्दरूप केल्यामुळे, काही 
गुणी पण मोजकेच लेखन या लेखकाने केले आहे. ‘मौजे’ सारख्या चोखंदळ संस्थेने त्याचें हे गं्रथ िकाप्रशत 
करून िवासवणगन या वाङ मयिकाराबद्दलची अप्रभजात रप्रसकता िकट केली आहे. त्याचं्या दोन 
िवासगं्रथातं ‘वाटचाल’ हा पप्रहला गं्रथ इ. स. १९५३ मध्ये िकाप्रशत झाला आहे आप्रण ‘मजल-दरमजल’ 
१९६१ मध्ये िकाप्रशत झाला आहे. 
 
‘वाटचाल’ :स्वरूपओळख 
 

‘वाटचाल’ (दु. आ.,मुंबई, १९५६) हे या गं्रथाचे अन्वथगक नाव आहे आप्रण या गं्रथातील लेखन, 
लेखकाने सामान्यतः १९४० ते १९५३ या कालखंडात केलेले आहे. िवासाशयाच्या दृष्टीने हा िवास भारतीय 
िवास आहे. या पुस्तकातील लेख, गंगेच्या उगमाकडील ब्रह्मकंुडघाट, गंगेचे मंप्रदर, कुशावतग घाट, 
कनखलतीथग, हप्ररिार, हृिीकेश, लछमनझूला, लाहोर, प्रदल् ली, माळवा, वऱ्हाड, जोगाईचे अंबे, परळी-
वैजनाथ, घारापुरी, गोवा, कारवार, गोकणग, प्रगरसप्पा, रदंुबर, नरसोबाची वाडी के्षत्र इत्यादी स्थलाचें व 
िदेशाचें प्रचत्रण करणारे अवतरतात. 
 

एकूण या गं्रथाची १७ िकरणे असून, ित्येक िकरण हा स्वतंत्र स्थलावर वा िदेशावर आधाप्ररत 
असा स्वतंत्र िवासपर लेख आहे. श्री. कालेलकर याचं्या िमाणेच, िा. जोशी छो्ा, स्वतंत्र लेखरूपाच्या 
आकारात आपले िवासलेखन करणारे लेखक आहेत हे स्पष्ट होय. या गं्रथाची आमच्या संदभात असलेली 
दुसरी आवृत्ती इ. स. १९५६ ची असून तीन विांत िवासवणगनाची दुसरी आवृत्ती प्रनघणे म्हणजे लेखकाच्या 
लेखनाला रप्रसकमान्यता आहे, याचाच पुरावा होय. प्रशवाय, ही ित प्रवद्यापीठीय अभ्यासासाठी नेमलेली 
ित आहे. एकूण गं्रथ, िास्ताप्रवके, िस्तावना सोडून, शवेटच्या टीपा धरून सुमारे १५७ पानाचंा आहे. 
 
प्रास्तानवके आनर् प्रस्ताविा 
 

या गं्रथाचे पप्रहल्या आवृत्तीचे व दुसऱ्या आवृत्तीचे, िा. रा. प्रभ. जोशी याचें िास्ताप्रवक, हा या गं्रथाचा 
अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे आप्रण या िास्ताप्रवकातूंन लेखकाचा िवासलेखनाबद्दलचा वाङ मयीन दृप्रष्टकोण 
मुळापासूनच, म्हणजे इ. स. १९४० पासून कसा आहे हे स्पष्ट प्रदसून येते. पप्रहल्या िास्ताप्रवकात लेखक 
म्हणतो: 
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“प्रदल् ली– एक अजायबघर”हा माझा पप्रहला िवासलेख मी ‘यशवंत’ माप्रसकासाठी प्रलप्रहला, 
त्यावेळी लेखाचे स्वरूप काय होणार आहे याची मलास्पष्ट कल्पना नव्हती, सकवा तशाच िकारचे लेख मी 
पुढे प्रलहीन असेही तेव्हा वाटले नव्हते. मी त्यावेळी प्रदल् लीत होतो. त्याच्या आधी दोन-तीनदा प्रदल् लीला 
गेलो होतो. ह्ा भेटीत आप्रण मुक् कामात प्रदल् लीसंबधंी, प्रतथल्या लोकासंंबधंी, प्रतथल्या वातावरणासंबधंी 
माझे जे काही ग्रह झाले, त्यांचा माझ्या मनावर जो काही ठसा उमटला, त्याच्या काही छटा माझ्या त्या 
लेखात व्यक् त झाल्या आहेत. आप्रण पुढे जेव्हा इतर स्थलासंंबधंी सकवा िवासासंबधंी लेख प्रलप्रहले तेव्हाही 
हीच भपू्रमका राप्रहली. एखादे प्रठकाण पाहून, प्रतथे राहून त्यासंबधंी वाचून–ऐकून मला जे वाटले, ते ह्ा 
लेखातूंन देण्याचा ियत्न आहे. मला एखाद्या प्रठकाणासंबंधी जे वाटले, तेच इतरानंा वाटेल असे नाही; पण 
माझी भपू्रमका लक्षात घेतली तर माझ्या लेखासंंबधंी प्रनदान गैरसमज होणार नाही!” 
 

रा. प्रभ. जोशींच्या या प्रनवेदनात त्यांची िवासप्रवियक आप्रण िवासलेखन-प्रवियक भपू्रमका चागंल्या 
तऱ्हेने स्पष्ट झालेली प्रदसते. हे िवासलेख मधून मधून त्यांनी यशवंत, समीक्षक, सत्यकथा, साप्रहत्य, मौज, 
नवशक् ती, नवयुग, धनुधारी इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध केल्याचेही कळते. पण या प्रनवेदनातून 
िवासलेखनप्रनर्ममतीसंबधंी जी कलात्मक दृष्टी व्यक् त होते, ती खासच प्रवलोभनीय मानावी लागते. ही जाण 
लेखकाला इ. स. १९४० पासून आहे हे महत्त्वाचे आहे. दुसऱ्या आवृत्तीला प्रवद्यार्थ्यांसाठी जोडाव्या 
लागणाऱ्या टीपा जोडताना लेखक“टीपाचं्या बाबतीत माझे मन प्रिधा झाले होते.”असे म्हणतो 
आप्रण“आवश्यकता असली तरच टीपाकंडे वळावे, एरवी टीपा नाहीत असे समजूनच पुस्तक वाचावे.”हे 
सागंण्यातही लेखकाची कलादृष्टीच प्रफरून व्यक् त होत आहे असे प्रदसेल. कारण हे िवासलेख िथम 
‘िवासलेख’ आहेत. ते िवासलेख म्हणून कसे आहेत हे महत्त्वाचे. मग टीपातूंन येणारी अमकी अमकी 
‘माप्रहती’ सकवा ‘वृत्तातं’ आहे हा भाग ‘उपरा’ आहे, अशी लेखकाची भपू्रमका सूप्रचत होते. 
 

‘वाटचाल’च्या प्रनप्रमत्ताने’ ही िा. वा. ल. कुलकणी याचंी िस्तावना मोलाची असून, ती िा. रा. प्रभ. 
जोशी याचं्या िवासलेखनाचे वैप्रशष्ट्् तर सागंतेच, पण िवासलेखन हे ‘िवासप्रचत्रणात्मक’ लेखन 
असते,असा कलावादी प्रवचार मराठीत जणू िथम पुरवते आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. आप्रण त्या 
दृष्टीने या गं्रथाच्या पप्रहल्या भागात त्यातील महत्त्वाच्या वाङ मयीन प्रवचाराचंा परामिग व मदत आम्ही 
वेळोवेळी घेतली आहे. या दृष्टीने या िास्ताप्रवकाचे आप्रण िस्तावनेचे मोल वेगळे मानावे लागते. 
 

‘वाटचाल’च्या प्रनप्रमत्ताने ‘िवासवणगन’ एक ‘प्रचत्रण’ झाले, ‘कला’ झाले. सकबहुना ‘पणा’त आले, 
हा प्रतचा वाङ मयीन प्रवशिे सुचप्रवला गेला आहे. ‘िवासवणगना’चा ‘एक वाङ मयिकार’ म्हणून अभ्यास 
करणाराला इ. स. १९५३साली ‘मराठीतील िवासवणगन’ रंगरूपाला आले आहे असा एक महत्त्वाचा 
वाङ मयीन प्रवचार व तद प्रवियक पुरावा या िस्तावनेत स्पष्ट रीतीने आला आहे असे म्हटले पाप्रहजे आप्रण 
त्याच्या स्वरूपावर िा. वा. ल. कुलकणी यांनी चागंला िकाश टाकला आहे, असे म्हणावयास ित्यवाय 
नाही. ‘वाटचाल’ या गं्रथाची ही िास्ताप्रवके व िस्तावना हीसुद्धा वाङ मयीन प्रवचाराचंी ममगस्थाने आहेत असे 
म्हणावयास हरकत नाही. त्यामुळे या गं्रथाचे वाङ मयीन मोल वाढते. 
 
यशस्वी प्रवासलेख 
 

िा. रा. प्रभ. जोशींचा िवासलेखनाकडे पाहण्याचा दृप्रष्टकोण शुद्ध वाङ मयीन आहे आप्रण या 
पुस्तकात ते भारतातील अनेक तीथगस्थळानंा भेट देतात. पण ही भेट एका रप्रसक िवाशाची आहे. एखाद्या 
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तीथगयाते्रकरूची नाही. त्यामुळे या पुस्तकातील िवासलेख एका अप्रभजात रप्रसकतेतून उमललेले 
िवासलेख आहेत, याचा पुरावा आपल्याला ‘गाङ गं वाप्रर मनोहाप्रर’, ‘पळसाची फुले’, ‘उदूग बोलो’, 
‘बझमेंआदब’, ‘माळव्याच्या स्मृप्रतछटा’, ‘वऱ्हाडात आडवाटेने’, ‘अंबा मनोहर नगरी’, ‘प्रहडाल्गोची 
करमणूक’, ‘कळस आप्रण कू्रस’, ‘कारवार’, ‘गोकणग’, ‘शरावती’ या िकरणातूंन प्रमळेल. 
 

रा. प्रभ. जोशी याचें िवासलेखन त्या त्या िदेशाचे सकवा स्थलाचें जे वैप्रशष्ट्् जाणवते, प्रतथूनच 
त्या लेखाला नाव घेऊन अवतरते असे प्रदसून येईल. उदाहरणाथग, गोव्याच्या िदेशात सहदंूच्या देवळाचें 
कळस आप्रण प्रिस्ती लोकाचं्या चर्मचस् चे कू्रस प्रदसतात, म्हणून लेखक तेराव्या िकरणाला ‘कळस आप्रण 
कू्रस’ असे सूचक नाव देतो. पाप्रकस्तानात जाण्यापूवीच्या लाहोरचे वणगन प्रतथे फुलणाऱ्या लालभडक 
पळसाच्या फुलानंी बरोबर व्यक् त होते म्हणून दुसरे िकरण ‘पळसाची फुले’ या नावाने साकार होते. 
‘घारापुरी’च्या लेण्याकडे कला म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. एक नुसते करमणुकीचे प्रठकाण म्हणून पाहणे 
हे अरप्रसकतेचे होय. हे ‘प्रहडाल्गोची करमणूक’ ह्ा सनदाव्यंजक शब्दाने सूप्रचत झाले आहे. आज अप्रभजात 
कलेकडे व्यवहारवादी दृष्टीने पाप्रहले जाते, हे िा. रा. प्रभ. जोशी याचं्या अप्रभजात रप्रसकतेला खटकल्याची 
स्पष्ट जाणीव हा लेख करून देतो, असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 
रा. नभ. जोशी आनर् प्रदेशप्रत्यय 
 

‘वाटचाल’मधील रा. प्रभ. जोशी आप्रण िदेशित्यय हा पुस्तकाचा मूळ गाभा आहे. िवास कें द्रीभतू 
ठेवनू रा. प्रभ. जोशी यानंी या पुस्तकात आपल्या संयत शलैीने जे ‘स्थल : िदेश’ प्रचत्रण केले आहे, ते एका 
तटस्थ कलावंताची भपू्रमका स्पष्ट करते. हा कलावंत उत्कृष्ट प्रनवेदक आहे, कथाकार आहे, भाष्ट्यकार व 
रप्रसकआहे, राष्ट्रवादी प्रवचारसरणीचा आहे, सूक्ष्म प्रनरीक्षक आहे, श्रद्धावादी आहे,वाङ मयभक् त आहे. 
प्रवशिेतः मराठी वाङ मयाचा चागंला अभ्यासक आहे. बहुशु्रत आहे. तसेच, शब्दप्रचत्रात्मक शलैीचा लेखक 
आहे. िवास प्रटपण्यासाठी लागणारी गप्रतशील भािाशलैी त्याच्यापाशी आहे. आप्रण या सवग गुणप्रवशिेानंी 
त्याची ‘वाटचाल’ गंगेच्या उगमाकडील स्थले, गंगामंप्रदर, कुशावतगघाट, कनखलतीथग, हप्ररिार, हृिीकेश, 
लछमनझूला, लाहोर, प्रदल् ली, माळवा, जोगाईचे अंबे, परळी–वैजनाथ, घारापुरीचे मुख्य लेणे, गोवा, 
कारवार, प्रगरसप्पा इत्यादी िदेशाचंा ित्यय सहज रीतीने देते; पण लेखकाचे एक रप्रसक व कलावंत म्हणून 
वर नमूद केलेल्या प्रवशिेासंप्रहत दशगन रप्रसकाला घडते. हा कलावंत उत्कृष्ट प्रनवेदक आप्रण कथाकार आहे 
असे वाटते. या दृष्टीने लेखकाच्या या िवासलेखाचंी सुरुवात पाहण्यासारखी आहे. ती एखाद्या कथेची वाटू 
शकेल इतकी लोभस असते. उदाहरणाथग. 
 

“...एप्रिलच्या आरंभीचे प्रदवस होते. वैसाखीचा सण जवळ येत चालला होता. आम्ही हप्ररिारहून 
अमृतसरच्या वाटेने लाहोरकडे चाललो होतो...” 

(पळसाची फुले’, पान १४) 
 

सकवा“...प्रदल् लीची गोष्ट आहे. बाजार सीताराममधून तुकग मान दरवाजाकडे चालले म्हणजे वाटेत 
मसप्रजद कला लागते.” 

(‘बझमेंआदब’, पान ४५) 
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सकवा“बोलता बोलता इंदूरचा प्रविय प्रनघाला. मी सहज म्हटले, ‘पुन्हा एकदा इंदूरला जावसं 
वाटतं.” 

(‘माळव्याच्या स्मृप्रतछटा’, पान ५३) 
 

या प्रनवेदनाच्या पदराला स्थल-माहात्म्याच्या कथा सागंताना जी रसाद्रगता येते, ती ‘अनारकलीची 
ददगभरी कथा’ (पान १८), मनोहर अंबानगरीशी प्रनगप्रडत असलेली ‘योगेश् वरीच्या लल नाची आख्याप्रयका’ 
(पान ८०) व इतर कथा, पान १४३ । १४८ वरील श्री. गुरंूच्या चप्ररत्राशी प्रनगप्रडत असलेल्या कथा, 
गोकणाच्या घड्यातील गणपती, आवडाबाईच्या कणगफुलाची गोष्ट इत्यादी कथातूंन ही रसाद्रगता पाहता 
येते. 
 
शबदनचत्रात्मक शैली व सूक्ष्म निरीक्षर् 
 

‘पळसाची फुले’ या लेखातील ‘गव्हाची शतेे’, ‘पजंाबी लोक’ याचें वणगन (पान १४, १५), 
‘नबाबसाहेबांचे शब्दप्रचत्र’ (पान ४६), ‘मुनीचे शब्दप्रचत्र’ (पान ६२, ६३), ‘मृत्यंुजय महेशाचे वणगन’ (पान 
९५), ‘यज्ञेश् वर शास्ींचे शब्दप्रचत्र’ (पान ८९–९०) इत्यादी वणगनातं तर त्याचं्या शब्दप्रचत्रात्मक शलैीचे व 
प्रनरीक्षणशक् तीचे दशगन होईलच; परंतु जोशींच्या मधला कलावंत प्रनसगाशी एकजीव झाला की वराडी 
मातीचे रंग आपल्या शब्दातं कसे उमटवतो पाहा : 
 

“...गावातली बहुतेक घरे राखट काळी, मातीची होती. एखादेच दगडी जोत्याचे, चुन्याने 
रंगवलेले घर उठून प्रदसे. क् वप्रचत एखाद्या झाडावर भगवे नाहीतर पाढंरे फाटके प्रनशान फडकताना प्रदसे. 
म्हणजे तेथे खाली कुठेतरी देऊळ असावे. पण सगळा रंग बहुतेक काळा मातट, मातट, मातट! ऊन एका 
बाजूने पडते तर ऊन–सावल्याचं्या प्रवरोधाने तो एकरंगीपणा काहीतरी कमी झाला असता. पण सूयग 
मार्थ्यावर येत. चालल्यामुळे तेही होईना...” (पान ७१) 
 

ही रंगाची जाणीव आप्रण हा वऱ्हाडी मातीचा रंग ‘वाटचाल’मध्ये इतक्या यशस्वीपणे अवतरला. 
वास्तववादी वणगन म्हणून हे व पान ७४–७५ वरील वणगन पाहता येईल. आप्रण िा. रा. प्रभ. जोशी याचं्या 
सूक्ष्म प्रनरीक्षणाचे तसेच शलैीचे दशगन रप्रसकाला होईल. 
 

खेड्यातील हे उदास दृश्याचे कारुण्यमय व वास्तव प्रचत्र रा. प्रभ. जोशी यानंी रेखाटले आहे. 
त्याचं्या िप्रतमादशी शलैीचेही दशगन होते. अशा कलात्मक पण वास्तववादी दशगनात घराला, त्याच्या ‘आ’ 
वासून दाप्ररद्र्यामुळे बाहेर आलेल्या वाशानंा, गाडीच्या चाकानंाही गप्रहरे अग्स्तत्व लाभले आहे. िवासवणगन 
हा एक वास्तववादी वाङ मयिकार ठरतो, तो अशा पातळीवर त्यात कलात्मक वास्तव प्रचत्रण प्रमळते तेव्हा. 
 

रा. प्रभ. जोशी यानंी अशी अनेक शब्दप्रचते्र ‘वाटचाल’ व मजल दरमजल’मध्ये काढलेली प्रदसून 
येतात. उदाहरणाथग, शरावतीवणगन आप्रण कारवारकन्याचें रानवट िाकृप्रतक सौंदयगवणगन करताना सकवा 
‘बझमेंआदब’ मध्ये साप्रहत्यसभेचे वणगन करताना, पडद्यातील रप्रसक प्रस्याचें वणगन करताना, त्यानंा आपण 
एक अप्रभजात रप्रसक म्हणूनही पाहू शकतो. 
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िा. रा. प्रभ. जोशी हे राष्ट्रवादी प्रवचारसरणीचे, आशावादी व पुरोगामी मताचे गृहस्थ असल्याचा 
पुरावा आपल्याला त्याचं्या ‘उदूग बोलो’, ‘पळसाची फुले’ या लेखातं घडते. उदूगचे भाप्रिक राजकारण त्यानंी 
समथगपणे रेखाटले आहे. 
 

‘पळसाची फुले’मधील पाप्रकस्तानात गेलेल्या, लाहोरचे वणगन करताना, “बसैाखीचे स्नान 
करण्याला सहदू सकवा प्रसख प्रतथे राप्रहलाच नसेल...”असे मोठ्या खेदाने म्हणून“पण अजूनही पजंाबच्या 
जंगलात पळस फुलत असतीलच. वसंतानंतर ग्रीष्ट्म, ग्रीष्ट्मानंतर विा असे ऋतुचक्र आजही प्रतथे प्रफरतच 
असेल. अग्लनप्रशखाशंी स्पधा करणारी पलाशपुष्ट्पे जशी कालातंराने गळून जातात, तशीच रक्त-सबदंूच्या 
पलाशपुष्ट्पाचंी स्मृती कालातंराने कदाप्रचत गळून जाईल. आप्रण ग्रीष्ट्माबरोबर वृत्तीची तापदायक उग्रताही 
नाहीशी होऊन स्नेहाची विा परत येईल. विा येईल ह्ा आशवेरच मनुष्ट्य चडंिताप ग्रीष्ट्माची उग्रता साहत 
असतो...”असा राजकीयआशावाद लेखकाने िकरणाच्या शवेटी व्यक् त केला आहे. 
 

मुसलमान प्रस्याचंा पडदानशीनपणा त्याचं्या रप्रसकतेच्या प्रवकासाआड येतो. हा 
प्रवचार...“अदृश्यतेचा झगा पाघंरून परस्यसूने म्हाताऱ्या जप्रखणींची चेष्टा केली तशी ही आपली चेष्टा आहे 
असे मला वाटले.” (पान ५२) म्हणून लेखक आपली िप्रतप्रक्रया नोंदवतो. या दृष्टीने काव्यरप्रसक म्हणून रा. 
प्रभ. जोशींना ‘बझमेंआदब’च्या धड्यात फारच सुंदर रीतीने पाहता येते. त्याचं्या रप्रसक मनाचे जे प्रचत्र इथे 
आले आहे, त्यात पडद्याआडील रप्रसक प्रस्याचें वणगन त्यानंी नुसत्या कल्पनेने केले आहे. ते शे्रष्ठ 
कलावंताचे व रप्रसकाचे मन त्याचं्यापाशी आहे म्हणूनच. नव्या कप्रवतेत काय होते ते सागंताना रा. प्रभ. 
जोशी म्हणतात, 
 

“नव्या कप्रवतेत चुबंने होती. प्रनमुळत्या नाजूक बोटाचंी, उन्नत उरोजाचंी, सवृत्त कंठाची, उज् ज्वल 
कपोलाचंी, प्रवलोल नेत्राचंी, प्रवशाल भालिदेशाची, सुवाप्रसत घनदाट कृष्ट्ण केशकपालाची, आरक्त 
कणाग्राचंी, मदमस्त रेंगाळणारी चुबंने होती. क्ारीचे प्रतखट कटाक्ष होते. प्रवजेच्या लोळासारखे दाहक 
प्रनःश् वास होते. आप्रण अरबी घोड्याची ऐट होती...” (पान ५०). 
 

रा. प्रभ. जोशींची रप्रसकता या रसग्रहणात तर व्यक्त होतेच; पण त्यातूंन त्याचें उदूग शायरीचे 
पप्ररशीलनही जाणवते. आप्रण एक जाणकार रप्रसक व बहुशु्रत म्हणून त्याचं्या व्यग्क् तमत्त्वाच्या पैलूवर िकाश 
पडतो. हीच रप्रसकता ‘अंबा मनोहर नगरी’मध्ये मराठी साप्रहत्याच्या अभ्यासात व्यक् त झाली आहे. श्री. 
जोशी याचंा, संस्कृत, सहदी, मराठी, इंग्रजी व उदूग साप्रहत्याचा अभ्यास ‘वाटचाली’त वेळोवेळी सूप्रचत होत 
असतो. आप्रण त्यामुळे िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या ‘एक वाङ मयिकार’ म्हणून होणाऱ्या 
‘वाटचाली’ला भारदस्तपणा िाप्त होतो. 
 
काव्यात्मता व हचतिशीलता 
 

श्री. रा. प्रभ. जोशी याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचे काव्यात्मता व सचतनशीलता हे प्रवशिे, पान ५० 
वर...“एव्हाना माझे मन दारावरचा पडदा सारून आत गेले होते...”या वाक्याने सुरू होणाऱ्या पप्ररच्छेदात 
प्रदसतील. तसेच, ‘शरावती’च्या अनेक पप्ररच्छेदातं त्याचंा ित्यय येईल. पान १४४ वर प्रिस्तीधमाच्या 
‘राक्षसी क्रौयाचा काल’ वणगन करताना हे सचतन भयानक रसाचा ित्यय देऊन जाते. मानधन उज् जप्रयनीचे 
उदासरम्य प्रचत्र रा. प्रभ. जोशी पान ५७ वर रेखाटतात. यामध्ये लेखकापाशी स्थळाशी एकजीव होणारे व 
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स्थळाच्या पूवगवैभवाचे प्रचत्र कल्पनेने रेखाटणारे सचतनशील कप्रवमन आहे, याचा ित्यय येईल. असे प्रचत्र 
करुणरसाचा ित्यय देऊन जाते. आप्रण असे सचतन व काव्यात्मता ‘वाटचाल’मध्ये अनेक लेखातूंन 
अवतरताना प्रदसते. उदाहरणाथग, ‘पळसाची फुले’, ‘गाङ गं वाप्रर मनोहारी’, ‘वऱ्हाडात आडवाटेने’, ‘अंबा 
मनोहर नगरी’, ‘कळस आप्रण कू्रस’ इत्यादी लेख त्या दृष्टीने पाहता येतील. अशा अनेक लेखातूंन 
पूवगवैभवाबद्दल खंत करणारे, हळहळणारे एक सौंदयगवादी पयगत्सुक मन ‘वाटचाली’त सतत जाणवत राहते. 
 
र्ोडेसे अपयश 
 

‘वाटचाली’तील रा. प्रभ. जोशी याचें िवासलेख सरस नाहीत याचाही पुरावा रप्रसकाला ‘प्रदल् ली–
अजायबघर’, ‘ओंकार माधंाता’, ‘परल्या ं वैद्यनाथं च’ हे लेख देऊ शकतील. ‘वाटचाल’मधील यशस्वी 
िवासलेखाचंी संख्या अथातच अप्रधक आहे असे प्रदसेल, अयशस्वी लेखावंरून, लेखक इ. स. १९४५ 
नंतरच यशस्वी िवासलेख प्रलहू लागल्याचे रप्रसकाच्या प्रनदशगनास येते. म्हणजे िा. रा. प्रभ. जोशी याचं्या 
िवासलेखनास इ. स. १९४५ नंतर खरा आकार येऊ लागल्याचे स्पष्ट प्रदसून येते. अयशस्वी लेखावंरून 
त्याचें िवासलेखन इ. स. १९४० पासून सुरू असल्याचे कळून येते, एवढेच. 
 
‘मजल दरमजल’ 
 

‘वाटचाली’कडून ‘मजल दरमजल’ या कलात्मक िवासवणगनाकडे वळताना आपल्याला, 
‘िवासवणगन हा एक वाङ मयिकार आहे’ असे प्रनप्रश् चत प्रवधान करता येते. इ. स. १९५० ते १९६० या 
कालखंडात अनेकागंानंी आप्रण त्यापूवी ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या पप्रहल्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर 
‘िवासवणगन’या वाङ मयिकाराला ‘िकारत्व’ िाप्त होऊन त्याच्या रूपाची स्पष्ट जाणीव झालेली प्रदसली 
आप्रण त्यानंतर हा िकार प्रवप्रवधागंानंी आपल्या स्वत्वाची जाणीव घेत इ. स. १९४० ते १९६५ या कालखंडात 
फोफावला आहे; असे प्रदसून येते. ही गोष्ट िवासवणगनाचंी झपा्ाने झालेली प्रनर्ममती आप्रण गुणात्मक वाढ 
यानंी प्रनप्रश् चत प्रदसेल. या कालखंडात िा. गंगाधर गाडगीळ, श्री. पु. ल. देशपाडें आप्रण श्री. िभाकर पाध्ये 
हे तीन िमुख लेखक म्हणजे ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराला ‘एक स्वतंत्र वाङ मयिकार’ असे महत्त्व 
िाप्त करून देणारे वेगवेगळे जणू सम्राट आहेत, असाच प्रनवाळा रप्रसकाला द्यावा लागेल. त्यांचे प्रववेचन 
पुढे येतेच आहे. 
 

पण ‘मजल दरमजल’ या गं्रथाने आपल्या परीने ‘िवासवणगन : एक स्वतंत्र लप्रलतवाङ मयिकार’ 
आहे याची जाणीव करून प्रदली आहे, असे स्पष्ट प्रदसेल. ती दोन िकारची आहे : एक म्हणजे 
िस्तावनेवरून आप्रण दुसरे म्हणजे अंतरंगावरून. 
 
प्रस्ताविा आनर् अंतरंग 
 

‘मजल दरमजल’ या गोडसेभटजींच्या शब्दातं आपला िवासवणगन करणारे, रा. प्रभ. जोशी हे 
अव्वल दजाचे िप्रतभाशाली िवासवणगनकार आहेत याचा आणखीपुरावा या गं्रथात प्रमळतो. आमच्या दृष्टीने 
‘वाटचाल’ पेक्षा, ‘मजल दरमजल’ हा गं्रथ अप्रधक सरस आप्रण कलात्मक आहे. या गं्रथातील छोटे लेख 
म्हणजे लेखरूप कलात्मक ‘िवासलेखा’चा समथग आप्रवष्ट्कार मानावा लागेल. िवासवणगनकार कलावंत व 
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लेखक म्हणून िा. रा. प्रभ. जोशी यांचे स्थान िवासलेखकामंध्ये प्रनप्रश् चत मानाचे आहे, असे हा गं्रथ पटवतो 
असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. 
 

या गं्रथाची िस्तावना ‘िवासलेखन’ हा ‘एक स्वतंत्रलप्रलतवाङ मयिकार आहे’ असे सुचवते. 
‘िवासलेखन’ या नावाच्या, आठ ते सोळा पानावंरील िस्तावनेतील अनेक प्रवचार, ‘िवासलेखना’चा एक 
वेगळा वाङ मयिकार म्हणून प्रवचार करण्यासाठी, पोिक वाङ मयप्रवचार आहेत असे म्हटले पाप्रहजे. 
त्यातील प्रवचाराचंा परामशग आम्ही गं्रथाच्या पप्रहल्या भागातील चचेसाठी घेतला आहेच; पण इथे असा एक 
प्रवचार मनात येऊन जातो की, ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ सकवा ‘अपूवाई’ व ‘पूवगरंग’ या कलाकृतींचे रूप, 
छो्ा लेखरूप िवासलेखनात बसेल काय? या िश्नाचे उत्तर या िस्तावनेतील वाङ मयप्रवचारातं प्रमळत 
नाही. 
 

परंतु तरीही वृत्तातंात्मक, भाष्ट्ययुक्त व लप्रलतप्रनबधंाला जवळ जाणारे िवासलेखनाचे िकार 
चचेला घेऊन, िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी ‘िवासलेखन’ हा एक वेगळा वाङ मयिकार आहे, याची बरीचशी 
जाणीव करून प्रदली आहे असा या िस्तावनेचा रास्त गौरव करता येतो. आप्रण वाङ मयसमीक्षक रा. प्रभ. 
जोशी हा त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचा एक पैलू इथे प्रदसतो असे म्हणता येईल. 
 
प्रवास व प्रदेशव्याप्ती 
 

या गं्रथातील जवळजवळ सवगच लेखानंा, पायी िवास केल्याच्या खुणा आहेत. ‘मजल दरमजल’ 
ह्ा पुस्तकाला नाव प्रदलेल्या लेखात, इंदूरवरून मुंबई व पुणे येथे प्रवद्याथीदशते, दुचाकीवरून केलेला 
िवास प्रचप्रत्रत झाला आहे. िा. जोशी हे जाप्रतवंत िवासी आहेत याचा ित्यय, ‘वाटचाल’िमाणे याही गं्रथात 
येतो. हा िवास प्रचप्रत्रत होताना, पायवाट, त्यावरची पावले, दुचाकीची गती, मोटारचा आवाज, खडखड व 
घरघर, लेखक शब्दातं बरोबर पकडतात. िवास शब्दात कसा पकडावा, आप्रण त्या िवासाचे हुबेहूब 
ित्यकारी प्रचत्र कसे काढावे, त्यासाठी गप्रतशील भािाशलैीचा वापर कसा करावा, एखाद्या अज्ञात 
खेड्यालासुद्धा त्याचे अग्स्मतादशगक गप्रहरे रूप कसे द्यावे, याचा हे पुस्तक म्हणजे एक उत्तम नमुना ठरू 
शकेल असे वाटते. 
 

या दृष्टीने ‘मजल दरमजल’ आप्रण ‘वऱ्हाडात तीन पावले’ हे दोनच लेख रप्रसकानंी वाचून पाहावे 
म्हणजे, पावलाचं्या मुदे्रत जसे माणसाचे ठळक प्रवशिेजाणवतात, तसेच ‘वऱ्हाडात तीन पावले’ या लेखात 
‘पुसद’, ‘वाशीम’ आप्रण ‘अकोट’ या तीन गावाचं्या मुद्रा व त्याचंा आत्मा लेखकाने शब्दरूप देऊन प्रचरंजीव 
केला आहे असे जाणवेल. 
 

या दृष्टीने ‘रंधच्या मोटारगाडीचे वणगन’, ऋप्रद्धपूरला जातानाचे ‘टालंयाचे वणगन’, ‘वाईला देवळे व 
घरे शोधत पायी प्रफरतानाचे वणगन’, ‘प्रवठ्ठलमंप्रदरातील काकडआरतीचे वणगन’ ही वणगने अिप्रतम साधली 
आहेत असे प्रदसेल. 
 

पैठण, दौलताबाद, ऋप्रद्धपूर, वऱ्हाड, एप्रलचपूर, माप्रणकनगर, पढंरपूर, वाई, रंध, कराड, इंदूर, 
मुंबई, पुणे, प्रदल् ली, मथुरा, अयोध्या, प्रबठूर, धनुष्ट्कोडी इत्यादी िदेशावंरील िवास इथे प्रचप्रत्रत होतो. हा 
िवासही भारतीय िवास आहे. भारतीय ‘िवास’ प्रलहूनही आपल्या आवडीप्रनवडीिमाणे सामान्य वाटणाऱ्या 
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गावानंा भेटून िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी त्यानंा असामान्य रूप प्रदले आहे. त्याचें िवासलेखन वेगळे आप्रण 
सत्वशील झाले आहे असे प्रनप्रित म्हणता येते. 
 
‘मजल दरमजल’ मधील रा. नभ. जोशी 
 

‘वाटचाल’मधील रा. प्रभ. जोशींच्या व्यग्क्तमत्त्वाचे जे पैलू आपण वर पाप्रहले, ते पैलू याही 
पुस्तकात अप्रधक पारदशगक रीतीने िगटलेले प्रदसतील. त्याहूनही त्याचं्यातला कलावंत अप्रधक 
जोरकसपणे या पुस्तकात िकट झाला आहे. आप्रण काहीसा बोधवादी प्रशक्षकी पैलू कमी झाला आहे. म्हणून 
तो ‘अमके स्थळ चागंले राखले पाप्रहजे, राष्ट्राच्या या संपत्तीची जोपासना केली पाप्रहजे’ (पान ८७ 
‘वाटचाल’)असे सागंत बसत नाही. त्यामुळे या गं्रथातील जवळजवळ सवग लेखानंा उत्तम िवासवणगनपर 
लेखाचें कलात्मक रूप िाप्त होते असे प्रदसेल, आप्रण िवासवणगन या वाङ मयिकाराने इथे, आपल्या 
‘लेखरूपाचंी’ अग्स्मता स्पष्ट दाखवली आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. उदाहरणाथग, ‘वऱ्हाडात तीन 
पावले’, ब्रम्हयाची नगरी’, ‘दुगगराज देवप्रगरी’, ‘ते ऋप्रद्धपुर देप्रखले’, ‘अळजपुर प्रनके नगर’, िभचूा कट्टा’, 
‘प्रवठो पालवीत आहे’, ‘वैराजके्षतं्र उत्तमम्!’, ‘श्रीमूळपीठ आप्रण हेन्री मूर’, ‘मजल दरमजल’, ‘अयोध्यापुरी 
देखता’, ‘धनुष्ट्कोडी’ हे लेख आमच्या प्रवधानाचा स्पष्ट पुरावा देऊ शकतात. यामंधला ित्येक आकारबद्ध 
लेख म्हणजे एक िवासवणगनपर छोटी स्वयंभ ू कलाकृती होय असे मानावे लागते. यात लेखक जो 
अवतरतो, तो िथम कलावंत व रप्रसक म्हणून अवतरतो असे प्रदसून येईल. 
 
रा. नभ. जोशी : एक कलावंत 
 

‘मजल दरमजल’ या गं्रथाचे रूप पाहताना िवासवणगन आशयाच्या दृष्टीने स्थूलाकडून सूक्ष्माकडे 
वळल्याचे स्पष्ट प्रदसते. यापूवी श्री. काका कालेलकराचं्या वकाणेकराचं्या िवासवणगनातूंन अशी सूक्ष्मता 
आपण पाप्रहली. नेमकी पाहण्यालायक स्थळेच प्रनवडून िवासलेखन करणे वेगळे आप्रण िवासानुरोधे िवास 
घडेल अशा प्रठकाणी ित्ययाला आलेला िवास प्रचप्रत्रत करणे वेगळे. म्हणून श्री. काका कालेलकर वरती 
गंगानदीतील ‘रेतीचे’ वणगन करतात आप्रण काणेकर ‘मारवाडातील अस्वस्थ करणारी रात्र’ प्रचप्रत्रत 
करतात. त्यामुळे आशयाला एकिकारचा वेगळेपणा येतो. लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व वेगळे आहे असे जाणवते. 
सवगसामान्य कलावंतापेक्षा रा. प्रभ. जोशी वेगळे का? तर त्यानंी असा िवास प्रचप्रत्रत केला आहे म्हणून. 
तसेच, त्यानंी आपल्याला आवडलेला अगर नावडलेला िवासही प्रचप्रत्रत केला आहे. पण तो‘आवडी’ने 
प्रचप्रत्रत केला आहे. म्हणून रंधला जाताना गदीचा व इतर त्रास सोसून ते जातात आप्रण त्या गदीत 
भेटणाऱ्या सहिवाशाचंी बोलकी प्रचते्र काढतात. ऋप्रद्धपूरचा टागेंवाला वाचकाच्या लक्षात राहतो. 
वऱ्हाडातील पुसद, वाशीम आप्रण अकोट या तीन प्रवस्मृत झालेल्या गावानंाही व्यग्क्तत्व आहे असे जाणवते. 
कलावंताची कलावंत म्हणून जी दृष्टी असते, ती िगल्भ झाल्याप्रशवाय असे घडत नसते. उदाहरणाथग, 
पैठणच्या जुनाट पडक्या वाड्याचे शब्दप्रचत्र रा. प्रभ. जोशी कसे काढतात व ते प्रकती बोलके उतरते पाहा. 
 
बोलकी शबदनचते्र 
 

“जोते आप्रण पप्रहला मजला दगडाचा, वर प्रवटाचें काम, दगडाला दगड, प्रवटेला वीट इतकी घट्ट 
प्रभडलेली की विे लोटली तरी कागद प्रशरकावयाला फट नाही. वाड्याचे कोपरे बाहेरून गोल केलेले, 
अगदी तासून काढल्यासारखे सफाईदार आप्रण त्या गोलपणाला उठाव देण्यासाठी वरच्या अंगाला 
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कोपऱ्यातूनच पुढे आलेली एक सज्जेदार सुबक प्रखडकी. दाराच्या दारवंठ्यावर आप्रण गणेशपट्टीवर नजर 
वेधून घेणारे नाजूक, रेखीव कोरीवकाम...” (‘ब्रहम्याची नगरी’, पान २). 
 

या उताऱ्यातील बपं्रदस्त आप्रण ताशीव शलैी, त्यासाठी शब्दाचंी अचूक प्रनवड हे समथग कलावंताचे 
लक्षण होय. 
 

भकास पैठणची अनुभतूी पाहा : 
 

“तरी पैठणला आता पूवीची कळा राप्रहलेली नाही. वळचणी वाकल्या आहेत. आढी दुभगंली 
आहेत. कौले घरंगळताहेत, माती भळुभळुते आहे आप्रण प्रबनझडपाचं्या दारापं्रखडक्याचंी तोंडे सदाची 
भकासपणे वासलेली आहेत. अशी घरे दर दहापाच पावलावंर प्रदसू लागली म्हणजे इप्रतहासाची चाके ह्ा 
नगरावरून प्रकती प्रनघृगणपणे प्रफरली आहेत ते जाणवल्यावाचून राहात नाही...” (पान १६). यातील 
वास्तवतेचा रंग आप्रण करुणाचा ित्यय लक्षणीय आहे. 
 
ढोरलोकाचं्या वस्तीचे रा. सभ. नी काढलेले हे प्रचत्र पाहा : 
 

“म्हणून त्या प्रदवशीचे स्नान िप्रतप्रनधींच्या सोयीसाठी मुद्दाम उभ्या केलेल्या स्नानगृहात न करता 
पूस नदीवरच करावे असे ठरवले, आप्रण प्रनवासातून बाहेर पडून शतेातूंन नदीच्या रोखाने चालू लागलो. 
शदेीडश ेपावले चालून गेलो असू नसू तोच कसलातरी तीव्र उग्र दपग नाकात घुसू लागला. काटेकुटे, धोंडे 
वगैरे टाळण्यासाठी जप्रमनीवर रोखलेली नजर वर उचलून पाप्रहले तो लांबवर टरटरीत फुगलेल्या 
मोठमोठ्या चामड्याच्या प्रपशव्या आप्रण पाढंरी-भरुकी चामडी टागंलेली प्रदसली. ती ढोरलोकाचंी वस्ती 
होती...” (पान ३०). 
 

यापुढील वणगनही वाचनीय आहे. यातून वणगनाची ित्ययकाप्ररता पटावी. इथे वेगळा िवासानुभव 
प्रचप्रत्रत होतो आहे असे वाटेल. तसेच, 
 

“...प्रतथे एक बाई आपल्या अंगावरचे अधे लुगडे पाढंरी माती लावनू चुबकून-चोळून धूत होती. 
अधे अंगावर नेसलेलेच होते. जटा झालेल्या प्रतच्या ओल्या केसातूंन पाणी ओघळत होते. काळे, उघडे, 
ओले अंग उन्हात साटणीसारखे तकाकत होते...”(पान ३१). 
 

हे शब्दप्रचत्र आजच्या नवकलेचा नमुना आहे. रा. प्रभ. जोशींच्या िवासवणगनात ते सामर्थ्याने 
अवतरले आहे. या प्रचत्रणामागील लेखकाच्या मानवतावादी मनाचे प्रचत्र हळूच डोकावत राहते. ‘चुबकून–
चोळून’, ‘साटणीसारखे तकाकत’ हे शब्द लेखकाच्या ित्ययकारी शलैीची शब्दप्रनवड सुचप्रवतात. वरील 
इतर उताऱ्यातंही ही प्रनवड कशी अचूक असते हे कळावे. 
 

तसेच, पुढील पोटरीला आलेल्या कणसाचें प्रचत्र पाहा : 
 

“पोटरीला आलेली भरदार कणसे मार्थ्यावर प्रमरवणारी, गदग प्रहरव्या रंुद चमकदार पात्याचंी, 
जोंधळ्याची उंच ताटे दाटीने शतेात उभी होती. त्याचं्या प्रहरव्या दाटीला करडईच्या लालप्रपवळ्या 
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झळकदार फुलाचंा आप्रण तरो्ाच्या सौम्य सोनेरी प्रपवळ्या झुबक्याचंा रंगपालट होता...” (पान ४२). 
लेखकाची ही रंगाची जाणीव कवीची आहे हे जाणवेल. 
 

या दृष्टीने पान ४४ वरील पक्ष्याचें जीवनप्रचत्रण, धनुष्ट्कोडीवरील समुद्राची प्रवलंप्रबत लयीतली 
गंभीर गजगना (पान १४५), ही सवग वणगने रा. प्रभ. जोशी हे एक समथग कलावंत आहेत याची साक्ष पटवतील. 
 

साराशं, ‘वाटचाल’ आप्रण ‘मजल दरमजल’ ही. िा. रा. प्रभ. जोशींची िवासवणगने त्यांची 
िवासलेखनाची मजल दरमजल करीत जाणारी प्रधमी पण कलापूणग ‘वाटचाल’ दाखप्रवतात. आप्रण ही 
‘वाटचाल’ वेगळी आहे हे पुन्हा नव्याने सागंण्याची गरज उरत नाही. ‘मजल दरमजल’ या गं्रथामळेु 
िवासवणगन एक वेगळा लप्रलतवाङ मयिकार आहे याचे प्रनप्रित दशगन रप्रसकाला होऊ शकते. 
 
‘गोपुरांच्या प्रदेशा’तूि...‘सातासमुद्रापलीकडे’ 
 

िा. रा. प्रभ. जोशी याचं्या िवासलेखनाचा आगळेपणा पाप्रहल्यावर िवासलेखनावर आपली स्वतंत्र 
मुद्रा आप्रण ठसा उमटवणारे िा. गंगाधर गाडगीळ हे िवासलेखनाच्या वाटचालीवरील एक वेगळे ‘गोपूर’च 
आहे, हे रप्रसकाचं्या ध्यानात यायला वेळ लागत नाही. िा. गंगाधर गाडगीळ हे नवकथाकार, नवसाप्रहत्याचे 
समीक्षक व पुरस्कते म्हणून मराठी वाङ मयात ख्यातनाम आहेत. आपल्यामधल्या कलावंताचा दुदगम्य 
आत्मप्रवश्वास असणाऱ्या व ‘स्व’प्रवियक प्रवलक्षण तीव्र जाणीव असणाऱ्या या समथग लेखकाने ‘गोपुराचं्या 
िदेशात’ आप्रण ‘सातासमुद्रापलीकडे’ या आपल्या िवासवणगनानंी आपल्या कलापूणग िवासलेखनाची 
अग्स्मता ‘गोपुराचं्या िदेशात’ने िथम प्रसद्ध केली आप्रण ‘सातासमुद्रापलीकडे’ या पुस्तकाने उंच प्रनळ्याभोर 
आकाशात दगडी गोपुराचंी शोभा प्रवलसत राहावी तसे सौंदयग प्रनमाण केले. 
 

िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या ‘िकार’ म्हणून घडणीत िा. गाडगीळाचंा वाटा मोठा आहे असे 
रप्रसकानंा प्रनःसंशय कबलू करावे लागते. आप्रण ‘िवासवणगन’ हे आपल्या कलात्मक व स्वयंपूणग 
व्यग्क् तमत्त्वाच्या पारदशगक आप्रवष्ट्काराने वेगळे बनप्रवता येते, याचा ठाम पुरावा म्हणजे गाडगीळाचें 
िवासलेखन होय, असे मानणे भाग आहे. 
 
प्रवासािुभवांचे आकार शोधर्ारा कलावंत 
 

लेखकाच्या पारदशगक व्यग्क्तमत्त्वाला व त्याच्या िप्रतभाशक् तीला िवासप्रवियक अनुभवसुद्धा काही 
बधंने घालू शकतात, आप्रण िवासप्रवियक अनुभवांना सुद्धा स्वतःचा असा एक आकार असतो, याची स्पष्ट 
जाणीव गाडगीळानंा झाली आहे, आप्रण िवासप्रवियक अनुभवाचें आकार शोधत आपले लेखन त्यांनी 
‘सातासमुद्रापलीकडे’ या िवासवणगनपर गं्रथात केले आहे. गाडगीळाचंा िवासलेखक म्हणून झालेला 
प्रवकासही या दोन गं्रथाचं्या रूपदशगनावरून पडताळून पाहता येतो. आप्रण या दृष्टीने ‘सातासमुद्रापलीकडे’ 
या गं्रथाचे िास्ताप्रवक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ‘गोपुराचं्या िदेशात’ या गं्रथाच्या रूढ पद्धतीहून 
‘सातासमुद्रापलीकडे’ या गं्रथाची लेखनपद्धती कशी वेगळी व कलात्मक आहे, हे स्पष्ट करताना गाडगीळ 
म्हणतात : 
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“...हे ले न करताना कोणत्याही िकारची माप्रहती वाचकाला देण्याचीजबाबदारी माझ्यावर आहे, 
असे सामान्यपणे मी मानलेले नाही. तसेच, अनुभवाचंी मांडणीदेखील कालक्रमानुसार केलीच पाप्रहजे असे 
स्वतःवर बधंन घालून घेतलेले नाही. माझ्या अनुभवात जे काही सलग आकार मला आढळले, ते या 
स्फुटलेखनातून मी व्यक्त केले आहेत. अनुभवाचं्या िकृतीनुसार या लेखनाचे घाट वेगवेगळे आहेत.” 
 

गाडगीळाचं्या या स्वतःच्या उद गारामंुळे एकंदर कलापूणग िवासलेखनाच्या प्रनर्ममप्रतिप्रक्रयेवरच खूप 
िकाश पडतो असे म्हणता येते. या कबुलीमळेु ‘िवासप्रवियक अनुभवाचें आकार शोधणारा कलावंत 
िवासवणगनकार’ असा गाडगीळाचंा गौरवही करता येतो. आपल्याच प्रनर्ममतीकडे तटस्थपणे समीक्षकाच्या व 
कलावंताच्या डोळ्यानंी पाहणारे गाडगीळ बरेच शे्रष्ठ कलावंत वाटून जातात. तसेच, समीक्षक व समथग 
टीकाकार म्हणून असलेले त्याचें अंगही त्यात व्यक्त झाल्याने टीकाकार म्हणूनही ते जाणवतात. 
 
‘गोपुरांच्या प्रदेशात’ : एक ओळख 
 

हे एकूण सतरा िकरणाचें िवासवणगन असून त्याची पषृ्ठसंख्या दोनश ेएकतीस आहे. या पुस्तकात 
गाडगीळानंी िवासलेखनाची रूढ पद्धतच स्वीकारली आहे. म्हणजे िवासास कसे प्रनघालो? क्रमाक्रमाने 
िवास कसा घडत गेला? त्या वेळी काय अडचणी आल्या? काय पाप्रहले? त्याचा आनंद कसा लुटला? 
याचे दशगन यात घडप्रवले आहे. 
 

हा िवास दप्रक्षण भारताचा िवास आहे. यात म्हैसूर, बगंलोर, प्रवजयनगर, उटी, प्रत्रचनापल्ली, 
मद्रास, कन्याकुमारी, मंगलोर, कोईमतूर, इत्यादी प्रठकाणचा िवास प्रचप्रत्रत होतो. हा िवास स्वतः 
गाडगीळ, त्याचंी पत्नी व प्रमत्र श्री. िधान याचं्यासमवेत केला आहे. हा िवास आगगाडीने, पुढे बस, टागंा, 
टॅक्सी या साधनानंी घडला आहे. स्थलदशगन घेण्यासाठी काही िवास त्यांनी पायीही केला आहे. या 
िवासात गाडगीळाचें, त्याचं्या पत्नीचे व प्रमत्राचे स्वभावप्रवशिेही िसंगी व्यक्त झाल्याने त्याच्या वेगळेपणात 
प्रनप्रित भर पडते. म्हणूनच या पुस्तकातील लेखकाचे पारदशगक व्यग्क्तमत्त्व व त्याचे पैलू हा महत्त्वाचा भाग 
होय, असेही म्हणता येते. 
 
लेखकाचे व्यक्ततमत्त्व 
 

श्री. गाडगीळ एक नवकथाकार, रप्रसक, आधुप्रनक व्यग्क्तमत्त्वाचा, पुरोगामी प्रवचाराचंा िवासी, 
शलैीदार लेखक, भव्यतेपुढे नमणारा श्रद्धावादी माणूस, सचतनशील प्रवचारवंत, परंपराप्रभमानी, 
अथगशास्ाचा पपं्रडत, सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्तीचा लेखक, प्रवनोदप्रनर्ममती करणारा प्रवनोदकार असे त्याचं्या 
व्यग्क्तमत्त्वाचेअनेक पैलू पाहता येतात. 
 

आप्रण त्याचं्या िवासातील या पारदशगक व्यग्क्तमत्त्वाच्या आप्रवष्ट्कारामुळेच हा िवास दप्रक्षण 
भारताचा िवास असून एका वेगळ्या गाडगीळानंा पत्नीबरोबर व प्रमत्राबरोबर िवासात पाप्रहल्यासारखे 
वाटते. तसेच, हा लेखक दप्रक्षण भारताच्या सोन्याच्या खाणी, प्रवमानाचंा कारखाना, कृष्ट्णराजसागर धरण 
या आधुप्रनक सुखसोयींनी भारताचा हा भाग समृद्ध झाला आहे, असा ित्यय घडवतो. हा त्याचं्या 
अथगशास्ीय व पापं्रडत्ययुक्त आधुप्रनक दृष्टीच्या व्यग्क्तमत्त्वावर िकाश टाकणारा भाग मानावा लागतो. 
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तसेच, ‘प्रशवसमुद्रमचा धबधबा’, ‘प्रनलप्रगरीचे दशगन’, ‘उंच वृक्ष आप्रण प्रचमुकली फुले’, ‘कन्याकुमारी’ यातं 
दप्रक्षण भारताचा प्रनसगगित्यय त्यानंी रेखाटला आहे असे प्रदसेल. 
 

दप्रक्षण भारताची प्रनळ्याभोर आकाशावरील देवालये आप्रण त्यावंरील प्रशल्पे, त्याचंी गोपुरे यात 
कलावंत गाडगीळ हरवले आहेत. म्हणून लेखकाने या पुस्तकाला ‘गोपुराचं्या िदेशात’ हे अन्वथगक नाव 
प्रदले आहे असे वाटते. हे नाव कलात्मक असून लेखकाच्या शलैीचे दशगन देणारे आहे. 
 
श्री. गाडगीळांचे कलातंत्र 
 

या पुस्तकातील सतरा िकरणे म्हणजे लेखकाला प्रवशिे जाणवलेल्या दप्रक्षण भारताच्या 
िदेशावरील सकवा स्थलावरील सकवा िातंावरील एकेक लेख आहे. हा एकेक लेख एकंदर पुस्तकात 
साखळीसारखा जोडलेला आहे. त्यामुळे या लेखातूंन िदीघग िवासवणगनाच्या सलग रूपाचीही ितीती येत 
राहते. कारण िवाससूत्राने ते अखंड स्ोतािमाणे, प्रवलक्षण कलात्मक रीतीने, जोडलेले आहेत. त्यामुळे 
‘उद ध्वस्त प्रवजयनगर’ यासारखा एखादा लेख एक स्वतंत्र कलाकृती म्हणून उभा राहू शकतो आप्रण या 
पुस्तकाचा तो एक अप्रवभाज्य घटक म्हणूनही सामावनू जाऊ शकतो. श्री. गाडगीळ हे प्रवलक्षण सामर्थ्यगवान 
असे कलातंत्रज्ञ आहेत, असे रप्रसकाला प्रदसून आल्याप्रशवाय राहात नाही. त्यामुळे या पुस्तकाला एक 
िदीघग लेखरूप िवासवणगनाचीही कळा िाप्त झाली आहे. याचे सवात महत्त्वाचे वैप्रशष्ट्् हे की, श्री. 
गाडगीळाचें व्यग्क्तमत्त्व िवाससूत्राच्या अनुरोधाने दप्रक्षण भारताच्या िदेशाचे कलात्मक प्रचत्रण साधते. 
त्यामुळे या पुस्तकालाही एक चागंल्या िवासवणगनाचा दजा िाप्त होतो. 
 

एक लेखरूप व िदीघग लेखरूप िवासवणगन याचे प्रवप्रचत्र प्रमश्रण गाडगीळाचं्या ‘गोपुराचं्या िदेशात’ 
या िवासवणगनात झाले आहे, असे प्रवधान केल्यास ते साथग ठरते. कारण, गाडगीळाचं्या िवासप्रवियक व 
िदेशप्रवियक उत्कट जाप्रणवेचा आप्रवष्ट्कार या गं्रथाच्या िारंभापासून शवेटपयंत होत राप्रहल्याचे जाणवते. 
म्हणूनचगाडगीळाचंा हा गं्रथही महत्त्वाचा होय. 
 
गाडगीळांचे यशापयश 
 

या पुस्तकातील गाडगीळाचंी यशस्वी िकरणे- ‘मुंबईला प्रनरोप’, ‘उद ध्वस्त प्रवजयनगर’, 
‘आधुप्रनक सहस्ाजुगन’, ‘प्रशवसमुद्रमचा धबधबा’, ‘प्रनलप्रगरीचे दशगन’, ‘उंच वृक्ष आप्रण प्रचमुकली फुले’, 
‘परशुरामाची भमूी’, ‘बकॅवॉटसग’, ‘कन्याकुमारी’, ‘मदुरा’, ‘देवालये’ या िकरणातूंन श्री. गाडगीळ हे एक 
यशस्वी िवासवणगनकार म्हणून पाहता येतात. 
 

राप्रहलेली िकरणे बऱ्याच िमाणात माप्रहतीवजा वाटतील; पण एकंदर पुस्तकाच्या कलात्मक 
बाजूला त्यामुळे बाध येतोच असे वाटत नाही. कारण या माप्रहतीमुळे हा लेखक अथगशास्ाचा पंप्रडत आहे, 
त्याला सोन्याच्या खाणींमुळे, प्रवमानाचं्या कारखान्यामुळे दप्रक्षण भारताला– प्रवशिेतः म्हैसूरला–वेगळेपणा 
आला आहे हे पटते. प्रशवाय, लेखकाचा जीवनाकडे पाहण्याचा नवा वैज्ञाप्रनक दृप्रष्टकोणही रप्रसकाला 
कळून येतो. 
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असे िवासानुभव प्रचप्रत्रत होत असताना िदेशाशी सकवा स्थळाशी एकजीव झालेल्या उत्कट 
गाडगीळाचें मनोहारी प्रचत्र या पुस्तकात जागोजाग पाहता येते. उदाहरणाथग, ‘गोपुरे पाहणारे श्रद्धाशील 
गाडगीळ (पाने १९, २३, २४), ‘कृष्ट्ण-राजसागरवणगन’ (पाने ७०, ७२, ७३, ७४, ७५, ७७, ७८), 
‘कावेरीव्यग्क्तदशगन’ (पान १०७), ‘प्रनलप्रगरी घाट व ‘जंगलदशगन’ (पान १२२–१२३), ‘उटकमंडवणगन’ 
(पाने १२६ ते १३५), ‘उद ध्वस्त प्रवजयनगरचे दशगन’ (पाने २०, २२, २३), ‘कन्याकुमारीचे दशगन’ (पाने 
१८५ ते १८९), अशा दशगनातूंन गाडगीळ एक शे्रष्ठ िवासवणगनकार, एक उत्कृष्ट कवी, सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्ती 
लाभलेला साप्रहत्यकार व श्रद्धावादी माणूस म्हणून रप्रसकाच्या लीलया लक्षात येतील. 
 

“पाण्याच्या ित्येक तुिाराला तेजाचा गभग राप्रहला”(पान ७४) अशा कल्पना मौप्रलक 
िप्रतभाशक्तीलाच सुचतात असे म्हणता येईल. “...अंधारात डोंगर डोंगर राप्रहले नव्हते, वृक्ष वृक्ष राप्रहले 
नव्हते. प्रवश्वात जे प्रचरंतन आहे, त्याची ती ितीके झाली होती. आप्रण ती ितीके पाहून अपुरेपणाची 
मनातली जाणीव जागृत होत होती, ओरबाडत होती,मन प्रवद्ध करीत होती आप्रण मोठेही करीत 
होती...”(पान १३५). असे प्रनसगाशी अिैत सागंणारे मन कन्याकुमारीशी व तेथील प्रनसगाशी एकरूप 
झालेले प्रदसेल. 
 

अिैताचा हा साक्षात्कार प्रटपताना पान १८६ वर गाडगीळ म्हणून जातात, “...आप्रण सागराचे 
प्रहरवे पाणी अथागंपणे समोर पसरले होते, प्रक्षप्रतजाचे भव्यअधगवतुगळ व्यापून राप्रहले होते. प्रनळ्या 
आकाशाच्या प्रवस्ताराशी स्पधा करीत होते आप्रण प्रक्षप्रतजापाशी ते आकाशात व आकाश त्यात प्रवरघळून गेले 
होते...”हा अिैताचा साक्षात्कार फक्त प्रवश्वात्मक जाप्रणवेच्या कलावंतालाच होतो, असेच म्हणावयास हवे. 
 

इथे बालकवींसारखी गाडगीळानंी प्रनसगाशी सायुज्यता साधली आहे. हा प्रनसगग पाहून 
गाडगीळाचंी िप्रतप्रक्रया पाहा : 
 

“अनंत सागराच्या तळहातावर मला कोणीतरी ठेवले होते आप्रण अनंत आकाश मला प्रनरखून 
पहात होते. केव्हाही त्या हाताची मूठ वळली असती आप्रण ती पुन्हा उघडल्यावर मी तळव्यावर प्रदसलो 
नसतो.” (पान १८६) 
 

इतकी उत्कटता, कल्पकता, मोठ्या तोलामोलाचा लेखक असल्याप्रशवाय व्यक्त होत नसते. 
पुढील पानावरील सवग भाग याच तऱ्हेचा आहे, असे प्रदसून येईल. 
 
‘सातासमुद्रापलीकडे’ आनर् गाडगीळ 
 

िास्ताप्रवक सोडून एकंदर एकश ेचव्वेचाळीस पानाचें ‘सातासमुद्रापलीकडे’ हे िवासवणगन म्हणजे 
मराठी वाङ मयातील िवासवणगनपर कलाकृतीचा एक नमुना ठरावा इतक्या उंचीचे आहे. यातील ित्येक 
लेख एक वेगळी कलाकृती ठरते. क्वप्रचत ‘न्ययूॉकग ’ व ‘जपान’ वरील िकरण अयशस्वी वाटेल. हे पुस्तक 
खालीलिमाणे बारा िकरणातं प्रवभागलेले आहे :‘तरंगता प्रदवस’, ‘कािी’, ‘रोमाचंकारी रोम’, ‘प्रचरंतन 
रोम’, ‘व्हेप्रनस’, ‘न परवडणारे पॅप्ररस’, ‘न्ययूाकग ’, ‘कॉप्रलफोर्मनयात’, ‘कॅप्रलफोर्मनयातील काही िाणी’, 
‘प्रडस्नेलँड’, ‘माझी अमेप्ररकन सायकल’, ‘जपान’. 
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या पुस्तकातील िवास हा सातासमुद्रापलीकडील िवास आहे आप्रण युरोप, अमेप्ररका आप्रण 
आप्रशया खंडातील जपान यासंारख्या देशावंर आधाप्ररत आहे. कलावंत गाडगीळाचं्या िप्रतभेला हा िवास 
म्हणजे एक आव्हान होते आप्रण ते आव्हान त्यानंी समथगपणे पेलल्याचा पुरावा जागोजाग प्रमळतो. या 
िवासापासून व त्यातील िदेशापंासून गाडगीळ वेगळे काढून दाखप्रवता येत नाहीत. गाडगीळ याबाबत 
म्हणतात, 
 

“हे सारे लेखन वेगवेगळ्या िकारचे आहे. त्याचे घाट तर वेगळे आहेतच; पण त्याची िकृतीही प्रभन्न 
आहे. प्रवनोदी आप्रण गंभीर असे दोन्ही िकारचे लेखन या पुस्तकात एकत्र केलेले आहे. या गोष्टीचे 
कलात्मक भपू्रमकेवरून समथगन करणे अवघड आहे. त्या बाबतीत मी इतकेच म्हणू शकेन की िवासातल्या 
अनुभवानंा स्वतःची अशी एक वेगळी चव असते, आप्रण ही वेगळी चव हेच या सवग लेखनाला एकत्र जोडणारे 
सूत्र आहे.” (िास्ताप्रवक, पान ६) 
 

गाडगीळाचं्या या प्रवधानातून या पुस्तकाचे कलात्मक ममग सापं्रगतले गेले आहे. आप्रण वर 
म्हटल्यािमाणे या पुस्तकातील ित्येक लेखाला एक स्वतंत्र घाट आहे. हे ‘घाट’ िवासप्रवियक अनुभतूीने 
घेतलेले ‘घाट’ आहेत. आप्रण अशा प्रवलक्षण कलात्मक रीतीने ते एकमेकात गोवले गेले आहेत की त्याचा 
कें द्रसबदू म्हणून गाडगीळ कण्यासारखे या पुस्तकात ताठ उभे राहताना प्रदसतात. त्याचं्या िवासाचा संपूणग 
स्ोत पप्रहल्या िकरणापासून शवेटच्या िकरणापयंत झुळूझुळू वाहात राहतो. त्यामुळे ही एक अस्सल 
िवासवणगनपर कलाकृती ठरू शकते. 
 
‘मी’ ची स्पंदिे 
 

या पुस्तकातील िवासलेखानंा िामुख्याने ‘िवासकथा’ व ‘स्फुट प्रवनोदी िवासलेख’ हे घाट येत 
राहतात. श्री. गाडगीळ हे मुख्यत्वे कथाकार असल्यामुळे हे घडत असावे. परंतु या सवगच लेखाचंा मूलस्ोत 
िवासप्रवियक अनुभतूीचा असल्याने, आपण िवासवणगन वाचले याचाच ित्यय सतत येत राहतो. त्यामुळे 
गाडगीळाचंी वेगळी लघुकथा आपण वाचली अगर वेगळा प्रवनोदी लेख वाचला असे वाटणार नाही. आप्रण 
म्हणूनच, िवासवणगनपर वाङ मयीन कलाकृतीचा दजा यातील लेखानंा आला आहे हे सहज प्रदसावे आप्रण 
हा दजा एकूण गं्रथालाच येतो असे म्हणता येते. या ित्येक िकरणातील गाडगीळ आप्रण त्याचें व्यग्क्तमत्त्व 
वेगळे वाटते. आप्रण तरीही त्यानंा जोडणाऱ्या एका प्रवश्वात्मक ‘मी’ मध्ये, हे सवग ‘मी’ सामावनू जाणारे 
वाटतात. अशी ित्येक िकरणातून जाणवणारी ‘मी’ ची स्पदंने, हे या गं्रथाचे प्रवलोभनीय वैप्रशष्ट्् होय. 
उदाहरणाथग, ‘तरंगता प्रदवस’ अनुभवणारे गाडगीळ वेगळे, ‘रोमची प्रचरंतनता’ प्रचप्रत्रत करणारे गाडगीळ 
वेगळे, आप्रण ‘जपान’ची केवळ माप्रहती देणारे गाडगीळ वेगळे. या मकु्त कलंदर व्यग्क्तमत्त्वाला व्हेप्रनसच्या 
कलासौंदयाने थक्क करून सोडले आहे, बपं्रदस्त करून ठेवले आहे, अशी गोष्ट व्हेप्रनसदशगनातच घडते असे 
नाही. रोम, न्ययूॉकग  आप्रण क्वप्रचत पॅप्ररस याचं्या दशगनातही असे घडताना प्रदसेल. 
 

हा कलावंत, एक उत्कट कवी, एक भाष्ट्यकार, एक शे्रष्ठ प्रनवेदक, ितीकात्मक भािाशलैीचा 
लेखक, एक अप्रलप्तपणे आपलेपणा न्याहाळून पाहणारा, जीवन प्रवसंगतीवर बोट ठेवनू प्रवनोदप्रनर्ममती 
साधणारा समथग प्रवनोदकार आप्रण िसंगी स्वतः गरगरणारा व वाचकानंा चक्रावनू सोडणारा लेखक म्हणून 
आपल्यासमोर सतत उभा राहात येतो. म्हणून, आपण या पुस्तकात गाडगीळानंा एक शे्रष्ठ दजाचे 
िवासलेखक म्हणून पाहू शकतो. याची िसादप्रचन्हे पप्रहल्या ‘गोपुराचं्या िदेशात’ या पुस्तकात िामुख्याने 
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‘उद ध्वस्त प्रवजयनगर’, ‘देवालये’, ‘कन्याकुमारी’ इत्यादी िकरणातं जशी पाहू शकतो तशी इथे पप्रहल्या 
िकरणापासून ‘जपान’च्या वणगनातील पप्रहल्या शब्दप्रचत्रापयंत प्रवप्रवधागंानंी पाहू शकतो. त्याचं्या 
व्यग्क्तमत्त्वाचे हे सवग पैलू एकमेकातं इतके बेमालूमपणे प्रमसळून येतात की त्याचें प्रवभाजन अशक्य व्हावे. 
 
उत्कट कवी : श्रेष्ठ कलावंत 
 

या उत्कट कवीचे, िवाशाचे, त्याच्या प्रनरीक्षणशक्तीचे शब्दप्रचत्रात्मक शलैीचे, रंग, नाद, लय, 
रेखा यानंी युक्त अशा जाप्रणवाचें प्रवणलेले पट, एखादी सुंदर रंगीत प्रफल्म पाहावी तसे पप्रहल्या ‘तरंगता 
प्रदवस’ याच िकरणात एकत्र पाहता येतात. आप्रण हीच जाप्रणवेची तरल अवस्था व कवीचे सौंदयगशाली 
अंतमुगख मन पुढील सवग िवासप्रचत्रणात जागोजाग व्यक्त झाले आहे. गाडगीळानंी आपले सवगस्व पणाला 
लावनू इथे ओतले असावे. हा बोटीचा तरंगता िवास जसा पपं्रडता रमाबाईंनी मागे कलात्मक रीतीने प्रचप्रत्रत 
केला आहे, तसाच इथे गाडगीळानंी केला आहे. ‘तरंगता प्रदवस’ हा िवासलेख ही एक उत्कट भावकप्रवता 
वाटते. ती गद्यात आहे एवढेच. ‘पीस ऑफ आटग’ म्हणून या पोताकडे पाप्रहले की गाडगीळाचं्या कलावंत 
म्हणून पप्ररमाणानंी व्यापलेली व्याप्ती फार मोठी आहे असे सहज पटून जाईल. उदाहरणाथग, लेखाची 
सुरुवात पाहा : 
 

“चोहोबाजूला प्रनळा अटलापं्रटक पसरला आहे. त्याचे पाणी इतके प्रनळे आहे-इतके प्रनळे आहे, ते 
प्रनळेपण शीतल द्रवासारखे माझ्या सवांगातून वाहते आहे. माझ्या शरीरातला कणन् कण नवस्नात 
पक्ष्यासारखा पखं फडफडावनू अंग हलके हलके, मोकळे मोकळे करतो आहे. त्या प्रनळ्या अंजनात 
बुडवलेले बोट कोणीतरी हळुवारपणे, पुन्हा पुन्हा माझ्या पापण्यावंर आतून प्रफरवते आहे. डेक-कठड्याला 
रेलून मी उभा आहे. प्रनळ्या मनाने प्रनळेपणाकडे पाहतो आहे. 
 

“हवा कशी ताजी ताजी, भरुभरुीत वाटते आहे. ऊन पाढंऱ्याशुभ्र लाहीसारखे फुलले आहे. 
 

“पाण्यावर उमटणाऱ्या दोन बगळ्याचं्या रागंा प्रक्षप्रतजाकडे भरारा चालल्या आहेत. उन्हात 
लोळणारी एकेक लाट मध्येच पोटाला गोडशी ढुशी मारते आहे. अगदी शातं असलेल्या वातावरणात 
िसन्नता पाखराचं्या थव्यासारखी प्रकलप्रबलते आहे.”(पान १) 
 

या वणगनातील रंग, स्पशग, नाद यांनी युक्त असे अटलापं्रटक सागरावरील दृश्य आप्रण त्याची 
प्रचत्रमयता लक्षणीयच नव्हे, तर एक शे्रष्ठ कलावंत सागरी िवासात बोटीवरून भावणारा समुद्र, त्याचा 
प्रनळेपणा साक्षात अनुभवतो आहे असे वाटते. प्रवलक्षण गुंगीत कप्रवता प्रलहावी तसे गाडगीळ प्रलहून जातात. 
आप्रण ित्येक वाक्य म्हणजे अनुभतूीच्या आकाराने प्रनमाण केलेले प्रचत्र वाटून जाते. अशी 
प्रनसगाचीमाणसाची, माणसामधल्या स्पशगतत्त्वाची, स्ी-पुरुिसंबधंाची सूचक प्रचते्र इथे प्रदसतात व 
जीवनाची अपूणगता, स्वप्नसदृश मनोवस्थाचें मधुजाल व जाप्रणवाचें प्रवप्रवध स्तर या एवढ्याशा िकरणातही 
व्यक्त झाले आहेत. मग पुढे सवग गं्रथभर झाले असल्यास नवल नव्हे. गाडगीळानंी मराठी िवासलेखनाला 
सूक्ष्मतर जाप्रणवेच्या पातळीवर आणून सोडले हा त्याचंा सवात महत्त्वाचा प्रवशिे होय. उदाहरणाथग, 
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“प्रकतीतरी वेळ मी तंप्रद्रत उभा राहतो. कानप्रशलानंा ऊब आली आहे. समुद्रात रुपेरी नाण्याचंी 
अप्रवरत वृष्टी होत आहे. अगदी सावकाश, रंध्रारंध्रात साखळून राप्रहलेल्या िसन्न शातंतेला जराही धक्का 
लागणार नाही अशा बेताने मी पाऊल टाकतो. सावकाश येरझारा घालत राहतो. 
 

“दुपारच्या जेवणाचा जडपणा सावरत सावरत मी कष्टाने प्रजना चढून येतो आप्रण अलगद गादीवर 
अंग झोकून देतो. सुस्तीच्या धुक्यातून अहेतुपूवगक भोवताली पाहात राहतो. खरे म्हणजे माझे फारसे कोठेच 
लक्ष नाही. अन्नाने आलेला प्रमष्ट जडपणा अंगभर हुळहुळतो आहे. आप्रण त्याची शहाळ्यातल्या मलईसारखी 
चव चाखण्यात मी मश्गूल आहे.” (पान २) 
 

“संध्याकाळ झाली आहे. बोटीच्या नाळीवर फडकता वारा अंगावर घेत मी उभा आहे. वाऱ्याने 
माझ्या डोळ्यातं पाणी तरारले आहे; आप्रण त्या पाण्यात सूयगप्रकरण सोनेरी प्रचन्हानंी कसलेसे गीत प्रलहीत 
आहेत. गीताच्या तालावर नाळ झुलते आहे–झुलते आहे. आकाश डोलते आहे...त्या गाण्याचा अथग 
पाण्यावर प्रलप्रहला आहे. वाऱ्यात भरलेला आहे. माझ्या रक्तात तो मोहरतो आहे.” (पान ५) 
 

याचिमाणे बोटीवरील ‘तरंगत्या प्रदवसाचे’ प्रचत्र काढताना ५ ते ९ या पानावंर गाडगीळ 
िवासप्रवियक अनुभतूीत कसे डंुबनू जातात हे कळेल. तसेच या पानावंरील काव्यात्मवणगने पाप्रहल्यावर, 
गाडगीळ अंतमुगख मनाचे, प्रनसगाशी एकजीव होणारे उत्कट कवी आहेत आप्रण अस्सल सौंदयगितीती 
प्रचप्रत्रत करणारे कलावंत आहेत याची साक्ष कुणाही रप्रसकास पटून जाईल. या इथे प्रनसगावर मानवी 
भावनाचंा आरोप करून त्याला माणसासारखे चालते–बोलते करणे हे काम गाडगीळानंी केले आहे. ते 
सामान्य िप्रतभेचे काम नव्हे. िवासानुभतूीसुद्धा इतकी उत्कट आप्रण सुंदर असू शकते, याचा ित्यय 
रप्रसकाला इथे प्रमळू शकतो. 
 

हा प्रनसगगित्यय व बोटीवरील जीवन गाडगीळानंी दृश्यात्मक व गप्रतशील शलैीत प्रटपले आहे, असे 
प्रदसून येते. आप्रण ‘तरंगत्या प्रदवसाचे’ एक तरंगते प्रचत्र काढले आहे. 
 
प्रतीकात्मता 
 

या प्रदवसाच्या वणगनात जी ितीकात्मता मधून-मधून येत राहते, ती खासलक्षणीय आहे. या दृष्टीने 
‘पत्त्याचा डाव खेळणारा मुलगा व त्याला प्रमत्रानंी पाडणे’ (पान १।२), बोटीवरील ‘Attention Attention 
please...’हे पान दोन वरील उद गार काळाची जाणीव देत राहतात. प्रनग्रोचे प्रगटार वाजवणे, प्रचरूट 
ओढणारा म्हातारा व तरुण पोरगी याचंी च्युइंगमसारखी बेचव थट्टामस्करी, चुलीमागच्या माजंरासारख्या 
स्मृती सुखाने गुरगुरू लागणे, मनातली मोठी ऑप्रफसे; प्रवणकाम करणारी बाई, वेफसग खाणे, धक्का 
लागलेली मुलगी...प्रतच्यावरून सुचणारी सचध्याचं्या बाहुल्याचंी ितीके, अन्नाचा कैफ, मद्याचा कैफ, 
नृत्याचा कैफ, कैफाचा झगमगाट – झगमगाटाचा कैफ...(पान ६), जमगन म्हतारा-म्हातारीचे मद्य प्रपणे व 
प्रतचा सोनेरी दात चमकणे (पान ७), प्रबयरची बाटली खळकन् फुटणे (पान ९) या साऱ्यानंा एक िकारची 
ितीकात्मता िाप्त होते. आप्रण गाडगीळानंा जीवनातील नशा, सौंदयग, जीवन, स्ीत्व, बाल्य व म्हातारपण, 
सुख आप्रण दुःख या िंिाचें िवासात भावलेले अथग शब्दातूंन व्यक्त होत राहतात आप्रण जीवनिवासाची नशा 
व वैय्यर्थ्यगही कळत राहते, असे अनुमान केल्यास वावगे ठरत नाही. मानवी मनाचे खोल पापुदे्र लेखक 
उलगडतो तेव्हा, “You know what! She is silly old bundle of rags.”(पान ५) हे लहान मुलीचे 
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आपल्या आईबद्दलचे िाजंल मत ऐकून, नवीन भोगवादी संस्कृतीचा अथग गाडगीळानंा कळून, लहान 
मुलीपासून माता आज हरव ूलागली आहे हे कळून येते. त्या दृष्टीने पान पाचवरील बाहुल्याचं्या ितीकात 
व्यक्त होणारे मन, जाप्रणवेच्या आप्रण नेप्रणवेच्या पातळीवर प्रचप्रत्रत होणारे कलावंत गाडगीळाचें आतले मन 
आहे. पप्ररच्छेदातील पप्रहली बाहुली म्हणजे त्या मुलीच्या आईचे ितीक असावे. दुसरी ती मुलगी असावी. 
आप्रण प्रतसरी बाहुली म्हणजे लेखक स्वतः आपण असे म्हणतो. जीवनाच्या या सवग पसाऱ्यात आपले वागणे 
सचध्याचं्या बाहुल्यासंारखे फुसफुशीत, प्रनरथगक आहे. हा अनुभव, आईच्या जीवनाचा अथग शोधण्याच्या 
सकचाळण्यात, मुलीच्या न पेलणारा सचध्यांचा सोटा घेऊन धावण्यात आप्रण प्रतसऱ्या बाहुलीच्या प्रनरथगक 
उपदेशात्मक आरडाओरड्यातून व्यक्त होताना प्रदसतो. 
 

िवासवणगनात पूवी असे काही फारसे गूढ, अबोध जाप्रणवेच्या पातळीवर प्रचप्रत्रत होत नव्हते. इथे 
नेमके तसे झाले आहे हे स्पष्ट जाणवते. 
 

भोगवादी व देहवादी पािात्त्य संस्कृतीचे दशगन देताना गाडगीळ म्हणतात : 
 

“...तो प्रतच्याकडे आियाने पाहतो. मग त्याच्या डोळ्यातल्या आियाचे कौतुक होते. तो प्रतला 
प्रवचारतो, “Shall we dance?”आप्रण प्रतच्या कमरेभोवती हात घालतो. कमरेनेच ती रुकार देते. 
डेकवरच्या अंधारात ती नाचू लागतात. संगीताचे पुसलेले स्वर बाहेर प्रझरपत असतात आप्रण त्या स्वराचं्या 
तालावर त्याचंी शरीरे अंधारात झुलत राहतात...”(पान ७). 
 

नेमके हेच देहवादी संस्कृतीच्या तहानेचे ितीक १३/१४ विांच्या मुलीचे पाढंरा गणवेश घातलेल्या 
स्टुअडगबरोबर तोंडाशी तोंड नेऊन बोलण्यात गाडगीळानंी व्यक्त केले आहे (पान ९). स्ी-पुरुिसंबधंाची 
पप्रहली ओढ प्रकती तीव्र असते हे इथे प्रदसते. 
 

िकरणाच्या शवेटी, जीवनाच्या“या झगमगाटाच्या झोतात अडकलेल्या त्या सवांनाच काय हवे 
आहे? आप्रण माझे काहीतरी हरवले आहे असे मला सारखे का वाटत आहे? मला माहीत नाही. मनातला हा 
पारा प्रचमटीत पकडण्याचा खेळ आता मला खेळायचा नाही...(पान ९).”असे गाडगीळ म्हणतात. 
जीवनाची नशा, त्या सभोवतीचे सौंदयग प्रपता-प्रपता प्ररतेपणाची व अपूणगतेची झालेली जाणीव गाडगीळ 
प्रकती समथगपणे प्रचतारून जातात! 
 

प्रनसगाच्या भव्य दशगनाने मानवी जीवनाची पटलेली प्रनरथगकता व अथगपूणगता अशीच ‘कािी’च्या 
रूपाने साकार झाली आहे. कलावंत या नात्याने गाडगीळ या प्रठकाणी प्रकती उंचीवर पोहोचू शकतात! 
काव्यात्मता हा या कथारूप िवासलेखाचा िाणच मानावा लागतो. गती शब्दात पकडली आहे याचा 
पुरावाही इथे प्रमळतो. प्रचत्रदशीशलैीने हाही लेख नटला आहे. कवीच्या भपू्रमकेतून भतूकाळ व वतगमानकाळ 
लेखक एकाच वेळी जगतो, रप्रसकाला जगायला लावतो, असे म्हटल्यास अप्रतशयोक्तीचे ठरू नये. 
 

या दृष्टीने पान ११।१२ वर मनाच्या गुहेचे वणगन व पुढील होडीच्या िवासाचे वणगन, पान १३ 
वरील“माझ्या साऱ्या वृत्ती बप्रधर होतात...”पासून – “...मग एकदम वाटते की त्या कड्यावर उभे राहून 
आपल्या दंडातील धमनी सरगकन प्रचरावी आप्रण शरीर प्ररते होईपयंत रक्त वाहू द्यावे. मग ते समुद्रात प्रवरून 
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जाईल आप्रण मी मुक्त होईन. प्रवश्वातली सगळी वादळे माझ्या रक्तात सामावतील...(पान १३)”ही 
उत्कटता तशीच कवीची होय. 
 
गाडगीळ : एक भाष्यकार 
 

‘रोमाचंकारी रोम’मध्ये कथात्मप्रनवेदन असेच प्रवणलेले आढळते. ‘प्रचरंतन रोम’ प्रचप्रत्रत होताना 
रोमची प्रचरंतनता रोमच्या राजकारणात नसून तेथील प्रवप्रवध कलाचं्या आप्रवष्ट्कारात आहे असे गाडगीळ 
सुचवतात. हे िकरण गाडगीळ एक शे्रष्ठ भाष्ट्यकार, उत्कृष्ट प्रनवेदक, अप्रभजात रप्रसक आहेत हे पटवनू 
जाते. 
 

त्या दृष्टीने एक िप्रतभाशाली कलावंत मराठी लेखक मायकेल अँजेलोला कसा समथगपणे सामोरा 
जातो हे पाहता येते. गाडगीळाचं्या राजकारणाचा व रोमन संस्कृतीच्या अभ्यासाचा एक पैलूही इथे प्रदसून 
येतो. इटालीच्या सेंटपीटसग चचगचे वणगन करताना गाडगीळ म्हणतात, 
 

“तो सगळा चैतन्यमय घुमटच वर जात राहतो...” 
 

“उंचीला भव्य करणाऱ्या भव्यतेला पेलून धरणाऱ्या आप्रण त्या पाऱ्यासारख्या िकाशगभाला 
अग्स्तत्वाची िाप्ती करून देणाऱ्या स्थापत्याकडे लक्ष वेधते. िकाशात प्रवतळत प्रनराकार होणाऱ्या त्या 
आकाराची जाणीव होते. कौतुक अपुरे पडायला लागते...” (पान ४२) 
 

“प्रवसावा घ्यायला नजर खाली उतरतं, पण प्रवसावा घ्यावासा वाटत नाही. ती पुन्हा वर धावते. 
आपले सारे अग्स्तत्वच वर धावते. वाटते की त्या पाऱ्यासारख्या िकाशात हरवनू जावे. 
 

“आप्रण मग एकाएकी जाणवते की, आपल्या हृदयात जो खळाळता आनंद महापुरासारखा वाहतो 
आहे तो त्या िकाशासारखाच आहे. पाऱ्यासारखा शुभ्र वाऱ्यावर उडणाऱ्या कापसासारखा हलका, अग्स्थर, 
गप्रतमान, आपल्या व्यग्क्तमत्त्वाचा कमगठ साधंा फोडू पाहणारा!”(पान ४३). 
 

रोमन स्थापत्यातील िकाशतत्त्वाचीही जाणीव गाडगीळ प्रकती समथगपणे शब्दातं पकडून पेलू 
शकतात, हे मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे. 
 
नवश्वात्मक जार्ीव आनर् स्वप्िसदृश मिोवस्र्ा 
 

‘व्हेप्रनस’ हे िकरणही नशते प्रलप्रहलेली एक िवासकथा सकवा कप्रवता वाटू शकते. व्हेप्रनसच्या 
िाचीन प्रशल्पसौंदयात गाडगीळ न्हाऊन प्रनघतात. गाडगीळानंी इथली स्थापत्यकला, प्रशल्पकला, संगीत, 
ना् व नृत्य इथे कल्पनेत अनुभवले आहे, रप्रसकाला अनुभवायला लावले आहे. या सवगच िकरणाला एक 
अनोखा, अद भतु दरवळ आहे. काव्यात्मता, कल्पकता, ना्मयता या सवगच गुणानंी व्हेप्रनसचे रक्तरंप्रजत 
राजवैभव व कलावैभव काय आहे याचा साक्षात्कार प्रवश्वात्मक जाप्रणवेच्या पातळीवर गाडगीळ नोंदप्रवतात. 
उदाहरणाथग, सेंट माकग स् स्के्वअरचा प्रवस्तार पाहावा : 
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“नजरेत न मावणाऱ्या सेंट माकग स् स्के्वअरच्या त्या प्रवस्ताराकडे प्रवमनस्कपणे पाहात मी हजारो 
मैल ओलाडूंन मायदेशाला जातो. महासागर ओलाडंतो, वाळवंट ओलाडंतो आप्रण मायदेशाला जातो. तेथे 
मदुरेच्या मीनाक्षीच्या देवालयात वाट चुकून भटकत राहतो. प्रशल्पाच्या, स्थापत्याच्या प्रवपुलतेत हरवनू 
जातो. वेरुळला कौलासगुंफेत जातो. गणपतीच्या आरतीच्या वेळी होणारे झाजंाचें संप्रमश्र आवाज, 
चढाओढीने देवे म्हणणाऱ्या भटजींच्या रागंा, ताश-ेवाजंरयाचंा कोलाहल–प्रकतीतरी स्मृतींचा माझ्या मनात 
कोलाहल होतो. काळाचे उलगडणारे रीळ गरगकन उलटे प्रफरते. स्मृती सचेतन होतात. ित्यक्षाला पुसून 
टाकतात.” (पान ५१) 
 

स्वप्नसदृश मनोवस्थेत व्हेप्रनस पाहताना, शके्सपीयरचे नायक व नाप्रयकालेखक गाडगीळाशंी जणू 
स्वप्नसंवाद साधतात. उदाहरणाथग, पान ५० वरील डेसडेमोना, पान ५४ वरील पोलोप्रनयस, आयागो, 
ऑथेल्लो, मॅकबेथ, प्रनप्रद्रत बालके, प्ररचडगचे मारेकरी, प्रगल्डेनस्टनग, रोझेनक्राटं झ्, फुलवेडी ऑफेप्रलया, ही 
सवग एवढ्या छो्ा लेखात पाहता येतात. या दृष्टीने काचेची युवती आप्रण प्रतची स्वप्नसदृश भेट पान ५६, 
५७ वर प्रचप्रत्रत झालेली प्रदसेल. या काचेच्या युवतीचा सुगंधी रुमाल व त्याचा दरवळ रप्रसक वाचकानंा 
जाणवल्याखेरीज राहात नाही. 
 

प्रसप्रनकल मूडमध्ये गाडगीळानंी ‘न परवडणाऱ्या पॅप्ररस’ची अनुभतूी प्रचतारली आहे. अमेप्ररकेच्या 
वैभवाची व भव्यतेची साक्ष ‘न्ययूॉकग ’मध्ये प्रमळते. लेखक अमेप्ररकेत हरवला आहे याची जाणीव ‘न्ययूॉकग ’, 
‘कॉप्रलफोर्मनयात’, कॅप्रलफोर्मनयातील काही िाणी’, ‘प्रडस्नेलँड’, ‘माझी अमेप्ररकन सायकल’ या 
िकरणातूंन प्रमळते. 
 
नविोदकार गाडगीळ 
 

िामुख्याने ‘कॅप्रलफोर्मनयातील काही िाणी’, ‘माझी अमेप्ररकन सायकल या िकरणातं, श्री. 
गाडगीळ एक अप्रभजात प्रवनोदकार म्हणून लक्षात येतात. हे दोन्ही लेख प्रवनोदी िवासकथा वाटतात. 
अमेप्ररकनाचं्या जीवनात व यंत्रसंस्कृतीत कुत्रा, घोडा, माजंर, ससा, उंदीर याबद्दलची अमेप्ररकन जीवनाची 
स्वाभाप्रवक ओढ, त्यातील प्रवसंगती, प्रवनोदाच्या अस्तराने प्रचतारल्यामुळे त्यांची अंगे प्रवनोदी धालयांनी घट्ट 
प्रवणलेली वाटतात. ही वीण मुळात गाडगीळाचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचाच एक पीळ घेऊन आल्याने प्रतला 
स्वाभाप्रवकता िाप्त होते. 
 

“आपल्या नवऱ्यापेक्षा अगर बायकोपेक्षादेखील जेथे माणसे कुरयावर अप्रधक िेम करतात अशा या 
अमेप्ररकेतल्या पोस्टखात्याने कुरयापं्रवियी इतकी प्रचडखोर भपू्रमका का घ्यावी ते मला कळत नाही.”(पान 
९६) 
 

या वाक्यातून अमेप्ररकन जीवनात कुत्रा हा महत्त्वाचा घटक असून तो पोस्टखात्यातील 
पोस्टमनानंा व इतरानंा त्रास देण्याइतपत समथग आहे, असे कळून जाते. 
 

“अमेप्ररकन पुरुिाइंतकेच तेथील घोडेदेखील अमेप्ररकन प्रस्यानंा घाबरतात, हे पाहून सखेद 
आियग वाटते.” (पान १०१). यावरून अमेप्ररकन गृहजीवनातील स्ीमप्रहमा रप्रसकाला कळतो. 
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एकूण अमेप्ररकन गृहजीवनाचे प्रचत्रण हाही या दोन्ही िकरणाचंा प्रवशिे आहे. माजंराचें भाडंण (पान 
१०४. १०५), कुत्रीचे बाळंतपण व काळजी (पान १०६) यातूंन अमेप्ररकेच्या यंत्रमय अशा गृहजीवनात 
माणसासंारखेच कुत्रा, घोडा, ससा, माजंर, उंदीर या िाण्यानंाही खास महत्त्व आहे हे कळून येते. 

 
अमेप्ररकन प्रवप्रजगीि ू संस्कृतीचे दशगन ‘प्रडस्नेलँड’च्या ितीकातून प्रचप्रत्रतझाले आहे. स्वग्प्नल 

अनुभतूी व वास्तव अनुभतूी याचें प्रचत्र गाडगीळ इथे कसे काढतात ते कळून येते. 
 

सायकलवरून श्रीमंत अमेप्ररकेत प्रफरण्याचा व िवासाचा अनुभव हास्यास्पद होतो हेही त्यांना 
कळते आप्रण त्यामुळे भारतीय मध्यमवगीयाचें दाप्ररद्र्य उठून प्रदसते. अमेप्ररकेने यंत्रसंस्कृतीचा उमदा 
स्वीकार केल्याने, प्रतथे इथल्या घरातूंन सायकलसारख्या मोटारी वापरल्या जातात. इतकेच नव्हे, तर प्रतथे 
मोटारगाडीतून घोडे, गाई, कोंबड्या चरायला जातात. भारतात माणसाला कुणाच्या गाडीत प्रलफ्ट 
प्रमळणेही भालयाचे मानले जाते. या लेखात फुसक्या भारतीय अप्रभमानाला पडलेली प्रठगळे लक्षणीय आहेत. 
या प्रनप्रमत्ताने आलेली लेखक व त्याची पत्नी, मुले, िा. गेबहाटग व शजेारीण याचंी शब्दप्रचते्र बोलकी 
वठलेली आहेत. 
 

स्वतःबरोबर स्वतःच्या संस्कृतीचे व अमेप्ररकन संस्कृतीचे प्रचत्र व त्या प्रचत्रातील प्रवरोध व ताण 
प्रवनोदाच्या धालयाने लेखकाने बरोबर प्रवणले आहेत. त्यामुळे कटुता लोपून आपले आपल्यालाच हसू येते व 
गाडगीळ हे चागंले प्रवनोदी लेखक आहेत हे पटते. 
 

या पुस्तकाचा बराच भाग अमेप्ररकेवरील प्रचत्रणाने व्यापलेला प्रदसतो हे स्वाभाप्रवकच होय. 
लेखकाला तेथेच जाण्याची संधी प्रमळाली आहे. अमेप्ररकन जीवनाच्या ऊजगस्वल रूपाबरोबर काळे–गोरे 
भेद, वाढती गुन्हेगारी, प्रभकारी, हे डाग त्यानंी अमेप्ररकन जीवनप्रचत्राच्या वास्तवरूपात बरोबर रंगवले 
आहेत (पान ८२–८३). 
 

साराशं, ‘सातासमुद्रापलीकडील’ आपले अनुभव गाडगीळ प्रजतक्या गाभंीयाने वणगन 
करतात,तेवढेच ते प्रवनोदी पद्धतीने प्रचतारतात. त्यामुळे एक प्रवमुक्त कलंदर लेखक म्हणून त्याचंी िप्रतमा 
अप्रधक उजळून प्रदसते. आमच्या मते, गंगाधर गाडगीळ हे िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या 
वाटचालीवरील प्रनळ्याभोर आकाशात आपल्या अग्स्मतेने स्पधा साधणारे उत्तुंग ‘गोपुर’ आहे. कोठूनही 
पाप्रहले तरी त्याची भव्यता आप्रण कलात्मकता रप्रसकाचं्या नजरेत भरल्याप्रशवाय राहात नाही. 
 
प्रवासवर्णिाची ‘अपूवाई’ 
 

श्री. गंगाधर गाडगीळािंमाणेच महाराष्ट्राचे ख्यातनाम आप्रण आवडते लेखक श्री. पु. ल. देशपाडें 
याचंी ‘अपूवाई’ व ‘पूवगरंग’ ही दोन्ही िवासवणगने, म्हणजे िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या 
‘वाटचाली’वरील ‘अपूवाई’ िकट करणारी वेगवेगळी प्रशखरेच होत. अशी िवासवणगने पूवी आप्रण नंतर जरी 
प्रलप्रहली गेली तरी पु. ल. देशपाडं्याचंी प्रकमया कुणाही लेखकाला साधली आहे असे म्हणता येत नाही. 
‘परंतु यासम हा’ असे वणगन पु. ल. देशपाडं्याचेंच करता येईल. कारणत्याचं्या ‘अपूवाई’ने आप्रण ‘पूवगरंगाने’ 
मराठी िवासवणगन या वाङ मयिकाराला एक अप्रभजात प्रवनोदी िवासवणगनांचा नजराणाच बहाल केला 
आप्रण आपल्या व्यग्क्तमत्त्वाने ित्येक शब्दावर आपली मुद्रा ठसवली, असे प्रवधान केल्यास अप्रतशयोक्ती 
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ठरणार नाही. या िवासवणगनांची अपूवग लोकप्रियता त्याचं्या िवासलेखनाची रप्रसकमान्यता सुचप्रवणारी 
आहे. त्याचें ‘अपूवाई’ इ. स. १९६० साली िकाप्रशत होऊन १९७० पयंत चार आवृत्त्या प्रनघाल्या आहेत. 
आप्रण ‘पूवगरंग’ इ. स. १९६३ साली िकाप्रशत होऊन ७०पयंत दुसरी आवृत्ती प्रनघाली आहे. या दोन्ही 
पुस्तकातं प्रवनोदाच्या अमृताने िवासवणगन प्रचरंजीव केल्याचा ित्यय रप्रसकानंा नक्की येत राहतो. 
 

‘िवासवणगन’ : एक वेगळा लप्रलतवाङ मयिकार आहे’ या प्रवधानाची प्रनप्रिती इथे प्रफरून एकदा 
पटते. ‘अपूवाई’ आप्रण ‘पूवगरंग’ या िवासवणगनपर अस्सल कलाकृती असून एकंदर मराठी वाङ मयात आप्रण 
िवासवाङ मयात त्यांचे स्थान मोठे गौरवाचे आहे असे म्हणता येईल. 
 

याचे पप्रहले कारण ‘िवासवणगन’ या वाङमयिकाराचे स्वयंभतू्व कायम ठेवनू ही िवासवणगने त्यानंी 
प्रलप्रहली. आप्रण दुसरे म्हणजे, ज्या अप्रभजात प्रवनोदी पद्धतीने त्यानंी ही िवासवणगने प्रलप्रहली, ती 
प्रलप्रहताना त्यांची ‘कला’ म्हणून जी अग्स्मता आहे ती त्यानंी जोपासली. असे करताना, केवळ प्रवनोदाला 
िवासाचा, िदेशाचा सकवा लेखक म्हणून आपला बळी जाऊ प्रदला नाही हे स्पष्ट होय. हा सवग प्रवनोद आपण 
पाप्रहलेल्या आप्रण अनुभवलेल्या िवासी जीवनाच्या प्रवसंगतीवर आधाप्ररत आहे. जीवनातून फुललेल्या या 
प्रवनोदाच्या अमृत-पालवीने या दोन्ही िवासवणगनानंा आपोआपच जीवनदशगन घडप्रवणाऱ्या अस्सल 
साप्रहत्यकृतींचे रूप आले आहे. त्यामुळे रप्रसक म्हणून आपण एक उत्कट लप्रलतसाप्रहत्यकृती वाचतो 
आहोत असे वाटते. िसंगी आपण हसतो. उत्कट होतो. कधी डोळ्यातं अचानक पाणी उभे राहते. 
करुणाचा, भक्तीचा, वत्सलतेचा व राष्ट्रीय अग्स्मतेचा ित्यय घेतो आहोत असे वाटते. प्रशवाय, ज्या 
अप्रभजात प्रवडंबनकलेचा आश्रय करून हे िवासप्रचत्रण श्री. पु. ल. देशपाडें यानंी केले आहे, ती कला एका 
थोर कलावंताचे दशगन घडप्रवते. 
 

यापूवी श्री. ग. स. मराठे यानंी ‘थाप्रलपीठ’ या गं्रथात प्रवनोदी पद्धतीचा संपूणग आश्रय केलेला 
प्रदसतो. परंतु श्री. मराठे याचंा प्रवनोद केवळ प्रवनोदाकरता प्रवनोद म्हणून येतो. तो प्रवनोद बौप्रद्धक 
पातळीवरचा आहे. त्यामुळे तो बराच कृप्रत्रम वाटतो. प्रशवाय, त्यानंी प्रवनोदाकरता आपला आप्रण आपल्या 
िवासाचा अनेक िसंगी बळी प्रदला आहे. िवास केवळ आधाराकरता प्रनवडल्याने (लेखकाचे प्रनवेदन) 
आपल्याला त्याचं्या िवासवणगनात एक िवासगं्रथ म्हणन काही न्यनूताप्रदसेल. 
 

यापूवी या गं्रथाच्या पप्रहल्या भागात ‘अपूवाई’ आप्रण ‘पूवगरंग’ या दोन्ही िवासवणगनांचा चचेसाठी 
अनेक वेळा उपयोग केला आहेच. प्रवहंगमावलोकनासाठी त्याचंा थोडा अप्रधक पप्ररचय करून घेऊ. 
 
‘अपूवाई’ : एक ओळख 
 

एक िदीघग लेखरूप िवासवणगन हे ‘अपूवाई’चे िथमदशगनी वैप्रशष्ट्् होय. तसेच, प्रचत्रकार 
फडणीसाचंी व्यंलयात्मक व प्रवडंबनात्मक शलैीतील प्रचते्र या पुस्तकाची रंगत वाढवतात. पण लेखकाने 
आपला िवास, पाप्रहलेला वा अनुभवलेला िदेश आप्रण आपण व आपली सुप्रवद्य पत्नी यांची जी मुळात 
शब्दप्रचते्र रेखाटली आहेत ती अव्वल दजाच्या िप्रतभाशाली लेखकाची प्रनर्ममती ठरावी इतकी सरस आहेत. 
प्रचत्रकार फडणीसाचं्या कल्पकतेलाही त्यामुळे खाद्य प्रमळाले असेल. इथे जसा लेखक शब्दानंी प्रचत्र 
काढतो, तशाच पद्धतीची प्रचते्र फडणीसानंी रेिानंी काढली आहेत. त्यामुळे या पुस्तकाच्या वेगळेपणात 
प्रनप्रित भर पडते असे आम्हास वाटते. 



 
अनुक्रम 

या पुस्तकाच्या चौर्थ्या आवृत्तीत िकरणांना अंक अगर नावे घातलेली नाहीत. त्यामुळे ‘िदीघग 
लेखरूप िवासवणगन’ हे त्याचे वैप्रशष्ट्् उठून प्रदसते. श्री. कालेलकर अगर िा. रा. प्रभ. जोशी याचं्या 
लेखनािमाणे हे छोटे लेखरूप िवासवणगन नाही. अखंड पुस्तकच एका सलग िदीघग िवासलेखरूपात 
िकट झाल्याने त्याच्या रूपाचा वेगळेपणा रप्रसकाच्या चटकन नजरेत भरतो. 
 

िदीघग लेखरूपात सकवा छो्ा लेखरूपात अवतरणारे िवासवणगन आप्रण त्याचा आकार, हा मूळ 
लेखक आप्रण त्याच्या िवासप्रवियक अनुभतूीची उत्कटता, त्याची िप्रतभाशक् ती व त्याची अनुभव घेण्याची 
पद्धती, यावंरून ठरत असावा. जशी लेखकाची िप्रतभा, तसे त्याचे अनुभव घेणारे मन. िवासप्रवियक 
अनुभतूीची उत्कटता प्रजतकी अप्रधक, प्रततकी लेखाची दीघगता अप्रधक. कदाप्रचत मूळ अनुभवच लेखकाला 
इतक्या दीघगपणे व्यक्त केल्याप्रशवाय स्वस्थ बसू देत नसेल. आप्रण श्री. पु. ल. देशपाडें यानंी ‘अपूवाई’ अगर 
‘पूवगरंग’मध्ये जे िवासप्रवियक अनुभव व्यक्त केले आहेत, ते िदीघग लेखरूपातच व्यक्त झालेले प्रदसून 
येतात. 
 

एकूण पधंरा भागातं प्रवभागलेले हे पुस्तक आहे आप्रण पधंराही भाग, िवास कें द्रीभतू ठेवनू 
िारंभापासून शवेटपयंत िवासप्रवियक अनुभतूीचेच प्रचत्रण साधतात. त्यामुळे त्यातील सलगता व 
सूत्रमयता ध्यानात येऊन िवासवणगन म्हणून रप्रसकाला एकात्मतेचा ित्यय येत राहतो. ‘प्रकलोस्कर’ 
माप्रसकात हे िवासवणगन पप्रहल्याने िकाप्रशत झाल्याने त्याच्या लोकप्रियतेत अप्रधक भर पडू शकली असावी 
असेहीम्हणता येते. 
 
‘अपूवाई’ची अनधक ओळख 
 

या पधंरा भागातंील सवगसामान्यपणे पप्रहले िकरण वा भाग ‘इतक्या दूरच्या िवासाच्या तयारी’वर 
आहे (पाने ९ ते ३४). दुसरे िकरण ित्यक्ष िवासावर आधाप्ररत आहे. हा िवास आधुप्रनक सुखसोयींनी युक्त 
अशा प्रवमानाचा आहे (पाने ३५ ते ६२). प्रतसऱ्या िकरणात, पािात्य देशातील व जगातील इंललंड या 
महानगरीचे िथम दशगन घडते (पाने ६३ ते ९१). चौथे िकरण (पाने ९२ ते ९७) लंडन येथील मुक्कामाची 
प्रसद्धता झाली आहे. पाचवे िकरण इंग्ललश खेड्याचे, वनकुरणाचें व प्रपटलॉक्रीचे वणगन येते (पाने ९८ ते 
११४). सहावे िकरण ११५ पानापासून सुरू होऊन १२९ पानावर संपते. याच एसडबराचे वणगन िमुख आहे 
सातवे िकरण एसडबरातील मुक्कामात पाप्रहलेली नाटके व स्कॉटलंडच्या सासं्कृप्रतक स्वभावप्रवशिेावंर 
िकाश टाकला जात आहे (पाने १३० ते १४१). िकरण ८ मध्ये लंडनला लेखक प्रशक्षणासाठी येऊन 
राप्रहला आहे (पाने १४२ ते १४९). िकरण ९ मध्ये इंललंडचे साप्रहग्त्यक, बाजारहाट, इतर घडामोडी याचंी 
वणगने िमुख आहेत (पाने १५० ते १७०). िकरण १० मध्ये ऑक्सफडग व कें प्रब्रज या दोन प्रवद्यापीठाचंा म्हणजे 
इंललंडच्या ज्ञानचक्षूंचा उदात्त पप्ररचय घडतो (पाने १७१ ते १८८). िकरण ११ त इंग्रजाचें ना्वेड व 
त्यात पु. ल. देशपाडें ‘ना्पढंरीचा एक वारकरी’ म्हणून लक्षात येतात (पाने १८९ ते २१९). िकरण १२ 
मध्ये इंललंडचा नाताळ वगैरे धार्ममक बाजू प्रचप्रत्रत होताना प्रदसतात (पाने २२० ते २२५). िकरण १३ मध्ये 
‘जमगनी’ हा देश व तेथील जीवनप्रचत्रण आले आहे (पाने २२६ ते २३४). िकरण १४ वे ‘रप्रतरंगी रंगलेले 
पॅप्ररस’ प्रचप्रत्रत करते (पाने २३५ ते २६८). िकरण १५ मध्ये पॅप्ररसचा प्रनरोप घेऊन लेखक प्रफरून लंडनला 
येतो आप्रण परतीचा हुरहूर लावणारा िवास प्रचप्रत्रत होतो (पाने २६९ ते २९४). 
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‘अपूवाई’तील प्रवास 
 

‘अपूवाई’तील िवास हा िामुख्याने मध्यमवगीय मराठी माणसाचा िाप्रतप्रनप्रधक िवास आहे. हा 
िवास सरकारी मानाने िाप्त झालेला िवास आहे. लेखक पु. ल. देशपाडें याचंा हा िवास आहे. 
टेलीग्व्हजनप्रवियक ज्ञान घेण्यासाठी लेखकाला भारत सरकारने इंललंडला पाठवले आहे. इतक्या दूरचा 
मराठी लेखकाला सन्मानाने घडलेला िवास व त्याची ‘अपूवाई’ काही वेगळीच. इंललंड, पॅप्ररस, जमगनी, 
स्कॉटलंड इत्यादी युरोपातील देश आप्रण तेथील नवलप्रवशिे प्रनरागस मनाने प्रटपल्यामुळे आप्रण हे प्रटपताना 
लेखकाने िवास व िदेश यासंप्रहत आपलेही प्रचत्र रेखाटल्यामुळे ‘अपूवाई’च्या ‘अपूवाई’त एक वेगळी भर 
पडली आहे, असे प्रदसून येईल. उदाहरणाथग, लेखकाचे िास्ताप्रवक यावर खूप िकाश टाकून जाते. त्यात 
लेखकच म्हणून जातो की, “...िवासात असलेल्या माझेच वणगन अप्रधक आहे.”अशी ‘स्व’ची वाजवी 
जाणीव ठेवून हा िवास प्रलप्रहल्याने त्याला एक िकारचा ‘खास’ पु. ल. देशपाडें ‘टच’ प्रनमाण झाला आहे. 
लेखकाच्या चप्ररत्राची आप्रण खाजगी आयुष्ट्याची प्रकनार इथे व्यक्त झाली तरी त्यामुळे ‘िवासवणगना’च्या 
मूळ रूपाचा पोत मळत नाही. उलट, ते पथृक व्हायला मदत होते असे प्रदसेल. 
 

हा िवास प्रवमानाने, आगगाडीने, बोटीने झाला आहे. त्यामुळे प्रतन्ही िकारचा िवास श्री. पु. ल. 
देशपाडें कसा प्रचप्रत्रत करतात याचे दशगन होते. या पुस्तकात सुमारे ६२ पानाचंा पप्रहल्या दोन िकरणांचा 
िवास, िवासाची तयारी आप्रण प्रवमानातून लंडनपयंतचा िवास या वणगनाने व्यापलेला आहे. शवेटच्या 
िकरणात बोटीचा िवास येतो. आप्रण मध्ये लंडनपासून इतर गावानंा केलेला रेल्वेचा िवास प्रचप्रत्रत झाला 
आहे. 
 

ह्ा िवासाच्या नवलाईचे पोत प्रवणताना त्यात िवासी जीवनाच्या प्रवसंगतीचे, अपूणगतेचे, तसेच 
पूणगतेचे आप्रण स्वतःच्या जीवनाच्या अपूणगतेचे दाट रंग भरले आहेत. त्यासाठी िसंगी प्रवनोद, उपहास, 
को्ा याचंा केलेला उपयोग सप्रहष्ट्णु आहे. या सप्रहष्ट्णु वृत्तीच्या प्रवनोदामुळे लेखक एक थोर अंतमुगख 
मनाचा, मानवी जीवनाची सखोल जाणीव व कणव असलेला कलावंत वाटतो. 
 
मारू्सनप्रय व रनसक 
 

प्रवमानाचा िवास प्रचप्रत्रत होताना त्याने प्रमत्रिेमाची पावती कशी प्रदली आहे पाहा : 
 

“दोस्त ही माझ्या आयुष्ट्यातली अपूवग कमाई आहे. दोस्तीच्या प्रहशबेात मी कदाप्रचत प्रबलापेक्षाही 
श्रीमंत असेन!”(पान ३९) 
 

इतक्या अपरात्री वाट वाकडी करून प्रवमानतळावर प्रनरोप देणारे आपले प्रमत्र आपले अजागळ 
सुटामधले ध्यान न पाहते तर बरे होते, असे पु. लं. ना वाटते. परंतु “इतक्या ‘सुंदर फुलासं देऊन’ मला जो 
प्रनरोप प्रदला, त्यामुळे मी आतल्याआत गलबललो होतो...” (पान ३९), अशी कृतज्ञताही ते व्यक्त करताना 
प्रदसतात. 
 

प्रवमानाचा मुंबईहून िवास प्रचप्रत्रत करताना पु. ल. म्हणतात, “प्रवमानाने एकदम गती घेतली आप्रण 
एखाद्या प्रचत्रपटासारखा तो झगझगता प्रवमानतळ डोळ्यापुंढून सरकला आप्रण आमच्या ‘झाशी की रानी’ने 
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त्या िचडं झगझगाटातून वरच्या अनंत आप्रण अंधाऱ्या आकाशात झेप घेतली. हा ंहां म्हणता मुंबई एखाद्या 
रत्नजप्रडत अलंकारासारखी चमकू लागली. त्या अलंकाराखाली चाळीस लाखाचंी वस्ती मध्यरात्रीची 
स्वप्ने प्रमटल्या डोळ्यानंी पाहात होती.”(पान ४८) 
 

पुढील वणगनात लेखक स्वप्न आप्रण सत्य एकाच वेळी अनुभवताना प्रदसेल. िवासात लेखकाचे मन 
अंतमुगख झाल्याचेही जाणवते. 
 

या दृष्टीने“मला बदंर ही गोष्ट प्लॅटफॉमगपेक्षा जास्त आवडते.”(पान २७७) म्हणून सागंत, शवेटच्या 
िकरणातील बोटीचा िवास व दयादशगनसुद्धा लक्षणीय रंगवले आहे. यातील २८४ ते २८७ पयंतची पाने तर 
खासच लक्षणीय मानावी लागतील. या पानांवर लेखकाने काव्यात्म वणगन साधले आहे असे प्रदसेल. तसेच, 
लेखक एक माणूसप्रिय व रप्रसक िवासी आहे, असे प्रनप्रित वाटून जाईल. 
 
‘अपूवाई’तील प्रदेशप्रत्यय 
 

‘अपूवाई’तील िदेशित्यय िामुख्याने िवासी जीवनाच्या ित्ययातून जाणवत राहतो. हा िदेश 
तेथील माणसे, प्रनसगग, धमग, संस्कृती, कला, यातूंन जो जाणवला, तो लेखकाने प्रचतारला आहे. याबाबत 
त्याची सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्ती वाखाणण्यासारखी वाटते. यामुळेच देहाती वृत्तीचा, नाटकवेडा व अबोल इंग्रज, 
भोगी, रप्रतरंगी रंगलेला, कलावंत व उद्यमशील फ्रें च, कुटंुबवत्सल व प्रफप्रनक्स पक्ष्यासारखा नव्याने जमगनी 
उभा करणारा ‘जमगन’, रवींद्राचंी गीते म्हणणारा व कडकडून भेटणारा भावनाशील बगंाली, याचंा ित्यय पु. 
ल. देशपाडें देऊन जातात. िामुख्याने िदेश हा तेथील माणसातूंन व माणसाचं्या ित्ययातून पु. ल. देशपाडें 
यानंी उभा केला आहे. 
 

तसाच हा ित्यय प्रनसगगदशगनातूनही उभा केला आहे. इंललंड, फ्रान्स, जमगनी, स्कॉटलंड, कैरो, 
व्हेप्रनस आपल्याला बऱ्याच वेळा जाणवतात ते प्रनसगाच्या साप्रन्नध्यातून उदाहरणाथग, व्हेप्रनसच्या 
प्रवमानतळाची हवा लागल्याबरोबर पु. ल. म्हणतात., 
 

“ही थंडी नवयौवना होती...सारे चेहरे कसे ताजेतवाने...ित्येकाच्या चालीत नृत्य होते...वय हा 
घटकच मुळी गैरहजर होता...आप्रण मग ज्या प्रवशीच्या आसपास होत्या, त्याप्रवियी काय 
प्रलहावे?...टेबलावरच्या काचपात्रातं पेये लखलखत होती, इथल्या कॉफीच्या पेल्यातं जर बेहोिी होती, 
तर इतर दैवीपेयाबंद्दल काय सागंावे! प्रजथे जरादेखील आपले सौंदयग घेऊन येते, प्रतथल्या यौवनाला लीला 
करायला आल्पस् ठेंगणा वाटला तर आियग कोणते!”(पान ५९) 
 

त्या दृष्टीने या िदेशाचा ित्यय पाहायचा तर या पुस्तकातील पुढील वणगने खास वाचावीत अशी 
उतरली आहेत : (१) बेहरीन प्रवमानतळ, –पुढील िवास, (२) ‘इंललंडिदेशित्यय’, (३) ‘जमगनीचा 
ित्यय’, (४) ‘फ्रान्सचा ित्यय’, (५) ‘समुद्रिवासित्यय’. यामंध्ये िदेशित्यय िामुख्याने प्रचप्रत्रत झाला आहे 
असे प्रदसेल, तो तेथील प्रनसगग आप्रण माणसे याचं्या ित्ययाच्या संदभात. श्री. पु. ल. देशपाडें यानंा प्रनसगग 
भावतो तो माणसाचं्या माध्यमातून. ‘मला पाहायला आवडतात माणसे’ असे लेखक म्हणतो ते अक्षरशः खरे 
आहे. 
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आप्रण या माणसाचं्या व प्रनसगाच्या संदभातून िदेशित्यय घडप्रवणाऱ्या या शे्रष्ठ लेखकाने जेव्हा, 
लंडनयाते्रच्या वेळी ‘गयेला गेले की ियाग आलेच’ या भावनेने ‘ऑक्सफडग’ व ‘कें प्रब्रज’ उभे केले आहे, ते 
िदेशित्ययाचा एक नमुना ठरावा (पान १७१–१७२). हे िकरणच त्या दृष्टीने लक्षणीय आहे. िवासवणगनात 
वस्तुप्रनष्ठ रीतीने आप्रण भौगोप्रलक वैप्रशष्ट््ानंी युक्त असे येणारे िदेशवणगन, अशा िदेशवणगनानंी खूप खूप 
मागे टाकले आहे. आप्रण वाङ मयिकार म्हणून आपली वाटचाल प्रकती यशस्वीपणे केली आहे, हे अशा 
अपूवग रीतीने येणाऱ्या िदेशित्ययावरून कळते. 
 
‘अपूवाई’तील पु. ल. देशपांडे 
 

‘अपूवाई’च्या अपूवाईत पु. ल. देसपाडं्यानंी िास्ताप्रवकात म्हटल्यािमाणे ‘त्याचें जे िवासातील 
प्रचत्र’ येते, त्याचा गोडवा प्रवलक्षण आहे. त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचे प्रवशिे पैलू या ‘अपूवाई’त इतक्या 
बेमालूमपणे प्रमसळून येतात की, त्याने ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराची पथृगात्मता वाढते आप्रण 
रूपसौंदयग खुलले आहे असा स्पष्ट आप्रण खास पुरावा प्रमळतो श्री. पु. ल. देशपाडें हे एक िप्रतभाशाली 
नाटककार, शे्रष्ठ प्रवनोदी लेखक, अिप्रतम व्यग्क्तप्रचत्रण करणारे, म्हणून ख्यात आहेत. स्वरवेडे 
संगीतकार, अप्रभजात रप्रसक, भारतीय संस्कृतीचे पूजक व भाष्ट्यकार, माणसाची अपूवग ओढ असणारे, 
मुलाचें वेड असणारे, शब्दिभ,ू काव्यात्म व सचतनशील व्यग्क्तमत्त्वाचे, श्रद्धाशील सपडाचे, मानवतावादी 
अशा पैलंूनी युक्त असे व्यग्क्तमत्त्व इथे ित्ययाला येत असल्याने ‘अपूवाई’ची अपूवाई खास वाढली आहे. 
 
‘नविोदकार’ पु. ल. देशपांडे 
 

या पुस्तकात प्रवनोदकार पु. ल. देशपाडें याचें दशगन, हा त्याचंा खास पैलू, ‘अपूवाई’ची अपूवाई 
अनेक अंगानंी वाढवतो. त्यासाठी लागणारी सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्ती, सहृदय अंतःकरण, माणुसकीची 
अंतःकरणातील ऊब, िसंगी स्वतःला हसण्याची वृत्ती, प्रवसंगती प्रटपण्याचे कसब, इंग्रजी, मराठी, संस्कृत, 
सहदी भािाचें ज्ञान, जीवनासक्ती हे सवग गुण एकजीव होऊन येतात. आप्रण पु. ल. देशपाडें आपली 
िवासप्रचते्र व िवासातील असंख्य क्षण अमर करून टाकतात. िसंगी हा प्रवनोद उपहास व कोटी यांचाही 
आश्रय घेऊन अवतरलेला प्रदसेल. पािात्य जीवन, संस्कृती, धमग, राजकारण, समाजकारण, व पौवात्य 
प्रवशिेतः भारतीय मराठी संस्कृती, धमग, जीवन, राजकारण, समाजकारण यातंील िंिावर व प्रवसंगतीवर 
आधाप्ररत प्रवनोदाची कारंजी या िवासवणगनात जागोजाग प्रनमाण झाली आहेत. उदाहरणाथग, या 
पुस्तकाच्या जवळजवळ ित्येक पानावर एक तरी कोटी आल्याप्रशवाय राहात नाही. उदाहरणाथग, पप्रहल्या 
पानावरील सुरुवातच, आपल्याला गाठीवरील दोन को्ानंी प्रमळते. ‘मात्र संन्याशाला शेंडीची गाठ 
मारायला लागणार नाही इतका वेळ मला टायची गाठ मारायला लागला’, ‘हळूहळू गळ्याच्या गाठीपासून 
बुटाच्या गाठीपयंत अनेक तऱ्हेच्या गाठी मारण्यापासून सोडवण्यापयंत...’इत्यादी सुरुवात हे िवासवणगन 
प्रवनोदी पद्धतीने प्रलप्रहले जाणार याची लवाही देऊन जाते. या दृष्टीने स्वव्यंगावर आधाप्ररत असे 
पोशाखावरचे, पायावरचे, बेढब आकारावरचे प्रवनोदी प्रकस्से आपल्या लक्षात येतात. हीच पद्धत अख्ख्या 
िवासवणगनभर चालू असल्याने ‘पु. लं.’नी या पुस्तकात आपले व्यंगप्रचत्र छान रंगवले आहेच, पण ‘लंडन’ 
चा बॉबी म्हणजे ‘पोप्रलस’ मराठी वाङ मयात अमर करून टाकला आहे. त्यानंी काढलेल्या बॉबीच्या 
शब्दप्रचत्राच्या वाचनातून त्याची भव्य, गंभीर मूती साकारत जाते आप्रण वाचकाला मात्र हसू फुटते. हीच 
पद्धत आपल्याकडील रेल्वेस्टेशने व पािात्त्य रेल्वेस्टेशने यातंील फरक, प्रवनोदपूणग संभािणातूंन 
दाखप्रवलेला प्रदसेल. ‘पन्नाशी उलटलेली मऱ्हाटी बोलणारी एसडबरातली बाई’, ‘प्रपकासोचे प्रचत्र पाहणारा 
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रप्रसक व त्याची भेट’, ‘बपं्रदस्त गायीचे प्रचत्र’, ‘टॉवर ऑफ लंडनमधला रक्षक’, ‘बाजार कोलाहल व इंग्रजी 
जीवनातील शातंता’, ‘न कळणाऱ्या फ्रें च भािेवरील प्रवनोद’, ‘फ्रें च प्रवदुिीचे भािण व चुंबने’, ‘बोडसमास्तर 
व लेखकाची लहानपणीची प्रचत्रकला’, हे सवग पु. ल. देशपाडें याचं्या ‘अपूवाई’तील अप्रभजात प्रवनोदाचे 
उत्तम नमुने आहेत. या प्रठकाणी पु. ल. देशपाडें िसंगप्रनष्ठ व व्यग्क्तप्रनष्ठ प्रवनोद उत्तम साधतात असे 
प्रदसेल. त्याचें संवादलेखनातील चातुयगही सहज प्रदसून येते. 
 
एक िाट्पंढरीचा वारकरी व िाट्रनसक 
 

या पुस्तकात पु. ल. देशपाडं्यानंी इंग्रजामध्ये व मराठी माणसामध्ये ना्वेडाचे साम्य शोधले 
आहे. त्यानंी असंख्य नाटके पाप्रहली आहेत. शके्सपीयरच्या गावाला जाऊन, एखाद्या भक्तासारखे दशगन 
घेऊन, त्याचे प्रचत्र रंगवले आहे. मायकेल रेडगे्रव्हसारख्या नटावरील मत, आपल्याकडील 
नवना्ाबद्दलची मते, ‘ससड्रेला’–दशगन, नटवयग नानासाहेब फाटक, बोडस, शंकर घाणेकर याचें 
साप्रभिाय उल्लेख हे सवग पु. ल. देशपाडें ‘एक ना्पढंरीचा वारकरी’ आहे असे दशगवनू जातात. 
 
पु. ल. देशपांडे : एक भाष्यकार 
 

वर नमूद केलेल्या उदाहरणावरून पु. ल. देशपाडें एक भाष्ट्यकार व रप्रसकअसत्याचा ित्ययही 
येऊन जातो. ‘अपूवाई’ त त्यानंी इंग्रजाचें जीवन, पािात्त्य संस्कृती, कला, धमगभावना यावंर जागोजाग 
व्यक्त केलेली मते त्याचं्या भाष्ट्यकार या पैलूवर खूप िकाश टाकताना प्रदसतील. या दृष्टीने हावभाव व्यक्त 
करून बोलली जाणारी फ्रें च भािा, ‘(फ्रें च) लोक वाधगक्याचे म्हणणे ऐकत नाहीत, सौंदयाचे लगेच ऐकतात’ 
(पान २४३), ‘मप्रदरेचाआप्रण मप्रदराक्षीचा आदर अन्यत्र कुठेही इतका होत नसेल...पण इथे तर सारे पॅप्ररस 
रप्रतरंगरंगी रंगलेले! (पान २५३), हे फ्रें चाचे प्रनरीक्षण श्री. देशपाडें याचं्यामधील भाष्ट्यकाराच्या स्वाभाप्रवक 
पैलूवर िकाश टाकणारे ठरते. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून शवेटच्या भागातील संस्कृती म्हणजे काय, 
याबद्दलचे २८० ते २८३ पानावरच्या पप्रहल्या वाक्यापयंतची पाने पाहता येतात. आप्रण म्हणजे मग पु. ल. 
देशपाडें“...शवेटी संस्कृती म्हणजे ‘बाजरीची भाकरी–वालंयाचे भरीत’ ‘गणपती बाप्पा...मोरया’ची मुक्त 
आरोळी...”वगैरे का म्हणतात हे रप्रसकाला व सुज्ञाला पटून जाते, असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 
स्वरवेडे व संगीतकार पु. ल. देशपांडे 
 

पु. ल. देशपाडें एक स्वरवेडे व संगीतकार असल्याचे खास पुरावे त्यांचे प्रपटलॉक्री येथील ऑगगन 
वाजवणे (पान ११०–१११) आप्रण २१६ ते २१८ पानावंर अक्षरप्रशल्प केलेला, यहुदी मेनुप्रहन व त्याची बहीण 
या प्रवश्वप्रवख्यात व्हायोप्रलनवादकाचा फेग्स्टव्हल हॉलमधील कायगक्रम, हे दोन पुरावेच पुरे होतील. पु. ल. 
देशपाडें हे नामवंत संगीतकार आहेत. त्यानंा रंगापेक्षा स्वर आवडतात हे, “मी प्रचत्रकलेचा दोर कापला 
आहे!”या पान १२९ वरील शवेटच्या उत्कृष्ट प्रवधानावरून प्रदसून येईलच. 
 

माणसाचें भकेुले असलेले पु. ल. देशपाडें आपल्या िवासवणगनात जागोजाग माणसानंा भेटत 
असतात. ही त्याचंी स्वाभाप्रवक ओढ, ‘मला पाहायला आवडतात माणसे!’ (पान १६३) यावरून तर प्रसद्ध 
होतेच; पण प्रजथे बोलका माणूस प्रदसतो प्रतथे ते फार रमून जाताना प्रदसतील. आपल्या िवासवणगनातून 
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अशी अनेक माणसे त्यानंा भेटलेली आहेत. त्यांची शब्दप्रचते्र हा ‘अपूवाई’चा आप्रण पुढे येणाऱ्या ‘पूवगरंगा’चा 
एक खास प्रवशिे होय. 
 

पु. ल. देशपाडें हे मुलाचेंही भोक्ते आहेत. “मुले ही राष्ट्राची संपत्ती आहे”ही घोिणा फक्त देता 
येते. पािात्त्य देशात ही संपत्ती प्रहऱ्यामोत्यासंारखी जपण्यात येते. ती अशी एकत्र पाप्रहली की जवाप्रहरखाना 
खोलल्यासारखी प्रदसते (पान १९५), असा आपला ित्यय ते ‘अपूवाई’त नोंदवतात. त्या दृष्टीने पान २२१ 
वरील“सुंदर सुंदर बाहुल्यानंा हेवा वाटावा अशी ही गुटगुटीत, सोनेरी, कुरळ्या केसाचंी इंग्ललश बालके 
आपले प्रनळे प्रनळे डोळे प्रवस्फारून दुकानातंल्याकाचापंलीकडला खेळ पाहताना पाहून मला तर आनंदाने 
गदगदून यायचे,”असे पु. ल. देशपाडें स्वाभाप्रवक शलैीत प्रलहून जातात. वत्सलाचा हा िवासवणगनातील 
‘पु. लं.’नी घडवलेला ित्यय खाल वेगळा आहे. म्हणूनच, जमगनीतील“इल्माच्या घरी पप्रहला पाळणा 
हलणार होता!”या बातमीने त्यांना खूप खूप आनंद होतो. 
 

िवासातील छो्ा छो्ा व्यग्क्तप्रचत्रातूंन आपल्याला त्यानंी शब्दप्रशग्ल्पत केलेली अनेक 
छोटीमोठी माणसे या िवासवणगनात भेटतात. त्या दृष्टीने पप्रहल्या िकरणातील अप्रतशहाणा सशपी, प्रचनी 
चाभंार, टागंा अडवणारा जकातकारकून, दुसऱ्या िकरणातील हवाईसुंदरी, कोचरेकरमास्तरासंारखा 
घोरणारा सहिवासी, पुढे येणारी वतगमानपत्र प्रवकणारी मुलगी, बॉबी, िेमी युगुल, प्रपटलॉक्रीचा 
खाणावळवाला, प्रपकासोचे प्रचत्र पाहणारा रप्रसक, पालगमेंटमध्ये प्रदसलेला अबोल चर्मचल हा इंललंडचा 
िख्यात नेता, राईलगुरुजी, इल्माच्या घरची माणसे, मासेल मासोचा अप्रभनय, बोटीवर रवींद्राचंी गीते 
गाणारा भट्टाचायगजी, इत्यादी सवग माणसे पु. ल. देशपाडें यानंी शब्दप्रशग्ल्पत केली आहेत. त्यामुळेही 
त्याचं्या ‘अपूवाई’च्या अपूवाईत खासच भर पडली आहे, असे प्रनप्रित म्हणावयास हरकत नाही. 
 

साराशं, पु. लं. च्या ‘अपूवाई’तील ‘पु. लं.’चे दशगनही अपूवग असेच आहे. 
 
‘पूवणरंगा’चे ‘अंतरंग’ : कािी पैलू 
 

‘अपूवाई’मध्ये पािात्त्य जीवनाची ‘अपूवाई’ वणगन केल्यानंतर पौवात्य जीवनाचे पूवगरंग रंगवणारे पु. 
ल. देशपाडें, हे तसेच एक समथग िवासलेखक आहेत, याचा पुरावा प्रमळाल्याप्रशवाय राहात नाही. या 
िवासवणगनाच्या िास्ताप्रवकात पु. ल. म्हणतात, “सृष्टीमध्ये बहु लोक । पप्ररभ्रमणे कळे कौतुक’ असे समथग 
म्हणून गेले आहेत. पूवेच्या झपा्ाने बदलणाऱ्या कौतुकाचे रंग पाहात ६२ साली जानेवारी ते मे मप्रहन्यात 
मी आप्रण माझी (सुप्रवद्य इत्यादी) पत्नी सहडलो. कसलीही पूवगतयारी न करता. पण ‘चुकोप्रन उदंड 
आढळते’ असे समथांनीच म्हटले आहे तसे झाले...” 
 

गं्रथाच्या शवेटच्या ३४७ पानावर त्यानंी म्हटले आहे, “मी पूवेची वारी केली ती जीवनाच्या वाटा 
प्रनरप्रनराळ्या नादात चालणाऱ्या देशोदेशींच्या अनोळखी वारकऱ्यानंा भेटावे म्हणून. आप्रण आनंद हाच की 
माप्रझया जातीचे मला खूप लोक भेटले...आता मला पूवेचा रंग अप्रधकच खुलल्यासारखा वाटतो. कारण 
त्यात माझे अंतरंग प्रमसळले आहे!” 
 

मानवतावादाच्या युगात ‘माणसे भेटावी’ या ओढीने केलेला हा िवास आप्रण त्याचे तीनशे 
सत्तेचाळीस पानांचे वणगन म्हणजे, ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराच्या वाटचालीवरील डोळे भरून पाहावे 
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असे एक प्रशखर होय, असे गौरवपूवगकम्हणावेसे वाटते. पौवात्य देश सहडताना त्यात लेखकाला ‘आपले 
अंतरंग प्रमसळले आहे’ याचा जो साक्षात्कार होतो त्याचे कारण पौवात्य संस्कृतीचा मानसबदू असलेला 
भारत, काही िमाणात जपानी संस्कृतीशी व इतर पौवात्य संस्कृतीशी आपले रक्ताचे नाते सागंतो म्हणूनच. 
 
‘पूवणरंग’ : एक ओळख 
 

एकूण तीनश े सत्तेचाळीस पानांचा, डेमी आकाराचा, जाड टाईपातील हा गं्रथ बारा िकरणाचंा 
आहे. 
 

पूवग आप्रशयाची िवासाची तयारी, मलायाच्या राजाबरोबर बोटीचा िवास, ससगापूर वणगन, 
इंडोनेप्रशयात गरुड प्रवमानाने िवास व तेथील वणगन, बाली बेटातील वास्तव्य व वणगन, बाली बेटातील नाच 
आदी सासं्कृप्रतक जीवनाचे प्रचत्र, सयामचे वणगन व बकँाक वणगन, हाँगकाँग वणगन, जपानमधील ‘प्रनक्को’चे 
दशगन, जपानमधील जीवनाचा अप्रधक पप्ररचय व त्याचे वणगन, जपानातील जीवनाची आणखी झलक; 
जपानचे वैभव, अपराप्रजत ‘जपान’चे हृदयप्रचत्रण. 
 
प्रवास आनर् नचत्रर्ाची नविोदी पद्धत 
 

पूवेकडील देशाचंा हा िवास बोटीने आप्रण प्रठकप्रठकाणी प्रवमानातून लेखकाने केला आहे. आप्रण या 
िवासाच्या अनुभतूीवर आधाप्ररत असे पूवेकडील जीवनाचे रंगरूप लेखक प्रचप्रत्रत करताना प्रदसेल. 
मलाया, सयाम, बकँॉक, बालीबेट, हाँगकाँग व जपान या देशामंध्ये राजकीय, सासं्कृप्रतक बदल घडत 
असताना, युद्धात उद ध्वस्त झालेल्या जपानने आपली िगती कशी साधली? त्या पाठीमागील रहस्य काय? 
या सवग िश्नाचंी उत्तरे लेखक आपल्यापरीने इथे देतो आहे. या पुस्तकाचा बराच भाग जपानने व्यापला 
आहे, याचे कारण पूवेकडील देशात जपान हाच एक सवांत िगतीच्या प्रशखरावर असलेला, िवाशानंा 
हवाहवासा वाटणारा देश आहे. 
 

पु. ल. देशपाडं्यानंा जपानला व इंललंडला जाण्याबद्दल बालपणापासून ओढा आहे असे प्रदसते. ते 
म्हणतात, “आयुष्ट्यात दोन देशाचंी यात्रा घडावी हे मी बालपणापासून वदत आलो आहे–पप्रिमेला इंललंड 
आप्रण पूवेला जपान. माझ्या सुदैवाने दोन्ही यात्रा घडल्या.”(‘पूवगरंग’, दु. आ.,पान २१६) 
 

या दृष्टीने पु. ल. खरोखरच भालयवान आहेत. स्वतःच्या गुणावर व सहमतीवर त्यानंी दोन्ही देशानंा 
भेटी प्रदलेल्या आहेत. आपल्या या िवासाबद्दल पु. ल. पप्रहले वाक्य प्रलप्रहतात, “माझा िवास आप्रण 
आंतरराष्ट्रीय पप्ररग्स्थतीची प्रचघळा-प्रचघळ याचंा काहीतरी योगायोग असावा. काही विांपूवी पप्रिम 
पाहायला प्रनघालो तर सुएझचा कालवा वाटेत खवळून उठला होता. आता पूवग पहावी असा प्रवचार मनात 
आला आप्रण इंडोनेप्रशयात ईप्ररयन् बारतचा िश्न उभा राप्रहला...” 
 

“‘प्रचघळणे’ हे प्रक्रयापद प्रवशिेतः मी िवासाला प्रनघालो की, आंतरराष्ट्रीय पप्ररग्स्थतीसाठी 
राखण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय पप्ररग्स्थती आप्रण कोकण रेल्वे, हे दोन िश्न आता फार सुधारत चालले 
आहेत, असे दोन मथळे वाचले की, ‘आता मी सुखाने मरतो’ असे बाजीिभचू्या चालीवर म्हणायची िस्तुत 
देशपाडं्याचंीही फार इच्छा आहे. पण तो योग काही येत नाही...”(पान ९/१०) 
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असा आपला ‘िवास’ व त्याची तयारी महत्त्वाची बनवणे हे फक्त शब्द-िभ ू व जागरुक िवासी 
असलेल्या लेखकाला जमते. सामान्य लेखकाचे हे काम नव्हे. या िवासाला जाताना, “आप्रशयाप्रवियक 
अज्ञान हेच आता माझे नवा आनंद देणारे भाडंवल होते.”(पान २१) हे भाडंवल घेऊन त्यानंी हा िवास 
आरंभला आहे. 
 

आपले बोटीवरील िौढीदायक प्रचत्र रेखाटताना पु. ल. म्हणतात, “आमच्या आप्रशया बोटीवर 
माझ्याखेरीज आणखीही एक फारच मोठी असामी िवास करीत होती. बोटीत प्रशरताना बोट जरा 
शृंगारल्यासारखी प्रदसत होती. चौकशीअंती हा शृंगार एका मराठी साप्रहग्त्यकासाठी नसून मलायाच्या 
राजासाठी होता असे कळले. त्याचे यागं प्रद परतुआन अगाँग हे नाव पाठ होईपयंत मलायाला बोट 
पोहोचली.”(पान ३३) 
 

साराशं, याही िवासवणगनाची पद्धत प्रवनोदी असून त्याचा वेगळेपणा िारंभापासून तो शवेटपयंत 
लक्षात येत राहतो. तसेच, हे पूवेकडील देशावर आधाप्ररत असलेले ‘िदीघग लेखरूप िवासवणगन’ आहे, 
हाही त्याचा दशगनी प्रवशिे जरूर लक्षात येतो. 
 
‘पूवणरंगा’तील प्रदेशप्रत्यय 
 

‘पूवगरंगा’तील िदेशित्यय लेखकाने तेथील जीवनित्ययाच्या अनुिंगाने तर घडवला आहेच; परंतु 
या गं्रथात आपल्या व्यंलयात्मक शलैीने तो िदेश शब्दप्रचत्रात्मक रीतीनेही रेखाटला आहे. त्यामुळे तेथील 
जीवनातून, संस्कृतीतून, माणसाचं्या भेटीगाठींतून तो जसा व्यक्त होत राहतो तसा लेखकाच्या 
शब्दप्रचत्रातूंनही प्रदसून येतो. ‘पूवगरंगा’तील शलैीचा हा वेगळेपणाच होय, असे म्हणता येते. 
 

या िवासातील प्रवप्रवध शहराचंी शब्दप्रचते्र पाहा : “...बरेचसे मद्रास, त्यात वासाला थोडीशी गोद्या-
गुदामाच्या बाजूची मुंबई प्रमसळायची आप्रण अधूनमधून मुरगाव सकवा वसई-अनाळ्याचे तुकडे टाकायचे 
म्हणजे ‘कोलंबो’ हा पदाथग तयार होतो! लोक एकूण मलबारी, मद्रासी मंडळींच्या प्रशणेचे, दाप्रक्षणात्य 
लंुलयाचंा सवगत्र सुळसुळाट. त्यामुळे लंकेच्या त्या पप्रहल्या दशगनाने मी जरासा प्रहरमुसलो. त्या मध्यम 
बाधं्याच्या मंडळींत मीच लंकेतल्या राक्षसासारखा प्रधप्पाड प्रदसत होतो.ससहलिीपच्या सुंदरी मात्र अगदीच 
सीतेवर पहारा करण्याच्याच लायकीच्या आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. शुद्ध कलात्मक हेतूने 
दोनतीन सुंदरींकडे मी दुसऱ्यादंादेखील पाप्रहले!”(पान ३९) 
 

“हा मलाया म्हणजे नुसता प्रहरव्या रंगाचा सोहळा आहे”(पान ५१). “ससगापूर हे अठरापगड 
वस्तीचे शहर आहे. व्यापार हा या शहराचा धमग आहे. साऱ्या जगातील व्यापारी शक्ती आप्रण युक्ती इथे 
एकवटली आहे. पैसा ही त्या के्षत्रातली अप्रधष्ठात्री देवता.”(पान ५६)... “क्वालालंपूर म्हणजे मलायाच्या 
ऐश्वयावर लटकणारा चादं! कुठे दैन्य-दाप्ररद्र्याची पुसटती खूण नाही...”(पान ७५). 
 

अशा शब्दप्रचत्रात्मक शलैीच्या नमुन्यात येथील िवासात आढळलेल्या िदेशाचे प्रचत्र येते. या दृष्टीने 
इंडोनेप्रशयाचे व बाली बेटाचे शब्दप्रचत्र, ‘जोग–जकाता वणगन’, ‘सयामचे वणगन’, ‘हाँगकाँग’, ‘जपानातील 
प्रवशिे िदेशाचंी व स्थळाचंी वणगने’ यामंधून पु. ल. देशपांड्यानंी िामुख्याने िदेशित्यय घडवला आहे. 
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जपानबद्दल पूवगकुतूहल सागंताना पु. ल. म्हणतात, “जगातील अनेक देशानंी स्वतःप्रवियी कुतूहल 
जागृत केले आहे. पण ह्ा सवात जपानचा नंबर पप्रहला लागावा. हे िकरणच प्रनराळे. युद्धात वज्राहून 
कठोर आप्रण एरवी फुलाहून मऊ...” (पान २१६). याचा ित्यय घेतल्यावर पु. ल. म्हणतात, “सारा जपान 
ह्ा माशासारखा सकवा त्या दारुमासारखा आहे. सदैव अपराप्रजत...जपानी मला फूजी पवगतासारखाच 
वाटला...चदं्राहून शीतल आप्रण सौम्य, पण पेटला की िलय!”(पान ३४४). 
 

साराशं, या िदेशित्ययातून ‘पु. लं.’ची एक वेगळी वणगनशलैी प्रदसते आप्रण नेमके िदेशप्रवशिे 
हेरून त्याची शब्दप्रचते्र काढण्याची ‘पूवगरंगा’तील कला थोडी वेगळी वाटते. पण याबरोबरच, खूपशी तयारी 
करून आपण सहज िवासलेख प्रलहू शकू, असा एकिकारचा आत्मप्रवश्वास या लेखनातून जाणवतो तो 
स्वाभाप्रवकतेच्या आड येतो आहे की काय अशी शंका येऊन जाते. 
 
‘पूवणरंगा’तील पु. ल. देशपांडे : एक नविोदकार 
 

श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचे जे पैलू आपल्याला ‘अपूवाई’त जाणवतात, तेच पैलू 
थोड्याफार फरकाने ‘पूवगरंगा’त व्यक्त झाले आहेत. या पुस्तकात पु. ल. देशपाडें एक प्रवनोदकार म्हणून 
जाणवत राहतातच. हा प्रवनोद पूवेकडील देशातूंन, पािात्त्याचें, त्याचं्या संस्कृतीचे, तसेच जीवनाचे भ्रष्ट 
अनुकरण करणाऱ्या पौवात्य वृत्तींवर व त्यातूंन प्रनमाण झालेल्या प्रवसंगतीवर अवलंबनू असल्याचे प्रदसते. 
िसंगी त्याला उपहास आप्रण उपरोध यांची चागंलीचधार चढली आहे, असे प्रदसून येते. अशा वेळी, श्री. 
देशपाडें याचंी सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्ती, सहदी टूप्ररस्ट एजंटाचे ऑप्रफस व तेथील वातावरण कसे प्रटपते ते 
पाहण्यासारखे आहे. या वणगनात, भारतातील“िवासी एजंटाचं्या रंगीबेरंगी कचेऱ्या ही प्रवलक्षण 
भलुभलुावणी आहे”(पान १६), “िवासी गोऱ्या कातडीचा असला तरच त्याच्याकडे थोडेसे लक्ष 
पुरवायचे”(पान १६), या तंत्राने या कंपन्या कशा चालतात त्याचे ित्ययकारी प्रचत्र येते. 
 

देशी कपड्यानंा व आपल्या भािेला आपल्या देशात स्थान नाही. “काळ्या वणाचा िेि आपण करतो 
प्रततका गोरे लोक करीत नाहीत.”(पान १६) असे पु. ल. देशपाडें सहज सागंून जातात. या दृष्टीने पाने १५ 
ते २३ हा भाग खास वाचनीय आहे. 
 

प्रवनोदकार पु. ल. देशपाडें, याचें दशगन आपल्याला जागोजाग प्रमळते. परंतु हा प्रवनोद 
‘अपूवाई’च्या प्रवनोदासारखा सतत स्वाभाप्रवक रीतीने फुलत चालला आहे असे नेहमीच प्रदसून येत नाही. 
त्याला काही वेळा उपरोधाची, उपहासाची व क्वप्रचत खेदाची धार येते, असे वरील पानावंर व पुढेही प्रदसेल. 
उदाहरणाथग, पान ४८ व ४९ वर नाचाच्या वणगनात हा उबग कळून येतो. 
 

साराशं, श्री. पु. ल. देशपाडें याचंा याही िवासवणगनातील प्रवनोद, िवासातील ित्यप्रयत जीवनाच्या 
प्रवसंगतीवर, भाप्रिक उच्चारावर व आचारावंर आप्रण िसगंावंर आधाप्ररत आहे. परंतु तो ‘अपूवाई’त जसा 
स्वाभाप्रवक रीतीने फुलताना प्रदसतो तसा इथे प्रदसेलच असे म्हणता येत नाही. 
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पु. ल. देशपांडे : एक मारू्सनप्रय लेखक 
 

पु. ल. देशपाडें यानंी या पुस्तकात जी माणसाची स्वाभाप्रवक ओढ िास्ताप्रवकात व पुस्तकाच्या 
शवेटी व्यक्त केली आहे, ती इथे जागोजाग प्रदसून येते आप्रण भेटलेल्या अनेक माणसाचं्या स्वभावप्रवशिेाचें 
त्यानंी रेखाटलेले शब्दप्रचत्र हे ‘पूवगरंगा’चे खास वैप्रशष्ट्् मानावे लागते. पु. ल. देशपाडें : एक 
व्यग्क्तप्रचत्रणकार म्हणून त्याचंा पैलू त्यात चागंला व्यक्त झाला आहे. रप्रसकाच्या दृष्टीने अगदी खास 
लक्षात राहणारी व्यग्क्तप्रचते्र खालीलिमाणे– (१) ‘पारव्यासारखे मधुचदं्राला प्रनघालेले बोटीवरील 
जोडपे’, (२) ‘बोटीवरचा मुख्य स्टुअडग’, (३) ‘जकातातले मप्रणभाई’, (४) ‘राजदूत श्री. अप्पासाहेब पतं’, 
(५) ‘बाली बेटावरील गाईड’, ‘मुख’, (६) ‘गायनशाळेतील मास्तरीण’, (७) लुटूलुटू पळणारा 
भररस्त्यातील मुलगा’, (८) ‘रोशनलाल’, (९) िा. दोही, (१०) ‘नृत्याचायग सकाकी बारा’ या 
व्यग्क्तप्रचत्रानंी व त्याचं्या स्वभावप्रवशिेानंी ‘पूवगरंगा’ला खास वेगळेपणा येतो असे आम्हास वाटते. 
 
कोकर्ी व्यक्ततमत्त्वाच्या छटा 
 

श्री. पु. ल. देशपाडें हे कोकणी व्यग्क्तमत्त्वाचे आहेत याचा पुरावा ‘पूवगरंगा’त आपल्याला अनेक 
जागी प्रमळतो. बाली आदी बेटे, जणू त्यानंा दप्रक्षण कोकणचा भाग वाटतो. प्रतकडील लोकाचें देवचार, 
भतूबाधा, मूर्मतपूजा याबंद्दलचे श्रद्धाभाव प्रटपताना, पु. ल. देशपाडं्यानंा सावंतवाडी, बादंा, मालवणी िजा, 
धामापूरची भगवती व लोककथा यांबद्दलच्या स्मृती येतात. प्रम. रोजबरोबर त्यानंी कोकणी भािेत संभािण 
केले आहे. 
 
‘पु. लं. ‘ची रनसकता व शैली 
 

पूवेकडील जीवनाचा रस घेताना ‘पु. लं.’ची रप्रसकता हा पैलू अनेक प्रठकाणी व्यक्त होतो. 
प्रवशिेतः जपानच्या सौंदयातून आप्रण बाली बेटातील नाच, नाटके पाहताना, हा पैलू...प्रवशिे चागंल्या 
तऱ्हेने व्यक्त झालेला प्रदसून येतो. 
 

“नाच सुरू झाला. अजंठ्याच्या सभतीवरून सजीव होऊन उतरलेल्या तरुणींसारख्या प्रदसणाऱ्या 
तरुणींनी आपल्या शरीराची चालवलेली उभी नागमोड पाहून मी थक्क झालो आप्रण नाचाला 
संगीताचीदेखील साथ होती ती बासऱ्याचंी. ह्ा नाचाला ‘लारी बुबुंगं’ म्हणतात. बुबुं म्हणजे बाबंू! नाचात 
तरुण होते. नाचता नाचता ते त्या तरुणींच्या अगदी जवळ येत, पण अंगाला स्पशग करीत नसत. त्या नतगकी 
मात्र नृत्यव्यवसाय करणाऱ्या होत्या. त्याचं्याबरोबर कुणाही पुरुिाला नृत्य करता येत असे. उदबत्तीच्या 
सोंगटीतून धूम्रवेल जावी, तसे त्या तरुणींचे शरीर लवत होते. ते तरुण नतगक आप्रण नतगकी नाचत नाचत 
एकमेकाचं्या अगदी जवळ येत आप्रण काचपात्रात सोनेरी मासळी ह्ा टोकापासून त्या टोकापयंत जावी तशा 
त्या तरुणी सुळकन् दूर जात. हा पदन्यास इतका सफाईदार आप्रण अलगद होता की, त्याचं्या पायातंळी ते 
लकाडी स्टेज नसून हे नृत्य अधातंरी चालल्याचा भास होई.” (पान १२३–१२४). 
 

यातून ‘पु. लं.’ची रप्रसकता तर प्रदसतेच, पण त्याचं्या शलैीची चुणूकही कळते. नृत्यातली गती 
त्यानंी शब्दातं बरोबर पकडली आहे. रंगसंवेदन, नाद आप्रण लय याचंी ित्ययकाप्ररता इथे पटून जावी. 
नृत्याचा एक आस्वादक म्हणूनही ‘पु. लं.’चा वेगळेपणा कळून येईल. हीच भपू्रमका ‘केचक’ नाचाच्या 
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वणगनात पान १२६ ते १३० वर प्रदसेल आप्रण त्याचा पप्ररणाम पान १३१ वर, “त्या रात्री मला झोप येईना. 
रात्रभर केचक–चक–चक चा नाद डोक्यात घुमत होता आप्रण समईच्या त्या मंद िकाशात तेवलेले ते 
सीतेच्या डोळ्यातंले कारुण्य अस्वस्थ करीत होते.”असे ‘पु. लं.’नी प्रलप्रहले आहे. 
 
‘पूवणरंग’ आनर् ‘अपूवाई’ 
 

‘पु. लं.’च्या या दोन्ही िवासवणगनाचंी ‘अपूवाई’ सापं्रगतल्यावर त्याचं्या दोन्ही िवासवणगनांची तुलना 
सहज मनात येऊन जाते. आमच्या मते ‘पु. लं.’च्या ‘अपूवाई’चे वाङ मयीन यश अपूवग असे आहे. या गं्रथाने 
मराठी िवासवणगन व एकंदर मराठी वाङ मय यातं जे अनन्यसाधारण स्थान प्रमळप्रवले आहे, त्याने प्रवनोदी 
िवासवणगनाचंी एक वेगळी परंपरा प्रनमाण केली आहे असे प्रदसेल. उदाहरणाथग, याच कालखंडात पुढे 
िकाप्रशत होणारे बाळ गाडगीळ याचें ‘प्रसगरेट आप्रण वसंतऋतू’ हे इ. स. १९६४ चे पुस्तक अशाच प्रवनोदी 
पद्धतीने आढळते. श्री. रमेश मतं्री याचें ‘थंडीचे प्रदवस’ आप्रण ‘नवरंग’ ही इ. स. १९६३ ची दोन्ही 
िवासवणगने प्रवनोदाचा सहजतया आश्रय करणारी आहेत. 
 

म्हणून ‘अपूवाई’चे वाङ मयीन यश अपूवग वाटते. त्यामानाने ‘पूवगरंग’ अपूवग आहेच असे वाटत नाही, 
याचे कारण या पुस्तकातील प्रवनोदाला प्रमळणारे खाद्य, आपल्या संस्कृतीशी प्रनगप्रडत असणाऱ्या पूवेकडील 
जीवनावर व संस्कृतीतील अनुभवसंप्रचतावर ते आधाप्ररत असल्यामुळे, त्यातील प्रवनोदाला व लेखकाच्या 
िप्रतभाधमालाच एकिकारच्या मयादा पडल्या असाव्या. िवासवणगनकाराच्या िप्रतभेला िदेश व िवास 
यापं्रवियक अनुभव कसे मयादा घालू शकतात, हे सुचप्रवणारे ‘पूवगरंग’ हे िवासवणगन आहे. लेखकाला 
‘अपूवाई’त जे पािात्त्य जीवन व संस्कृती याचं्यावर आधाप्ररत असे अनुभवसंप्रचत व िंिे पाहता आली, तशी 
इथे जपानी व इतर पूवेकडील जीवनात व संस्कृतीत त्यामानाने कमी आहेत. 
 

प्रशवाय, पु. ल. देशपाडें यानंा िवासलेखक म्हणून आपल्या कलेची जी क्वप्रचत अप्रधक 
आत्मप्रवश्वासयुक्त जाणीव झालेली प्रदसते, तीही या पुस्तकाचे वाङ मयीन यश कमी करते की काय, अशी 
शंका यावी. त्यामुळे लेखकातला भाष्ट्यकार व टीकाकार सहज आपली मते शरेेबाजीपणे अनेकदा व्यक्त 
करताना प्रदसतो. 
 

त्यामुळेच िवासवणगनाचा ‘कला’ म्हणून मूळ पोत झळाळण्याऐवजी बऱ्याचदा झाकोळत जात 
असताना प्रदसून येतो. 
 

वर नमूद केलेले प्रसलोनचे शब्दप्रचत्र, लेखकाची पप्रहल्या िकरणातील भारतीय िवासी 
कचेऱ्यावंरील शरेेबाजी, पािात्त्य धमाबद्दलची ४९ पानावरील भाष्ट्ये, पुढील राजकारणावरील मते, पािात्त्य 
संस्कृतीचे पूवेकडील देशावर होणाऱ्या आक्रमणाबद्दल लेखकाने अनेक जागी नोंदवलेली मते, असा सारा 
भाग या िवासवणगनात अप्रधक तीव्रतेने आल्यासारखा वाटून, प्रनभेळ िवास, िदेश व लेखक याचंी जी 
कलापूणग जाण ‘अपूवाई’त व्यक्त होते, तशी या िवासवणगनात होतेचअसे नाही. 
 

साराशं, ‘पूवगरंगा’पेक्षा ‘अपूवाई’ खरी अक्षरकलाकृती आहे हे प्रनप्रित होय. 
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‘तोकोिोमा’ : सौंदयणवादाचे एक नशखर 
 

श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्या िवासवणगनाचंी ओळख करून घेतल्यावर, िवासवणगन या 
वाङ मयिकारावर आपली स्वतंत्र सौंदयगवादाची मुद्रा उमटवणारे श्री. िभाकर पाध्ये याचें कायग खासच 
लक्षणीय आहे. पाध्यासंारखा समथग िप्रतभाशाली लेखक आप्रण जवळजवळ अधेअप्रधक जग प्रफरणारा 
प्रफरस्ता केवळ सौंदयगगानाच्या िेरणेतून आपले अखंड लेखन करतो आहे, असे रप्रसकाला आढळल्यावाचून 
राहात नाही. पाध्ये म्हणतात, “...एखादा देश तुम्हाला आवडतो त्याचे कारण तेथले नैसर्मगक व 
मानवप्रनर्ममत सौंदयं. पण एखाद्या देशाच्या िेमात तुम्ही पडता त्याला कारण मात्र तेथले लोक. 
प्रफप्रलपीन्सवर माझे िेम जडले आहे.” 

(‘अंगस्तीच्या अंगणात’, प. आ.,‘मप्रनला’, पान १३६). 
 

अशा अनेक देशाचं्या िेमात पडून, त्या देशाच्या सौंदयाने िेप्ररत होऊन श्री. िभाकर पाध्यानंी 
आपले िवासलेखन इ. स. १९५४ पासून इ. स. १९६४ पयंत सतत केले आहे. 
 

(१) ‘नवे जग...नवी प्रक्षप्रतजे’ (इ. स. १९५४), (२) ‘अगस्तीच्या अंगणात’ (इ. स. १९५७), (३) 
‘उडता गाप्रलचा’ (इ. स. १९५९); (४) ‘तोकोनोमा’ (इ. स. १९६१), (५) ‘प्रहरवी उन्हे’ (इ. स. १९६४) या 
सवग िवासवणगनावंरून श्री. पाध्ये युरोपातील माशगल प्रटटोचे युगोस्लाग्व्हया व इतर देश, कोलंबो, 
अनुराधापूर, ससगापूर, सायगाव, दलात, मप्रनला, पाप्रकस्तान, जपान, उत्तर भारत, बकँॉक, हाँगकाँग, 
सउल, काप्ररओका, प्ररओ, ब्रासीप्रलया इत्यादी देशामंध्ये प्रफरल्याचे स्पष्ट कळून येते. 
 

श्री. पाध्याचंी िवासवणगने त्याचं्या नावावरूनही त्याचंी सौंदयगदृष्टी व्यक्त करणारी आहेत. 
सौंदयात्मक रूपाच्या जाप्रणवेने िवासलेखन करणाऱ्या लेखकातं श्री. पाध्ये एक अग्रगण्य लेखक वाटतील. 
कारण“The world belong to him who has seen it.”असे बोधवाक्य ‘त्याचं्या ‘नवे जग–नवी 
प्रक्षप्रतजे’च्या अग्रभागी येते. ते खूप बोलके आहे. श्री. पाध्यानंी वर नमूद केलेले सवग देश प्रफरून त्यांचे 
सौंदयग, तेथील माणसे, तेथील स्थळे, तेथील हॉटेले, झाडे, रस्ते, वास्तू, प्रशल्पे, याचें दशगन ित्ययकारी 
रीतीने घडप्रवले आहे. म्हणून ‘फूलवेडे प्रजनीवा’ (‘उडता गाप्रलचा’, प. आ.,पाने ११ ते १९) लक्षात राहते. 
‘िवासातील हॉटेले’ जाणवनू जातात आप्रण मप्रनलाची माणसे भेटली की बरे वाटते. (पाने ११२ ते १२३). 
 

अशीच तऱ्हा ‘अगस्तीच्या अंगणात’ वसणाऱ्या कोलंबो, अनुराधापूर, ससगापूर, सायगाव, दलात या 
गावाचंी आहे. आप्रण ‘प्रहमालयाचे धवल दशगन’ घेताना ‘प्रहरवी उन्हे’ रप्रसकाला जाणवतात. अनेकदा 
एखाद्या थोर कवीचे दशगन होऊन जाते. अनेकदा त्याचं्यातला प्रवशुद्ध माणूस प्रदसतो. अनेकदा त्याचं्यातला 
कथाकार भेटतो. तसेच पत्रकार, भाष्ट्यकार सामोरा येतो आप्रण अनेक कलाचंा जाणता प्रचप्रकत्सक रप्रसक, 
एक िवासी म्हणून या सवगच िवासलेखातूंन जाणवत राहतो. 
 

श्री. पाध्यानंी या िवासलेखनातूंन आपली छोटी लेखरूप िवासवणगने प्रलप्रहण्याची कला ‘नवे 
जग...नवी प्रक्षप्रतजे’, ‘अगस्तीच्या अंगणात’ आप्रण ‘उडता गाप्रलचा’ या िवासवणगनातूंन जशी दाखवली 
आहे; तशीच िदीघग लेखरूप िवासवणगन करण्याची कला ‘तोकोनोमा’त साधली आहे, असे म्हणता येते. 
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‘तोकोिोमा’ची निवड का? 
 

या प्रवहंगमावलोकनासाठी, श्री. पाध्ये याचें ‘तोकोनोमा’ हे गाजलेले िवासवणगन एक रप्रसक म्हणून 
प्रनवडणे रास्त वाटते. श्री. पाध्याचंी िवासवणगनाची कला त्याचं्या सवगच िवासवणगनातूंन चागंली जाणवत 
असली तरी त्याचें ‘तोकोनोमा’ हे िवासवणगन त्याचं्या सवगच िवासलेखनाचा मानसबदू आहे. श्री. पाध्याचं्या 
िवासलेखनाचे जवळजवळ सवगच प्रवशिे या गं्रथात एकत्र आल्याने पाध्याचें एक शे्रष्ठ िवासवणगनकार म्हणून 
िाप्रतप्रनप्रधक दशगन याच िवासवणगनात रप्रसकाला प्रनप्रित घडू शकेल, असे म्हणावयास ित्यवाय राहात 
नाही. 
 

दुसरे म्हणजे, आजवर पाप्रहलेल्या ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराच्या वाटचालीवरील 
‘तोकोनोमा’ हेही सौंदयगवादाचे एक प्रशखर होय, असा गौरव केल्यास तो रास्त ठरू शकेल, इतका हा गं्रथ 
सरस आहे. इ. स. १९६५ पयंतचा िस्तुत गं्रथाचा िमुख कालखंड व त्याची सौंदयगवादी दृष्टीची 
प्रवहंगमावलोकनात्मक प्रचप्रकत्सा या गं्रथाच्या अप्रधक पप्ररचयानंतर थाबंवावी, असे वाटायला लावणारा हा 
महत्त्वाचा गं्रथ आहे. कारण, या गं्रथाच्या पुढे–मागे ित्यक्ष पाध्यांचे ‘प्रहरवी उन्हे’ व इतर काही लेखकांचे 
महत्त्वाचे िवासगं्रथ असले तरी त्याचंा पप्ररचय करून घेणे वाङ मयिकाराच्या समृद्ध वाटचालीच्या 
प्रनर्ममतीच्या दृष्टीने इष्ट वाटले तरी ‘तोकोनोमा’सारखी कलाकृती एकूण प्रवरळच. म्हणून या गं्रथाचा पप्ररचय 
िथम करून घेऊ. या गं्रथाची इ. स. १९६१ ची पप्रहली आवृत्ती संदभाकरता घेतली आहे. 
 
‘तोकोिोमा’ : एक पनरचय 
 

‘तोकोनोमा’ हे िवासवणगन ‘जपान’ वरील िवासवणगन असून ते िास्ताप्रवकाचा भाग सोडून २१० 
पानाचें आहे. त्याची एकूण पधंरा िकरणे पुढीलिमाणे आहेत. (१) ‘अतामी’, (२) ‘प्रचडाचा वृक्ष’, (३) 
‘सगझा’, (४) ‘संप्रक्षप्त गेशा’, (५) ‘आसाकुसा’, (६) ‘प्रकनोप्रमयाची जत्रा’, (७) ‘बाधा’, (८) ‘साप्रहग्त्यक 
येती घरा’, (९) ‘भेट’, (१०) ‘चदं्रोत्सव’, (११) ‘कात्सुरा बगंला’, (१२) ‘इम्पीप्ररअल हॉटेल’, (१३) 
‘प्रकओटो’, (१४) ‘टोप्रकओ’, (१५) ‘चेरीचा मोहर’. 
 
िावात जार्वर्ारा प्रदेशात्मा 
 

या पुस्तकाचे नाव ‘तोकोनोमा’ आहे आप्रण तो शब्द जपानच्या गृहरचनेतील सौंदयगदृष्टीचे ितीक 
वाटावा असा आहे. याबाबत पाध्ये म्हणतात, “जपानी घराचं्या खोल्यातं, प्रनदान आगतस्वागताच्या 
खोलीत, कोनाकडे सभतीला, एखाद्या लाबंरंुद कोनाड्यासारखा भासणारा, एक भाग असतो त्यात खाली 
एका चौरंगावर अगर पाटावर एक पुष्ट्पपात्र असते. पुष्ट्पपात्राच्या मागे सभतीला, त्या ऋतूला योलय असे 
प्रनसगगप्रचत्र अगर प्रचत्ररूप काव्यचरण टागंलेला असतो. त्या भागाला ‘तोकोनोमा’ म्हणतात.” 
 

हे पुस्तक सौंदयगदृष्टीने प्रलप्रहलेले आहे याची चुणूक या नावातच प्रमळते. आप्रण या पुस्तकाच्या 
िकरणाचंी वरील नावेसुद्धा काव्यात्म, तसेच सूचक व त्या त्या िदेशाचा आत्मा सुचप्रवणारी असून, एकूण 
िवासवणगनातून ‘जपान’चे व त्या जपानात हरवनू गेलेल्या पाध्याचें उत्कृष्ट प्रचत्र इथे पाहायला प्रमळते. 
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पाध्याइंतके जपानचे अमर शब्दप्रचत्र क्वप्रचतच कुणी लेखकाने रेखाटले असेल. ‘पूवगरंगा’त आलेले 
‘जपान’चे शब्दप्रचत्र बरेच सरस आहे. ‘पूवगरंगा’तील प्रवचार व त्यामागील कळकळ लक्षणीय आहेच, परंतु 
‘तोकोनोमा’ची कलात्मक बाजू व उंची ‘पूवगरंगा’तील ‘जपान’च्या प्रचत्राला येतेच असे नाही. म्हणूनच 
‘तोकोनोमा’ हे श्री. पाध्याचं्या िवासवणगनाचा मानसबदू आहे, असे प्रवधान आम्ही वर केले आहे. इथे 
‘तोकोनोमा’ म्हणजे ‘पाध्ये’ आप्रण ‘श्री. पाध्ये’ म्हणजे ‘तोकोनोमा’ असे समीकरण करण्याचा मोह वारंवार 
व्हावा. 
 
कनवतेसारखीच स्वतंत्र निर्ममती 
 

या पुस्तकाच्या िकाशकाचें िारंभीचे पत्र खूप बोलके आहे. िवासवणगन ही कप्रवतेसारखीच एक 
स्वतंत्र प्रनर्ममती आहे, असे जे आम्ही गं्रथाच्या पप्रहल्या भागात प्रववेप्रचले आहे, त्याचाही इथे या पत्रावरून 
पुरावा प्रमळतो आप्रण या पुस्तकाच्याकप्रवते सारख्या धंुदीत झालेल्या प्रनर्ममतीवर िकाश पडून जातो. 
 

या पुस्तकाच्या पॉप्युलर िकाशनचे श्री. रामदास भटकळ पाध्यानंा प्रलप्रहतात, “जपानहून तुम्ही 
परत आलात आप्रण दुसऱ्याच प्रदवशी आपण भेटलो. अथातच तुम्ही जपानबद्दल खूप खूप बोलत होता. हा 
अनुभव आम्हाला तुमच्याबद्दल नवा नव्हता. दरवेळी तुम्ही िवासाहून परत आलात की, असेच बोलत 
असता. परंतु ह्ा वेळची तुमची धंुदी वेगळी होती. एखाद्या देशाच्या सामाप्रजक, राजकीय आप्रण सासं्कृप्रतक 
जीवनाचे प्रवशे्लिण आप्रण रसग्रहण करणारे तुम्ही ह्ावेळी एका वेगळ्याच बेहोशपणाने बोलत होता, 
तुम्हाला जपानने झपाटले होते खरे; परंतु पुस्तकातील वेगवेगळे लेख तुम्ही तीन विे प्रलहीत होता, तेव्हा 
म्हटले की ही धंुदी उतरली असेल, परंतु पुस्तक छापण्याच्या दृष्टीने मी तुमचे लेख एकत्र वाचायला 
लागलो आप्रण लक्षात आले की हे नुसते िवासवणगन नव्हे. तुम्ही ‘नवे जग–नवी प्रक्षप्रतजे’ ह्ा पुस्तकात 
कालानुरोधे, िवासाचे, िवासातील घटनाचें, व्यक्तींचे आप्रण वस्तंूचे वणगन केले होते. ह्ा पुस्तकात तुम्ही ते 
कालाचे बधंन झुगारून प्रदले आहे. कदाप्रचत यातंील काही घटना कग्ल्पतही असतील, परंतु ज्या धंुदीने 
तुम्ही त्या पप्रहल्या प्रदवशी बोलत होता, त्याच धंुदीचा ित्यय हे लेख वाचताना आला आप्रण जे प्रदसले 
त्यापेक्षा जे वाटले ते सागंण्याचा तुमचा ियत्न अत्यंत रमणीय वाटला. तुमचे हे पुस्तक म्हणजे जपानी 
सौंदयाचे गुणगान. म्हणूनच ‘तोकोनोमा’ हे नाव मला सवगथा योलय वाटते.” 
 
प्रवासवर्णिाची निर्ममनतप्रनिया 
 

श्री. भटकळाचं्या या पत्रातून ‘िवासवणगना’ची प्रनर्ममती ही इतर कलाचं्या प्रनर्ममतीसारखीच 
आंतप्ररक िेरणेतून आप्रण पाप्रहलेल्या िदेशित्ययाच्या प्रवलक्षण धंुदीतून दोन-तीन विे सतत होत राहते 
याचा स्पष्ट पुरावा प्रमळतो. ‘िवासवणगन ही एक कलाप्रनर्ममतीच असते’ यावर प्रफरून िकाश पडतो असे स्पष्ट 
प्रदसेल आप्रण ‘नावाचा’ही उलगडा होतो. 
 

स्वतः पाध्ये या पुस्तकातील लेखनिप्रक्रयेबद्दल म्हणतात, “या पुस्तकात काही प्रमत्राचंा आप्रण 
मैप्रत्रणींचा उल्लेख आहे. या उल्लेखातला ित्येक शब्द आप्रण अप्रभिाय परमाथाने घेतला जाणार नाही अशी 
आशा आहे. लेखनाच्या िप्रक्रयेत मूळचे उद गार आप्रण मूळची स्वभावरेखा याचें संक्रमण झालेले 
असणारच...” 

(‘थोडा खुलासा’ –िभाकर पाध्ये, २०–८–१९६१) 
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इ. स. १९६१ साली, श्री. िभाकर पाध्ये िवासवणगनातील प्रनर्ममतीिप्रक्रयेबद्दल वरील उद गार सहज 
काढून जातात, हे लक्षणीय आहे. ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकारात प्रनर्ममतीच्या वेळी ‘ित्यक्षावर 
कल्पकतेचे कलम’ होत असते असा मुद्दा गं्रथाच्या पप्रहल्या भागात चर्मचला आहे, त्याचा हा स्पष्ट पुरावा 
होय. 
 

या पुस्तकाची सजावट व आतील प्रचते्र पद मा सहस्बुदे्ध यानंी काढली आहेत. त्यामुळे या गं्रथाची 
कलात्मक बाजू चागंली वजनदार झालेली आहे. यातील प्रचते्र खूप खूप बोलून जातात. त्यामुळे या 
पुस्तकाची रंगत वाढली आहे. प्रचत्रकतीची स्वतंत्र िप्रतभा जाणवते. अजूनही या पुस्तकातील प्रचत्राचंा 
प्रजवंतपणा जाणवतो. 
 
पुस्तकाचे रूप 
 

या पुस्तकाचे रूप लेखरूप िवासवणगन असेही होऊ शकते आप्रण एक मोठे िदीघग लेखरूप 
िवासवणगनही वाटू शकते. याचे िमुख कारण जपानवरील अनुभतूीने ह्ा िवासवणगनाचे सवगच पट प्रवणलेले 
आहेत. परंतु ‘चेरीचा मोहर’ हे िकरण या पुस्तकात उपरे वाटते. बाकीच्या िकरणातं एकिकारची सलगता 
व अंतःस्थ सूत्रबद्धता सतत जाणवत राहते. 
 

या पुस्तकाचा ित्येक लेख क्वप्रचत ‘टोप्रकओ’ वगळता एक एक स्वतंत्र कालाकृती होईल आप्रण 
सवगच पुस्तक एक मोठी, सूत्रबद्ध, सलग आकाराची कलाकृती म्हणून उभी राहू शकेल, इतके या 
कलाकृतीचे पोत एकमेकातं दाटपणे प्रमसळलेले आढळून येतील. उदाहरणाथग, ‘बाधा’, ‘अतामी’, ‘प्रचडाचा 
वृक्ष’, ‘भेट’, ‘कात्सुरा बगंला’, ‘सगझा’ इत्यादी िकरणे ित्येकी एक स्वतंत्र कलाकृती म्हणून उभी राहू 
शकतात. तशीच ती एकंदर पुस्तकाचा एक भाग वाटून जातात. एखादी खंडाखंडातील िदीघग कप्रवता 
असावी तसे हे िवासवणगन आहे. 
 
‘तोकोिोमा’तील प्रवासघटक 
 

‘तोकोनोमा’तील िवास हा घटक त्याचा एक अप्रवभाज्य घटक आहे. श्री. पाध्यानंी ‘जपान’च्या 
अंतरंगात प्रशरून, तेथील पाप्रहलेल्या रस्त्याचं्या वळणाचें, बाजाराचें, प्रचडाच्या वृक्षाचें, हॉटेलाचें, 
स्नानगृहाचें, खाणावळींचे, बार व गदी आदींचे प्रचत्र काढले आहे. हा िवास कसा केला, कोणत्या गाडीने 
केला, केव्हा केला, याची फारशी माप्रहती देत सकवा िवासाची तयारी वगैरे सागंत पाध्ये बसत नाहीत. ते 
साक्षात प्रफरतात. तेथील अनुभवलेला िदेशच त्याच्या वैप्रशष्ट््ासंप्रहत प्रचप्रत्रत करतात. त्यामुळे वणगनाला 
जी सूक्ष्मता व कलात्मकता येते ती लक्षणीय होय. हा जपान बराचसा िा. हबगटग पासीन या जपानी 
प्रमत्राबरोबर ते प्रफरले आहेत. भािेच्या अडचणीला दाद न देता ते प्रफरत असतात आप्रण आपल्या सूक्ष्म 
प्रनरीक्षणशक्तीने दृश्ये प्रटपत जातात. ही दृश्ये प्रटपताना जाप्रणवेवर त्याचंा अप्रधक भर आहे. कारण िवास 
हा त्याचंा स्थायीभावच वाटावा अशी िवासी वृत्ती ते ‘तोकोनोमा’त व्यक्त करतात. 
 
पाध्यांची प्रवासी वृत्ती 
 

‘सगझा’त प्रफरताना सगझाचे सौंदयग अंगावर आल्यावर पाध्ये म्हणतात, 



 
अनुक्रम 

“या वृत्तीवर तरंगत तरंगत आपण प्रफरू लागतो. प्रफरत राहतो, एका गल्लीतून दुसऱ्या गल्लीत, 
दुसरीतून प्रतसरीत. असा आपल्या पावलाचंा अबोध, अग्स्थर िवास सुरू राहतो. आपले डोळे प्रभरप्रभरत 
असतात. असंख्य गोष्टींचा वेध घेत असतात. आपले मन भटकत असते. आपले प्रवचार भरकटत असतात. 
वृत्ती हेलावत असते. आपण अनेक साकेगृहे पाहतो, पेयगृहे पाहतो, नृत्यगृहे पाहतो आप्रण साधी 
आहारगृहेही पाहतो. त्याचंी नावे, त्याचंी दशगनी बनावट, त्याचं्या वास्तूचे प्रशल्प, त्याचं्या िसाधनाचे तरंग 
पाहतो, नजरेत ओततो, अंतःकरणात साठप्रवतो आप्रण त्याची क्षणाक्षणाला वाढत असलेली गुंतागुंत 
एकसारखी दूर करीत असतो. त्याचंी ती नावे– दरेक नावाबरोबर अंतःकरणात अनुभवाचे प्रवश्व उमलते.” 
(‘सगझा’ पान ३९) 
 

“खरोखर ते भटकणे म्हणजे सारी इंप्रद्रये मोहरून टाकणेच होते. त्या वनातल्या कोवळ्या 
लुसलुशीत गवताचा पोपटी रंग...आप्रण मधूनमधून त्याच्यावर पडलेल्या प्रचडाच्या ताबंसू करड्या सळ्याचंा 
थर...प्रपसाचं्या पथारीवरून चालता चालता एकदम सरळ खेळात सामील झाल्यासारखे वाटे.” (‘बाधा’ 
पान १०४) 
 

यातील प्रफरस्ती वृत्ती, रंगसंवेदना आप्रण स्पशगसंवेदना सुंदर मनोहारी रीतीने व्यक्त केली जाते. 
 
नफरण्यात लयतत्त्वाचा प्रत्यय 
 

“मीच एकटा चालत आहे. पण माझ्या व्यग्क्तमत्त्वाचा कणन् कण चादंण्याने भारलेला आहे. माझ्या 
आत, अंतःकरणात शातंीचा, िसन्नतेचा अपूवग अनुभव येत आहे. मी त्यात गढून गेलो आहे आप्रण बाहेर 
पावले टाकण्याच्या माझ्या प्रक्रयेत एकिकारचा लयतत्त्वाचा ित्यय येत आहे.”(‘चदं्रोत्सव’ पान १४०) 
 

िवास ही मानवी जीवनाची मूलभतू िेरणा आहे. प्रतची प्रवश्वात्मक जाणीव, श्री. पाध्यासंारखी फार 
थोड्या लेखकानंी प्रचप्रत्रत केली आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. शवेटच्या पप्ररच्छेदातील उत्कटता 
कवीची आहे. िवासानुभव त्यातील सौंदयगजाप्रणवेच्या पातळीवर गेले की असे क्षण हाती लागतात आप्रण 
शब्दबद्ध होतात. अशा शकेडो सौंदयगयुक्त क्षणाचंी प्रचते्र पाध्यानंी या िवासात पुस्तकभर प्रटपली आहेत. 
 

वरील एकातंातील लयीिमाणे गदीला एक लय असते याचे भान पान १८६–१८७ वर प्रमळते. 
 

“पण ह्ा गदीलाही एक लय असते, गदीतल्या गोंधळाला, ओढाताणीला, धक्काबुक्कीला, 
तोंडघाशीला आप्रण तोंडचुकवीला एक लय असते. या लयीशी माझी लय जमप्रवण्याचा मी ियत्न करीत 
होतो, तो ध्यानात आले की सारीच लय एकदम प्रबघडते आहे. का, ते पाहू लागलो, तर एक सुस्वरूप स्ी– 
पायातं गेटा, अंगात प्रकमोनो आप्रण हातात सामीसेन अशी स्त्री–हातातल्या वाद्याचा टंकार छेडीत येत आहे 
आप्रण कसल्यातरी उत्सवाचा प्रकमोनो घातलेल्या, डोक्याला फडके गुडंाळलेल्या आप्रण कपाळाला पाढंरा 
नाम लावलेल्या मुलाचंा घोळका प्रतच्या मागे आहे. प्रतला पाहून मला एकदम आपल्याकडच्या गोसाप्रवणीची 
आठवण झाली.” (पान १८७) 
 

अशा क्षणातूंन आप्रण त्याचं्या शब्दप्रचत्रातूंन या पुस्तकातील िवास िारंभापासून तो शवेटपयंत 
जाणवत राहतो. या पुस्तकाच्या सौंदयगप्रनर्ममतीत ‘िवास या कें द्रीभतू घटका’चा खूप मोठा वाटा आहे. 
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‘तोकोिोमा’तील ‘जपाि’ 
 

या तोकोनोमातील ‘जपान’ हा वस्तुप्रनष्ठ रीतीने व भौगोप्रलक रीतीने सापं्रगतलेला ‘जपान’ नव्हे. तो 
तेथील िवासात ‘जाणवलेला’ जपान आहे. आप्रण हे ‘जाणवणे’ लेखकाने या िवासवणगनातील ित्येक 
िकरणात प्रचप्रत्रत केले आहे. हा ‘जपान’ ‘अतामी’च्या सौंदयातून जसा जाणवतो, तसाच प्रतच्या स्वैराचारी 
जीवनाच्या प्रवरोधाभासातून जाणवतो. ‘अतामी’ वर मानवी भावनाचंा आरोप साधून लेखकाने प्रतला जणू 
सुंदर स्ीरूप बहाल केल्याचे प्रदसून येईल. जपानचे आप्रतर्थ्य, जपानची व्यापारी वृत्ती, सौंदयगवृत्ती, 
जपानची वास्तुकला व रचनावृत्ती याचेंही दशगन इथे होते. 
 

‘प्रचडाच्या वृक्षा’च्या ितीकातून भेटलेल्या तरुणीचे िेम व जीवन प्रचप्रत्रत होते. जपान्यांचे 
वाङ मयिेम आप्रण प्रनसगगभक्ती त्यातून साकार झाली आहे. तसेच, िेमी जीवनाचा नाजूकपणा व त्याचा 
तलम पोत व्यक्त झाला आहे. ‘सगझा’मध्ये जगातल्या चागंल्या शहराचें थोडे थोडे प्रमश्रण झाले आहे असे 
लेखक म्हणतात; तरीही आत कुठेतरी जपानचा मूलस्ोत जाणवतो असा ित्यय लेखक प्रचप्रत्रत करतात. 
 

‘संप्रक्षप्त गेशा’ िकरणात ‘जपान’ची गेशासंस्कृती व प्रतला आजचे काहीसे िाप्त झालेले बाजारी 
स्वरूप लेखक प्रचप्रत्रत करतात. ‘असाकुसा’ या िकरणात जपानी जीवनाची श्रद्धा, देवभोळेपणा यांचे 
भलेबुरे वळ प्रचप्रत्रत होतात. ‘प्रकनोप्रमयाची जत्रा’ मध्ये हेच भाव व्यक्त होतात. आप्रण भारतीय संस्कृतीतील 
‘जते्र’शी प्रवशिेतः कोकण पप्ररसराशी ‘प्रकनोप्रमयाची जत्रा’ आपले नाते सागंून जाते. ‘बाधा’ या िकरणात 
जपानी माणसाला होणारी ‘िेमबाधा’, ‘भतूबाधा’आप्रण प्रनसगात प्रवरून जाण्याची बाधा ितीकात्मक रीतीने 
व्यक्त करण्यात आली आहे. 
 

‘साप्रहग्त्यक येती घरा’ हे िकरण, ‘जपानमध्ये लेखक हा राजा आहे आप्रण ‘जपान हे वाचकांचे 
राष्ट्र’ असल्याची ितीती देऊन जाते. 
 

‘भेट’ हे िकरण ‘जपान’चे सगुण भक्तीचे व िेम करण्याच्या वृत्तीचे रूप दाखवनू जाते. ही सगुण 
भक्ती प्रमस् प्रकयो साकुराय च्या मैत्रीतून व प्रतच्या भेटी देण्याच्या आप्रण घेण्याच्या वृत्तीतून साकार करण्यात 
आली आहे. ‘ती प्रकओटोची बाहुली,’प्रतची आप्रण जपानची जणू िप्रतमा वाटून जाते, असे म्हणता येईल. 
 

‘चदं्रोत्सव’ हा जपानच्या प्रनसगगभक्तीचा भारतीय मनाशी व संस्कृतीशी दुवा साधंणारा सेतू होय. 
आपली ‘कोजागरी’ आप्रण जपान्याचंा ‘चदं्रोत्सव’ यातंील लक्षणीय साम्य पाध्ये हेरून जातात. 
 

‘कात्सुरा बगंला’ आप्रण ‘इम्पीप्ररअल हॉटेल’ यातूंन हाडाचा रचानाकार जपानी प्रदसून येतो. 
वास्तुप्रशल्पाचा भाष्ट्यकार म्हणून पाध्यानंी खूप मोठी उंची इथे गाठली आहे असे कळून जाते. िवासातील 
वास्तू, त्या िदेशाचा ित्यय कसा देऊन जातात हे कळते. ‘प्रकओटो’ हे जपानचे अप्रभजात सौंदयग व्यक्त 
करणारे शहर आहे. ‘टोप्रकओ’ या जपानच्या राजधानीच्या शहरातून प्रफरल्यावर आजच्या जपानचे बाजारी, 
तसेच झगमगते रूप या मूळ रूपावर पािात्त्य संस्कृतीचा बसत चाललेला पगडा प्रचप्रत्रत होतो. जपानचा 
सामल ऱ्याने पप्ररचय घडप्रवणारा लेख असेच ‘टोप्रकओ’ चे वणगन करता येईल. 
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‘तोकोिोमा’तील जपािी मारू्स 
 

या साऱ्या िदेश-ित्ययातून जाणवणारा जपानी माणूस जो पाध्यानंी या िवासप्रचत्रणातून शब्दात 
पकडला आहे, तो प्रवशिे लक्षणीय आहे. “जपानी माणूस हा उद्यमशील, राजभक्त, हाडाचा रचनाकार, 
प्रनसगगभक्त, अबोल, कळला तरी न कळणारा, अनुकरणप्रिय, जात्याच प्रफरस्ता, व्यापारी वृत्तीचा, रप्रसक, 
कलाप्रिय, गदीचा प्रियकर, जाप्रहरातबाजी करणारा, साप्रहत्यभक्त, देवभोळा, भतूवेडा, कुस्ती खेळणारा, 
आप्रतर्थ्यशील, क्वप्रचत वेश्यावृत्तीचा, दारू, स्ी, ‘पासचको’ जुगार अशी व्यसने असलेला, तरीही या 
व्यसनाकडे उदात्तवृत्तीने पाहणारा, पैशाचा लोभी, भाजला तरी प्रवस्तवाशी खेळ खेळणारा, असा–पुरुिाथी 
पुरुिोत्तम–तसाच िेमभगंादी दुःखाने व स्वाप्रभमानाथग आत्महत्या करणारा, भोगी तसाच त्यागी म्हणून या 
पुस्तकात जाणवत राहतो. आप्रण जपानी ‘स्ी’ ही त्या राष्ट्राची तर मूर्मतमंत संस्कृती वाटते, असे जपानी 
माणसाचे प्रचत्र या िदेशित्ययातून पाध्ये घडप्रवतात. 
 

शब्दप्रचत्रात्मक शलैीनेही पाध्यानंी िदेशाचा ित्यय घडप्रवला आहे. या दृष्टीने‘अतामी’चे वणगन, 
‘प्रचडाचा वृक्ष,’प्रठकप्रठकाणच्या रस्त्याचंी वणगने ही सहज पाहता येतात. ‘वास्तुप्रशल्पाची उदाहरणे’ म्हणून 
‘कात्सुरा बगंला,’ ‘इंपीप्ररअल हॉटेल’ हा भाग पाहता येतो. जपानचा प्रनसगग आप्रण त्याची शान या पुस्तकात 
पावलोपावली ित्ययाला येते. ‘चदं्रोत्सव’ आप्रण ‘बाधा’ ही त्याची खास उदाहरणे होत. या दृष्टीने जपानचे 
िथम दशगन पाहा :“मला झालेले जपानचे पप्रहले दशगन म्हणजे झगमगणाऱ्या रत्नाचंा गाप्रलचा सकवा 
िकाशणाऱ्या फुलाचंा गाप्रलचा–म्हणजे खरोखरच प्रवद्युद्दीपाचं्या उजळत्या केसरानंी प्रवणलेला 
गाप्रलचा.”या दशगनात जपानच्या सौंदयाची रंगगंधाने युक्त अशी ितीती कळते. (‘टोप्रकओ’ पान १७३) 
आप्रण प्रवमानातील जागरुक व रप्रसक दृष्टीचा िवासी म्हणूनही पाध्यानंा पाहता येते. 
 
‘तोकोिोमा’तील पाध्ये 
 

श्री. पाध्याचें ‘तोकोनोमा’त होणारे दशगन हा गं्रथाचा प्रतसरा िमुख घटक होय. श्री. पाध्ये यांचे 
व्यग्क्तमत्त्व, रंगरूप, रस, स्पशग, गंध, नाद या संवेदना तीव्रतेने जागृत करणारे उत्कट कवी वाटतील, शे्रष्ठ 
प्रनवेदक व कथाकार वाटतील, व्यग्क्तप्रचत्रणकार वाटतील, रप्रसक प्रफरस्ते वाटतील. आप्रण वास्तुप्रशल्पाचे 
जाणकार, भाष्ट्यकार असा एक वेगळा पैलू या व्यग्क्तमत्त्वात प्रमसळून गेल्यामुळे पाध्याचंी शलैी एकाच वेळी 
कवीची, कथाकाराची, भाष्ट्यकाराची वाटते असे म्हटल्यास अप्रतशयोक्तीचा दोि येऊ नये. या 
व्यग्क्तमत्त्वात राजापुरी कोकणी माणसाचा एक पोत सहज प्रमसळला आहे. आप्रण या माणसाला जात्याच 
माणसाइतकी प्रनसगाची स्वाभाप्रवक ओढ आहे; असे या िवासवणगनात सतत जाणवत राहते. श्री. पाध्यानंी 
‘तोकोनोमा’त जपानचा प्रनसगग व त्याची जपानी कलादृष्टीतून केलेली प्रवशिे जोपासना, रचना व त्यातील 
त्याचंी सौंदयगदृष्टी बरोबर शब्दातं िकट केली आहे. 
 
श्री. पाध्ये एक उत्कट कवी 
 

श्री. पाध्ये एक उत्कट कवी वाटतात याची असंख्य उदाहरणे ‘तोकोनोमा’त जागोजाग सापडतील. 
उदाहरणाथग, ‘अतामी,’ ‘सगझा,’ ‘संप्रक्षप्त गेशा,’ ‘आसाकुसा,’ ‘प्रकनोप्रमयाची जत्रा,’ ‘बाधा,’ ‘भेट,’ 
‘चदंोत्सव,’ ‘प्रकओटो’ रप्रसकाला खास लक्षणीय वाटेल. 
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‘अतामी’ ही एखादी मानवी स्ीरूप व्यक्ती आहे असा भास प्रनमाण करून प्रतचे रूप रेखाटणे हे 
कवीच्या शलैीप्रशवाय अशक्य होय. या शलैीची ित्ययकाप्ररता ‘बाधा’मध्ये पाहा : 
 

“समोरचे दृश्य खरोखरीच प्रवलक्षण होते. एक कप्रभन्न कराळ कडा उभाच्या उभा! त्याचे काळेकुट्ट 
खडकाळ अगं दुपारच्या प्रतरप्या उन्हात तकाकत होते.त्याच्या कपारीची अणकुचीदार टोके मगरीच्या 
दाढासंारखी इतक्या दुरूनसुद्धा डोळ्यानंा खुपत होती. समुद्रापासून सुमारे तीस-चाळीस फुटावंर तो कडा 
एकदम उचलला होता आप्रण त्याच्या खाली बेडकाच्या तोंडाच्या आकाराची एक अभद्र घळ प्रनमाण झाली 
होती. घळीच्या तळाचा काळाकुळकुळीत कातळ बाहेर येऊन पसरला होता आप्रण त्याच्यावर दहा-वीस 
प्रशळा– अफाट आकाराच्या–अस्ताव्यस्त पसरल्या होत्या. त्यातली एक– प्रवशिे आक्रस्ताळी– आपल्या 
खडबडीत अंगाच्या कडा फरशीच्या पात्यािंमाणे परजून, जो येईल त्याला सरळ प्रचरण्यासाठी सज्ज होती. 
मला एकदम ती जपानी लोककथा आठवली. सृष्टीच्या िारंभी वादळदेव सुसानोवो संतापला आप्रण त्याने 
जगावर प्रवनाशाचा विाव केला. त्यावेळी त्याने फेकलेल्या दरडीतलीच ही एक अस्सल आजतागायत हजर 
होती! मी प्रतकडे थोडे प्रनिल पाहण्याचा ियत्न केला. समुद्राच्या सुसाट लाटा या प्रशळावंर फुटत होत्या 
आप्रण त्याचें फेसाळलेले भ्रप्रमष्ट पाणी त्या घळीत एखादी चवताळलेली नागीण खबदाडीत घुसावी तसे 
घुसत होते. माझे डोळे प्रफरताहेतसे वाटले.” (पान ९८). 
 

ज्या कड्यावरून िेमभगं झालेले लोक आत्महत्या करतात, त्याचे हे शब्दप्रचत्र प्रकती 
ित्ययकाप्ररतेने पाध्यानंी काढले आहे! यातील रौद्रता व भीिणता सहज ित्ययाला यावी अशी उतरली 
आहे. या भीिणतेतले सौंदयग प्रटपणारी लेखणी ‘चदं्रोत्सवा’च्या वेळी छायािकाशाचा खेळ कसा प्रटपते, हे 
पान १३४, १३५ वर पाहता येते. यामंध्ये प्रनसगाशी एकजीव होणारे पाध्ये याचें कवीमन प्रदसून येते. 
छायािकाश शब्दातं पकडण्याचे लेखकाचे सामर्थ्यग इथे प्रदसते. हीच ितीकात्मता अनेक प्रठकाणी प्रदसते. 
‘आसाकुसा’ िकरणात पान ६४ वर मदाम सोप्रफया वाप्रडयाचे प्रचत्र प्रकती बोलके वठते! 
 

माझ्या नजरेस आमच्या मदाम सोप्रफया वाप्रडया प्रदसल्या. म्हणजे नेहमीच्या सळसळत्या सफेत 
साडीच्या, गोऱ्यापान, भालिदेशावर कंुकवाचा उज्ज्वल प्रटळा रेखलेल्या. चेहऱ्यावर सदैव स्नेहाळलेले 
ग्स्मत असणाऱ्या सोप्रफया वाप्रडया नव्हेत! आता त्याचं्या हातात एक पताका होती. चेहरा गंभीर होता. नजर 
स्तब्ध होती आप्रण वृत्ती भारलेली होती आप्रण सभोवार गेशाचंा गराडा! सवग परंपरागत सौंदयगिसाधनाचें 
कळीदार काव्य अंगावर सळसळते आहे अशा गेशा! प्रकमोनोवर इंद्रधनुष्ट्याची माया, चेहऱ्यावर गुलाबाच्या 
पाकळ्याचंी शोभा, डोळ्यात काळेशार पाणी आप्रण वृत्तीत शातं, तुष्ट समपगण! त्याक्षणी मला मदाम सोप्रफया 
वाप्रडया अप्सरानंी घेरलेल्या तपग्स्वनी महाश्वेतेिमाणे भासल्या.”(पान ६४) 
 

पाध्याचं्या शलैीची अशी वेगवेगळी दशगने, म्हणजे त्याचं्या वर दशगप्रवलेल्या व्यग्क्तमत्त्वाचे वेगवेगळे 
पैलू दाखप्रवणारे आलेखच होत. या शवेटच्या पप्ररच्छेदातपाध्ये एक उत्कृष्ट शब्दप्रचत्र सकवा व्यग्क्तप्रचत्र 
रेखाटणारे व प्रनवेदक म्हणूनही लक्षात येतात. पाध्याचंी भािाशलैी अप्रभजात संस्कृत साप्रहत्याच्या 
पप्ररशीलनाने नटली आहे हेही सहजतया कळून जाते. 
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भाष्यकार पाध्यांचे दशणि 
 

भाष्ट्यकार पाध्याचें दशगन या गं्रथात ‘कात्सुरा बगंला’, ‘टोप्रकओ’ आप्रण‘इंपीप्ररअल हॉटेल’ यामंध्ये 
िामुख्याने घडते. प्रवशिेतः वास्तुप्रशल्पावरील भाष्ट्याचा नमुना म्हणून ‘कात्सुरा बगंला’ हे िकरण पाहावयास 
कोणतीच हरकत नाही. ‘जपानी वास्तुशास्ाची प्रकमया’ असे पाध्यानंी या बगंल्याला गौरप्रवले आहे. 
त्यावरील भाष्ट्य वणगन गं्रथाच्या पप्रहल्या भागात आपण पाप्रहले आहेच. त्याबरोबरच, ‘कात्सुरा बागही’ 
लक्षात राहून जाते. 
 

‘इंपीप्ररअल हॉटेल’चा ित्यय वणगन करताना पाध्ये म्हणतात, 
 

“प्रदव्याचं्या िकाशाची मंद प्रपवळसर वतुगळे लालट-काळट खडबडीत सभतीवर मऊ मखमली माया 
पसरीत होती आप्रण दुरून येणाऱ्या िकाशाच्या रेखा प्रतच्यावर नाजूक प्रपसासारख्या पसरल्या होत्या आप्रण 
त्या कॅप्ररडॉरमधल्या अंधारावर–अधगअंधारावर– छायािकाशाच्या मृदुमजेदार आकृती अधातंरी नाचत 
असलेल्या प्रदसल्या. त्याचा कसलातरी नाजूक नाजूक स्पशग आपल्या वृत्तींना होत आहे असे वाटले.” (पान 
१५२) 
 

‘वास्तू’चा ित्यय मराठीत असा आजवर फारच थोड्या लेखकानंी प्रचप्रत्रत केला आहे. हा ित्यय 
कवीचा आहे. स्पशगसंवेदन प्रकती तीव्र वाटेत! 
 

‘टोप्रकओ’ या िकरणात एकंदर जपानी जीवनावरच मधूनमधून प्रवशे्लिक भाष्ट्य ओघात येऊन 
जाते, ते प्रनप्रित मनोहर वाटते. 
 
कर्ाकार व सानिक्त्यक 
 

या पुस्तकात कथाकार पाध्याचें दशगन तर जागोजाग होत राहते. कारण या िवासानुभवाचें प्रनवेदन 
करणारी लेखकाच्या मनाची मूस एका कथाकाराची आहे. त्यामुळे ‘अतामी’, ‘प्रचडाचा वृक्ष’, ‘सगझा’, 
‘बाधा’, ‘भेट’, ‘प्रकनोप्रमयाची जत्रा’ या िवासलेखाचें वळण खास कथेचे वाटेल. ‘प्रचडाचा वृक्ष’, ‘बाधा’ व 
‘भेट’ याचें रूप िवासकथाचें वाटते. यातील व्यग्क्तप्रचत्रण, लेखकाने संवादातून फुलवलेले िसंग, 
घटनाचंी प्रचते्र ही कथेला जवळची आहेत. 
 

या सबधं िवासवणगनातील ‘िवास’ हा साप्रहग्त्यक सकवा लेखक असलेल्या पाध्याचंा िवास आहे. 
‘पेन पप्ररिदे’च्या प्रनप्रमत्ताने हा िवास घडल्याचे प्रदसून येते. ‘टोप्रकओ’ला भरलेल्या ‘पेन पप्ररिदे’ची पवगणी 
साप्रहग्त्यकानंा होती आप्रण प्रबगर साप्रहग्त्यकानंाही होती याचे खास प्रचत्र ‘साप्रहग्त्यक येती घरा’ या 
िकरणातप्रमळते. घरेलू भावनेने हे िकरण रंगले आहे. ‘जपानमध्ये लेखक हा राजा आहे’ आप्रण ‘जपान हे 
वाचकाचें राष्ट्र आहे’ हे जपानचे वैप्रशष्ट्् हा लेख पटवून जातो. तसेच, ‘कात्सुरा बगंला’ हा जपानच्या 
वाङ मयीन अप्रभरुचीतून जन्मला आप्रण वाङ मयीन रसात तो अनेकवार न्हाऊन प्रनघाला असे पाध्ये 
सागंतात. तेही त्याचं्या ‘साप्रहग्त्यक’ या व्यग्क्तमत्त्वाच्या पैलूवर िकाश टाकणारे आहे. ‘प्रचडाचा वृक्ष’ हा 
अनेक कथाकाव्याचंा प्रविय झाला आहे आप्रण त्याच्याशी प्रनगप्रडत असलेली ‘िेमाचा सैतान’ ही कथा 
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‘अतामी’ िकरणाच्या शवेटी जोडलेली आहेच. हा सवग भाग श्री. पाध्ये साप्रहग्त्यक असल्याचा स्पष्ट पुरावा 
मानता येतो. 
 
पाध्ये : भारतीय आनर् राजापुरी कोकर्ी 
 

िथमतः पाध्ये हे एक भारतीय लेखक िप्रतप्रनधी आहेत. त्याचंा आत्मा भारतीय आहे,याची 
अप्रभमानपूवगक जाण ‘चदं्रोत्सव’ व इतर िकरणातूंन आपल्याला वारंवार प्रमळते. पण जपानचा खडबडीत 
पण देखणा प्रनसगग पाप्रहल्यावर या िवासात त्यानंा आपल्या नादवली गावाच्या बाजूच्या प्रनसगाची, 
देवालयाचंी आठवण या िवासात सतत होते. कारण हा िवास लेखकाच्या जाप्रणवेवर िकाश टाकणारा, 
त्याला नवा अनुभव देणारा िवास होता. जपानी आप्रतर्थ्य, जपानी चदं्रोत्सव, देवभोळेपणा, जत्रा, नृत्य, 
देवाचं्या यात्रा, प्रमरवणुका हा सवग भाग भारतीय संस्कृतीशी दुवा जोडणारा सेतू होय, असे पाध्ये सुचवताना 
प्रदसतात. 
 

या दृष्टीने पान २१ वरील ‘वाद्याची उपमा’, पान २४ वरील ‘भप्रवष्ट्य’ पाहणे, पान ३८ वरील 
‘कोकणातल्या गुराख्याच्या पाव्याची आठवण,’सुशी मासा व कालवे व इतर माशाचें जपानी जेवण’ (पान 
४६, ७४), ‘प्रचवार’ नावाचा उल्लेख (पान ५४), बालपणी कोकणात भटकल्याची आठवण व इतर आठवणी 
(पाने ७९, ८०, ८२, ९२, १०३), चदं्रोत्सव व कोजागरी साम्य (पान १२५–१२६) ही सवग उदाहरणे श्री. 
पाध्ये एक भारतीय व्यग्क्तमत्त्वाचे गृहस्थ असून राजापुरच्या बाजूचे कोकणचे सुपुत्र आहेत याची प्रनदशगक 
आहेत. त्याचें बालपण त्या पप्ररसरात गेले आहे असे वाटेल. त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचा मूळ सपड प्रतथे घडला 
आहे असे कळते. 
 

साराशं, ‘तोकोनोमा’ ही िवासवणगन म्हणून एक अव्वल दजाची कलाकृती असून त्यातील सौंदयग 
नाना तऱ्हानंी लेखकाने व्यक्त केले आहे. 
 
१९४० ते १९६५ : कािी प्रवासवर्णिकार 
 

इ. स. १९४० ते इ. स. १९६५ या कालखंडात ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराची यशस्वी वाटचाल 
दाखप्रवणारे काही िमुख गं्रथ व गं्रथकार याचें दशगन आपण येथपयंत घेतले. हा कालखंडच मुळी, 
‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराची, प्रनर्ममतीच्या उच्चाकंाच्या दृष्टीने आप्रण गुणवत्तेच्या दृष्टीने एक िकारचा 
भरघोसपणा दाखप्रवणारा कालखंड आहे. इ. स. १९५० ते १९६५ हा कालखंड सुमारे १२० गं्रथाचंी प्रनर्ममती 
दाखप्रवतो. आप्रण इ. स. १९४० ते १९५० या कालखंडात सुमारे ३३ िवासवणगने हाताशी लागतात, याचा 
अथग इ. स. १९४० ते इ. स. १९६५ पयंत सुमारे १५३ गं्रथ ‘िवासवणगन’ पर गं्रथ म्हणून हाती लागतात. 
म्हणजे, इ. स. १८०० ते इ. स. १९४० पयंत पूवी सुमारे १०० गं्रथ आप्रण पुढे सुमारे २५–२६ विांत १५३ गं्रथ 
अशी ही आकडेवारी आहे. याचा स्पष्ट अथग, एखादे कारंजे चारी वाटानंी फुलून यावे तसे िवासवणगनपर 
वाङ मय, इ. स. १९४० पासून १९६५ पयंत फुलून आले आहे हे नक्की होय. 
 

या कालखंडात िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या यशस्वी ‘वाटचाली’ला खालील काही 
गं्रथकारानंी आपल्यापरीने प्रनप्रितच हातभार लावला आहे. (आमच्या अभ्यासाला पूरक ठरलेल्या प्रवशिे 
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िवासवणगनकाराचंी सूची गं्रथाला जोडण्यात आली आहे.) या प्रठकाणी खालील गं्रथकाराचंा थोडक्यात 
परामिग घेणे अपप्ररहायग आहे असे वाटून जाते : 
 

(१) या कालखंडात इ. स. १९१४ ते १९४३ पयंतची आपली िवास-प्रटपणे ‘संचार’ नामक गं्रथातून 
िकाप्रशत करणारे ख्यातनाम प्रवनोदी लेखक, श्री. सच. प्रव. जोशी लक्षात भरतात. ‘संचार’ (इ. स. १९४५) 
मधील िवास प्रटपण्याची त्याचंी दृष्टी प्रवनोदी आहे हे सागंायला नकोच. श्री. मराठे याचं्यानंतर पु. ल. 
देशपाडें येईपयंत प्रवनोदाचा आश्रय करून िवास प्रटपणारे श्री. सच. प्रव. जोशी हे प्रवनोदी िवासवणगनाचा 
मधला दुवा ठरावेत. त्यांनी प्रटपलेला ‘पुळ्याचा गणपती’, ‘प्रवजापूर’, ‘कॉप्रलकात्याचा पप्ररचय’, 
‘बडोद्यातील जलिलय’ प्रनप्रित लक्षणीय आहे. 
 

(२) ‘प्रत्रवेंद्रमची सफर’ (इ. स. १९४७) हे दप्रक्षण भारतावरील िवासवणगन प्रलप्रहणाऱ्या श्रीमती 
कमला फडके आपल्या रप्रसकतेने आप्रण लुसलुशीत भािाशलैीने आपल्या िवासलेखनाची चमक व 
वेगळेपणा प्रनप्रित दाखवनू जातात. त्याहून, ‘उटकमंडची यात्रा’ (इ. स. १९६७) हे याचें पुस्तक शलैीच्या 
दृष्टीने अप्रधक िगल्भ, गप्रतशील व कलात्मकतेच्या दृष्टीने अप्रधक उजवे मानता येईल. श्री. आप्पासाहेब 
फडक्याबंरोबर केलेला हा िवास आहे. सुमारे ८३ पानाचं्या या पुस्तकात, ‘वंृदावनची जादू’, ‘सारम्या 
नगरी, म्हैसूर’, ‘प्रनलप्रगरीची राणी उटी’, या स्थळाचंी काव्यात्मक प्रचते्र यातं आली आहेत हत्तीवर बसून 
बावरणाऱ्या, कावेरीची पूजा बाधंणाऱ्या आप्रण रप्रसकतेने वंृदावनबागेचे सौंदयग वणगन करणाऱ्या कमलाबाई 
लक्षणीय वाटाव्या. 
 

(३) ‘नमगदेच्या तटाकी’ (इ. स. १९४९) हे श्री. गो. नी. दाडेंकर याचेंछोटे िवासवणगन एकूण ७६ 
पानाचें असून एका भावातग लयीत प्रलप्रहलेले, नमगदेच्या तटावरील भ्रमंती प्रचप्रत्रत करणारे पुस्तक म्हणून 
लक्षात येते. ‘जनाग्न्तकम्’ या िास्ताप्रवकात“यातील बरेवाईट नमगदामाईचे”असे दाडेंकर वाचकवगाला 
उदे्दशून सागंतात व आपण प्रतचा पुत्र असल्याची श्रद्धा व्यक्त करतात. एकूण नऊ िकरणाचें ताप्रत्त्वक 
प्रवचाराचें स्फुरण करणारे आप्रण नमगदामाईचे माहात्म्य गाणारे असे हे िवासवणगन आहे. या दृष्टीने या 
िवासवणगनाला िवास हा कें द्रीभतू घटक आहे. आप्रण अध्यात्मिवण मनाच्या तृष्ट्णेतून नमगदाकाठावरील 
घनदाट जंगलाच्या पप्ररसरातील ही पप्ररक्रमा दाडेंकरानंी अधगवट सोडलेली आहे. तरी आपल्या एखाद्या 
कादंबरीसारखी ना्मय सुरुवात करून नमगदेच्या तटाशी एकजीव झालेले प्रचत्र इथे पाहता येते. 
गप्रतशील भािाशलैी असलेले, लेखकाचे काव्यात्म व्यग्क्तमत्त्व दशगप्रवणारे व नदीकाठाचे प्रचत्रण करणारे 
िवासवणगन म्हणून लक्षणीय ठरावे. या दृष्टीने नमगदेच्या काठावरील प्रनसगग पाहता येईल. तसेच, लेखक 
जीवन, परमेश्वर, प्रनसगग यापं्रवियी काही सचतन िकट करताना प्रदसतील. 
 

(४) ‘जादुगार’ रघुवीराचंा ‘िवासी जादुगार’ खूप साहसी वाटतो. आप्रण जवळजवळ अखंड 
जगाचा िवास साधतो. ‘िवासी जादुगार’च्या आजवर सहा आवृत्त्या प्रनघाल्या आहेत. त्यानंी केलेली 
‘काळ्या खंडाची सफर’, ‘गोऱ्या लोकाचं्या देशातील िवास आप्रण पूवेकडील फेरफटका’ प्रनप्रित लक्षणीय 
आहे. (इ. स. १९५४) आप्रण ‘मी पाप्रहलेला रप्रशया’ सुद्धा लक्षणीय आहे (इ. स. १९५८). एका प्रवलक्षण 
गतीत, साध्यासुध्या शलैीत, एका वेगळ्या व्यवसायाप्रनप्रमत्ते िवास करून प्रलप्रहलेली जादुगार रघुवीराचंी 
िवासवणगने या कालखंडातील उल्लेखनीय िवासवणगने होत, असे म्हणावयास हरकत नाही. ‘काळ्या 
खंडाची सफर’ हा आप्रफ्रकेवरील िवास त्याचंा सवात वेगळा असा िवास मानावा लागतो. 
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(५) श्री. वासुदेव बळवंत कर्मणक याचंी अनुक्रमे ‘लोकशाहीचे माहेर’ (इ. स. १९५६) आप्रण 
‘प्रविुववृत्ताच्या पलीकडे’ (इ. स. १९५७) ही दोन्ही िवासवणगने वेगळ्या देशावंरील म्हणून लक्षात येतात. 
पैकी पप्रहले िवासवणगन डेन्माकग  येथील रोजप्रनशीचे रूप घेऊन, डेन्माकग चे सामाप्रजक जीवनप्रचत्र रेखाटते. 
आप्रण दुसरे ऑस्रेप्रलया आप्रण न्यझूीलंड या दोन वेगळ्या देशाचंा िवास प्रचप्रत्रत करते. श्री. कर्मणकांची दृष्टी 
लोकजीवनावर अप्रधक प्रखळलेली प्रदसून येते असे म्हणता येईल. 
 

(६) ‘ऊब आप्रण गारठा’ (इ. स. १९५७) हे शप्रशकातं पुनवगसुंचे िवासवणगन आपल्या काव्यात्म 
व्यग्क्तमत्त्वाने भारलेले व सौंदयासक्त मनाने प्रलप्रहलेले िवासवणगन एक खास वेगळे िवासवणगन आहे. या 
िवासवणगनाने पुणे, गोवा, मंगेशी, कनाटक, कारवार, सारनाथ आप्रण बनारस, चदं्रभागेचे वाळवंट व 
प्रहमालयातीलिवासाचं्या स्मृती प्रटपलेल्या आहेत. 
 

श्री. पुनवगसुंच्या लेखणीचा गोडवा अपूवग मानावा लागेल. त्याचं्या काव्यात्म शलैीचे दशगन जागोजाग 
व्हावे असे हे छोटे लेखरूप िवासवणगन आहे. श्री. पुनवगसु साप्रहत्यक आहेत याचा अनेक जागी पुरावा प्रमळत 
राहतो. 
 

(७) ‘लोक आप्रण लौप्रकक’ (इ. स. १९५८) हे श्री. जयवंत दळवींचे छोटे िवासवणगन त्याचं्या नमग 
प्रवनोदी शलैीतून अमेप्ररकन जीवनाचा हसरा व खुसखुशीत पप्ररचय घडवनू जाते. श्री. दळवींची 
कथाकाराची, प्रवनोदी लेखकाची व पत्रकाराची शलैी इथे एकजीव झालेली प्रदसेल. आप्रण अशा शलैीनेच 
या िवासवणगनाचा वेगळेपणा चटकन लक्षात येतो. हा अमेप्ररकेचा िवास त्यानंी श्री. ग. रयं. 
माडखोलकराबंरोबर केलेला आहे. माडखोलकराचें िवासवणगन एका पत्रकाराचे वाटते. दळवींचे 
िवासवणगन अप्रधक कलात्मक आहे. श्री. पु. ल. देशपाडें याचं्या पूवी प्रवनोदाचा आश्रय श्री. दळवींनी केला 
आहे असेही म्हणता येईल. 
 

(८) ‘अमेप्ररकेस पाहावे जाऊन’ (इ. स. १९५९) हे श्री. अरसवद गोखल्याचें िवासवणगन 
त्याचं्यातल्या भावातग लयीचे व कथाकाराचे दशगन देऊन जाते; आप्रण आपल्या काव्यात्म शलैीने अमेप्ररकेचे 
जीवनसंस्कार प्रटपताना प्रदसते. त्यात व्यग्क्तप्रचत्रणावर अप्रधक भर आहे. त्यामुळे ‘गोरा’ आप्रण ‘काळा’ 
अमेप्ररकन चटकन लक्षात येतो. ‘अमेप्ररकन जुगारी जग’ व त्याचा कलात्म ित्यय गोखल्यांचा खास वेगळा 
पैलू मानता येईल. कथाकार गोखल्याचें दशगन याही गं्रथात रप्रसकाला अनेक जागी होईल. 
 

(९) ‘प्रभक्षूंच्या िदेशातूंन’ (इ. स. १९६२) आप्रण ‘लाल नदी...प्रनळे डोंगर’ (इ. स. १९६४) ही 
दोन्ही िवासवणगने आपल्या काव्यात्म रप्रसक शलैीत प्रलप्रहणारे डॉ. वसंत अवसरे हे महत्त्वाचे व उल्लेखनीय 
िवासवणगनकार आहेत. डॉक्टर व्यवसायाने डॉक्टर असले तरी त्याचंी दृष्टी िथम रप्रसकाची आप्रण दुसरी 
राष्ट्रवादी प्रवचारवंताची. या भपू्रमकेतून प्रलप्रहलेल्या या दोन्ही िवासवणगनातूंन ‘प्रसलोन’, ‘ससगापूर’, 
‘सायगाव’, ‘प्रफप्रलपाइन्स बेटे’, हाँगकाँग’, ‘जपान’ व ‘आसाम’ येथील िवास प्रचप्रत्रत झाला आहे. 
‘आसाम’चा िवास मुळात राष्ट्रवादी िेरणेतून झाला आहे. पण पूवेकडील जपान, प्रसलोन, ससगापूर 
आदींचा िवास रप्रसकता दशगवनू जाईल. प्रनसगात रमणाऱ्या रप्रसक डॉक्टरानंा राष्ट्राच्या प्रहताची तळमळ 
गप्प बसू देत नाही याचा पुरावा ‘आसामवरील िवासवणगनात प्रमळेल. उदाहरणाथग, “डॉक्टराचें हे 
िवासवणगन झणझणीत अंजनासारखे झाले आहे.” (‘लाल नदी–प्रनळे डोंगर’, प. आ.,पान १०) हा श्री. पु. 
ल. देशपाडें याचंा ‘लाल नदी...प्रनळे डोंगर’वरील अप्रभिाय साथग आहे. 
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डॉक्टराचंी, संस्कृत वाङ मयाच्या पप्ररशीलनाने िाप्त झालेली अप्रभनव रसाद्रगभािाशलैी, हाही या 
दोन्ही िवासवणगनांचा वेगळेपणा मानावा लागतो. डॉ. अवसरे हे जाप्रतवंत रप्रसक िवासी असून प्रनसगात व 
जीवनात सारखेच रमणारे वाटतात. त्यामुळे त्याचं्या िवासवणगनानंा एक वेगळीच झळाळी येऊन जाते. 
डॉक्टराचं्या िवासवणगनाचंा चचेसाठी या पुस्तकात अनेक वेळा उपयोग केला आहेच. आजच्या आघाडीच्या 
िवासलेखकातं डॉक्टर मजकुराचंी गणना करणे प्रहताचे ठरेल. 
 

(१०) ‘थंडीचे प्रदवस’ (इ. स. १९६३) आप्रण ‘नवरंग’ (इ. स. १९६३) ही श्री. रमेश मंत्रींची दोन्ही 
िवासवणगने या कालखंडातील उल्लेखनीय िवासवणगने होत. यात ‘थंडीचे प्रदवस’ हे इंललंडमधील िवासाचे 
व रप्रहवासाचे प्रचत्र काढणारे िवासवणगन आहे. त्याला बीटप्रनक जीवनाच्या प्रचत्रामुळे एक वेगळा पैलू िाप्त 
झाल्याचे प्रदसेल. लेखक नोकरी करून प्रशकत असल्याने लंडनचे प्रचत्र अप्रधक िभावी होते. त्याला 
चप्ररत्रपरतेचे दाट रंग चढलेले प्रदसतात. नभग प्रवनोदी शलैी व बोलकी व्यग्क्तप्रचते्र यानंी या ‘थंडीच्या 
प्रदवसा’ंना आगळी चव आली आहे. लेखक जो नाच प्रशकण्याचा ियत्न करतो त्याने इंललंडच्या 
समाजजीवनाचे एक अंग चागंले कळते. आप्रण या िवासवणगनाच्या वेगळेपणात भर पडते आहे असे प्रदसते. 
 

श्री. मंत्रींचे ‘नवरंग’ हे िवासवणगन त्याहून लेखकाची ‘िवासी भपू्रमका’ चागंली प्रचप्रत्रत करते आप्रण 
िदेशित्ययात प्रवप्रवधता आणते. लंडनहून परतीच्या िवासातील अनुभतूीचे प्रचत्र त्यात आल्याने त्याला 
जसा प्रवशिे गोडवा िाप्त होतो, तसेच, ‘नवरंगा’ची नवलाई दहा देशाचं्या धावत्या सफरीत आहे हे कळते. 
या नवलाईत पािात्त्य जगाला जीवनदृष्टी देणारे पॅप्ररस, ‘रात्रीचे रंगेल पॅप्ररस, पािात्त्य तमाशा कसा 
असतो, याचें जे दशगन होते, त्यामुळे ‘नवरंगा’तील शृंगार हा राजा असल्याचे जाणवून िवासवणगनात असे 
काही पप्रहल्याने प्रचप्रत्रत होते, असे म्हणावयास अडचण पडत नाही. 
 

या दोन्ही िवासवणगनातूंन श्री. रमेश मंत्रींनी जी िा. फडक्यासंारखी खुसखुशीत भािाशलैी वापरली 
आहे, व नमग प्रवनोदी प्रकस्से सापं्रगतले आहेत त्याने या िवासवणगनांची रंगत वाढते. श्री. मंत्री याचें 
िवासलेखन खास उल्लेखनीय मानावे लागते यात शंका नाही. ‘हरपलेले वैभव शोधणारे इस्तंबलू’ हाही या 
िवासवणगनाचा रप्रसकाला वेगळा व हुरहूर लावणारा पैलू वाटेल यात संशय नाही. 
 

(११) ‘प्रसगरेट आप्रण वसंतऋतू’ प्रलप्रहणारे िा. बाळ गाडगीळ (इ. स. १९६४) हे दुसरे गाडगीळ 
िवासलेखनाची प्रवनोदी पद्धत साभंाळणारे िवासलेखक म्हणून खास उल्लेखनीय आहेत. 
 

त्यानंी ‘प्रसगरेट आप्रण वसंतऋतू’ या आपल्या अमेप्ररकेवरील प्रवनोदी िवासवणगनाने अमेप्ररकन 
जीवनाचा ित्यय प्रटपला आहे. अमेप्ररकन जीवनातील धूम्रपान त्या जीवनात वसंतऋतू फुलवते’ हा 
अमेप्ररकन जाप्रहरातबाजीचा िकारअसल्याचे गाडगीळ सागंतात. या दृष्टीने अमेप्ररकेत नोकरी करणे, मुले 
साभंाळण, या कठीण गोष्टींचे दशगन श्री. गाडगीळानंी स्वानुभवाने हलक्याफुलक्या प्रवनोदी पद्धतीने घडप्रवले 
आहे. ‘अमेप्ररकन अबला’ ही सवांत ‘सबला’ आहे, हे ‘प्रबचारा अमेप्ररकन नवरा’, ‘अमेप्ररकन अबला (!)’, 
अमेप्ररकेत ‘उिा वप्रहनी’ या िकरणातूंन सहज पटून जाते. आप्रण अबलाजीवनाने अमेप्ररकन जीवनात 
प्रनमाण केलेली गुंतागुंत ित्ययाला येते. ‘अमेप्ररकन कुत्री आप्रण माजंरे’, याचें िाबल्य व यंत्रसंस्कृतीचा 
तेथील जीवनावरील पगडा सूप्रचत करते. अमेप्ररकेत ‘मरणे’ हेही कसे खचाचे आहे, याचे प्रचत्र इथे प्रमळून 
जायला अडचण पडत नाही. 
 



 
अनुक्रम 

साराशं, ‘प्रसगरेट आप्रण वसंतऋतू’ हे बाळ गाडगीळाचें िवासवणगन या कालखंडातील एका 
आगळ्या प्रवनोदी पद्धतीने प्रलप्रहलेले लक्षणीय िवासवणगन आहे यात संशय राहात नाही. 
 

साराशं, इ. स. १९४० ते १९६५ या कालखंडातील वरील िवासवणगने व िवासवणगनकार खास 
उल्लेखनीय वाटतात. 
 

याच कालखंडात पपं्रडत महादेवशास्ी जोशी याचें ‘तीथगरूप महाराष्ट्र’ भाग १ व २ आप्रण 
‘महाराष्ट्राची धारातीथे’ भाग १ व २ ही िवास कें द्रीभतू ठेवनू प्रलप्रहलेली स्थलवणगनेही आली आहेत. 
आमच्या दृष्टीने, ती स्थलवणगने असल्याने त्याचंा पप्ररचय इथे करून घेतलेला नाही. नामवंत साप्रहग्त्यकानंी 
व प्रवचारवंतानंी प्रलप्रहलेली थोडीशी कलात्मक पण माप्रहतीदशगक िवासवणगने म्हणून म. म. पोतदार यांचे 
‘मी युरोपात काय पाप्रहले?’ हे िवासवणगन शे्रष्ठ इप्रतहासकाराचे असले तरी त्यात रूक्षता नाही. 
बोलकेपणाचा गोडवा आहे. इंललंडातील कवींच्या समाधीप्रवियी काही प्रवचार आपलेपणाने प्रलहून जाणारे 
रप्रसक पोतदार आढळतील. तसेच, आचायग अरयानंी ‘केल्याने देशाटन’ व ‘भ्रमंती’ ही दोन िवासवणगने 
त्याचं्या मराठमोळ्या शलैीची व मराठी बाण्याची ितीती देतील. या ‘भ्रमंती’त पत्रकार अरयाचें दशगनही 
घडून जावे. त्याचिमाणे, श्री. ग. रयं. माडखोलकराचें ‘मी पाप्रहलेली अमेप्ररका’ हे िवासवणगन एका 
साप्रहग्त्यक पत्रकाराचे िवासवणगन म्हणून पाहता येईल. हा िवास त्यानंी श्री. जयवंत दळवी याचं्याबरोबर 
केला आहे. परंतु दोघाचंी व्यग्क्तमत्त्वे वेगळी तशी िवासवणगनेसुद्धा. ‘पाडुंरंगाच्या चरणी’ हे आचायग प्रवनोबा 
भावे याचें िवासवृत्त आचायांच्या श्रद्धाभावाची झलक दाखप्रवते. 
 

श्री. न. प्रव. ऊफग  काकासाहेब गाडगीळ याचें ‘मुठा ते मेन’ हेजमगन देशाच्या भेटीवरील िवासवणगन 
एका राजकारणी साप्रहग्त्यकाचे िवासवणगन आहे, याचा ित्यय यावा. बर्मलनच्या सभतीचे राजकारण व प्रतचे 
करुणप्रचत्र याचें प्रवदारक शलैीत प्रवशे्लिण करणारे काकासाहेब आपण इथे जसे पाहू शकतो तसेच 
प्रनदानआयुष्ट्यात हुकलेला िवासयोग साधलेला पाहून (म्हातारपणी) कृताथग झालेले! श्री. श्रीपाद जोशी 
यानंी ‘दप्रक्षणेतील यक्षभमूी’ (कूगग), ‘वाळवंटातील चदं्रकोर’ (अरबी मुलखातील मुशाफरी), ‘जा जरा 
पूवेकडे’ (जपान), ‘ताबंडी माती...प्रहरवे माड’ (गोवा), ‘प्रचनारच्या छायेत’ (काश्मीर), ‘पूवाचलाची 
मुशाफरी’ (मराठी व असमीया) (आसाम, नागभमूी, मप्रणपूर, प्रत्रपुरी), ‘भारतभ्रमण’ (भाग १ ते ७) अशी 
िवासवणगने प्रलप्रहली आहेत. श्री. जोशी याचंी दृष्टी कलावंताची नसून सामाप्रजक माप्रहती प्रमळप्रवणाराची 
आहे व त्या दृष्टीने काही सामाप्रजक व राजकीय प्रवशे्लिण इथे अनुिंगाने येत राहते. 
 

श्री. ज्ञानेश्वर नाडकणी यांची ‘प्रवलायतची वारी’ या काळात रप्रसकतेने प्रलप्रहलेली आहे; आप्रण 
त्याचं्यातील कथाकार व समीक्षक याचें दशगन घडप्रवते. तसेच, श्री. अण्णाभाऊ साठे याचें ‘माझा रप्रशयाचा 
िवास’ हे िवासवणगन आत्मीयतेने रप्रशयाचा िवास प्रचप्रत्रत करते असे म्हणता येईल. 
 

साराशं, या कालखंडातील हे उपरोक्त साप्रहग्त्यक व प्रवचारवंत यानंी प्रलप्रहलेली िवासवणगने 
प्रनरप्रनराळ्या कारणांनी उल्लेखनीय होऊ शकतात असे आम्हास वाटते. मराठी वाङ मयातील िवासवणगन या 
वाङ मयिकाराची यशस्वी वाटचाल दशगप्रवणारा महत्त्वाचा कालखंड, असेच या कालखंडाचे वणगन करावे 
लागेल. 

❋ 
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–१३– 
तोकोिोमािंतर.... 

(इ. स. १९६६ ते १९८० या कालखंडातील प्रवासवर्णिे) 
 

“िवासवणगन हा एक लप्रलतवाङ मयाचा िकार आहे.” 
– अनंत काणेकर 

“िवासवणगन हा एक अत्यंत िभावी वाङ मयिकार आहे. 
त्यात तपप्रशलापेक्षा कलात्मक दृष्टीला अप्रधक महत्त्व आहे.” 

–आचायग अते्र 
 

गेल्या िकरणात िवासवणगन या वाङ मयिकाराची समृद्ध वाटचाल पाप्रहली. या वाटचालीवरील 
दीपस्तंभासारखे लेखकही पाप्रहले. कोणताही वाङ मयिकार एखाद्या भािेमध्ये जेव्हा रूढ होतो, तेव्हा 
त्याची प्रनर्ममती तर वाढतेच; पण त्याची आपल्या अंतबाह् वैप्रशष्ट््ानंी एकिकारची पथृगात्मता रप्रसकाच्या 
सतत ित्ययाला येत राहते. हा वाङ मयिकार रूढ होताना िप्रतभाशाली लेखक त्या वाङ मयिकारावर 
आपल्या वैप्रशष्ट््पूणग लेखनाने आपली स्वतंत्र मुद्रा उठवत असतात. या दृष्टीने िा. अनंत काणेकर, काका 
कालेलकर, रा. प्रभ. जोशी, गंगाधर गाडगीळ, पु. ल. देशपाडें व िभाकर पाध्ये या िमुख लेखकानंी व 
आपापल्या परीने इतर लेखकानंी िवासवणगन हा एक स्वतंत्र लप्रलतवाङ मयिकार आहे, याची स्पष्ट जाणीव 
महाराष्ट्र साप्रहत्यात प्रनमाण केली. म्हणूनच मराठी वाङ मयात िवासवणगन हा वाङ मयिकार एक समथग 
लप्रलतवाङ मयिकार म्हणून इ. स. १९४० ते १९६५ या कालखंडात सुिप्रतप्रष्ठत झाल्याचे स्पष्ट प्रदसून येते. 
म्हणूनच, इ. स. १९६६ ला िा. अनंत काणेकरानंी ‘इथे साहेबाप्रचये नगरी’ या सौ. इंदुमती शवेडे याचं्या 
िवासवणगनाला िस्तावना प्रलप्रहताना, ‘िवासवणगन हा एक लप्रलत वाङ मयाचािकार आहे’ (इ. स. १९६६) 
असे म्हटले आहे. त्याबरोबरच ते पुढे म्हणतात, ‘...पण इंललंडची िवासवणगने आता मराठीतही पुष्ट्कळच 
उपलब्ध आहेत. मग ‘इये साहेबाप्रचये नगरी’ हे आणखी कशाकप्ररता वाचायते?या िश्नाचे उत्तर हेच की, या 
वणगनाच्या लेप्रखकेचे वेगळे असे काही व्यग्क्तत्व आहे आप्रण इंललंडचेच पण वेगळे असे काही अनुभव 
आपणाला त्यात वाचावयाला प्रमळतात.” (िास्ताप्रवक) 
 

म्हणजे िवाससूत्राच्या अनुरोधाने लेखक आप्रण त्याने भेट प्रदलेला िदेश ित्येक वेळी काही वेगळे 
अनुभवसंप्रचत त्याला देत असतो आप्रण त्या आधारे त्याचे िवासवणगन साकारत जाते. या दृष्टीने ित्येकाचा 
िवास हा वेगळा. त्याला जाणवणारा िदेशही वेगळा. म्हणून जसजसे नवे लेखक प्रफरत राहणार, तसतसे 
नवा िदेशानुभव येत राहणार. व्यग्क्तपरत्वे ही अनुभवप्रभन्नता लक्षणीय ठरू पाहील यात शंका नाही. िा. 
काणेकरािंमाणे आचायग अते्र यानंी ‘आज इथे उद्या प्रतथे’ या प्रव. स. वासळब्याचं्या िवासवणगनाला 
आशीवादयुक्त िस्तावना प्रलप्रहताना, ‘िवासवणगन हा एक अत्यंत िभावी वाङ मयिकार आहे...त्यात 
तपप्रशलापेक्षा कलात्मक दृष्टीला अप्रधक महत्त्व आहे...’असे म्हटले आहे (१९६७). यावरून हा कालखंड 
िवासवणगन एक समथग लप्रलतवाङ मयिकार म्हणून रूढ झाल्यानंतरचा आहे. त्यातील िवासलेखक व 
िवासवणगने यांची ओळख करून घेणे हे अभ्यासाच्या पूरक दृप्रष्टकोणातून महत्त्वाचे ठरते. 
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गेल्या पंधरा वषांतील प्रवास व कािी प्रवासी लेखक 
 

गेल्या पधंरा विांत ‘िवास’ हा खेडोपाडीच्या माणसाचंासुद्धा दैनंप्रदन जीवनाचा एक अपप्ररहायग भाग 
बनलेला प्रदसून येतो. िवासाच्या साधनामंध्ये व सुखसोयींमध्ये त्यामानाने लक्षणीय भर पडलेली प्रदसून 
येते. दुचाकी, बलैगाडी, एस्. टी. बस, आगगाडी, बोट, प्रवमान या साधनामंध्ये कमालीची वाढ व बऱ्याच 
सुधारणा झाल्याचे प्रदसून येईल. भारतीय िवास तर वाढलेच, पण आंतरराष्ट्रीय िवासाच्या अनेक 
सुखसोयी झाल्या आहेत. िवासी कंपन्या प्रनघाल्या आहेत. सरकारी पातळीवर पयगटनाचे वेगळे खाते 
आपल्यापरीने पयगटनाचे महत्त्व वाढवीत आहे. खाजगी िवासी कंपन्याही वेगाने आपला कायगक्रम हाकत 
असतात. राजकारणी, साप्रहग्त्यक, पत्रकार, समाजिबोधक, प्रवद्याथी याचं्या िवासानंा अगदी सहज भरती 
आलेली प्रदसते आहे. तरीही आंतरराष्ट्रीय िवास हा महागाईमुळे व आर्मथक कारणासंाठी दुर्ममळच 
म्हणावयास हवा. कारण आज खरा िश्न ‘इंधनटंचाई’ व त्याची महागाई हा आहे. पण या सवांबरोबर 
िवासाची संधी शोधणे व आतल्या िवासी ऊमीला वाट करून देणे व देशाटन साधणे हा भाग अपप्ररहायग 
होऊन बसला आहे. 
 
प्रनतभाशाली लोकांचा प्रवास मित्त्वाचा 
 

आमच्या मते, या सवात िप्रतभाशाली लेखकाचंा व लोकाचंा िवास हा सवात महत्त्वाचा िवास 
होऊन बसतो. कारण ज्यामुळे काही नवप्रनर्ममती होते. ती साप्रहत्यातील कलाकृतीच्या रूपातून असो अगर 
वैचाप्ररक स्वरूपाची असो. त्याला एकंदर सामाप्रजक ग्स्थत्यंतरात मूल्य िाप्त होते असे आम्हास वाटते. 
स्वातंरयोत्तर राजकारणाचे व समाजकारणाचे व इतर रंग जसे पालटतात तसे िवासही वाढतात. या दृष्टीने 
या कालखंडात ‘गुलाबी िकाशात बोलक्या लेखण्या’ हे िा. काणेकराचें १९६९ चे िवासवणगन ‘ब्लेद’च्या 
पेन पप्ररिदेमुळे प्रनमाण झालेले प्रदसेल. ‘युगोस्लोव्हाप्रकया’त भरणाऱ्या या पप्ररिदेला िा. अनंत काणेकर 
भारतीय लेखकाचें िप्रतप्रनधी म्हणून उपग्स्थत राप्रहले आहेत. हा प्रवमानाचा िवास आहे. काणेकराचं्या 
आजवरच्या िवासलेखनात भर टाकणारे हे लेखन म्हणून लक्षणीय असले तरी आजवरच्या 
िवासलेखनाहून ते फारसे वेगळे नाही. एखादा नवा देश एखाद्या लेखकाला नव्याने भेटतोच असे यावरून 
म्हणता येत नाही. तीच गोष्ट या कालखंडातील ‘लाल ताऱ्याच्या िकाशात’ (१९६७) या रप्रशयावरील 
िवासवणगनाची मानता येईल. काणेकराचं्या ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ मधील अनुभवाचंा ताजेपणा व 
नवलाई या दोन्ही गं्रथानंा आहेच असे म्हणता येत नाही. याबाबत दुसरे उदाहरण, ‘तोकोनोमा’कार पाध्यांचे 
घेता येईल. श्री. पाध्ये दुसऱ्या खेपेला जपानला गेले आहेत. जपान पाहून आल्यावरचे ‘चेरीचा मोहर’ हे 
एक िकरण त्यानंी ‘तोकोनोमा’ला जोडले आहे. ते असेच प्रफके व उपरे वाटते. एक गोष्ट लक्षणीय आहे, ती 
म्हणजे हे ज्येष्ठ लेखक सातत्याने प्रफरत व आपले लेखन करीत राप्रहले आहेत ही होय. 
 

यािमाणे िवास केवळ आनंदासाठी मानणारे व तो स्वखचाने साधणारे श्री. पु. ल. देशपाडें याचंी 
‘वंगप्रचते्र’ (१९७४) व ‘जावे त्याचं्या देशा’ (१९७४) ही दोन्ही िवासवणगने अत्यंत महत्त्वाची आप्रण या 
कालखंडातील िवासवणगन या वाङ मयिकाराची समृद्धी दाखप्रवणारी आहेत. िा. रा. प्रभ. जोशी यांची 
‘उथव’ (इ. स. १९७८) ही िवासपर कलाकृती या कालखंडातील एक लक्षणीय कलाकृती मानता येईल. 
प्रनर्ममतीच्या दृष्टीने म्हणजे एकंदर दहा िवासपर पुस्तके िकाप्रशत केलेले श्रीपाद जोशी हे या कालखंडात 
लक्षणीय ठरतात. श्री. जोशी याचं्या लेखनदृष्टीत फारसा प्रवकास झालेला नाही. एक कला म्हणून 
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िवासलेखनाकडे ते पाहातच नाहीत. त्याचंा िवासप्रवियक ओढा व भ्रमंती लक्षणीय. लेखनाची प्रनर्ममतीही 
सतत चालू असणारे ते एक िवासलेखक आहेत. 
 
कािी िवे प्रवासलेखक 
 

नव्या िवासलेखकाचं्या दृष्टीने या कालखंडात श्री. रवींद्र प्रपगे याचें‘आनंदाच्या दाहीप्रदशा’ व इतर 
प्रनयतकाप्रलकातूंन प्रवखुरलेले िवासलेखन हे महत्त्वाचे लेखन आहे. त्याचिमाणे श्री. प्रद. बा. मोकाशी 
याचंी ‘पालखी’ व ‘अठरा लक्ष पावलं’ या िवासवणगनातील ‘पदयाते्र’ची खुमारी काही वेगळीच मानावी 
लागते. शातंा धादंरफळे याचें ‘हे देश ही माणसे’ (१९६५) ही युरोपच्या िवासावरील पत्ररूप प्रचते्र खास 
वेगळी वाटावीत. हे पुस्तक उप्रशरा उपलब्ध झाल्याने इथे पप्ररचयास्तव घेतले आहे. ‘आज इथे उद्या प्रतथे’ हे 
श्री. प्रव. स. वासळबे याचें व ‘मुंबई ते मॉस्को व्हाया लंडन’ व इतर, ही श्री. माधव गडकरी याचंी िवासवणगने 
म्हणजे रप्रसक पत्रकाराचंी िवासवणगने वाटतात. ‘हाजीपीर’ हे भारतीय सरहद्दीवर गेलेल्या लोकप्रिय 
आमदार ग. ि. िधान याचें िवासवृत्त आहे. तर ‘एक गाव एक पाणवठा’ हे बाबा आढावाचें िवाससदृश 
लेखन एका समाजिबोधकाची वैचाप्ररक दैनंप्रदनी वाटावी. याबरोबरच ‘बारा गावच ं पाणी’ हे कवी वसंत 
बापट आप्रण ‘प्रशबा राणीच्या शोधात’ हे श्री. प्रदलीप प्रचते्र या कवी साप्रहग्त्यकाचंी िवासवणगने या 
कालखंडात पाहता येतात. ‘इथे साहेबाप्रचये नगरी’ हे सौ. इंदुमती शवेडे या कथालेप्रखकेचे िवासवणगन इथे 
प्रदसेल तर ‘नागप्रझरा’ हे व्यंकटेश माडगूळकराचें िवासवणगन जंगलातील प्रदवसाचें प्रचत्र रेखाटते. तर 
‘पाढंरी मेंढरे प्रहरवी कुरणे’ हे ऑस्रेप्रलयावरील लक्षणीय िवासवणगन इथे या कालखंडात वेगळे वाटून 
जाते. ‘कलावंताचें आनंदपयगटन’ हे ग. प्रद. माडगूळकराचें लेखन, त्याचं्यासमवेत व्ही. शातंाराम, 
संगीततज्ज्ञ वसंत देसाई, नटवयग दाते इत्यादींचा ‘दप्रक्षण भारताचा’ िवास प्रचप्रत्रत करते. ‘चक्रवाकदेशी’ हे 
श्री. िकाश गोळे याचें िवासवणगन लडाखमधील पक्षीजीवनाचा वेध घेणारे आहे. तर या कालखंडातील श्री. 
ना. वनहट्टींची ‘जोडयात्रा’ खंड १–२ भारताचा िवासवणगन करणारी आहे. साराशं, याही कालखंडात 
काही नवे िवासलेखक भेटतात. त्याचें िवासहेतू प्रभन्न आहेत, तसे त्याचें लेखन आहे. त्यांचे िवासाचे हेतू 
प्रभन्न असले तरी िवासलेखनाने साप्रहग्त्यक कायग साधण्यावर अनेकाचें लक्ष प्रदसून येते! 
 
या कालखंडातील प्रवासपर गं्रर्निर्ममती 
 

या कालखंडात सवग नव्या–जुन्या िवासलेखकानंी, सुमारे १०० ते १२५ िवासपर गं्रथाचंी प्रनर्ममती 
साधलेली प्रदसेल आप्रण लेखक सुमारे पाऊणश े आहेत. या गं्रथकाराचंी व गं्रथाचंी सूची ‘मुंबई मराठी 
गं्रथसगं्रहालयाच्या दादर येथील संदभगप्रवभागाच्या आधारे बनप्रवली आहे. अथात याच सवगच गं्रथ व गं्रथकार 
समाप्रवष्ट होऊ शकलेले नाहीत. उदाहरणाथग, ‘उथव’सारखी िवासपर कलाकृती सकवा माधव गडकरी 
याचंी सवग िवासपर पुस्तके प्रतथे प्रमळालेली नाहीत. हा आकडा अंदाजे धरला आहे. पण त्यावरून पधंरा 
विाला सुमारे १०० ते १२५ िवासवणगनेम्हणजे विाला सुमारे ७ ते ८ असा प्रनर्ममतीचा अंक धरता येईल. 
 

या सवग िवासपर गं्रथावंरून सहज नजर प्रफरप्रवली तर पप्रहली गोष्ट ध्यानात येते, ती ही की, 
मागील कालखंडात ज्यािमाणे िवासवणगनपर अव्वल दजाच्या साप्रहग्त्यक कलाकृती पाहता येतात, तशा 
संख्येने व गुणानंी युक्त अशा या कालखंडात, त्यामानाने अल्पशाच पाहता येतील. उदाहरणाथग, ‘अपूवाई’, 
‘पूवगरंग’, ‘वाटचाल’, ‘मजल दरमजल’, ‘जीवनलीला’, ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’, ‘आमची 
माती...आमचे आकाश’, ‘गोपुराचं्या िदेशात’, ‘सातासमुद्रापलीकडे’, ‘उडता गाप्रलचा’, ‘तोकोनोमा’ 



 
अनुक्रम 

यासंारख्या अनेक व बहुगुणी िवासपर साप्रहत्यकृतींची प्रनर्ममती या कालखंडात घडतेच असे म्हणता येत 
नाही. म्हणूनच या िकरणाला ‘तोकोनोमानंतर...’असे शीिगक प्रदलेले आहे. कारण ‘तोकोनोमा’ हे आमच्या 
मते प्रनखळ सौंदयगवादी दृष्टीने प्रलप्रहलेली िवासपर वाङ मयीन अशी उच्च दजाची कलाकृती आहे. 
 

श्री. पाध्यानंा प्रफरून ‘जपान’चा िवास घडला तरी त्याचं्या हातून फक्त ‘चेरीचा मोहर’ हे वर 
म्हटल्यािमाणे ‘तोकोनोमा’ला जोडलेले एक िकरण प्रनमाण होऊ शकले आहे. म्हणजे ‘िथमदशगनी’ 
िेमानुभवासारखे ‘िथमदशगनी देश कसा वाटला?’ हे महत्त्वाचे ठरते. िा. रा. प्रभ. जोशी गोवा-दशगनावर 
अनेक लेख प्रलहू शकतात. ते सवगच चागंले उतरतात असे नाही! एखादा शे्रष्ठ कलावंत यावरही मात करू 
शकेल, पण अशी गोष्ट घडताना प्रदसत नाही हे सत्य होय. 
 

दुसरे म्हणजे, आपल्याकडील लेखकामंध्ये भारदस्त व्यग्क्तमत्त्वाच्या व समथग िप्रतभचे्या लेखकानंा 
िवासयोग घडत राप्रहले पाप्रहजेत, तरच िवासपर कलाकृतींची अपेक्षा करता येईल. तसे योग येतातच असे 
प्रदसत नाही. 
 

प्रशवाय, अशा लेखकाचंा िवास हा ‘िवासासाठी’ सकवा ‘प्रनव्वळ आनंदासाठी’ होत राप्रहला पाप्रहजे, 
तरच त्याचं्या हातून काही अव्वल दजाची प्रनर्ममती होत राहील, असे वाटून जाते. वरील सवग लेखकापैंकी 
बहुताशंी लेखक, या ना त्या कारणपरत्वे िवास साधतात. त्या िवासाचंा हेतू सकवा ियोजन वेगळे असते. ते 
ियोजन व हेतू लेखनात डोकावल्यामुळे त्याचं्या प्रनखळ िवासप्रवियक अनुभतूीलाच काही मयादा पडतात 
असे आम्हास वाटते. उदाहरणाथग, ‘एक गाव एक पाणवठा’ मधील िवास त्या एका सामाप्रजक 
चळवळीसाठी होतो. त्यामुळे त्यात व्यक्त होणाऱ्या िदेशाला, लेखकाच्या सवंकि व्यग्क्तमत्त्वाला व 
िदेशप्रवियक अनुभतूीलाच आपोआप बधंने पडली आहेत. तीच गोष्ट ‘हाजीपीर’ या ग. ि. िधान याचं्या 
वृत्तान्ताची मानता येईल. भारतीय वीराचंी ‘शौयगगाथा’ न्याहाळून त्यांचा अप्रभमानास्पद वृत्तान्त पुरप्रवणे हेच 
त्या वृत्तान्ताचे ध्येय आहे. 
 

म्हणूनच, आमच्या मते मुक्त होऊन प्रफरणे व त्यासाठी पैशाचे वा इतरहेतंूचे बधंन अशा लेखकावंर 
नसणे हे महत्त्वाचे असते. उदाहरणाथग, परदेशात वा स्वदेशात प्रफरताना, अमकेच प्रदवस राहा, असाच 
बोटीने, आगगाडीने अगर प्रवमान, मोटारीने िवास कर, एवढेच पैसे माफकपणे खचग कर, वगैरे ज्या गोष्टी 
आहेत, त्या िवासलेखकाला जाचक ठरू पाहतात असे प्रवचारातंी वाटू लागते. याबाबत मुक्त होऊन 
प्रफरणारे कलावंत पु. लं. देशपाडें म्हणतात ते सचतनीय आहे. ते म्हणतात; 
 

“...परदेशात सहडताना प्रदवसातला ित्येक क्षण सत्कारणी लावायची मनाला फार ओढ असते. 
हाती असणाऱ्या मोजक्या परदेशी चलनाइतकेच प्रतथल्या मुक्कामाचे क्षणही आधीच मोजलेले असतात. अशा 
वेळी मन अधाशी होऊन जाते...” (‘जावे त्याचं्या देशा’, दु. आ.,पान १३०) 
 

म्हणजे अशा आर्मथक व वेळेच्या बधंनातून मनासारखा िवासयोग साधताना लेखक त्रस्त होऊन 
जात असावा यात शंका वाटत नाही! 
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आज स्वातंत्र्यािंतर... 
 

आज स्वातंरयानंतर सवग समाज आर्मथक व इतर अनेक कारणानंी ढवळून प्रनघतो आहे. श्रीमंत 
मराठी लेखक हासुद्धा पािात्त्य लेखकाचं्या मानाने मध्यमवगीय ठरेल. लेखनावर उपजीप्रवका करणारे 
लेखक हे तर हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे! एखादे काणेकर सकवा पु. ल. देशपाडें स्वतःच्या लेखनावर 
पैसे प्रमळवनू आपल्या मनासारखे ‘िवासयोग’ साधताना प्रदसतात. बाकीच्या बहुतेक लेखकानंा ही ना ती 
िवाससंधी शोधत बसावे लागते. ‘िवासयोग’ सवेंप्रद्रये शाबतू असताना व िप्रतभा पल्लप्रवत असताना घडला 
पाप्रहजे, तरच त्याचा काही उपयोग व्हावा. एखाद्याच्या आयुष्ट्यात तो ‘िवासयोग’ म्हातारपणाच्या 
सत्कारासारखा येऊन उपयोग नाही! या कालखंडातील व पूवीच्याही कालखंडातील बहुताशंी लेखक, 
ज्या दुर्ममळ ‘िवासयोगा’ने िवासकते झाले आप्रण प्रलप्रहते झाले आहेत, ते अप्रभनंदनीय आहेच. परंतु यातंील 
काही लेखकानंा, याच संधी सकवा हे िवासप्रवियक योग, आपल्या राष्ट्राने सकवा समाजाने कधी योलय वेळी 
उपलब्ध करून प्रदले असते तर!– असाही एक िश्न मनात तरळून जातो. जे राष्ट्र आपल्या लेखकानंा 
राजा मानते, आपली अग्स्मता मानते, त्याचे लेखक ही त्या राष्ट्राची संपत्तीच असते. अशी दृष्टी 
आपल्याकडे नाही! सुदैवाने स्वातंरयोत्तर काळात काही हालचाली होऊ लागल्या आहेत. परंतु प्रवप्रवधभािी 
भारतामध्ये ित्येक भािेत ‘आपले घोडे पुढे’ हा न्याय येतोच. या गोष्टींचे नीट प्रनयोजन नाही. याबाबत पुन्हा 
पक्षीय राजकारणाने, जातीयवादाने व िातंीयवादाने घोळ घातलेला प्रदसू शकतो. 
 

िाचीन काळात साप्रहत्य हे अध्यात्माचे वा भक्तीचे साधन झाले तरी त्यालाकाही िप्रतभाशाली 
कवींची व लेखकाचंी अप्रवग्च्छन्न परंपरा होती. अवाचीन काळात साप्रहत्यप्रवियक नवप्रनर्ममती व िप्रतभा 
करपून जावी असे काही कळप व प्रवप्रशष्ट जमातीनुसार साप्रहग्त्यक पथं व कंपू तयार झालेले प्रदसू शकतात. 
हे प्रचत्र उमद्या व थोर परंपरा लाभलेल्या राष्ट्राच्या िप्रतष्ठेला व एकंदर प्रनकोप सासं्कृप्रतक जीवनाला 
धोकादायक आहे असे आम्हास वाटते. गं्रथप्रनर्ममतीला पोिक वातावरण असले, तरी गं्रथिकाशन ही गोष्ट 
आज कागद व आर्मथक टंचाईमुळे सोपी राप्रहलेली नाही! त्याला वरील काही कारणेही कारणीभतू ठरतात. 
आजचा लेखक हा प्रकतीही मोठा असला तरी तो िकाशकाधीन लेखक आहे, असे प्रचत्र प्रदसेल. 
नवप्रनर्ममतीचा अंकुर, एखादा नवा प्रवचार अप्रभव्यक्तीच्या िकाशाची वाट पाहात कोळपून जावा असे 
वातावरण सवगच राष्ट्रीय, सामाप्रजक व सांस्कृप्रतक स्तरावंर चालू आहे, असे दयनीय प्रचत्र पाहावयाला 
सापडते आहे. ही गोष्ट िगत राष्ट्राला खास भिूणावह आहे, असे वाटत नाही! िवासवणगनांची प्रनर्ममती याही 
पप्ररग्स्थतीत अव्याहत चालू आहे ही बाब त्यामानाने प्रनप्रित प्रदलासा देणारी आहे. उपरोक्त प्रनर्ममती 
त्याचीच प्रनदशगक मानता येईल. परंतु स्वातंरयानंतर इतकी विे होऊनही ती अजून वाढली नाही याची खंत 
वाटते. 
 
कालखंडाचे पनिले मािकरी 
 

या कालखंडाचे पप्रहले मानकरी म्हणून िवासवणगनकार पु. ल. देशपाडें याचें नाव प्रनःसंशय घ्यावे 
लागते. गेल्या कालखंडात ‘अपूवाई’ आप्रण ‘पूवगरंग’ या िवासपर साप्रहत्यकृतींनी िवासवणगकार म्हणून 
आपले स्थान गौरवाचे आहे, हे प्रसद्ध केले आहेच. पण या कालखंडात, त्याचं्या ‘जावे त्याचं्या देशा’ आप्रण 
‘वंगप्रचते्र’ या दोन िवासपर साप्रहग्त्यक कलाकृतींनी त्यांचे स्थान अप्रधक उच्च दजाचे आहे, हे प्रसद्ध केले 
आहे असे आम्हास वाटते. इतक्या सातत्याने आवडीने िवास करणारा व त्याप्रवियी सतत प्रनत्य नूतन 
शलैीत प्रलप्रहणारा दुसरा लेखक या कालखंडात नाही, असे म्हटले तरी चालेल. प्रवशिे म्हणजे या दोन्ही 
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गं्रथातं प्रवनोदतंत्राचा त्याचंा हुकमी वापर कमी झालेला प्रदसेल. आप्रण दुसरे म्हणजे, िवासवणगन इतर 
वाङ मयगुणानंी प्रचरंजीव करता येते याचा पुरावा इथे प्रमळू शकतो. या दोन्ही िवासवणगनाचंी शलैी िगल्भ 
व्यग्क्तमत्त्वाची प्रनदशगक आहे. आप्रण ‘पूवगरंग’, ‘अपूवाई’ पेक्षा इथे जाणवणारे व्यग्क्तमत्त्व अप्रधक िगल्भ 
वाटेल. इ. स. १९७४ साली ही नवी दोन्ही िवासवणगने िकाप्रशत झालेली आहेत. या दोन्ही िवासवणगनाचं्या 
दुसऱ्या आवृत्त्या प्रनघालेल्या आहेत. पुढील प्रववेचनासाठी दुसऱ्या आवृत्त्याचंा उपयोग करण्यात आलेला 
आहे. 
 
‘वंगनचते्र’ : एक पनरचय 
 

या वंगप्रचत्रानंी महाराष्ट्राला बगंालचा एक अपूवग पप्ररचय घडतो असे म्हटल्यास वावगे ठरत नाही. 
श्री. पु. ल. देशपाडें याचें भारतीय िवासावर आधाप्ररत असे हे एकमेव िवासवणगन आहे. बाकीची त्यांची 
प्रतन्ही िवासवणगने पूवेकडील व पप्रिमेकडील देशावंर आधाप्ररत असल्याने भारतीय िवास व तत्संबधंीची 
अनुभतूी ते कसे रेखाटतात, याचे प्रचत्र इथे प्रमळते. या िवासयोगाबद्दल ते म्हणतात, “१९७० साली बगंाली 
भािेशी सलगी करावी म्हणून मी शापं्रतप्रनकेतनात गेलो. प्रतथल्या माझ्या वास्तव्यात मनावर उमटलेली ही 
वंगप्रचते्र. त्यानंतर गंगेचे पाणी खूपच वाहून गेले. बागंला देशाची प्रनर्ममती झाली. नक्षलवादी चळवळीचे उग्र 
स्वरूप उरले नाही...एखादे सुंदर स्वप्न पडावे तसे हे माझे वास्तव्य झाले. (िस्तावना) 
 

या सुंदर स्वप्नासारख्या शापं्रतप्रनकेतनातील बगंालमधील वास्तव्यावर हे िवासवणगन आधाप्ररत 
आहे. पण पुन्हा एका विाने एक मप्रहना बगंालला जाणे झाल्यावरचे शवेटचे िकरणही यात असल्याने एका 
विात बगंालमधील नक्षलवादी चळवळींनी आरंभलेला धुमाकूळही यात प्रचप्रत्रत झाला आहे. म्हणून अवघ्या 
विाच्या अवधीत शापं्रतप्रनकेतनच्या पप्ररसरात कलकत्त्यातल्या गुंडप्रगरीचे सारे िकार सुरू झाले होते, 
याचाही काही ित्यय इथे नोंदला गेला आहे (पान २९९). ‘मी पुन्हा एकदा तीन मप्रहन्याचं्या वास्तव्यासाठी 
शापं्रतप्रनकेतनात गेलो तेव्हा झालेले प्रितीयदशगन िेम कमी करणारे नाही; परंतु प्रखन्नता वाढवणारे आहे...’ 
(पान २९४) या उद गारात त्याचं्या व्याकुळ मनाचे दशगन जसे घडते, तसे नक्षलवाद्याचं्या धुमाकुळीच्या 
क्षणप्रचत्रानंी व शवेटी काढलेल्या अगप्रतक शापं्रतप्रनकेतनाच्या प्रचत्राने रप्रसकमन प्रविण्ण होते. 
 

तरीही पु. ल. म्हणतात, “...एका फार मोठ्या भाडंाराच्या प्रकल्ल्या मला गवसल्या ह्ाचे मला 
समाधान आहे. आनंदाचे हे क्षण चारचौघानंा वाटून टाकावे म्हणून मी ही वंगप्रचते्र काढण्याचा ियत्न 
केला...”या उद गारात ‘वंगप्रचत्रा’ंच्या प्रनर्ममतीवर खूप िकाश पडून जातो. आप्रण एकंदर पु. ल. देशपाडें 
याचंी िवासप्रवियक दृष्टीही कशी एका आनंदयात्रीची आहे हे कळते. हा एका आनंदयाप्रत्रकाचा बगंाली 
भािा प्रशकण्यासाठीचा िवासही वाचकानंा कसा’ आनंदयोग’ होतो त्याचे दशगन होते. १९७१ साली ही 
लेखमाला ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या रप्रववारच्या पुरवणीतून िप्रसद्ध झाली आहे. म्हणून ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या 
संपादकाचें िोत्साहनही या ‘वंगप्रचत्रा’ंच्या प्रनर्ममतीत आपला काही वाटा सागंू शकेल. त्याचं्या 
लोकप्रियतेतसुद्धा. 
 
वंगनचत्रातील ‘प्रवास’ 
 

हा ज्यािमाणे आगगाडीचा िवास आहे, त्यािमाणे मोटारचाही आहे. पायी िवासही आहे. त्यामुळे 
या िवासाचा वेगळेपणा स्पष्ट व्हावा. पु. ल. देशपाडें हे फक्त प्रवमानाचाच िवास प्रचप्रत्रत करतात असे 
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नसून, बगंालचा प्रवश्वभारतीचा पप्ररसर, कलकत्ता, बगंालची खेडी, जत्रा, स्वतः ित्यक्ष प्रफरून, बाऊलची 
गाणी, कीतगने, कप्रवगाने त्यानंी ऐकली आहेत आप्रण बगंाल उभा केला आहे. हा बगंाल म्हणजे ित्ययाला 
आलेला बगंाल आहे. त्याचा वस्तुप्रनष्ठ भगूोल नव्हे की इप्रतहास नव्हे. त्याचं्या भािेत“ही (बगंालच्या) 
िथमदशगनी िेमाची कथा आहे.”आप्रण या सुरसकथेचा साक्षीदार सलील घोि, इतर बगंाली कलावंत, 
प्रमत्र-मैप्रत्रणी आहेत, प्रनसगग आहे, म्हणून रप्रसक वाचक अशा अपूवग बगंालचे दशगन घेत श्री. पु. ल. सारख्या 
रप्रसकराजाबरोबर प्रफरून येतो असे म्हणता येईल. 
 
‘वंगनचत्रा’तील पु. ल. देशपांडे व ‘बंगाल’ प्रदेश 
 

‘पु. लं.’च्या सवगच िवासवणगनातूंन त्याचं्या प्रवलोभनीय व्यग्क्तमत्त्वाचे प्रवप्रवध पैलू िगट होतात. 
आप्रण िवासवणगन एक कलाकृती म्हणून प्रतला रंगत येते. प्रतचे वाङ मयीन मूल्य वाढते. ‘वंगप्रचत्रा’त त्याचं्या 
व्यग्क्तत्वाचे दशगन घेताना ‘अपूवाई’ व ‘पूवगरंग’ यातंील पु. ल. देशपाडें प्रदसतातच. पण आमच्या मते 
त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाला यात अप्रधक िगल्भता आली आहे. ते अप्रधक वैप्रश्वकवृत्तीचे झाले आहेत. अप्रधक 
गंभीर आप्रण सचतनशील बनले आहेत. यात त्याचं्या आध्याग्त्मक वृत्ती वाढीला लागलेल्या प्रदसतात. त्यामुळे 
एखादा िसंग, घटना सकवा सौंदयगस्थळ सकवा प्रनसगग पाहून अंतमुगख व सचतनशील होणाऱ्या पु. ल. देशपाडें 
यानंा पाहणे सकवा त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचे दशगन घेणे प्रवलोभनीय ठरते. आप्रण अखंड जीवनच कसे ब्रह्ममय 
आहे हा प्रवचार इथे अनेकदा जाप्रणवेच्या स्तरावर जाऊन व्यक्त होतो. अनेकदा व्यक्ती सकवा 
िसंगानुकूलही व्यक्त होऊ लागतो असे म्हणता येईल. उदाहरणाथग, पान ५–६ वरील ‘वृद्ध प्रविान 
प्रमत्राबरोबरचा भेळ खाण्याचा िसंग’, ‘सरस्वतीवणगन’ (पान १४), ‘शापं्रतप्रनकेतनातील काळोख्या रात्रीचे 
नक्षत्रदशगन’ (पान ४५–४६), पाने ५१ ते ५३ वरील ‘अध्यात्मवणगन व ब्रह्मानंदवणगन’, ‘गुरुदेवाचंा ज्ञानयज्ञ 
प्रवचार’ (पान ७४), पान १४३ वर ‘भेटलेले आकाश’, ‘चडंीदास प्रचत्र’ (पाने १५१ ते १५३) यातूंन त्याचं्या 
व्यग्क्तमत्त्वाचे खास वेगळे दशगन घडेल. 
 

त्यािमाणे पु. ल. एक समथग कलावंत, रप्रसक लेखक, बगंाली भािेचे प्रवद्याथी, रवींद्रभक्त, बगंाली 
साप्रहत्याचे, कलेचे भोक्ते, मूळ कोकणी सपडाचे गृहस्थ म्हणून अनेक प्रठकाणी जाणवतात. एक समथग 
कलावंत म्हणून आपल्याला त्याचंी ‘वंगप्रचते्र’ ही त्याचं्या मनात ठसलेली ‘प्रचते्र’ शब्दातूंन रेखाटणारे 
कलावंत लेखक आहेतच. पण त्यानंी एकंदर बगंालचा आत्मा व संस्कृती, तेथील कलावंताचं्या दशगनातूंन, 
प्रस्याचं्या प्रचत्रातूंन, टागोराचं्या कतृगत्वाच्या आलेखातून कशी फुलून आली आहे, त्याचे दशगन घडप्रवले 
आहे. मुळात लेखक या सवांच्या ओढीने प्रवश्वभारतीत जाऊन राप्रहले आहेत. बगंाली भािा प्रशकणे व 
साप्रहत्याचा अभ्यास वाढप्रवणे हे त्याचें ध्येय आहे. या शालेय पाठाचं्या अभ्यासाबरोबर, तेथील एका द्रष्ट््ा 
प्रवश्वकवीच्या म्हणजेच रवींद्राचं्या वैष्ट्णवी वृत्तीतून व प्रवशाल मानवतावादी प्रवचारातूंन साकारलेले 
‘शापं्रतप्रनकेतन’ व ‘श्रीप्रनकेतन’, त्याच्या आसपासचा पप्ररसर हे टागोराचें वास्तवात साकारलेले स्वप्न आहे. 
हे स्वप्न न्याहाळण्यास पु. ल. सारखा समथग िप्रतभेचा भाष्ट्यकारच हवा होता असे वाटून जाईल. एकंदर 
भारताचा आत्मा व त्यातील बगंाली संस्कृतीची पथृगात्मता त्यानंी नेमकी हेरली आहे. आप्रण प्रतचे 
मनोज्ञदशगन घडप्रवण्यात पु. ल. देशपाडें प्रनःसंशय यशस्वी ठरले आहेत, असे म्हणता येईल. या दृष्टीने या 
िवासवणगनाच्या आरंभापासून तो शवेटच्या िकरणापयंत एक सलग असे बगंालचे जे प्रचत्र उभे राहते, ते 
सप्तरंगी इंद्रधनुष्ट्याचा ित्यय यावा तसे उतरले आहे. या दृष्टीने बगंालच्या प्रस्यानंी बगंाली पुरुिानंा उत्कट 
व भावनािधान कसे बनप्रवले आहे? बगंाली स्ी ही बगंालची मूर्मतमंत संस्कृतीच कशी वाटावी, याचे प्रचत्रण 
करताना त्यानंी म्हटले आहे, 
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“स्ीजन्माच्या करुण कहाण्याचंी बगंाली वाचकानंा अप्रधक ओढ. बगंाली घरात पुरुि हा 
लाडावलेल्या पाळीव िाण्यासारखा. पोपटाचे सकवा कुरयाचें करावेत तसे ह्ा बगंाली बायका आपल्या 
नवऱ्याचें लाड करीत असतात.” (पाने ४२–४३) 
 

पुढे, नक्षलवादी तरुण पोरे चळवळ करताना या घरातल्या प्रस्यावंर केवढा अन्याय करतात, याचे 
प्रवचार त्यानंी माडंले आहेत. खरे म्हणजे त्यामुळे बगंालने केवढे दुःख पदरी बाधूंन घेतले आहे याची या 
तरुणप्रपढीला कशी पवा वाटत नाही, असे त्यानंी म्हटले आहे. 
 

पु. लं. मधला भाष्ट्यकार, प्रकती समथगपणे या पुस्तकात व्यक्त होतो; तोही अनेक अंगानंी. 
‘शापं्रतप्रनतकेना’बद्दल ते प्रलहून जातात, “रवींद्राचें शापं्रतप्रनकेतन हे असेच एक उदात्त वेड होते.”(पान ४३) 
या उदात्त वेडाचा अन्वयाथग लावणारे पु. ल. खास लक्षणीय वाटतात. ते म्हणतात, “शापं्रतप्रनकेतन ही एक 
दगडाप्रवटाचं्या इमारतींनी उभारलेली शाळा नसून ती एक जीवनाचे तत्त्वज्ञान आहे.” (पान ३०३)“असंख्य 
मनामनानंा जुळवणारी िेमाची सतार प्रजथे जुळली आहे, ते शापं्रतप्रनकेतन आहे. ती सतार घेऊन बगंालात 
जावे सकवा परृ्थ्वीच्या पाठीवर आणखी कुठेही जावे.”(पान २९२) 
 

पु. ल. देशपाडें याचंी प्रवप्रवधागंी रप्रसकता ‘वंगप्रचत्रा’ंत जागोजाग प्रदसूनयेते. अखंड ‘वंगप्रचते्र’ हे 
त्याचं्या रप्रसकतेचे लक्षण मानता येईलच. पण स्वरवेड्या पु. ल. चे आप्रण सगंीतज्ञाचे दशगन बाऊल 
संस्कृती, जयदेवाची जत्रा, मेळे, गाण्याच्या सतत तीन मप्रहने घडलेल्या मैफली यातूंन सहजच घडावे 
आप्रण त्यावरच्या सचतनशीलतेने मन थक्क व्हावे. ते म्हणतात– 
 

“नुसते ज्ञान कोरडे. म्हणून त्याला सुराचंी साथ असली की ते ज्ञान माणसाला प्रवनाशाकडे न नेता 
प्रवकासाकडे नेते. सप्तसुराचंा आप्रण सप्तरंगाचंा प्रजथे आदर होतो प्रतथेच मानवी संस्कृती फुलते.”या 
म्हणण्यात स्वराबंरोबर रंगाचेंही मानवी संस्कृतीतील स्थान प्रकती महत्त्वाचे आहे, याची ितीती येते. 
 

बगंालच्या मुक्कामात त्यानंा या कलाबंरोबर, प्रवज्ञानाच्या उपासनेसह चाललेला ‘श्रीप्रनकेतना’तला 
ज्ञानयज्ञ ित्ययाला येतो. याचाही ते आलेख काढतात. पु. ल. या प्रठकाणी जीवनाच्या, प्रनसगाच्या व 
प्रचत्रकलेच्या सप्तरंगातं न्हाऊन प्रनघाल्यासारखे वाटतात. हा प्रचत्रात सकवा रंगात रमण्याचा त्याचंा गुण 
त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचा नवा पैलू आहे, असे आम्हास वाटते. ‘मी प्रचत्रकलेचा दोर कापून टाकला आहे’ असे 
‘अपूवाई’त म्हणणारे पु. ल. वेगळे आप्रण इथे ‘वंगप्रचत्रा’त प्रचत्रकलेत रमणारे, प्रनसगाचे प्रवप्रवध रंग 
न्याहाळणारे व ‘अनप्रमत्रा’च्या प्रचत्रानंा साक्षी असणारे पु. ल. वेगळे आहेत, असे आम्हास वाटते. 
‘अनप्रमत्रा’च्या प्रचत्रकलेवरील शलैीभाष्ट्य त्यानंी स्वरभािेत साधले आहे (पान १९० ते १९३). हा समथग 
कलावंत म्हणून दशगन घडताना बालकवी कुकुलची भेट (पान ३२), बाऊलची गाणी व संस्कृप्रतपप्ररचय 
(पाने १६० ते १६८) यातूंन ते जसे घडेल, तसे दशगन टागोराचं्या क्रातंदशी िप्रतभेचे दशगन घडप्रवण्यातही 
होईल. या दृष्टीने टागोराचं्या ‘सहजपाठा’ पाठातून बगंालला टागोरानंी नवी बगंाली भािा कशी प्रदली, 
त्यावर बगंालच्या तीनचार प्रपढ्या कशा पोसल्या आहेत, महाराष्ट्राची ‘बालपुस्तके’ व त्याचं्या योजना कशा 
असतात, यावरचे त्यांचे मननीय प्रवचार मार्ममक वाटतील. एकंदर बगंाली नवी प्रपढी ही जीवनाची सवगकि 
रप्रसकता घेऊन कशी पुढे जाते याचे दशगन होईल. एकंदरीने, लोककला, संगीत, प्रचत्रकला, सामान्य 
माणूस, खेडी, प्रनसगगिेम यातूंन बगंाल कसा जाणवत राहतो, याचे दशगन पु. ल. घडप्रवतात. टागोर आप्रण 
अ नॅा तखगड, टागोराचंी ‘प्रशवाजी उत्सव’ कप्रवतेतील प्रशवाजीराजाबंद्दलची भक्ती, प्रटळकाबंद्दलचे प्रनःसीम 
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िेम, राष्ट्रभक्ती, प्रवश्वमानव घडप्रवण्याची प्रजद्द, या सवांतून आपण एक यशस्वी िवासवणगनकार म्हणून पु. 
लं. ना जसे पाहतो, तसेच िवासवणगन या वाङ मयिकाराची जीवनदशगनक्षमताही पाहू शकतो. 
 

या पुस्तकातील पु. लं. चे प्रनसगगिेम एका कवीचे वाटेल, इतके ते प्रनसगाशी एकजीव झाले आहेत. 
यापूवीच्या िवासवणगनात इतके एकजीव झालेले पु. ल. आढळतीलच असे म्हणता येणार नाही. ‘पूवगरंग’ व 
‘अपूवाई’ यापेंक्षा ‘वंगप्रचत्रा’तव्यक्त होणारा त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचा हा पैलू अप्रधक िभावी आहे. 
 

“कलकत्त्यात माणसे घोघावत असतात”(पान १९९), “कलकत्ता शहर कढईतल्या रश्श्यासारखे 
नुसते रटरटत असते”(पान २००), अशा एखाददुसऱ्या वाक्यातून कलकत्त्याचा पप्ररचय अप्रधक घडतो. 
राजकीय चळवळींनी,माओवादी व नक्षलवादी झालेल्या कलकत्त्याचे प्रचत्र असे सहज रेखाटल्याने, प्रतथे 
काय भयानक वातावरण असेल याची ितीती यावी. िदेशित्यय घडवण्यात िवासवणगनकार यशस्वी ठरतो 
तो अशा वेळी. चडंीदासाच्या िेमकहाणीत व त्यावरील भाष्ट्यात एकिकाराची महन् मंगल िीतीची उदात्तता 
सहज पटून जाईल. पण त्याबरोबरच बगंालच्या सामाप्रजक जीवनाचे काही पैलू प्रदसतील. 
 

सलील घोि, मंटूबाबू, बालकवी कुकुल, अनप्रमत्राचे घर, शातंीदाचें कुटंुब, काप्रलदासबाबू, भदेूव 
चौधरी, प्रवनोददा, जमीनदारबाबू, रवींद्राचें चप्ररत्र व प्रचत्र यावंरून पु. ल. देशपाडें याचं्या 
व्यग्क्तप्रचत्रणकौशल्यावर िकाश तर पडतोच; पण त्यातून बगंालचे एक प्रचत्र साकारत जाते. ते मनोहर 
आहे. श्रीप्रनकेतन व शापं्रतप्रनकेतन ही टागोराचंी जीवनाला पूणगता आणणारी दोन महान काये कशी आहेत, 
याचे सहज दशगन घडावे. शापं्रतप्रनकेतनात“शब्द, सूर आप्रण रेिा उपास्यत्रयी आहे”(पान १२५). तर 
टागोरानंी“इंग्रज, फ्रें च, पोतुगगीज, स्पॅप्रनश, डच याचं्यासारख्या साम्राज्यवादी युरोप्रपअनाचं्या 
आप्रधपत्याखाली गुलामाचें प्रजणे जगलेल्या, स्वत्व हरवलेल्या भारतालाच नव्हे, तर साऱ्या आप्रशया 
खंडाला त्याचा हरवलेला ‘आत्मा’ शोधून प्रदला (पान २४४), असा टागोराचंा गौरव ते साधतात. 
 

तरपु. लं. मधल्या कोकणी व्यग्क्तमत्त्वाच्या छटा पान ३९, ४१, २१५, २२५ वर पाहावयास 
सापडतात. कोणत्याही िदेशाची भािा प्रशकायच्या खऱ्या शाळा फलाट, बाजार, नाटकाची प्रथएटरे, 
सलून्स या होत (पान २५), असे त्यानंी म्हटले आहे. आप्रण आपली बगंाली प्रशकण्यासाठी याही शाळाचंा 
बगंालच्या मुक्कामात त्यानंी उपयोग केला आहे. ‘वंगप्रचत्रा’ंना रंग भरतो आप्रण बगंाल जाणवतो तो अशा 
उपरोक्त ित्यप्रयत उदाहरणामंुळेच. 
 
पु. ल. देशपांडे यांची शैली 
 

पु. ल. देशपाडें याचंी ‘वंगप्रचत्रा’तील शलैी त्याचं्या या उपरोक्त िगल्भ व्यग्क्तमत्त्वासारखीच 
िगल्भ झाली आहे. म्हणूनच ‘वंगप्रचते्र’ ही एक अपूवग, सलग, दीघग लेखरूप िवासपर कलाकृती म्हणून 
प्रतला रूप िाप्त होते. त्याचं्या व्यग्क्तदशगनाची शलैी टागोराचं्या क्रातंदशी िप्रतभेचे दशगन घडप्रवण्यात जशी 
प्रदसते, तशीच सलीलबाबू, जमीनदारबाबू, भदेूव चौधरी इत्यादींच्या व्यग्क्तप्रचत्रणातं प्रदसेल. 
स्थलवणगनशलैीच्या दृष्टीने प्रवश्वभारतीचा पप्ररसर, जयदेव जत्रा, सावताल संस्कृतीच्या रूपाने (पान ८८–
८९) खेड्याचंी वणगने पाहता येतात. शहराच्या दृष्टीने िाप्रतप्रनप्रधक कलकत्ता उभे करताना स्थलवणगनशलैी 
प्रदसेल. िसंगवणगनशलैीच्या दृष्टीने जातानाचा रेल्वेिवास िसंग (पान ८–९), येतानाचा िवास (पान 
२८८–८९ वरील वणगन) सकवा शापं्रतप्रनकेतनातील प्रनरोप-समारंभ पाहता येईल. ‘अनप्रमत्रा’च्या खोलीत 
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त्याच्या प्रचत्रिप्रक्रयेचे गूढ उकलताना िसंगवणगन कसे अिप्रतम साधले आहे, ते पाहणे मनोरंजक ठरते (पाने 
१९० ते १९२). याप्रशवाय, पु. लं. च्या शलैीची दशगने ‘इंटरनॅशनल गेस्ट हाऊसवणगन’, ‘शापं्रतप्रनकेतनातील 
रात्र’, ‘दयनीय राजकीय अवस्थेचे प्रचत्र’, ‘खजूररसपान सहल’, ‘चपं्रडदास प्रचत्र’, ‘जमीनदारबाब ूप्रचत्र’, 
‘आनंदयात्री बाऊल’, ‘मारामारीचे स्मरणप्रचत्र’, ‘स्वरभािेतील शलैीभाष्ट्य’, ‘कप्रवगान’, ‘अ नॅा तखगड व 
रवींद्रनाथ’, ‘प्रशवाजी उत्सव’, ‘आजचे शापं्रतप्रनकेतन’, ‘दोलोत्सव’, ही सवग शलैीची दशगने या गं्रथास खास 
िवासपर कलाकृतीचे रूप आणणारी आहेत असे म्हणता येते. 
 
‘जाव ेत्यांच्या देशा’ : एक पनरचय 
 

पु. ल. देशपाडें याचंी ही दुसरी िवासपर साप्रहग्त्यक कलाकृती हे या कालखंडाचे एक वैप्रशष्ट्् 
मानावे लागते. ‘म्हणून हे पाढंऱ्यावर काळे’ या िास्ताप्रवकावरून या िवासपर साप्रहग्त्यक कलाकृतीच्या 
प्रनर्ममतीवर खूप िकाश पडू शकतो. पु. ल. हा गं्रथ का प्रलप्रहला याबद्दल व िवासाबद्दल म्हणतात : 
 

“माझ्या पायावर चक्र आहे की नाही ते मला ठाऊक नाही, पण मला येणारे िवासाचे योग 
पाप्रहल्यावर, एखाद्या ज्योप्रतष्ट्याला पाय दाखवावेसे वाटायला लागले आहे. एक गोष्ट मात्र खरी; मी 
मायदेशात तसा बठैा माणूस आहे. परदेशात मात्र खूप सहडतो. अधाश्यासारखा पाहतो आप्रण ऐकतो. नव्हे 
पाहण्यासाठी सहडतो. कुठे काय ऐकण्यासारखे आहे ते शोधत जातो. आप्रण जे काही ऐकले– पाप्रहले ते 
सागंायची मला ओढ लागते. आप्रण त्यातूंनच माझे हे प्रलप्रहणे घडते. ही प्रफरस्त्याची खोड आहे. सुटेल 
तेव्हा सुटेल! त्यातून माझे हे सागंणे ऐकणारेही भेटत आले आहेत हे माझे भालय! 
 

“िप्रतभेचे थोर देणे लाभलेल्या एखाद्या साप्रहत्यकाराने ह्ातून शब्दाचंी प्रकतीतरी मोठी प्रशल्पे उभी 
केली असती, ती ताकद माझ्यात नाही याची मला जाणीव आहे. हा माझा प्रवनय वगैरे नाही, भव्य 
कलाकृतींच्या दशगनातून मला लाभलेले हे शहाणपण आहे. तरीही प्रलप्रहल्यावाचून राहवत नाही म्हणून हे 
पाढंऱ्यावर काळे.” 
 

या उद गारात पु. ल. एक जाप्रतवंत िवासी कसे आहेत याचा पुरावा प्रमळतो. आप्रण आपले 
िवासलेखन म्हणजे नविदेशसंबद्ध अनुभवाचंी स्वाभाप्रवक अप्रभव्यक्तीसकवा आत्माप्रवष्ट्कारच कसा असतो, 
हे ‘पाप्रहले ते सागंायची मला ओढ लागते’ ‘तरीही प्रलप्रहल्यावाचून राहवत नाही.’अशा वाक्यातूंन कळायला 
वेळ लागत नाही. आपल्याच प्रनर्ममतीकडे असे वळून पाहणे एखाद्या थोर कलावंताचे लक्षण होय, असे 
म्हणता येईल. 
 
‘जाव ेत्यांच्या देशा’मधील ‘प्रवास’ 
 

‘जावे त्याचं्या देशा’ या िवासवणगनातील िवास हा युरोप व अमेप्ररका खंडातील काही देशावंर 
आधाप्ररत असा िवास आहे. हा िवास प्रवमानाचा आहे. तेथे गेल्यावर मोटारीचा व पायी िवास केल्याच्या 
खुणा इथे सापडतात. व्हेप्रनस, रोम, नेपल्स, फ्लोरेन्स, न्ययूॉकग , सान्फ्राग्न्सस्को, हंगेरी, नायगारा येथील 
िदेशित्यय देणारा हा िवास असल्याने, त्याला ‘पूवगरंग’. ‘अपूवाई’, ‘वंगप्रचते्र’ या कलाकृतीतील िवासाहून 
वेगळेपणा आहे. यातला छो्ा िवासी बोटीने केलेला व्हेप्रनसमधला िवास व त्याची खास नजाकत व 
जादू शब्दात उतरली आहे. ही जादू ‘प्रनळाई’ आप्रण ‘उदंड जाहले पाणी’ यातं प्रदसेल. या िकरणातील 
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व्हेप्रनस पाहतानाचा व नायगारा येथील िवास खास वेगळा वाटेल. तर न्ययूॉकग मधला भीप्रतग्रस्त मनाने 
शोधलेला पत्ता पायी िवास म्हणून खास लक्षात राहील. ‘हंगेरी- माझा नवा स्नेही’ मधील िवासही हंगेरीचे 
अंतरंगदशगन देणारा िवास ठरला आहे. 
 
‘लेखकाचे व्यक्ततमत्त्व’ व ‘प्रदेश’ प्रत्यय 
 

‘वंगप्रचत्रा’ंिमाणेच या िवासवणगनातील लेखकाचे व्यग्क्तमत्त्व हे एका प्रवकासशील लेखकाचे 
व्यग्क्तमत्त्व आहे. मराठीत जे इतर काही िवासलेखक आहेत, त्याचं्या प्रवकासशील व्यग्क्तमत्त्वाचा ित्यय 
पुढील लेखनात घडतोच असे नाही. ‘पु. लं.’ची गोष्ट वेगळी आहे त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाची िगल्भताच त्याचं्या 
िवासवणगनानंा एक वेगळे पप्ररमाण देऊन जाते, असे म्हणता येईल. या िवासवणगनात पु. लं. च्या 
व्यग्क्तमत्त्वाचे सवग पूवगपैलू प्रदसून येतातच, परंतु प्रनसगाशी आप्रण माणसाशी अिैत साधणारे पु. ल. देशपाडें 
हे इथे आमच्या मते खास वेगळे ‘पु. ल.’आहेत. या दृष्टीने ‘जावे त्याचं्या देशा’ हे िवासवणगनाचे नाव 
परंपरावादी व गद्यसदृश वाटते. त्यापेक्षा ‘दशगन’ सकवा ‘प्रनळाई’ यापैंकी एक नाव या कलाकृतीला शोभनू 
प्रदसले असते, असे सहज वाटून जाते. असे ‘दशगन’ पाप्रहलेल्या िदेशाचे व त्यात मुरून गेलेल्या स्वतःचे 
त्यानंी इथे घडवले आहे, असे म्हणता येईल. कारण सृष्टीशी, तेथील िदेशाशी, प्रतथल्या माणसाशंी 
भक्ताच्या भावनेने एकजीव होणारे पु. ल. देशपाडें इथे भेटतात. सारखे जाणवतात. एकंदर हे दूरदेशदशगन 
दूरदशगनाची कलात्मक ितीती देते, असे म्हणता येईल. म्हणून ‘दशगन’ या लेखामधील पाणवाटांची 
जलनगरी ‘व्हेप्रनस’ फक्त सुखाच्या घप्रटकाच दाखप्रवणारीठरली आहे. या दृष्टीने यातील ‘वार्मिक 
नौकामहोत्सवाचे वणगन’ (पाने १३ ते १५) हा पु. लं. च्या नौकेसारख्या संथ पण गप्रतशील शलैीचा नमुना 
वाटेल. उदाहरणाथग, “...सगळीकडे अशी काही जादूप्रगरी की, ित्येक पुरुिाला वाटावे आपण 
पप्ररकथेतील राजकुमार आहोत, आप्रण ित्येक स्ीला वाटावे की, एकाएकी आपल्याला परीचे पखं फुटले 
आहेत...” (पान १५) 
 

यातील कल्पकता व रप्रसकता खास लक्षणीय ठरेल. तर चगॅ्प्लनदशगनात (पाने १५ ते १९) पु. ल. 
एक चगॅ्प्लनचे परमभक्त आहेत याची ितीती येते. म्हणून ते शवेटी म्हणतात, “मी प्रदवसभरात झालेले 
साऱ्या व्हेप्रनसचे दशगनच चॅग्प्लनवरून ओवाळून टाकले!”(पान १९). 
 

‘प्रनळाई’ या िकरणात रोम व इटलीला लाभलेल्या अपूवग प्रनळाईचे दशगन पु. लं. नी रप्रसकानंा 
घडप्रवले आहे. यात िामुख्याने रंगभक्त पु. ल. देशपाडें जसे प्रदसतील,तसेच त्याचें प्रनसगगिेम हे एका 
जाप्रतवंत कवीचे वाटेल. या दृष्टीने या िकरणातील अिप्रतम काव्यात्मशलैीचे दशगन म्हणून ‘नीलकुहरवणगन’ 
(पाने ३३ ते ३५) पाहता येईल. हे नुसते वणगन नाही. ही प्रनळाईची ितीती आहे. म्हणून, “ते पाणी म्हणजे 
साक्षात प्रवतळलेला प्रनळा िकाश होता. िकाशाचे पाणी झाले होते!”(पान ३४) अशी ितीप्रतदशगक 
िप्रतमादशी भािाशलैी येते आप्रण हा ‘िवासानुभव’ साक्षात्कारी आध्याग्त्मक पातळीवर पोहोचतो. त्याची 
ितीती ज्ञानदेवानंी वर्मणलेल्या प्रनळ्या कृष्ट्णरूपाशी– कोटीचदं्र िकाशाशी–आपले नाते सागंते– “त्या 
प्रनळाईने सगळ्यानंाच एका अलौप्रकक आनंदाने प्रभजवनू सचब केले होते. आता मार्थ्यावरच्या प्रनळ्या 
आकाशाला मी मोठ्या अप्रभमानाने सागंतो की, तुझ्या प्रनळाईचा अथग सागंणाऱ्या त्या नीलकुहरातल्या 
पाण्याला मी भेटून आलो आहे!”(पान ३५) अशी ितीती पु. ल. देशपाडें घडप्रवतात. यात प्रनसगाशी 
एकजीव होणाऱ्या त्याचं्यामधल्या कवीचे दशगन घडावे. यातच त्याचं्या आध्याग्त्मक सपडाचे दशगनही घडावे. 
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या िकरणातील इटलीची घडण, भािेची अडचण, सोरोंटोचा प्रकनारा व कािीवणगन ही वणगने खास उतरली 
आहेत. 
 

‘फ्लोरेन्स आप्रण आद्य शंकराचायग’ या िकरणात, पु. ल. देशपाडें याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचा 
आध्याग्त्मक पैलू खास व्यक्त झाला आहे. या दृष्टीने डॉ. गास्तोने उगुप्रच्चओनी या शंकराचायांचे भक्त 
असलेल्या, मानसशास्वेत्त्या डॉक्टरमजकुराचंी भेट खास लक्षणीय आहे. यातूंन अध्यात्मवादी भारतभक्त 
डॉक्टराचें व्यग्क्तप्रचत्र जसे साकारते, तसेच श्री. पु. ल. देशपाडें याचें. यापूवीच्या िवासवणगनातून असे पु. 
ल. देशपाडें फार कमी आढळतात. त्याबरोबरच िारंभीचे फ्लोरेन्सचे वणगन, भािा व माणूस याचें नाते (पान 
३८), चचेस व ऑगगन तसेच घुमटाचे वणगन त्याचं्या कलाप्रिय व रप्रसक मनाचे दशगन घडवनू जाईल. 
अिप्रतम स्थळवणगनाचीपावती प्रमळेल. 
 

‘एक बेपत्ता देश’ हे िकरण न्ययूॉकग सारख्या प्रवराटनगरीचे, पयायाने अमेप्ररकेचे, आजचे 
िाप्रतप्रनप्रधक दशगन घडप्रवते, असे म्हटल्यास वावगे ठरत नाही. िारंभी हव्या असलेल्या घराचा पत्ता 
शोधणारे पु. ल. देशपाडें एक गागंरलेले िवासी म्हणून लक्षात यावेत. परंतु त्यामुळेच या प्रवराट नगरीतील 
म्हाताऱ्या माणसाचें जीवन प्रकती धोक्यात असते, याची ितीती ते घडवनू जातात. ‘एक बेपत्ता देश’ या 
शीिगकातच पुढारलेल्या अमेप्ररकेची शोकाग्त्मका सूप्रचत होते. या शहरातील आजची गुन्हेगारी, टीन 
एजसगचे उद ध्वस्त होऊ पाहणारे जीवन, समसलगी संभोगाची वाढती आवड, ढासळणारी कुटंुबसंस्था, गौर 
बरैालयाचंी उतारपेठ झालेले न्ययूॉकग  अप्रधक जाणवते आप्रण रोज काही नवे, प्रनराळे हवे असण्याच्या 
तृष्ट्णेतून हे राष्ट्र केवढी भयानक दुःखे ओढवनू घेते आहे याचे प्रचत्र प्रमळते. पु. ल. देशपाडें याचें सूक्ष्म 
प्रनरीक्षण इथे कसोटीला उतरले आहे असे म्हणता येते. या दृष्टीने अमेप्ररकन लोक, त्याचंी भोगलालसा, 
काळे-गोरे भेद, खून, मारामाऱ्या, दरोडेखोरी याचें सूचक प्रचत्रण हा या िकरणाचा खास प्रवशिे मानता 
येईल. अमेप्ररकेत ‘मरणे’ ही कसे महाग, कष्टदायक, अप्रतखचाचे होऊन बसले आहे याचे उदाहरण 
ऑप्रफसमधल्या प्रमत्राच्या ित्यक्ष आईच्या फ्युनरलला न जाण्याच्या उदाहरणाने प्रचप्रत्रत झाले आहे, ते 
लक्षणीय ठरेल. या उद ध्वस्त होऊ पाहणाऱ्या न्ययूॉकग च्या सूचक प्रचत्रणाला एका शोकाग्त्मकेचा घाट िाप्त 
होऊ पाहतो, असे म्हणता येईल. अमेप्ररकन जीवनाची दुसरी काळी बाजूच यात िामुख्याने प्रचप्रत्रत होते. 
त्यामुळे इथे वेगळ्या, पत्ता हरवलेल्या अमेप्ररकेचा पत्ता रप्रसकाला बरोबर सापडतो असे म्हणता येईल. श्री. 
गंगाधर गाडगीळ, िा. काणेकर यानंी रंगप्रवलेली उद्यमशील अमेप्ररका वेगळी आप्रण ‘पु. लं.’नी रंगवलेली 
ही आजची िाप्रतप्रनप्रधक अमेप्ररका वेगळी. 
 

याहून ‘प्रमस्टर सान्फ्राग्न्सस्को’मध्ये पु. ल. देशपाडें एक रप्रसक म्हणून अप्रधक जाणवतात आप्रण या 
शहरात पूवग-पप्रिम संस्कृतीत वाढलेले, नाना देशातंले लोक कसे गुण्यागोसवदाने राहतात याचे दशगन 
घडप्रवतात. इथली वैष्ट्णवी वृत्ती त्यानंी कटाक्षाने प्रटपली आहे आप्रण आपली रप्रसली वृत्ती दाखप्रवली आहे. 
इथला रसरसता प्रनसगग, तशी इथली माणसे यांचे दशगन घडप्रवण्यात पु. ल. यशस्वी झाले आहेत. या 
शहरात सारखे चालत राहावेसे वाटते असे म्हणणारे पु. ल. एक जाप्रतवंत रप्रसक असल्याची साक्ष पटते. 
इथले आइस्क्रीम, इथली स्टॅनफडग, बकग लेसारखी प्रवद्यापीठे पाहणे, हाही एक खास अनुभव आहे. बकग ले 
प्रवद्यापीठात दहाबारा नोबल पाप्ररतोप्रिके घेतलेले िाध्यापक प्रवनम्र होऊन प्रवद्यादान करतात, हाही त्या 
अनुभवाचा एक गप्रहरा पैलू मानावा लागेल. ही द्राक्षभूमी एक यक्षभमूी कशी ठरतेयाचे हे खास प्रचत्रण 
मानता येईल. 
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‘हंगेरी– माझा नवा स्नेही’ हे िकरणही खास कलात्मक उतरले आहे. या देशाचा ित्यय नोंदताना, 
“...एखादा सुंदर कप्रवतासंग्रह वाचीत जावे तसा मी हंगेरी वाचीत जात होतो. अनोळखी, रंगीत, 
आनंददायी अनुभतूींनी भरलेले एक एक पान असावे तसा एकेक प्रदवस...” (पान १९१), असे प्रजवाभावाचे 
मैत्र जमप्रवणारा हंगेरी हा उमदा देश पु. ल. देशपाडें यानंी मोठ्या रप्रसकतेने उभा केला आहे. यातील पु. 
लं. ची स्थलवणगनशलैी व व्यग्क्तप्रचत्रणकौशल्य खास लक्षणीय मानता येईल. प्रम. अ ॅण्ड्रय,ू गेझाकाका, 
घरमालक गाल व त्याचे कुटंुब, कमलादेवी चट्टोपाध्याय याचंी या लेखातील शब्दप्रचते्र सहज साकारत 
गेली आहेत. ती व्यग्क्तप्रचत्रणकौशल्याचा नमुना म्हणून सागंता येतील. हंगेरीचा प्रकल्ला, तेथील 
सरोवराकाठी असलेला टागोराचंा पुतळा, इत्यादी स्थळाचं्या िप्रतमा स्थलवणगनाचा मासला म्हणून सागंता 
येतील. यात त्याचंी टागोरभक्ती, रप्रसकता इत्यादींचे दशगन घडावे. तसेच, हजारो लोकगीताचं्या 
ध्वप्रनमुप्रद्रका ऐकून हंगेरी हा मूळ धनगराचंा देश कसा आहे, याचे प्रचत्र रप्रसकमनावर उमटते आप्रण पु. लं. 
ची दृष्टी ही पाढंरपेशा वगावरून सवगसामान्य माणसाकडे कशी वळते आहे हे कळते. येथील सगंीत, नाटक 
यातूंनही या जीवनाची ितीती ते घडवतात. या दृष्टीने ‘फेरेन्त्स अ ॅकेडमी ऑफ म्यपू्रझक’चे प्रचत्र रप्रसकाच्या 
प्रनप्रित लक्षात राहील. 
 

‘उदंड जाहले पाणी’–एखाद्या देशाच्या ित्ययात िामुख्याने एखादी गोष्ट प्रफरस्त्या लेखकाच्या 
मनावर सारखी व सातत्याने ठसून जाते. या िकरणात इंललंड व अमेप्ररकेला असे झालेले ‘पाण्याचे दशगन’ 
रंगप्रवण्यात पु. ल. देशपाडें याचें हे िकरण िामुख्याने आधारलेले आहे. पािात्त्य राष्ट्रानंी जपलेली ही 
जलसंपत्ती वणगन करण्यातला आनंद व ‘पाहण्या’तला आनंद इथे पु. ल. देशपाडें वणगन करतात आप्रण 
त्याबरोबर आपण आपल्या धमात व संस्कृतीत पाण्याला माहात्म्य प्रदले तरी आज उपयुक्ततावादी दृष्टीमुळे 
‘प्रगरसप्पा’सारखी सौंदयगस्थळे कशी उद ध्वस्त करून टाकली आहेत याचे सचतन येते. पु. लं. ची 
प्रनसगगभक्ती इथे जशी प्रदसते, तसे सचतनशील व्यग्क्तमत्त्वही ित्ययाला येते. “या खेपेची माझी पप्रिमयात्रा 
पाण्याच्या नाना िकारच्या लीलाचें दशगन घेतच झाली. खुद्द पजगन्यराजानेही आपले प्रवलक्षण नृत्य 
दाखप्रवले...” (पान १९८) या वाक्यात एका कवीचीच प्रनसगग-ओढ व्यक्त होईल. ‘रोमचा पाऊस’, 
‘ग्स्वत्झलंड म्हणजे भलूोकीचे नंदनवन’, ‘पाणी पाहून सचतन’, ‘नायगारा’, ‘थाउजंड आयलंडस्’, 
‘कायगरसाहेब’, ‘पाण्यावरची सकग स’, ‘जलधाराचंी अद भतु नृत्यलीला’ अशा वणगनातूंन पु. लं. नी 
आपल्यामधील कवीचे, प्रनसगगभक्ताचे, शलैीकार लेखकाचे प्रतथल्या िदेशासप्रहत दशगन घडप्रवले आहे. 
 

साराशं, ‘जावे त्याचं्या देशा’ या िवासवणगनात पु. ल. देशपाडें याचं्या प्रनसगगभक्तीचे, वैष्ट्णवीवृत्तीचे, 
आध्याग्त्मक सपडाचे खास दशगन घडते आप्रण त्याबरोबरच अमेप्ररका, रोम, इटली, व्हेप्रनस, फ्लेरेन्स, 
नायगारा, हंगेरी, सान्फ्राग्न्सस्को इत्यादी स्थले व देश यांचेही सहज दशगन होऊन जाते. इथला िदेश आप्रण 
पु. ल. देशपाडें इतके एकजीव होऊन गेले आहेत की, त्यांचे वेगवेगळे दशगन घडप्रवणे अवघड होते. 
 

तसेच, वाङ मयीन रूपाच्या दृष्टीने एक सलग, दीघग लेखरूप िवासपर वाङ मयीन कलाकृती, 
असेच ‘जावे त्याचं्या देशा’ या गं्रथाचे रूप आहे. प्रशवाय, यातील ित्येक लेखही वेगळी आकारबद्ध िवासपर 
कलाकृती वाटेल, असा उतरला आहे. 
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एक र्ोर प्रवासवर्णिकार 
 

‘वंगप्रचते्र’ या िवासपर कलाकृतीिमाणेच ‘जावे त्याचं्या देशा’ ही एक िदीघग लेखरूप सलग अशी 
िवासपर साप्रहत्यकृती आहे. या दोन्ही िवासपर साप्रहग्त्यक कलाकृतींतून पु. ल. देशपाडें याचं्या िगल्भ, 
सचतनशील शलैीचे जसे दशगन होते, तसेच प्रवकासशील व्यग्क्तमत्त्वाचे. हे व्यग्क्तमत्त्व अप्रधकाप्रधक 
प्रवश्वात्मक होत चालल्याचा व प्रनसगाशी एकजीव होत असल्याचा ित्यय वाचकाला येत राहील. 
मराठीमध्ये िवासवणगन हा एक समृद्ध व िगल्भ वाङ मयिकार बनप्रवण्यात श्री. पु. ल. देशपाडें याचंा 
ससहाचा वाटा आहे. त्याचंी ‘अपूवाई’ हा िवासवणगनपर साप्रहत्यकृतींचा एक मानदंड ठरतो. त्यािमाणेच, 
‘पूवगरंग’, ‘वंगप्रचते्र’ व ‘जावे त्याचं्या देशा’ ह्ा प्रतन्ही िवासपर साप्रहत्यकृतींनी िवासवणगनकार म्हणून त्यांचे 
स्थान अव्वल दजाचे ठरते. ही चारही िवासवणगने म्हणजे नुसती माप्रहतीपर इप्रतहास, भगूोल सागंणारी 
िवासवणगने नाहीत. त्यात माप्रहती असूनही माप्रहती नाही असे म्हणता येईल. पु. लं. च्या व्यग्क्तमत्त्वात 
इथले पाप्रहलेले िदेश, त्याचंा इप्रतहास, भगूोल, संस्कृती, प्रनसगग इत्यादी मुरून त्याला एक वेगळेच रूप 
िाप्त होते. म्हणून ‘प्रमस्टर सान्फ्राग्न्सस्को’ सकवा ‘हंगेरी–माझा नवा स्नेही’ होतो. महाराष्ट्र-सारस्वतात 
िवासवणगन हा एक समथग असा लप्रलतवाङ मयिकार होतो तो पु. ल. देशपाडें याचं्यासारख्या थोर 
िप्रतभाशाली समृद्ध व्यग्क्तमत्त्वाच्या लेखकाने हाताळल्यामुळेच. मराठीतील िवासवणगन या 
वाङ मयिकारावर पु. ल. देशपाडें यानंी आपली ‘खास’ मुद्रा उमटवली आहे, ती या चार िवासपर 
कलाकृतींमुळेच. म्हणूनच िवासवणगनकार म्हणून त्याचें स्थान गौरवाचे मानावे लागते. ‘तोकोनोमा’नंतर या 
कालखंडात ‘वंगप्रचते्र’ व ‘जावे त्याचं्या देशा’ इतकी दुसरी िप्रतभाशाली रचना सापडत नाही, असे प्रवधान 
केल्यास फारसे वावगे ठरत नाही. म्हणून याकालखंडाचे ते पप्रहले मानकरी मानावे लागतात. “...िप्रतभेचे 
थोर देणे लाभलेल्या एखाद्या साप्रहत्यकाराने ह्ातून शब्दाचंी प्रकतीतरी मोठी प्रशल्पे उभी केली असती, ती 
ताकद माझ्यात नाही याची मला जाणीव आहे. हा माझा प्रवनय वगैरे नाही.”असे िारंभी त्यानंी म्हटले आहे. 
थोर िप्रतभा आप्रण समृद्ध व्यग्क्तमत्त्व याचंा अपूवग प्रवलास त्याचं्या िवासवणगनात जसा पाहावयाला सापडतो, 
तसा अन्यत्र या कालखंडात तरी अभावानेच पाहता येतो हे सत्य आहे. म्हणूनच वरील प्रवधानात त्याचं्या 
प्रवनयाचे साक्षात दशगनच घडते असे म्हणता येईल. पु. ल. देशपाडें हे मराठीचे एक थोर िवासवणगनकार 
आहेत, असे प्रनप्रित प्रवधान करता येते. 
 
‘उर्व’ : एक पनरचय 
 

मराठीचे दुसरे एक महत्त्वाचे व थोर िवासवणगनकार रा. प्रभ. जोशी याचंी ‘उथव’ (१९७८) ही एक 
छोटी लेखरूप िवासवणगनपर साप्रहत्यकृती आहे. या कालखंडात ती एक महत्त्वाची कलाकृती मानावी 
लागेल. ‘वाटचाल’, ‘मजल दरमजल’ िमाणे त्याचंी ही प्रतसरी िवासपर साप्रहत्यकृती होय. जुन्या 
लेखकापैंकी िा. काणेकराचंा पप्ररचय उपरोक्त प्रववेचनात आला आहेच. त्याचं्यािमाणे जुन्या मान्यवर 
िवासलेखकातं, िा. रा. प्रभ. जोशीही आजतागायत सातत्याने व मनःपूवगक िवासलेखन करणारे 
िवासलेखक आहेत. ‘उथव’मध्ये इ. स. १९६० पासून १९७७ पयंत प्रलप्रहलेले व िथम प्रवप्रवध 
प्रनयतकाप्रलकातूंन िकाप्रशत झालेले एकोणीस लेख समाप्रवष्ट करण्यात आले आहेत. यावरून यातंील 
काही लेखाचंी िेरणा प्रनयतकाप्रलकाचंी आहे असे अनुमान करता येईल. परतु, िा. रा. प्रभ. जोशी याचंी 
िवासलेखनाची पद्धत संथ, त्याचं्या स्वतःच्या गतीने जाणारी आहे. ती िामुख्याने स्थलप्रवशिे–अप्रवशिे 
यासंाठीही असते. त्यामुळे िवासलेखन हे एखाद्या स्थळासाठी, व्रतस्थतेने केलेले लेखन असे त्याला 
स्वरूप येते आप्रण गोव्यासारख्या िदेशासाठी अनेक फेऱ्या होतात. ‘प्रबसबकासाठी’, ‘मश्तु ओप्रब्रगाद’, ‘एक 
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आठवण आडबाजूची’ हे ‘उथव’मधील तीन लेख, तीन स्थलप्रवशिे घेऊन येणाऱ्या गोव्याच्या 
िवासानुभवावंर साकार होतात. 
 

‘उथव’ मधील िवास हा भारतीय िवास आहे. िामुख्याने तो पायी िवास आहे. हा िवास व 
त्यातील िदेश कन्याकुमारीपासून काश्मीर–गोव्यापयंतचा आहे. िा. रा. प्रभ. जोशींना परदेशिवासयोग 
योलय वेळी यायला हवा होता, असे सहज वाटून जाते. त्यामुळे तरी त्याचं्या एखाद्या सलग लेखरूप, िदीघग 
कलाकृतीचा अवतार पाहायला प्रमळाला असता असे वाटते. कारण नव्याने भेटलेले िचडं देश िचडं 
अनुभव देते झाले असते सकवा नसते, हे कळणे शक्य होते. आप्रण त्यामुळे छो्ा लेखरूप 
िवासवणगनाऐवजी काही वेगळा ‘घाट’ प्रनमाण झाला असताका, हे पाहता आले असते. 
 
‘उर्वचे अंतरंग’ 
 

‘उथव’ मधील ‘एक रस्ता एक रात्र’ या पप्रहल्या लेखात अनेक विांपूवीचे मुंबई–ठाणे पप्ररसराचे 
प्रचत्र िभावी झाले आहे. यात जुन्या मुंबईतील ‘प्रगरगाव ते ठाणे’ असापायी िवास प्रचप्रत्रत होतो. आप्रण 
लेखकाच्या प्रफरस्त्या मनोवृत्तीवर चागंला िकाश पडतो. त्याचा प्रमत्रही एक त्याचं्यासारखाच िवासवेडा 
आहे हे कळते. त्याचे प्रचत्र छान साकार होत जाते. मुंबईतल्या मुंबई पप्ररसरात प्रफरणे हाही एक रोचक 
अनुभव होतो हे इथे कळते. या लेखाला कथेचे स्वरूप आले आहे, असे प्रनवेदनशलैीवरून सहज वाटून 
जाईल. यात जुन्या मुंबईची घडण, प्रवक्रोळीच्या जंगलात प्रशरण्यापूवी पहाटेपयंत पोप्रलसचौकीवर अडकून 
पडण्याचा खासा अनुभव प्रचप्रत्रत झाल्याने व या अनुभवाला खास रा. प्रभ. जोशींच्या भािाशलैीने शब्दापं्रकत 
केल्याने एक स्वतंत्र िवासलेख म्हणूनही लक्षणीय आहे. याची सरसता, लेखकाची अप्रलप्त वृत्ती, 
प्रफरस्तेपणाची जुनी खोड यांवर चागंलाच िकाश पडला आहे. 
 

यािमाणेच ‘एक बसस्टॉप’ हा दुसरा िवासलेख या गं्रथाची सरसता व वेगळेपणा दाखप्रवणारा 
आहे. एखादे प्रवस्मृत स्थल रा. प्रभ. जोशी याचं्या मनात कसे रुतून बसते. आप्रण त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाच्या 
मुशीतून काही वेगळेच प्रवलोभनीय रूप घेऊन अवतरते याचा हा लेख म्हणजे नमुना ठरावा. मुंबईला 
महालक्ष्मीवरून वरळीकडे येताना जो हाजीअल्ली नाक्यावरील ‘बसस्टॉप’ आहे– तो एरवी सामान्य 
माणसाच्या दृष्टीने एक बसस्टॉपच ठरतो. पण िप्रतभावान िवासलेखकाच्या दृष्टीने तो प्रकती सुंदर असू 
शकतो, याचे उदाहरण इथे प्रमळावे. हाजीअल्लीचा नाका, महालक्ष्मीचा पप्ररसर व तेथील वरळी 
नाक्यावरच्या िदेशप्रवशिेावंर हा लेख आधाप्ररत आहे. हाजीअल्लीच्या दलयाबद्दलच्या दंतकथा, प्रतथून 
जाणवणारा खासा समुद्रित्यय, प्रतथे प्रनमाण झालेले पार्मथव व अपार्मथव सौंदयग इथे शब्दापं्रकत करण्यात रा. 
प्रभ. जोशी कमालीचे यशस्वी ठरतात. इथल्या गलपक्ष्याचें वणगन व सागरसौंदयाची ितीती रप्रसकाला 
केव्हाही यावी. 
 

‘प्रजथे उथव येतो’ ते महाड, प्रतथली नामवंत माणसे, महाडची उंच ओ्ाचंी घरे ही प्रनसगाचीच 
कशी प्रकमया आहे, याचे ित्ययकारी प्रचत्रण लेखकाने साधलेले आहे. ‘उथव’ हे पुराच्या पाण्याला लोकानंी 
प्रदलेले लोकभािेतील नाव या पुस्तकाला देऊन िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी ‘महाड’ मराठी साप्रहत्यात 
प्रचरंजीव केले आहे, असे म्हणता येईल. पण या महाडचा आत्मा इथल्या जवळच्या मुंबईने घडप्रवण्याऐवजी 
तो पुण्याने घडप्रवला आहे हे वैप्रशष्ट्् त्यानंी स्मरणपूवगक नोंदल्याची साक्ष प्रमळते. 
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‘मेघमेदुर प्रदल्ली’ मध्ये प्रदल्लीचा पाऊस व पावसातील प्रदल्ली प्रचप्रत्रत होते. तर मदु्दाम पावसात 
पाप्रहलेले महाबळेश्वराचे प्रभजरे व हसरे प्रचत्र, एका वेगळ्या महाबळेश्वराचे प्रचत्र म्हणून रप्रसकाच्या लक्षात 
यावे. हा पावसाळा अंगावर घेत महाबळेश्वराचा िवास करणारा लेखकही. 
 

‘प्रत्रपुर’, ‘तत प्रचत्तपावन के्षत्रम्’ यात िामुख्याने मुरूड, गुहागर, बाणकोट, वेळास, केळशी इत्यादी 
पप्ररसराचे प्रचत्र साकार होते. ही कोकणस्थ ब्राह्मणाचंी मूळ भमूी व त्याबरोबरच त्याचें कतृगत्व, कोकणी 
वृत्ती, तेथील सौंदयग याचें थोडक्यात दशगन घडप्रवण्यात रा. प्रभ. जोशी यशस्वी होतात. या दृष्टीने कोकणी 
माणसाचा गावाचा ओढा, आप्रतर्थ्यशीलता, बलैाचंी झुंज खास लक्षणीय ठरावीत. श्री. जोशी याचंा 
कोकणाबद्दलचा ओढा, रप्रसकता, िवास करण्याची प्रजद्द, सूक्ष्म प्रनरीक्षण ही खास लक्षात यावीत. 
 

‘तेप्पा देखून जा’ या िवासलेखात िामुख्याने म्हैसूरचा दसरा, तेथील म्हैसूरिदेश, राजा याचें 
ित्ययकारी प्रचत्र उतरले आहे. िवासात भेटलेल्या बाईची राजभक्ती, चामुंडी टेकडीवरून घडणारे 
म्हैसूरदशगन, गोमतेश्वराचा पुतळा, बलूैर पप्ररसर ही वणगने लक्षणीय उतरली आहेत. 
 

‘ते ऋप्रद्धपूर देप्रखले– पुनरप्रप’ या िवासलेखात, नव्या सुधारलेल्या, नव्याने बाधूंन काढलेल्या 
ऋप्रद्धपुराचे वणगन येते. ते आता सहदंूचे के्षत्र झाल्याचा ित्यय नोंदला आहे. हा फारसा यशस्वी लेख आहे, 
असे म्हणता येत नाही. ‘प्रहरव्या आठवणी’, ‘कापं्रतमत स्वगगखण्डम्’ हे लेख केरळ, प्रत्रवेंद्रम्, कोचीन 
पप्ररसराचे प्रचत्र रेखाटतात. पण लेखकाचे लक्ष माप्रहतीवर अप्रधक कें प्रद्रत झाले आहे. ‘कन्याकुमारी’चे 
लक्षणीय शब्दप्रचत्र सोडल्यास हे लेख यशस्वी िवासलेख आहेत असे रप्रसकाला म्हणता येणार नाही. 
 

‘पावगतीचे क्रीडागंण’ या लेखात काश्मीरचा पप्ररसर प्रचप्रत्रत झाला आहे. िारंभीच्या काश्मीर 
िदेशाच्या प्रनर्ममतीच्या दंतकथानंी हा लेख सरस व लक्षणीय ठरतो. काश्मीरच्या जाप्रहरातीत प्रदसणाऱ्या 
सुंदर प्रस्याचंा आढळ लेखकाला होत नाही, असे प्रनरीक्षण लेखकाने नोंदप्रवले आहे. पण त्याहून काश्मीरचा 
मूळ इप्रतहास व त्याचे विानुविे सतत होत असलेले इस्लामीकरण हा या िकरणाचा लक्षणीय पैलू आहे. 
पधंरा विांत सय्यद महंमद मीर इत्यादींनी जे सहदू ब्राह्मण बाटवले, त्याचं्या जानव्याचे वजन सात मण 
भरले, अशी कथा ते नोंदतात. मुलाचंी मजुरी करण्याची पद्धत लेखकाच्या मनाला दुःख देणारी, पयायाने 
काश्मीरच्या भयावह दाप्ररद्र्याची व आर्मथक दुरवस्थेचे प्रचत्रण करणारी ठरते. त्यातून लेखकाचे सूक्ष्म 
प्रनरीक्षण व मानवतावादी दृष्टी सूप्रचत व्हावी. ‘वाराणस्या ंजननमरणम्’ या लेखात कालची व आजची काशी 
हे सहदंूचे पप्रवत्र के्षत्र व प्रतथला पप्ररसर प्रचप्रत्रतहोतो. ‘राडं’, ‘साडं’ व ‘प्रसढी’ ही काशीची जशी वैप्रशष्ट््,े 
तशी ‘लस्सी’ या लेखात लेखकाची ऐप्रतहाप्रसक दृष्टी सतत डोकावत राहते. 
 

‘प्रबसबकासाठी’, ‘मश्तु ओप्रब्रगाद’, ‘एक आठवण आडबाजूची’ हे गोमंतकावरील तीन लेख हा 
‘उथव’ चा एक प्रवशिे मानता येईल. परंतु रा. सभ. चा ‘कळस आप्रण कू्रस’ हा पूवगलेखच सरस आहे. एखाद्या 
नव्या अनुभवासाठी प्रफरत राहणे ठीक आहे, पण त्यासाठी लेखन करावेच असे नाही. ‘प्रबसबका’ हे 
गोव्याच्या खास खाद्यपदाथाचे नाव आहे. ‘मश्तु ओप्रब्रगाद’ हाही गोव्याच्या पूवीच्या पोतुगगालच्या राजवटीत 
आभारासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे. यात रप्रसक, प्रफरस्त्या, जुने वाडे पाहणाऱ्या रा. सभ. चे वेगळे 
दशगन होते. लोटली येथील उदास वाड्याचे प्रचत्र, उदास घरे व प्रनसगगप्रचते्र स्मरणीय उतरली आहेत. 
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श्री. रा. प्रभ. जोशी मद्याचा आस्वाद घेणारे व साप्रभि आहाराचा स्वाद घेऊ शकणारे गृहस्थ म्हणून 
वेगळे वाटतात. या लेखातही गोव्याच्या माप्रहतीवर त्याचें लक्ष अप्रधक कें द्रीभतू होते. 
 

‘मध्यरात्री वेगळ्या वाटेने’ हा लेख या सवग लेखातं एक सरस िवासपर लेख आहे. तो अनेक 
बाबतींत वेगळा आहे. ज्यािमाणे ‘वऱ्हाडात तीन पावले’ हा नामवंत िवासलेख ते एकावेळी प्रलहून जातात, 
तसा हा अनपेप्रक्षत रीतीने साधलेला लेख वाटतो. त्याचा वाणही एका कथेचा वाटतो. प्रदल्लीला तरुणपणी 
ित्यक्ष पाप्रहलेल्या वेश्याबाजाराचे प्रचत्र रेखाटणारे व वेश्येकडे जाण्याचे धाडस करणारे एक वेगळेच जोशी 
इथे पाहायला प्रमळतात. यात लेखक अप्रववाप्रहत असताना, त्याचं्या तरुणपणी प्रदल्लीचा चादंणीचौक आदी 
वेश्याबाजाराचा रात्रीचा िवास प्रचप्रत्रत झाला आहे. यात एक पापभीरू परंतु मानवी जीवनाचा अनोखा 
कोपरा न्याहाळून त्याचे प्रचत्र रेखाटणारा मध्यमवगीय जोशीबुवा व त्याचें तसेच प्रमत्र पाहायला सापडतात. 
मराठी िवासवणगनात असा अनुभव प्रचप्रत्रत होणे प्रवरळ. तेही भारतीय वेश्याचं्या संदभात. यात अप्रववाप्रहत 
जोशी मध्यमवगीय चष्ट्म्यातून त्या बाजाराचे, दलालाचें, तेथील वेश्याचें जे प्रचत्र रेखाटतात जे प्रनरागस 
मनाने रेखाटल्यामुळे त्याला एक वेगळी चव िाप्त झाली आहे. या लेखात त्याचंी रप्रसकता, िवासी वृत्ती, 
प्रभते्रपणा, नीप्रतमान स्वभाव चागंला व्यक्त झाला आहे. 
 
एक मूल्यमापि 
 

आमच्या मते, ‘वाटचाल’ व ‘मजल दरमजल’ या पातळीवरचीच ही एक िवासपर साप्रहग्त्यक 
कलाकृती आहे. यात क्रमच लावायचा तर ‘मजल दरमजल’ शे्रष्ठ ठरते. िवासप्रचत्रणाच्या दृष्टीने ‘उथव’ 
मधील िवास व्यापक भारतीय िदेशावर आधाप्ररत आहे. तरीही िा. जोशी याचं्या व्यग्क्तमत्त्वात व शलैीत 
फारसाप्रवकास झालेला आढळत नाही. या दृष्टीने ‘मातापुरा बीजे केले’ हा माहुरचे स्थलप्रवशिे सागंणारा 
लेख जुन्या शलैीचा वाटतो. तसेच ऋप्रद्धपूरवरचाही. त्या दृष्टीने ‘अंधारातून अंधारात’ सारख्या 
िवासलेखात सकवा पप्रहल्या तीन िवासलेखातं एक वेगळी चमक आहे. प्रवस्मृत झालेल्या खेड्यानंा, 
स्थलिदेशानंा रा. प्रभ. जोशी एक नवे रूप देताना प्रदसतात. ते मोहक वाटते. हे सवगच लेख वाचनीय असले 
तरी ‘मजल दरमजल’ मधील लेखाचंा िवासलेख म्हणून जो दजा आहे, तो ‘उथव’मधील सवगच लेखानंा 
येत नाही असे आम्हास वाटते. ‘एक रस्ता एक रात्र’, ‘एक बसस्टॉप’, ‘प्रजथे उथव येतो’, ‘पावगतीचे 
क्रीडागंण’, ‘वाराणस्या ं जननमरणम्’, ‘मध्यरात्री वेगळ्या वाटेने’, ‘अंधारातून अंधारात’ हे लेख अप्रधक 
कलात्मक उंची गाठणारे लेख आहेत. ‘उथव’चे यश याच लेखातूंन सामावले आहे. 
 
कािी िवे प्रवासलेखक 
 

या कालखंडात जे काही नवे िवासलेखक प्रनमाण झाले आहेत, त्यात िवासपर 
साप्रहत्यप्रनर्ममतीच्या दृष्टीने श्री. माधव गडकरी याचें िवासलेखन लक्षणीय ठरेल असे आम्हास वाटते. 
मुळात श्री. गडकरी हे लप्रलतलेखक, पण व्यवसाय पत्रकाराचा. गडकऱ्याचंा िवास हा एका पत्रकाराचा 
काही प्रवप्रशष्ट हेतूने झालेला िवास आहे. तो ‘असा हा महाराष्ट्र’च्या प्रनप्रमत्ताने अखंड महाराष्ट्र, तसेच 
कोकण, गोवा, बागंलादेश, युरोप, रप्रशया, जपान या देशांतून घडला आहे. आप्रण या िवासावर आधाप्ररत व 
िवासपर मानता येतील अशी पुढील पुस्तके मराठी वाङ मयात नावारूपाला आली आहेत : (१) ‘असा हा 
महाराष्ट्र’ –भाग १ (१९६५), (२) ‘असा हा महाराष्ट्र’ –भाग २ (१९६६), (३) ‘मुंबई ते मॉस्को व्हाया 
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लंडन’ (१९६९), (४) ‘सोनार बागंला’ (१९७२), (५) ‘असा हा गोमंतक’ (१९७४) आप्रण (६) ‘एक झलक 
पूवेची’ (१९७९) अशी त्याची िवासपर साप्रहत्यसंपदा आहे. 
 
‘असा िा मिाराष्र’ (भाग १ व २) 
 

या सवग िवासवणगनांचा एक प्रवशिे म्हणून असे म्हणता येईल की, ती एका रप्रसक पत्रकाराची 
िवासवणगने आहेत. श्री. गडकरी हे आजच्या महाराष्ट्राचे एक झुंजार पत्रकार आहेत. आचायग अरयाचें 
स्मरण देणारे, आपला उमदेपणा व झुंजारपणा दाखप्रवणारे गडकरी एक उमदे, तरुण पत्रकार वाटतात. 
म्हणून पत्रकाराच्या शलैीचे सवग गुणदोि त्याचं्या िवासवणगनात उतरले आहेत, असे म्हणता येईल. त्याचंा 
बराचसा िवास हा एका पत्रकाराचा िवास आहे. आप्रण यातूनच त्याचं्या ‘असा हा महाराष्ट्र’ (भाग १।२) या 
गं्रथाचंी प्रनर्ममती झाली आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे सहसंपादक असताना महाराष्ट्रभर प्रफरून 
स्वातंरयानंतरच्या महाराष्ट्राचेदशगन त्यांनी घेतले व नव्या प्रपढीला महाराष्ट्राच्या परंपरेचे, वैभवशील 
भतूकाळाचे, नव्या उमदया कतृगत्वाचे स्मरण करून देणारे स्फुटलेख त्यानंी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ मध्ये 
प्रलप्रहले. त्या गाजलेल्या स्फुटलेखाचें ‘असा हा महाराष्ट्र’ (भाग १ । २) या गं्रथात रूपातंर झाले आहे. श्री. 
पु. ल. देशपाडें यानंी त्याचं्या या लेखांना िस्तावना प्रलप्रहताना ‘महाराष्ट्र-संकीतगन’ असा जो शब्दियोग 
वापरला आहे, तो त्याचें स्वरूप बरोबर सागंतो. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ काराचंी िेरणा व गडकऱ्याचंी स्वतःची 
महाराष्ट्रभक्ती ही खास लक्षणीय वाटतात. त्यामुळेच या पुस्तकानंा एक संकीतगनाचे रूप आले आहे. हे 
छोटे लेखरूप संकीतगन आहे. लेखकाची महाराष्ट्रभक्ती, उमदेपणा, धाडस, रप्रसकता ही खास लक्षणीय 
ठरतात. एका प्रवप्रशष्ट हेतूने महाराष्ट्राचा नव्याने पप्ररचय करून द्यावा म्हणून झालेल्या िवासामुळे यातील 
अनुभवाला काही मयादा पडणे सहज शक्य आहे. परंतु या गं्रथाची सरसता रप्रसकाचें लक्ष वेधून घेईल यात 
शंका नाही. त्याला खऱ्याखुऱ्या िवासपर साप्रहत्यकृतीचे रूप येत नाही, तरीही एका प्रवप्रशष्ट दृप्रष्टकोणातून 
ती लक्षणीय ठरतात. महाराष्ट्राची सासं्कृप्रतक, राजकीय, व सामाप्रजक अग्स्मता जागृत ठेवण्याचे सामर्थ्यग 
यानंा प्रनप्रित आहे एवढे म्हटल्यास पुरे. 
 
‘असा िा गोमंतक’ 
 

हे गोव्यावरील स्वतः प्रफरून व अनेक विे वास्तव्य करून प्रलप्रहलेले पुस्तक आहे. गोमंतकाचे 
अप्रभजात प्रनसगगसौंदयग, िादेप्रशक अग्स्मता, तेथील इप्रतहास, कलावंत याचंी या पुस्तकावरून खूप चागंली 
ओळख होते. ‘असा हा महाराष्ट्र’ या गं्रथाची िेरणाच हे पुस्तक प्रलहायला कारणीभतू ठरली आहे. श्री. 
श्याम जोशी याचं्या प्रचत्रानंी या पुस्तकाची रंगत वाढली आहे असे म्हणता येईल. 
 

‘गोमंतका’ची माप्रहती रोचकपणे पुरप्रवणारे पुस्तक, असेच याचे स्वरूप आहे. स्थलवणगनाकडे 
अप्रधक झुकणारे वाटते. 
 
‘मंुबई ते मॉस्को व्िाया लंडि’ 
 

श्री. माधव गडकरी याचें हे एक महत्त्वाचे िवासवणगन आहे. याचे स्वरूप अप्रधक सलग व एकात्म 
वाटते. आप्रण यातील युरोप, रप्रशया येथील िवासप्रवियक अनुभवाचें प्रचत्रणच िभावी झाल्याने िवासपर 
साप्रहग्त्यक कलाकृतीचे रूप बऱ्याच पातळीवर येत राहते. इ. स. १९६५ मध्ये थॉम्पसन फाऊंडेशन, लंडन 
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येथील वृत्तपत्रव्यवसायाचे प्रशक्षण घेण्यासाठी ते पािात्त्य देशात जाऊन राप्रहले आहेत आप्रण मुंबई ते मॉस्को 
व्हाया लंडन असा िवासयोग साधला आहे. हा िवास एका पत्रकार साप्रहग्त्यकाचा िवास आहे. यातील 
बराच िवास हा प्रवमानाचा िवास आहे. मुक्कामातील िवास चागंल्या सुखसोयींनी युक्त असा आहे. एका 
मनस्वी, उमद्या, भारतीय पयायाने मराठी पत्रकाराचा हा िवास त्याचं्या रप्रसक वृत्तीने; प्रचप्रकत्सक नजरेने 
केलेला िवास वाटतो. आमच्या मते, त्याचं्या सवग िवासवणगनात हे िवासवणगन अप्रधक सरस आहे. या 
पुस्तकातील ‘आकाशातील झेप’, ‘जेव्हा वसंत फुलतो’, ‘बीटल्स व प्रबटप्रनक्स याचें धंुद जग’ अशा 
िकरणातूंन त्यांची रप्रसकता िकिाने जाणवेल. एकंदर िवासवणगन तर एका रप्रसक पत्रकाराचे वाटेलच. 
उमद्या व नवप्रवचाराचं्या पुरोगामी वृत्तीच्या गडकऱ्याचें दशगन ‘कोळशातून जन्मलेले कार्मडफ’, ‘बरांड 
रसेल–एक ओझरती भेट’ या िकरणातं अप्रधक घडेल. त्याचंा कलंदरपणा खाण्याप्रपण्यात, प्रफरण्यात 
जसा व्यक्त होतो, तसाच बीटल्स व प्रबटप्रनक्स याचं्या धंुद वणगनात व्यक्त होतो. साप्रहत्यभक्त गडकऱ्याचें 
दशगन त्यानंी अनेक कवींच्या ओळींनी साधलेल्या वणगनात घडेल. पत्रकाप्ररता हा गुण बरांड रसेलच्या 
भेटीत, ‘प्रब्रप्रटश वृत्तपत्राचें जग’, ‘प्रब्रप्रटश संसदेत’ यासंारख्या िकरणातूंन खास व्यक्त झालेला प्रदसेल. 
आमच्या मते, या सवगच गं्रथाला िवासवणगनपर अव्वल दजाच्या साप्रहग्त्यक कलाकृतीचे रूप येतेच असे 
नाही. तरीही उमद्या रप्रसक पत्रकार-लेखकाचे दशगन घडप्रवण्यात लेखक यशस्वी होतात. तसेच, इंललंड, 
रप्रशया, जमगनी यासंारख्या आघाडीवरील िगत देशाचें ममग हेरण्यात ते बरेच यशस्वी होतात. म्हणून ‘बेल्श 
कुटंुबातील एक संध्याकाळ’ ‘साऱ्याचें जीवन व्यापणारे टेलीग्व्हजन’, ‘प्रब्रटनमधील लोक आहेत तरी 
कसे?’, ‘दुभगंलेले बर्मलन’, ‘साम्यवाद्याचंी मक्का–मॉस्को’, ‘कु्रशवेची सनदा आप्रण ते न संपलेले पेन्शन’, 
‘अखेर ते चालणे व चरणेही संपले’ ही िकरणे खास गडकरी याचंी वाटतील आप्रण त्याचं्यामधील 
िवासलेखकाची साक्ष देतील. 
 
‘सोिार बांगला’ 
 

श्री. माधव गडकरी ‘गोमंतक’ पत्राचे संपादक असताना– “नव्याने स्वतंत्र झालेले, अनग्न्वत 
अत्याचारातूंन जन्मलेले, एक नवे राष्ट्र सूयगफुलासारखे नजरेसमोर झळकू लागले. बागेत नव्याने 
उमललेले फूल जसे उत्सुकतेने आपण पाहतो, तसे हे राष्ट्र पाहावे.”म्हणून आपल्या सहकाऱ्यांना घेऊन 
बागंलादेशला गेले आहेत. असा खास ियत्न करणारे ‘गोमंतक’ हे गोव्याचे एकमेव पत्र होय. त्यावरची 
‘गोमंतक’ची खास पुरवणी त्यानंी काढली आहे. “कोणत्याही राजकीय प्रवियाच्या अभ्यासकाला 
संदभासाठी हे पुस्तक ठेवावेसे वाटावे असा ियत्न केला आहे.”या गडकऱ्याचं्या प्रनवेदनात या िवासगं्रथाचा 
हेतू व्यक्त होतो. राजकीय आशयावरील हे िवासपर माप्रहती देणारे पुस्तक आहे, असे म्हणता येईल. यात 
मूळ बागंलादेशाचा इप्रतहास, त्याची प्रनर्ममती, सामाप्रजक ग्स्थती, राजकीय अंतरंग, आर्मथक जडण-घडण 
या सवांचा समावेश गडकरी यानंी केला आहे. शवेटी उपयोगी नकाश ेव इतर माप्रहतीपुरप्रवली आहे. त्यामुळे 
राजकीय आशयावरील एक िवासवृत्त अशा स्वरूपाचे हे पुस्तक वाटते. या कालखंडातील ‘हाजीपीर’ िा. 
ग. ि. िधान याचं्या िवासवृत्तासारखे हे एक िवासवृत्त मानता येईल. यात श्री. गडकरी याचंा धाडसी 
पत्रकार म्हणून पप्ररचय व्हावा. त्याचें धाडस, उमदेपणा व अभ्यासू वृत्ती खास लक्षणीय ठरतील. िारंभीची 
दुर्ममळ छायाप्रचते्र इप्रतहासाला पुढे काही मदत करणारी ठरतील. 
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‘एक झलक पूवेची’ 
 

नावािमाणेच पूवेच्या िवासाची एक झलक इथे वणगन केली आहे. ती िामुख्याने ‘जपान’चा िवास 
प्रचप्रत्रत करते. लेखक जपानमध्ये केवळ आठ प्रदवस राप्रहला आहे. पुढे हाँगकाँग, बकँॉकपयंत िवास करीत 
आला आहे. एकंदर बारा छो्ा िकरणाचें िवासवृत्त माप्रहतीच्या दृष्टीने उल्लेखनीय असले तरी त्याला 
कलाकृतीचे रूप िाप्त होते, असे म्हणता येत नाही. ‘जपानी माणसे’, ‘सगझाची जत्रा’, ‘आनंदनगरी 
टोप्रकओ’, ‘नयनमनोहर नारा’ अशा िकरणातूंन गडकऱ्याचें एक रप्रसक म्हणून दशगन होईल. 
िकरणक्रमाकं ७ ते १० ही पत्रकाराने प्रलप्रहलेली वाटतील. एकूण लेखकाचे लक्ष माप्रहतीवर कें प्रद्रत झालेले 
प्रदसते. 
 

साराशं, िवासवणगनाचं्या प्रनर्ममतीच्या संख्यात्मक दृष्टीने श्री. गडकरी हे जसे लक्षणीय 
िवासवणगनकार ठरतात तसे कलात्मक गुणाचं्या दृष्टीने ठरतील, असे म्हणता येत नाही. 
 
‘िे देश िी मार्से’ 
 

आपल्या अभ्यासाच्या सीमारेिेवरील ‘हे देश ही माणसे’ (१९६५) हे कै. शातंा धादंरफळे याचें 
युरोपच्या िवासावरील िवासवणगन खास लक्षणीय ठरू पाहते. पप्रहले म्हणजे लेप्रखका ‘लेखक’ वगैरे नाही. 
एक कतृगत्ववान, शालीन मराठी मुलीने आपल्या आई-वप्रडलानंा प्रनव्याज भािाशलैीत प्रलप्रहलेली ही पते्र 
आहेत. ती िवासपरच आहेत. हा िवास प्रतने आपल्या यजमानाबंरोबर साधलेला असून तो सुमारे एक 
विाचा आहे. ‘लेखक नसलेल्या लेप्रखके’चे हे िवासवणगन पत्ररूप िवासवणगनाचा एक नमुना ठरावा, 
इतक्या चागंल्या दजाचे हे िवासवणगन आहे. साप्रहत्याच्या दुप्रनयेत अनपेप्रक्षत रीतीने कुणाच्या हाती काय 
लागेल हे सागंता येत नाही; तसे इथे घडले आहे. लेप्रखकेच्या मृत्यनंूतर कॉग्न्टनेन्टलसारख्या िकाशनाने 
ही पते्र िकाप्रशत करण्यात आपली रप्रसकता व्यक्त केली आहे. िख्यात िवासवणगनकार पु. ल. देशपाडें 
याचं्या िस्तावनेचा लाभ घडण्याचा सुयोग इथे िाप्त झाल्याने या पुस्तकाच्या आगळेपणात भर पडते, असे 
म्हणता येईल. लेप्रखकेच्या प्रनमगळ व प्रनव्याज शलैीबद्दल िस्तावनेत प्रलप्रहताना, पु. लं. ना लक्ष्मीबाई प्रटळक 
व बप्रहणाबाई चौधरी यांचे स्मरण होते, यात या पुस्तकाची साप्रहग्त्यक महत्ता आली, असेम्हणता येईल. 
यात लेप्रखकेची रप्रसकता, भारतीय मन, प्रतची प्रनव्याज अनलंकृत भािा व कन्या, भप्रगनी, पत्नी या नात्यानंी 
युक्त असलेले एक व्यग्क्तमत्त्व सहज साकारत जाते. “हा पत्रसंग्रह म्हणजे भारतीय सुसंस्कारात 
वाढलेल्या स्ीच्या अंतरंगाच ंएक बोलकं प्रचत्र आहे...अजाणतेपणानं त्याचं्या हातून प्रनमाण झालेलं त्याचं्या 
जीवनातल्या एका कालखंडाच ं हे एक सुंदर पत्ररूप आत्मचप्ररत्र आहे.”या पु. ल. देशपाडें याचं्या 
अप्रभिायात या पुस्तकाचे सवग ममग रप्रसकाच्या ध्यानात येईल. 
 
‘िाजीपीर’ 
 

इ. स. १९६५ च्या २ ऑक्टोबरपासून तीन आठवडे श्री. प्रशरूभाऊ प्रलमये व िा. ग. ि. िधान भारत 
– पाक युद्धआघाडीवर वाताहर म्हणून गेले आहेत. ग. ि. िधान याचं्या या १९६६ सालच्या पुस्तकाची 
प्रनर्ममती तेथील वृतान्तातून घडली आहे. हा राजकीय िवासवृत्ताचं्या स्वरूपाचा अहवाल–‘भारताच्या 
अलौप्रकक यशोगाथेचा क्षणप्रचत्रसंग्रह’ – असेही याला रूप येईल. त्यावेळी पजंाब, जम्मू व काश्मीरमध्ये 
आघाडीवरील प्रवभागात प्रफरताना जे पाप्रहले, जे िकिाने जाणवले, भावले ते प्रटपण्यात लेखक यशस्वी 
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होताना प्रदसतील. याबाबत लेखक म्हणतात, “तात्काप्रलकाचे अवलोकन करताना मानवी मनाच्या अक्षय 
भावना दशगप्रवणारे क्षण प्रटपण्याचा मी ियत्न केला. अनेक व्यक्ती, दृश्ये, घटना आप्रण संभािणे मला 
अप्रवस्मरणीय वाटली. मला लुब्ध करणाऱ्या या गोष्टी वाचकानंा सागंाव्या हाच या प्रनवेदनाचा हेतू.”हा हेतू 
बऱ्याच अंशी सफल झाला आहे, असे म्हणता येईल. हा एक िकारचा राजकीय वृत्तान्त आहे. कलाकृती 
नव्हे. यात खुद्द लेखकाची भारतभक्ती, जवानाचंी राष्ट्रसेवा, पजंाबचे युद्धातील कतृगत्व, आपल्या शूर 
जवानाचंी यशोगाथा, शत्रुत्वातही घडणारे माणुसकीचे दशगन, जम्मूतील राजकारणाचे रंग, प्रनवाप्रसत 
छावण्याचंी उदास, करुणरम्य प्रचते्र, मे. दत्ता रॉय सारख्या सैप्रनकी अप्रधकाऱ्यांची शब्दप्रचते्र, काश्मीरमधील 
राजकीय रंग व्यक्त झाल्याने हा अहवाल वाचनीय होतो, असे म्हणता येईल. 
 
‘बारा गावचं पार्ी’ 
 

कवी िा. वसंत बापट याचें ‘बारा गावच ंपाणी’ (१९६६) हे अखंड भारतभ्रमंतीवर आधाप्ररत असे हे 
िवासवणगन आहे. याचे रूप छोटे छोटे लेख एकत्र जोडून तयार झाले आहे. श्री. बापट याचंा हा सुमारे 
छत्तीसहजार मलैाचंा मोटारचा व पायी िवास आहे. त्याबद्दल बापट म्हणतात, “१९६३ मध्ये आंतरभारती 
प्रवश्वस्तप्रनधीने मला एक विाची िवासवृत्ती प्रदली. या काळात मी भारताचा िवास करावा अशी अपेक्षा 
होती. त्याबद्दल प्रलप्रहलेल्या पत्रात प्रवश्वस्तिमुखानंी आपलाहेतू स्वच्छ प्रलप्रहला होता : See and dream. 
मी तेच केले. त्यातूनच प्रनमाण झालेले हे लप्रलत...”या िवासाला राष्ट्रसेवा दलाने प्रदलेली गाडी, कॅमेरा, 
टेपरेकॉडगरसारखी साधने व श्री. लीलाधर हेगडे याचं्यासारख्या सुप्रवद्य प्रमत्राबरोबर केलेला हा िवास आहे. 
या कायासाठी गोव्याचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री श्री. दयानंद बादंोडकर याचंीही मोठी मदत झाली आहे. “परत 
आल्यावर मी जे लेखन केले, त्यातील नगरकौतुकाचे लेख या पुस्तकात एकत्र येत आहेत.”या लेखातील 
पप्रहला लेख ‘साधना’ या साप्ताप्रहकात व इतर रप्रववारच्या ‘लोकसत्त’ेत िकाप्रशत झालेले आहेत. 
 

या पुस्तकाच्या ‘बारा गावच ं पाणी’ या शवेटच्या लेखात शवेटच्या पानावर श्री. बापटाचंा 
िवासप्रवियक दृप्रष्टकोण व्यक्त होतो व त्याचंी लेखनाबद्दलची भपू्रमकाही व्यक्त होते. िवासाकडे बापट 
स्वच्छंदतावादी भपू्रमकेतून पाहतात. िवासाने आनंद प्रमळतो. मुशाफरीने माणूस माणसाळतो. प्रजकडे जावे 
प्रतकडे त्याला भावंडे प्रदसतात– अशी वैष्ट्णवी वृत्तीची भपू्रमका व्यक्त होते. आमच्या मते, िा. बापटाचंी दृष्टी 
ही िामुख्याने ज्या ज्या स्थळी ते प्रफरले आहेत, त्या स्थळावर व िदेशावर अप्रधक कें द्रीभतू झाली आहे. 
त्यामानाने त्यांनी म्हटले तरी ती माणसावंर कमी आहे. हा िदेश म्हणजे त्याचा नुसता इप्रतहास सकवा 
भगूोल नव्हे, त्याचे सवगस्व अनेक घटकातं, प्रतथल्या प्रनसगात, माणसातं, झाडाफुलातं सवग प्रठकाणी 
जाणवत असते. या लेखाचं्या वाचनानंतर, रप्रसकाच्या मनावर केवळ स्थलमाहात्म्याचा िभावच अप्रधक 
जाणवेल. म्हणून लेखक म्हणतो, ते ‘नगरकौतुकाचे हे लेख आहेत,’तेच खरे आहे. ‘स्थलवणगनाकडे 
झुकणारे एक िवासवणगन’ असे याचे स्वरूप आहे, असे म्हणता येईल. 
 
यातील ‘प्रदेश’ व बापट यांचे ‘व्यक्ततमत्त्व’ 
 

यात एकंदर जो िदेश प्रचप्रत्रत होतो, त्यात ‘शवेटी भेटलेले पप्रहले गाव- पहलगाम (काश्मीर), 
‘मनाली–माझी लाडकी’ हे प्रहमालयाच्या कुशीतील प्रनसगगसुंदर गाव, पजंाबची नवी राजधानी–‘करकरीत 
कोरे चपं्रदगड’, ‘पहाडाचंी देखणी राणी–दार्मजसलग’ आसाम, आसामची राजधानी ‘सोलाँग प्रशलाँग’, 
अरसवदाचंी ‘कॉकटेल पाँडेचरी’, ‘रामेश्वरा तू कोठे रे गेलास’ – मधील रामेश्वर पप्ररसर, ‘कन्याकुमारी’, 
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‘भतुाटकीचा माडंव’ – माडंवगड पप्ररसर, ‘उदे उदे उदेपूर’, ‘जनानी जयपूर’, ‘सौंदयगतीथग कोणाकग ’ आप्रण 
ऐशी काशी नगरीची कहाणी’ अशी भारतातील महत्त्वाची सौंदयगस्थळे व गावे बापट प्रफरले आहेत. शवेटच्या 
लेखात–‘बारा गावच ंपाणी’ मध्ये, ही सवग गावे प्रफरत आपण कसा िवास केला याचे प्रचत्र रेखाटतात. ही 
सवग स्थळे, त्याचं्या इप्रतहास व भगूोलरचनेसप्रहत बापट उभी करू पाहतात. यात त्याचंी रप्रसकदृष्टी व 
उपमासौंदयाने युक्त अशी भािाशलैी जाणवते. परंतु या स्थळानंा आपल्या अंतःकरणात त्यानंी जागा करून 
प्रदलेली नाही. ही स्थळे बापटापंासून फार दूर राहतात. बापट त्याचं्यात आप्रण बापटामंध्ये ती, असे काही 
अिैत साधलेले प्रदसत नाही. त्यामुळे स्थळात प्रशरलेल्या बापटाचें जे एक प्रवलोभनीय प्रचत्र जाणवावे 
लागते, ते जाणवत नाही. ही स्थळेच मुळी त्याच्या भावानुभवाचा एक अपप्ररहायग घटक बनायला हवीत; तसे 
घडत नाही, हे खरे आहे. एरवी बापटानंी ज्या िवासाच्या कप्रवता प्रलप्रहल्या आहेत, त्यात हा स्थलित्यय 
त्यानंी जाप्रणवेच्या पातळीवर जाऊन छान प्रचप्रत्रत केलेला आढळतो. इथे त्यानंा See and dream ची 
केवढी संधी होती? असे िवासयोग योलय वयात येणे अप्रतमहत्त्वाचे असते. तसा योग येऊनही या कवींनी या 
िवासयोगाचा फायदा उठवलेला नाही, असे म्हणता येईल. ही नुसती पाप्रहलेल्या िदेशाची छायाप्रचते्र 
वाटतात, प्रचते्र वाटत नाहीत. 
 

यात कवी बापटाचंी रप्रसकता, प्रनसगगभक्ती, भटकी वृत्ती, इप्रतहासिेमी पुणेरी मन, मराठी बाणा, 
सौंदयगलोलुपता, कप्रवत्वशक्ती याचंा बऱ्याच प्रठकाणी ित्यय येतो. पण एक यशस्वी िवासवणगन असे ‘बारा 
गावच ंपाणी’ या पुस्तकाला म्हणता येईलच असे नाही. 
 
‘इये सािेबानचये िगरी’ 
 

याच विी िकाप्रशक झालेले ‘इये साहेबाप्रचये नगरी’ (१९६६) हे इंदुमती शवेडे याचें िवासवणगन 
लक्षणीय आहे. कारण िप्रतभेचा स्पशग लाभलेल्या रप्रसक कथालेप्रखकेचे हे िवासवणगन आहे. त्या स्वतः 
आकाशवाणीच्या प्रशक्षणक्रमासाठी लंडन येथे जाऊन युरोपातील अन्य देशाचंाही िवास साधतात. या 
लेखनाची िेरणा त्यांचे बधूं ग. रयं. माडखोलकर यांची. “ही माझी िवासकथा आहे”असे त्यानंी या 
िवासवणगनाबद्दल म्हटले आहे. परंतु सलग दीघग लेख वा प्रटपणवजा आकाराची, सतरा िकरणाचंी कथा 
एका रप्रसक प्रवदुिीचे दशगन घडप्रवते असे म्हणता येईल. 
 

यात िामुख्याने इंललंड व नंतर फ्रान्स, इटली, रोम इथला िवास प्रचप्रत्रत झाला आहे. तो एकटीचा 
आहे. तसाच स्वतःच्या मुलाबरोबर (काही वेळा) आहे. प्रमत्राचं्या व प्रतथल्या मैप्रत्रणींबरोबरही आहे. या 
िवासवणगनाला िा. काणेकराचं्या िस्तावनेमुळे एक वजन येते. याचा वेगळेपणा म्हणून आपल्याला असे 
सागंता येईल की इंग्रज व त्याचे जीवन प्रटपण्यात लेप्रखका बरीच यशस्वी झाली आहे. अत्यंत प्रशस्तप्रिय 
इंग्रज, उद्योगी इंग्रज, मन काबतू ठेवणारा, मन सजकणारा इंग्रज ही इंग्रजाचंी रूपे प्रतने अनेक िसंगातूंन, 
भेटींतून व घटनातूंन प्रटपली आहेत. प्रशवाय, पुस्तकातील लेप्रखकेची प्रचत्रकलेवरील भाष्ट्ये व मते प्रतच्या 
व्यग्क्तमत्त्वाचा वअभ्यासाचा खास वेगळा पैलू दाखप्रवणारी ठरतील. प्रतथली कलािदशगने, म्युप्रझयम्स्, 
राजवाडे, रोमची वास्तुकला, प्रचत्रकला, याबंद्दल लेप्रखका मोठ्या रप्रसकतेने प्रलहून गेली आहे. यात 
िप्रतभाशाली कलेला सामोरे जाण्याची लीन वृत्ती, प्रतचे भारतीय स्ीमन, िसंगी अंतमुगख होण्याची वृत्ती. 
कष्टाळूपणा, प्रफरण्याची प्रजद्द, रप्रसकता या व्यग्क्तमत्त्वाच्या पैलंूमुळे ही िवासकथा सरस झाली आहे, असे 
म्हणता येईल. 
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‘शीबा रार्ीच्या शोधात’ 
 

श्री. प्रदलीप प्रचते्र याचें, ‘शीबा राणीच्या शोधात’ (१९७१) हे िवासवणगन ‘िवासवणगन’ या 
वाङ मयिकाराच्या दृष्टीने, आप्रफ्रकेतील इथोप्रपया या देशावर आधाप्ररत असे लक्षणीय िवासवणगन मानावे 
लागेल. श्री. प्रचते्र एक नवसाप्रहग्त्यक व नवकवी आहेत. वाङ मयीन रूपाच्या दृष्टीने या पुस्तकाची रचना 
काहीशी वेगळी वाटेल. िारंभी ‘एक पत्र’ घातले आहे. नंतर एक दीघग खंडात्मक मकु्त लयीतली छंदमुक्त 
कप्रवता आहे. आप्रण त्यानंतर स्फुट भागातं आकडे टाकून गद्यातला मजकूर येतो. अशा संप्रमश्र स्वरूपामुळे 
रचनाबधं वेगळा वाटतो. 
 

श्री. प्रचते्र याचंा िवासही वेगळ्या िदेशावरचा िवास आहे. आप्रफ्रका खंडातील एक देश व 
त्याप्रवियीची अनुभतूी यात प्रचप्रत्रत होते. त्यामुळे या िवासवणगनाच्या वेगळेपणात भर पडते असे म्हणता 
येईल. िारंभीच्या प्रनवेदनपर पत्रात या पुस्तकाप्रवियी प्रचते्र म्हणतात. त्यािमाणे त्याचं्या इप्रथओप्रपयन 
विांप्रवियीचे हे लेखन आहे. या लेखनात इथोप्रपयाप्रवियक व स्वप्रवियक जाप्रणवांचे अंतमगनात साचलेले 
स्तर एखाद्या कप्रवतेसारखे व्यक्त होत जातात, असे म्हणता येईल. प्रचरयाचं्या भािेत, “आयुष्ट्य हा उपयुक्त 
सवगनाश आहे. माझ्या इतर सगळ्या प्रलखाणािमाणे इथे मी वास्तवापासून प्रनघून जायचा ियत्न 
करतोय...Between the lines असंच मी ह्ा पुस्तकाचं वणगन करीन...जणू काय हे पुस्तक मी प्रलप्रहलेलंच 
नाही असंसुद्धा वाटतं मधूनमधून...आजारपणात, अत्यंत तरल, उत्कट अवस्थेत मी आठवून काढलं 
सगळं. पण गंमत अशी की मला फक्त Sex आप्रण सूयगिकाश याचं ंपोत याच्यात प्रदसलं...” 
 

“...मी प्रलप्रहतोय आत्मचप्ररत्र, िवासवणगन नव्हे.”(पान ६२) या लेखकाच्या प्रवधानावरून या 
पुस्तकाच्या प्रनर्ममतीवर व रूपबधंावर खूप िकाश पडतो. मुळात हे एका कवीचे िवासवणगन आहे. हा िवास 
त्याला ऐन तारुण्याच्या भरात घडला आहे. मुंबई सोडून इतक्या दूर, परक्या देशाचा सहवास आप्रण 
रप्रहवास त्याला अनेक दृष्टींनी अंतमुगख करायला कारणीभतू ठरला आहे. एका अत्यंत संवेदनशील, उत्कट 
मनाला अग्स्तत्व हादरवणारा अनुभव यावा तसा इथला अनुभवप्रचप्रत्रत होतो. त्यामुळे हे रूढाथाने वाटणारे 
िवासवणगन वाटत नाही. या नविदेशसंबद्ध अनुभतूीचे उत्कट लयबद्ध प्रचत्र िारंभीच्या कप्रवतेतच उत्तम 
रीतीने व्यक्त झाले आहे. त्याला एक सलग आकार आहे. पुढचा सवग गद्य मजकूर त्या कप्रवतेचीच पडछाया 
आहे. 
 

इथोप्रपयाच्या प्रनप्रमत्ताने प्रचरयांचे तेथील ित्यप्रयत बाह्जीवन अगदी मुंबईकर असल्यापासूनचे जसे 
व्यक्त होते, तसेच त्याचें अंतमगन व त्यात खोल साचलेले जीवन, सेक्स, प्रनसगग, अध्यात्म, राजकारण, 
समाज, संस्कृती, धमग, मानविाणी यापं्रवियीचे प्रवप्रवध जाप्रणवाचें स्तर एकात्म होऊन तुटकतुटक पण 
लयबद्ध भािेत व्यक्त होत जातात. उदाहरणाथग, पान ६२ वरील शवेटचा पप्ररच्छेद व ६३ वरील त्यांचे 
वक्तव्य या दृष्टीने पाहता येईल. त्यामुळे श्री. प्रचते्र याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाचा व अंतमगनाचा सुसाट आप्रवष्ट्कार, 
असे काहीसे स्वरूप याला िाप्त होते. म्हणून ते सुज्ञपणे म्हणतात, ‘मी प्रलप्रहतोय आत्मचप्ररत्र, िवासवणगन 
नव्हे.’या सवात मजेची गोष्ट म्हणजे त्याचं्या खाजगी आयुष्ट्याचे चप्ररत्रपर उल्लेख व व्यग्क्तत्वाचे पोत सहज 
प्रमसळून गेल्याने इथोप्रपयातील प्रचरयाचें ‘एक प्रचत्र’ इथे साकार होत जाते आप्रण इथोप्रपयातील िदेशही 
त्याचं्या या छो्ा िवासवणगनात प्रचप्रत्रत होतो. तेथील जीवन, इथोप्रपयातल्या सेक्सी प्रस्या, त्याचें उष्ट्ण 
कप्रटबधंात वापरले जातात तसे वेि, प्रतथले पुरुि, त्याचंी पप्रवत्र मैत्री, न कळणारी भािा, प्रशक्षण, सण, 
बाजार, मद्यपान, राजकारण, समाजकारण याबंद्दलची प्रचते्र याचंी मतेही लक्षणीय व त्या िदेशाचा ित्यय 
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घडवतील. प्रचरयाचं्या स्वतःच्या मद्यपानाचे उल्लेख, मानवी जन्माबद्दलची सचतनशीलता व दृप्रष्टकोण प्रचप्रत्रत 
होतो तो भन्नाटपणाचे लक्षण मानता येईल. अंतमगनातील वादळाचें प्रचत्रण करणारे एक सचतनशील 
व्यग्क्तमत्त्वही इथे पाहता येईल. काही प्रठकाणी त्याचं्याच हातात नसणारे त्याचं्या अज्ञात मनाचे कोपरे 
व्यक्त होताना अध्यात्मापासून अणुयुगापयंतचे संदभग येत राहतात. अंतमगनात खोलवर चाललेली 
ढवळाढवळ व्यक्त होत राहते. त्याचं्या व्यग्क्तमत्त्वाला बसलेले हादरे कळतात. त्याचं्या मुलाचा जन्म, 
बायकोचे आजारपण, मोलकरणीवरील बलात्कार-िकरण, त्याचा दारूबाजपणा यानंी या िवासवणगनाच्या 
वेगळ्या आशयावर िकाश पडेल. साराशं, िवासवणगन व आत्मचप्ररत्र याचें घप्रनष्ट नाते सागंणारे एक 
िवासपर पुस्तक म्हणून ‘शीबा राणीच्या शोधात’ हे रप्रसकाच्या लक्षात राहील. 
 

यातील िदेश आप्रण लेखक एकमेकात एवढे प्रमसळून गेले आहेत की, त्याचें वेगवेगळे दशगन घेणे 
बरेच अवघड जावे. एका कवीची उत्कटता, जाप्रणवेच्या पातळीवरील तेथील अनुभवाचंा उत्कट 
आप्रवष्ट्कार, व्यक्त होऊ पाहणारे आतले सुसाट मन, तशी गप्रतशील ममगदायी भािाशलैी व वेगळा िदेश हे 
या पुस्तकाचे काही प्रवशिे मानता येतील. 
 
‘जपाि जसा नदसला’ 
 

या कालखंडातील एक नवे उमदे लेखक, श्री. रवींद्र केळेकर यानंी ‘जपान जसा प्रदसला’ (१९७०) 
हे आपले िवासवणगन प्रलप्रहले आहे, ते लक्षणीय आहे. याचे कारण जपानबद्दलची अनन्यसाधारण भक्ती हे 
या िवासवणगनाच्या िेरणेचे िमुख अंग आहे. आमच्या मते, ही ‘जपान’च्या भक्ताने प्रलप्रहलेली ‘जपान’ची 
एक यशोगाथा ठरेल. जपानच्या माप्रहतीच्या दृष्टीने ती अपूवग आहे. एकंदर तीस िवासपर लेखाचंी ही 
िवासवणगनमाला आहे. यात जपानचा आत्मा व संस्कृती जाणून घेण्याचा लेखकाचा ित्यय स्तुत्य वाटावा 
आप्रण एका रप्रसक, उमद्या, गाधंीवादी गोवेकराचे दशगन इथे घडते तेही प्रवलोभनीय वाटावे. या िाणोपासक 
राष्ट्राची उभारणी आप्रण घडण त्याच्या अग्स्मतेसह प्रटपण्यात श्री. केळेकर बरेच यशस्वी होतात, असे 
म्हणता येईल. श्री. काकासाहेब कालेलकर व नरेश मतं्री याचं्या समवेत केळेकरानंा हा िवास घडला आहे. 
त्यात श्री. नरेश मंत्री त्याचं्या समवेत प्रफरले आहेत. जपानचा कानाकोपरा प्रफरून लेखकाने ही 
‘जपानयात्रा’ बऱ्याच सरसतेने वर्मणली आहे, असे म्हणता येईल. 
 

परंतु याबरोबरच, या गं्रथाला ‘तोकोनोमा’ अगर ‘पूवगरंग’सारखे अव्वल दजाच्या साप्रहग्त्यक 
कलाकृतीचे रूप येते, असे म्हणता येणार नाही. लेखकाची दृष्टी रप्रसकाची असली तरी जपानच्या 
माप्रहतीवर त्याचे लक्ष अप्रधक कें प्रद्रत झाले आहे आप्रण िप्रतभाधमाने समृद्ध असलेला लेखक व त्याचे समृद्ध 
व्यग्क्तमत्त्वही इथे फारसे जाणवणार नाही. लेखक जपानच्या आचार-प्रवचारावंर, प्रनसगावर, 
उद्यमशीलतेवर अप्रधक लुब्ध झालेला प्रदसतो. त्याच्या जपानवरील माप्रहतीचा तपशील अप्रधक चागंल्या व 
रोचक पद्धतीने माडंण्यात तो प्रनप्रित यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे काही पातळीवर काही िकरणानंा 
कलात्मकता िाप्त झालेली प्रदसेल. उदाहरणाथग, ‘कृष्ट्ण सरोवर आशी’, ‘पवगतराज फुजीच्या पाठीवर’, 
‘आसो ज्वालामुखीच्या साप्रनध्यात’, ‘गंधवग िदेशातील फेरी’, ‘बेप्यू’, ‘क्योतो’, ‘गेयशा’, ‘भव्यतेचे माहेर-
प्रनक्को’ अशी काही िकरणे श्री. केळेकरामंधल्या कलावंताची साक्ष देतील. प्रशवाय, केळेकरानंी प्रतथल्या 
जीवनातील प्रकस्से, कथा, दंतकथा यानंी प्रतथल्या स्थलिदेशवैप्रशष्ट््ानंा प्रटपले आहे. त्यामुळे या 
िवासवणगनाची रंगत वाढते. उदाहरणाथग, नवा डोंगर पोखरून, बोगदा पाडून अख्खा नदीचा िवाह 
बदलणारे जपानी प्रकती उद्योगी असू शकतात हे कळते. ‘हाची’ या इमानी कुरयाची गोष्ट अंतःकरण हेलावून 
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सोडणारी वाटेल. ‘जपानी स्नानवणगन’ तसेच लक्षणीय वाटेल. याप्रशवाय, सूत्रबद्ध व सुभाप्रितवजा रेखीव 
भािाशलैीमुळेही या पुस्तकाचा गोडवा वाढलेला प्रदसून येईल. लेखकाने केलेली स्थलाची व प्रनसगाची 
अिप्रतम शब्दबद्धरेखाटने, लेखक एक कवी व प्रनसगगभक्त आहे याची साक्ष पटवतील. लेखकाची रप्रसकता 
अनेक जागी व्यक्त होत राहते. त्यामुळे ‘जपान जसा प्रदसला’ तसा प्रटपण्यात श्री. केळेकर बरेच यशस्वी 
होतात, असे म्हणता येईल. श्री. काकासाहेब कालेलकराचं्या िस्तावनेमुळे या गं्रथाचे वाङ मयीन व 
वैचाप्ररक मूल्य वाढते, असे म्हणता येईल. 
 
‘निमफुलांच्या देशांत’ 
 

वरील ‘जपान’च्या वणगनािमाणेच या कालखंडातील ‘प्रहमफुलाचं्या देशातं’ (१९७२) हे िा. िभाकर 
तामणे याचें अमेप्ररकेचे िवासवणगनही एका रप्रसक मराठी साप्रहग्त्यकाचे िवासवणगन म्हणून लक्षणीय ठरावे. 
‘हंस’ माप्रसकाच्या अंतरकर ‘प्रपता-पुत्रा’ंच्या िेरणेने हे लेखन घडल्याची साक्ष िास्ताप्रवकेत प्रमळते. प्रवशिे 
म्हणजे िा. तामणे मराठीचे िाध्यापक असूनही त्यानंा दोनदा अमेप्ररकेची यात्रा घडली आहे. त्यानंतरचे हे 
लेखन आहे. एका मराठीच्या रप्रसक, उमद्या, साप्रहग्त्यकाचे दशगन या िवासवणगनात घडते यात शंका नाही. 
एकूण एकोणीस लेखाचें एक सलग आकारबद्ध असे हे िवासवणगन आहे, त्याचंी पप्रहली अमेप्ररकेची फेरी 
‘सासं्कृप्रतक देवाण-घेवाण योजने’तून घडली आहे. तर दुसरी मराठी भािातज्ज्ञ म्हणून घडली आहे. यात 
अमेप्ररकन जीवनाचा ित्यय घडप्रवताना, ‘यंत्र हे अमेप्ररकन जीवनाचे तंत्र’ कसे आहे,अमेप्ररकन जीवनाचे 
साहस, प्रशस्त, उद्यमशीलता, अमेप्ररकन लोकानंा वाटणारी भारतीय जीवनाबद्दलची ओढ, त्याचं्या 
प्रशक्षणिप्रक्रयेतील वेग, प्रशस्तबद्धपणा याचें दशगन घडप्रवण्यात लेखक यशस्वी होताना प्रदसतात. 
‘ससदबादची दुसरी सफर’, ‘अमेप्ररका अंधारात’, ‘पाऊस : प्रहमफुलाचं्या देशातला’ ही िकरणे अप्रधक सरस 
वाटतील. यातून लेखकाची रप्रसकता, अभ्यासू वृत्ती, जीवनाचे प्रनरीक्षण करण्याची शक्ती, प्रनसगगिेम, 
भारतीयत्व, कलाप्रपपासू मन इत्यादी गोष्टींवर चागंला िकाश पडला आहे. या कालखंडातील लक्षणीय 
िवासवणगनात हे िवासवणगन प्रनप्रित भर टाकू शकते यात शंका नाही. 
 
‘आिंदाच्या दािीनदशा’ 
 

या कालखंडातले श्री. रवींद्र सपगे हे एक महत्त्वाचे िवासलेखक आहेत. त्याचें ‘आनंदाच्या 
दाहीप्रदशा’ (१९७४) व इतर प्रनयतकाप्रलकातूंन प्रवखुरलेले िवासलेखन खास लक्षणीय मानावे लागेल. 
आपल्या िवासाबद्दल ते म्हणतात : 
 

“एक प्रहमालय तेवढा वगळता, जवळजवळ सगळा भारतविग मी पायाखाली घातला. कधी हौसेने 
मजेखातर, कधी आप्तजनाबंरोबर याते्रसाठी, तर कधी नोकरीच्या प्रनप्रमत्ताने चाकरमान्या म्हणून. 
‘माणूस’ने मला सत्तर साली पूवेकडच्या सरहद्दीवर पाठवलं होतं. पूवग पाप्रकस्तानातले सहदू प्रनवाप्रसत तेव्हा 
नुकतेच भारतातआश्रयाला यायला लागले होते. त्याचं्या प्रहताची सचता वीर सावरकर कैक विांपासून 
वाहत होते, ह्ा िखर सत्याची मी कृतज्ञतेने नोंद करून ठेवतो. बागंलादेशाचे स्वातंरययुद्ध हा नंतरचा 
इप्रतहास. तो घडण्याच्या अगोदरच्या छटा मी शब्दापं्रकत केल्या. तसंच, मी पाप्रहलेलं शहर कलकत्ता, 
नक्षलवादी प्रतथे जोरात होते तेव्हाच ंआहे.” 
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“...या आनंदयाते्रत जे पाप्रहलं त्याची ओझरती प्रटपणं म्हणजे हा लेखसंग्रह. रूढ अथानं ही 
िवासवणगनं नाहीत. माणसं, त्याचंी गुदमरलेली आप्रण फुललेली िवाही मनं, अखंड पालवणारं ऋतुचक्र, 
आप्रण वज्रलेप प्रनयती ह्ाचं्या नातेसंबधंाची गुंफण माझ्या नजरेत कशी झाली, त्याचा हा प्रवलक्षण घाईगदीत 
उरकलेला आलेख आहे...”वीणा, केसरी, महाराष्ट्र टाइम्स आप्रण माणूस ह्ा प्रनयतकाप्रलकामंधून हे लेख 
सुटेसुटे प्रलप्रहले होते...(िास्ताप्रवक). 
 

श्री. सपगे याचं्या वरील उद गारातं ते िवासाकडे एक ‘आनंदयात्रा’ म्हणून पाहणारे प्रफरस्ते िवासी 
वाटतील. आप्रण ‘आनंदाच्या दाही प्रदशा’ हे िवासवणगन मूळ प्रनयतकाप्रलकासंाठी प्रलप्रहलेल्या लेखातूंन 
आकाराला आलेले िवासवणगन आहे हे कळते. त्याप्रशवाय, ‘माणूस’ व इतर संपादकाचं्या उत्साहात्मक 
िेरणेचा काही भाग या प्रनर्ममतीमागे आहे हे कळते. ‘आनंद मेघमंडप’ या ‘नवनीत’साठी प्रलप्रहलेल्या 
लेखाच्या िारंभी श्री. सपगे याचंी जाप्रतवंत अस्सल िवाशाची भपू्रमका छान व्यक्त झाली आहे. 
आकाशवाणीवरील नोकरीमुळे त्यानंा योलय वयात भारतभ्रमंतीचे अनेक योग आले आहेत आप्रण त्याचा 
िवासलेखनासाठी त्यानंी खासा उपयोग केलेला आहे. 
 

िवासलेखनाकडे ते रूढ अथाने पाहात नाहीत. त्याचंी वरील उद् गारातील“...माणसं, त्याचंी 
गुदमरलेली आप्रण फुललेली िवाही मनं, अखंड पालवणारं ऋतुचक्र आप्रण वज्रलेप प्रनयती ह्ाचं्या 
नातेसंबधंाची गुंफण”त्याचं्या नजरेत कशी झाली, याचा आलेख काढत जाता जाता त्याचं्या लेखनाला 
खास वेगळेपणा िाप्त झाला आहे असे वाटते. आप्रण ‘आनंदाच्या दाहीप्रदशा’ प्रफरणारा हा मुक्त कलंदर 
लेखक या कालखंडातील एक महत्त्वाचा िवासलेखक आहे याची साक्ष प्रमळते. 
 
‘आिंदाच्या दािीनदशा’मधील ‘प्रदेश’ व ‘प्रवास’ 
 

श्री. सपगे याचंा हा िवास पायी, आगगाडी, बोट वा मोटर यानंी झालेला िवास आहे. आप्रण तो 
िवास मनःपूवगकतेने केलेला जाणवतो. अबोलीच्या पप्ररसरातील िवास हा कोकणातील बोटीचा, पायी व 
जीपगाडीचा िवास आहे. वेंगुले पप्ररसराचे एक खास वैप्रशष्ट्् म्हणजे अबोलीची फुले. त्या िदेशाचे सौंदयग, 
दाप्ररद्र्य, प्रतथली कोकणी माणसे प्रटपताना शवेटी अबोलीची फुले देणारा मुलगा त्याचं्या खास लक्षात 
राहून गेला आहे. आप्रण कोकणचे प्रनसगगसौंदयग त्यानंी अबोलीच्या फुलात पाप्रहले आहे. ‘महानगर 
कलकत्ता’ हे बगंालचे राजधानीचे शहर त्याच्या जुन्या-नव्या वैभवासह सपगे यांनी प्रचतारले आहे. ते दुसऱ्या 
आप्रण नवव्या िकरणात आपले प्रवराट रूप घेऊन त्याचं्यासमोर उभे राहते. ‘बगळ्याचं्या शाळे’त भारताच्या 
राजधानीचे प्रदल्लीचे प्रचत्र साकार होते. तेही मुंबईच्या तुलनेतून. आप्रण इप्रतहासकालीन प्रदल्लीसप्रहत नवी–
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची, पजंाबी समाजाचे वैप्रशष्ट्् दाखप्रवणारी प्रदल्ली साकारत जाते. िप्रसद्ध 
क्रापं्रतकारक वासुदेव बळवंत याचें प्रवझूप्रवझू होणारे थंड गाव प्रशरढोण, प्रतथल्या मृतिाय होऊ घातलेल्या 
इनामदाराच्या रूपाने छान प्रचप्रत्रत झाले आहे. ‘परशुरामाचा पप्ररसर’ म्हणजे संगमेश्वर प्रचपळूणचा पप्ररसर, 
तेथील गतकालीन इप्रतहास, प्रनसगगसौंदयग घेऊन अवतरल्याचे स्पष्ट प्रदसेल. ‘राजाच ं काळोखी गाव’ हे 
भारताच्या स्वातंरयानंतर, प्रवलीनीकरण झालेल्या उदास अशा, कोणत्याही छो्ा संस्थानाचे त्याच्या 
संस्थाप्रनकासह प्रचत्र उभे करते. तेथील आजचे दाप्ररद्र्य लक्षणीय ठरेल, तसेच जुन्या परंपराही. आजचा 
गाधंीजींचा पोरका ‘साबरमती आश्रम’ रप्रसकाला उदास व करुणरम्य वाटेल, बापानंतर पोरक्या झालेल्या 
पोरासारखा. याबरोबरच पेशव्याचें गाव श्रीवधगन, आपल्या अिप्रतम प्रनसगगसौंदयाने, त्याच्या 
इप्रतहासकालीन खुणा जपत असलेले, श्री. सपगे यांनी शब्दप्रचत्रात्मक शलैीत रंगवले आहे. या सवांहून 
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‘माती प्रजथली अबीर गुलाल’ या पूवेकडील सरहद्दीचे प्रवराट दशगन घडप्रवण्यात लेखक यशस्वी झाला 
आहे. त्यावेळचे पूवग पाप्रकस्तान व पप्रिम बगंाल, नक्षलवादी कलकत्ता, प्रतथली सरहद्द, प्रनसगग व 
प्रनवाप्रसताचं्या छावण्यातंील मुलाखतींमधून प्रजवंत केलेले प्रतथले वातावरण खास लक्षणीय आहे. हे सारे 
ित्यक्ष प्रफरून त्याबद्दलचा अनुभव िवासवणगनात प्रचप्रत्रत करण्यात श्री. सपगे यानंा बरेच यश लाभले आहे, 
असे म्हणता येईल. 
 
‘आिंदाच्या दािीनदशा’मधील रवींद्र हपगे 
 

या पुस्तकामधील लेखक हा माणसामध्ये खास रस असलेला व त्याने स्वतःच म्हटल्यािमाणे 
त्याचंी गुदमरणारी व फुललेली िवाही मने न्याहाळणारा माणूस आहे. श्री. सपगे माणसाच्या जबरदस्त 
कुतूहलाने िवास करीत राहतात. िवासात भेटलेल्या एखाद्या अबोल माणसाला ते बोलके करतील. 
त्याच्याशी सुसंवाद साधतील. तसे ते प्रकत्येकदा हजरजबाबीही वाटतील. या दृष्टीने पप्रहल्या िकरणातील 
बामप्रवके्रता, प्रदल्लीला भेटलेला पोटॅटो सकग, ‘बगळ्याचंी शाळा’मधील रात्रीचे व्यप्रभचाराचे नाटक खेळणारे 
रेल्वेतले प्रत्रकूट, प्रनवाप्रसताचं्या छावण्यातंील पटा पटघेतलेल्या मुलाखती इत्यादी खास उदाहरणे होत. 
यातूंन श्री. सपगे हे एक बोलके गृहस्थ आहेत याचीही ितीती येते. त्याचं्या रप्रसकतेने व प्रनसगगभक्तीने 
प्रफरलेले िदेश, स्थल व प्रनसगगदृश्ये याचंी प्रवप्रवध शब्दप्रचते्र रेखाटली आहेत, अगदी त्या त्या गावच्या पथृक 
वैप्रशष्ट््ासंह. या दृष्टीने वेंगुले पप्ररसर, संगमेश्वर, श्रीवधगन, कलकत्ता, पूवेकडील सरहद्द, प्रदल्ली याचंी 
शब्दप्रचते्र लक्षणीय वाटतील. ही प्रनसगगभक्ती एका कवीची वाटेल. वेंगुल्याच्या डाक-बगंल्याचे व श्रीवधगन 
येथील पद्मदुगाचे प्रचत्र स्थलवणगनाचा नमुना वाटावा. वेंगुला, परशुरामाचा पप्ररसर त्याचं्या 
कोकणभक्तीचा पुरावा ठरेल. ‘पेशव्याचें गाव’ व ‘परशुरामाचा पप्ररसर’, ‘बगळ्याचंी शाळा’ यात त्याचं्या 
इप्रतहासिेमी मनाचे दशगन घडेल. यात श्री. सपगे हा खास मराठी इप्रतहासिेमी माणूस आहे याचेही दशगन 
घडेल. 
 

श्री. सपगे एक मराठी लेखक आहेत, याची त्यानंा िवासात जाणीव आहे. याची साक्ष बगंालच्या 
साप्रहग्त्यक जगाचे त्यानंी काढलेले प्रचत्र सागेंल. ‘माती प्रजथली अबीर गुलाल’ सारख्या व इतर 
लेखातूंनही श्री. सपगे याचंी भारतभक्ती व राष्ट्रवादी दृष्टी कळेल. या मातीचा त्यानंा जो ओढा आहे तो या 
िकरणाच्या नावातच सूप्रचत व्हावा. प्रशवाय, ज्या भग्क्तभावाने ते भारताची पूवगसीमा पाहतात तो एक 
भारतभक्तीचा आप्रवष्ट्कारच आहे. ही भक्ती कोकणच्या मातीची, मराठी इप्रतहासाची, प्रनसगाची, भारतीय 
माणसाची, इतकेच काय भारताच्या वैभवात भर टाकणाऱ्या सवग गोष्टींची त्यानंा ओढ आहे. आप्रण इथल्या 
सामान्य माणसाच्या प्रनवाप्रसताचं्या छावण्या पाहून ‘भकू ही एक भयानक सत्य आहे’ याची ितीती त्यानंा 
आली आहे. नक्षलवादी चळवळींनी कलकत्ता कसे बेरंगी, भयाकुल झाले आहे याचे प्रचत्र काढण्यात ते 
यशस्वी होतात. या सवांतून श्री. सपगे याचं्या मानवतावादी दृष्टीवर खूप िकाश पडावा. साबरमती आश्रमाचे 
उदास प्रचत्र रेखाटताना त्याचं्यावरील गाधंीवादी संस्कार कळतील, तर कलकत्त्याचे वणगन करताना 
रामकृष्ट्ण, प्रववेकानंद, टागोर, काननबाला या शे्रष्ठींबद्दल वाटणारा ओढा कळेल. या आपापल्या के्षत्रातं 
उत्तुंग प्रशखराला पोहोचलेल्या माणसांचे कलकत्ता आज अफाट लोकसंख्येने, दाप्ररद्र्यामुळे नक्षलवादी कसे 
बनले आहे, याचे प्रचत्र काढतील. या दृष्टीने हे सारे त्या अटळ प्रनयतीचे खेळ आहेत असा प्रनष्ट्किग काढतील. 
त्यातूंन त्याचं्या प्रनयप्रतवादी स्वभावावर िकाश पडेल. 
 



 
अनुक्रम 

याचे आणखी एक उत्तम उदाहरण म्हणजे परशुरामाच्या पप्ररसरातील संगमेश्वरबद्दल ते प्रलहून 
जातात, “संभाजी महाराजाचं ं िाक्तन घडप्रवण्यात ह्ा संगमेश्वर गावाचा फार मोठा वाटा आहे. त्याचं्या 
नावानं कंुकू लावणारी सहधमगचाप्ररणी महाराजानंा येसूबाईच्या रूपानं ह्ा कोकणी गावानं प्रदली. आप्रण 
महाराजाचंी धरपकडही संगमेश्वरच्या रानात झाली. महाराजाचं्या िारब्धात प्रवि कालवणारंहे गाव दुरून 
उंचावरून प्रकती मनोरम प्रदसतं! प्रहरवंगार झुळझुळीत गाप्रलचा अंथरावा तसं.”अशािकारे बहुतेक गावाचें 
वैप्रशष्ट्् प्रटपण्यात श्री. सपगे यशस्वी होतात आप्रण आपली सचतनशील वृत्ती व प्रनयप्रतवाद िगट करतात. 
श्री. सपगे एक धाडसी व कलंदर िवासी आहेत याच्या खुणा या िवासवणगनात सवगत्र आढळतील. तरीही 
कलकत्ता व पूवगसरहद्द पाहणारे व तेथील प्रनवाप्रसताचं्या मुलाखती घेणारे सपगे त्या दृष्टीने खास लक्षणीय 
वाटतात. ते एक पत्रकार आहेत असाही या मुलाखतीतील पत्रावरून सुगावा लागेल. त्याचं्या या 
िवासलेखनावरून त्याचंा सचतनशील सपड जसा जाणवतो, तसाच त्याचं्या अध्यात्मिवण मनाचा कोपराही 
कळतो. हे अध्यात्मिवण मन रामकृष्ट्णाचंी भक्ती करणारे आहे. या भमूीवर, सृष्टीत जे जे उदात्त, महन्मंगल 
आहे त्याकडे ते लीन वृत्तीने पाहतात. श्रद्धावादी दृष्टीने नम्र होतात. एकंदर त्याचं्या वैष्ट्णवी वृत्तीची व 
मानवतावादी दृष्टीची साक्ष त्यानंी घेतलेल्या प्रनवाप्रसताचं्या छावण्यातंील मुलाखतींवरून सहज पटावी. 
 
रवींद्र हपगे यांची शैली 
 

अशा या नव्या उमद्या िवासवणगनकाराची शलैी हा एक या िवासवणगनाचा खास प्रवशिे मानावा 
लागेल. ही शलैी एकाच वेळी एखाद्या पत्रकाराची, व्यग्क्तप्रचत्रणकाराची, प्रनसगात रमणाऱ्या कवीची, 
राष्ट्रवादी भक्ताची, माणूस-लोभी माणसाची आहे. प्रतला समाजाचे भान आहे. राजकारणाचे रंग कळतात. 
इप्रतहासाची साक्ष काढण्यात त्यांचा अभ्यास व बहुशु्रतता कळेल. या दृष्टीने श्री. सपगे यांची भािा वाकवावी 
तशी वाकते. संवाद-रेखाटनातून एखादी व्यक्ती, घटना वा िसंग उभा करण्यात ते वाकबगार वाटतात. 
उदाहरणाथग, ‘बगळ्याचंी शाळा’-मधील रात्रीच्या व्यप्रभचाराचा िसंग एका कथेत शोभेल असा उतरला 
आहे. राजाच ं काळोखी गाव व राजाबरोबरील संभािण, प्रनवाप्रसताचं्या छावण्यातंील मुलाखती, ‘पोटॅटो 
सकग’ बरोबरचे बोलणे, यातूंन त्यांची ित्ययकारी शलैी सहज जाणवते. त्यािमाणेच िकरण १ मधील 
वेंगुला बदंरातील डाक-बगंला हा स्थलवणगनशलैीचा व शब्दप्रचत्रात्मक शलैीचा नमुना वाटेल. कोकणच्या 
कायापालटावरील या िकरणातील संवाद लक्षणीय वाटतात. तसेच, प्रनवाप्रसताचं्या छावण्यातंील 
िश्नोत्तरे, एका हजरजबाबी पत्रकाराचे, व्यग्क्तप्रचत्रणकाराचे व मानवतावादी दृष्टीच्या सपलयाचें दशगन देऊन 
जातात. या प्रनवाप्रसताचं्या छावण्याचें जीवन मराठी िवासवणगनात पप्रहल्याने इतक्या सामर्थ्याने अवतरले 
आहे, असे म्हणता येईल. या जीवनाचा वाचकानंा साक्षात्कार घडप्रवण्यात श्री. सपगे यशस्वी झाले आहेत. 
िवासवणगनाच्या आशयाचा प्रवस्तार व त्याची कलात्मक पप्ररमाणे वाढप्रवण्याचे कायग श्री. सपगे याचं्यासारखे 
लेखक आज अनेक तऱ्हानंी करू पाहतातयाची साक्ष प्रमळते. िवासवणगन या वाङ् मयिकाराच्या 
वाटचालीवरील श्री. रवींद्र सपगे हे एक नवे आशास्थान आहे. 
 

या दृष्टीने प्रदल्ली, कलकत्ता व पूवगसरहद्दीची वणगने खास पाहता येतात, पण परशुरामाचा पप्ररसरही 
मराठ्याचंा इप्रतहास बोलून जातो. साबरमती आश्रमाचे उदास प्रचत्र रप्रसक मनात रुतून राहते. आजच्या 
प्रदल्लीचे ममगग्राही प्रचत्र उभारण्यात ते कमालीचे यशस्वी होतात. महानगर कलकत्ता त्याचे जुने–नवे वैभव व 
आजचे प्रचत्र एकिकारे भयकारी वाटेल. संगमेश्वर एका तशाच भयानक रीतीने जाणवते. श्रीवधगनचा 
पद्मदुगग सागर-खडकावरील एक सुंदर स्वप्न तरंगल्यासारखा वाटतो. राजाचे काळोखी गाव त्याच्या 
पडत्या राजाला सावरीत अंधारात उभे असल्याचे जाणवते, तर प्रनवाप्रसताचं्या छावण्यातंील टाहो कुणाही 



 
अनुक्रम 

सुबुद्ध माणसाला झोपू देतील असे वाटत नाही. आजची ‘प्रदल्ली’ राष्ट्राची राजधानी, आंतरराष्ट्रीय 
राजकारण, गुंडप्रगरी याचंी राणी ठरू पाहते आहे, तशीच इप्रतहासाची साक्ष ठरावी अशी उतरली आहे. 
तसेच, महानगर कलकत्ता एक प्रवराटनगर, आज नक्षलवादी बनल्याने पूवगवैभव नष्ट होऊन काळाच्या 
भक्ष्यस्थानी पडेल की काय, अशी भीती वाटावी. साराशं, श्री. सपगे यांची शलैी ही एका समथग 
िवासलेखकाची शलैी आहे आप्रण िवासवणगनकार म्हणून श्री. सपगे यानंा खूप मोठे भप्रवतव्य आहे, पण 
िवासलेखनाची घाई न करतील तर...! कारण या पुस्तकातील लेख जरा सवडीने व िवास अगंात मुरून 
प्रनमाण व्हायला हवे होते. एका अिप्रतम कलाकृतीची वाट श्री. सपगे त्यांनी नक्की खोदली आहे. 
 
‘कलावंतांचे आिंदपयणटि’ 
 

या कालखंडात अनेक नवनव्या साप्रहग्त्यकांनी आपला िवास प्रचप्रत्रत केला आहे. श्री. ग. प्रद. 
माडगूळकराचें ‘कलावंताचें आनंदपयगटन’ (१९७७) हे या कालखंडातील एक लक्षणीय िवासवणगन मानावे 
लागेल. या पुस्तकातील लेख यापूवी वीस विे ‘प्रकलोस्कर’मध्ये लेखरूपाने िकाप्रशत झाले होते. यात 
नावािमाणेच ख्यातनाम भारतीय कीतीच्या कलावंताचें दप्रक्षण भारतावरील पयगटन शब्दांप्रकत झाले आहे. 
श्री. व्ही. शातंाराम, श्रीमती संध्या, नटवयग केशवराव दाते, संगीतज्ञ वसंतराव देसाई, श्री. कनु देसाई व 
श्री. ग. प्रद. माडगूळकर या सवांचे हे भ्रमण माडगळूकरानंी आपल्या दृश्यात्मक शलैीत प्रचप्रत्रत केले आहे. 
एक सलग लेखरूप असलेले हे िवासवणगन या कलावंतानंा, रोजचे कलाजीवन सोडून, मोकळेपणात 
वावरताना प्रचप्रत्रत करणारे ठरले आहे. यात त्याचं्या छायाप्रचत्रानंी अप्रधक गोडवा प्रनमाण केला आहे. शवेटी 
िवासात वावरणाऱ्या मोकळ्या कलावंतानंा इथे पाहणे मनोरंजक ठरते. श्री. ग. प्रद. माडगूळकराचं्या 
गप्रतशील प्रचत्रमय शलैीमुळे कॅमेऱ्यासारखे साकारत जाणारे हे आनंदपयगटन रप्रसकाच्या खास लक्षात 
राहील. याला एखाद्या धावत्या कॅमेऱ्यावर घेतलेल्या छायाप्रचत्रणाची कळा येते, असे म्हटल्यास वावगे ठरू 
नये. या िवासवणगनाला श्री. प्रशवाजी सावंत याचंी िस्तावना लाभली आहे. ‘कलंदर कलावंताचें प्रवमुक्त 
पयगटन’ असा त्याचंा अप्रभिाय साथग वाटावा. परंतु एकंदर पाच िकरणातूंन साकारणारे हे िवासवणगन अनेक 
नायकाचें प्रचत्र काढणारे ठरते. यात सहलीमधला काव्य-शास्-प्रवनोद लक्षणीय ठरतो. तसेच, 
कन्याकुमारी पाहून अंतमुगख झालेल्या माडगळूकरानंा पाहणे लक्षणीय ठरते. दप्रक्षण भारतातील माणसे, 
प्रनसगग, कला, हत्तीसारखे प्रवशिे िाणी व मंप्रदरे याबंद्दल लेखक अप्रधक जागरुक आहेत. त्यामुळेच मनस्वी 
कलावंताचंी भ्रमंती आप्रण प्रतचे शब्दरूप लक्षणीय वाटते. 
 
‘पांढरी मेंढरे निरवी कुररे्’ 
 

थोरल्या माडगूळकरािंमाणे धाक्ा म्हणजे व्यंकटेश माडगूळकराचें ‘पाढंरी मेंढरे प्रहरवी कुरणे’ 
(१९७९) हे ऑस्रेप्रलयावरील िवासवणगन या कालखंडातील शवेटचे लक्षणीय िवासवणगन आहे. त्यांचे 
‘नागप्रझरा’ हे िवासवणगनही याच विी िकाप्रशत झाले आहे. हा जंगलिवास काही वेगळा आहे. इथे 
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकाच विी दोन िवासपर साप्रहत्यकृतींची प्रनर्ममती साधणारे धाकटे माडगूळकर 
अप्रधक लक्षणीय ठरतात. ‘रूरल ब्रॉडकाग्स्टंग’च्या आकाशवाणीच्या प्रशक्षणक्रमासाठी माडगूळकर 
ऑस्रेप्रलयाला गेले आहेत. आयुष्ट्यातील इतक्या दूरचा, परृ्थ्वीच्या पाठीवरील एका खंडाचा ‘िवासयोग’ 
प्रचप्रत्रत करण्यात त्यानंा बरेच यश िाप्त झाले आहे, असे म्हणता येईल. माडगूळकर पुणे आकाशवाणीवर 
प्रनमाते म्हणून काम पाहतात. त्यामुळे त्याना हा िवासयोग िाप्त झाला आहे. व्यंकटेश माडगूळकर हे 
मराठी नवकथेचे एक प्रशल्पकार, कादंबरीकार, नाटककार, इत्यादी नात्यानंी पप्ररप्रचत आहेत. परंतु 
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िवासप्रचत्रणकार या नात्याने त्याचंा अगदी खासा पप्ररचय होत नसला तरी हे िवासवणगन एका कथाकाराचे 
व व्यग्क्तप्रचत्रणकाराचे वाटावे असे उतरले आहे. मुळात आकाशवाणीवर, ग्रामीण जीवन ध्वप्रनके्षप्रपत कसे 
करावे यावरचा प्रशक्षणक्रम साध्य करण्यासाठी ते ऑस्रेप्रलयाला गेले आहेत. व्यंकटेश माडगूळकराचंा हा 
आवडता प्रविय. त्यामुळे प्रहरव्या कुरणानंी नटलेला, पाढंऱ्या मेंढ्यानंी सुशोप्रभत व समृद्ध प्रदसलेला 
ऑस्रेप्रलया त्यानंी तेथील िदेशवैप्रशष्ट््ासंह बऱ्याच चांगल्या िमाणात प्रचप्रत्रत केला आहे, असे म्हणता 
येईल. 
 

एखाद्या िप्रतभावान व समृद्ध व्यग्क्तमत्त्वाच्या लेखकालाच िवास घडावा असे जे आम्ही वर प्रवधान 
केले आहे, त्याचे इथे ित्यंतर प्रमळते. ऑस्रेप्रलयाचे कृप्रिजीवन, शहरी जीवन हे प्रटपताना आपल्या 
प्रशक्षणक्रमातील इथले सहकारी, प्रशक्षक, भेटलेले शतेकरी, प्रमत्र याचंी शब्दप्रचते्र, त्याचें व्यवसाय त्यानंी 
सहज प्रचतारले आहेत आप्रण ‘माणदेशी माणसे’ प्रटपणाऱ्या आपल्यामधल्या व्यग्क्तप्रचत्रणकाराचे कौशल्य 
दाखप्रवले आहे. श्री. माडगूळकर हे प्रनसगात व माणसात रमणारे कलावंत आहेत. या व्यग्क्तप्रचत्रातूंन 
ऑस्रेप्रलयाचे दशगन जसे घडप्रवतात, तसेच, बरोबरचे, जे प्रनरप्रनराळ्या देशोदेशींचे सहकारी प्रवद्याथी आले 
आहेत, त्याचं्या व्यग्क्तप्रचत्रातूंन त्याचं्याही देशाचं्या छटा वाचकाला कळतील. ही शब्दप्रचते्र उत्कट व 
बोलकी उतरली आहेत. उदाहरणाथग, प्रवलीप्रवली, ऑग्स्टनसाहेब, जॉन डललस, प्रडकवाई, प्रमसेस रायन, 
प्रमस सोंबत, ही व्यग्क्तप्रचते्र लक्षणीय व ठसठशीत उतरली आहेत. स्थलवणगनाच्या दृष्टीने एक्सप्लनाड 
हॉटेल, मेलबोनग, ऑस्रेप्रलया, शतेीिदशगन, खेळाचं्या शयगती व शीपस्टेशन ही वणगने उत्तम वठली आहेत. 
िारंभीचा प्रवमानिवास खास माडगूळकरी शलैीचे प्रवशिे दाखप्रवतो. 
 

साराशं, या िवासवणगनाने एका वेगळ्या देशाचा काही वेगळा ित्यय प्रनप्रित प्रमळतो आप्रण 
मराठीतील ऑस्रेप्रलयावरील िवासवणगनात एका चागंल्या िवासवणगनाची भर पडते. 
 
‘पालखी’ 
 

या कालखंडाचे एक वैप्रशष्ट्् म्हणून असे सागंता येईल की, काही वेगळे प्रवप्रशष्ट हेतूने प्रचप्रत्रत 
झालेले िवास आहेत. त्यात मागील कालखंडातील श्री. प्रद. बा. मोकाशी यांचे ‘पालखी’ (१९६४) आप्रण या 
कालखंडातील ‘अठरा लक्ष पावलं’ (१९७१) ही दोन्ही िवासपर पुस्तके लक्षणीय वाटतील. यातील िवास 
म्हणजे ‘पदयात्रा’ आहेत. या पदयात्रा एका प्रवप्रशष्ट हेतूने घडल्या आहेत. त्यामुळे िवासलेखनाच्या 
रंगरूपाला आपोआपच काही मयादा पडतात, असे आम्हास वाटते. कारण तो प्रवप्रशष्ट हेतू नजरेसमोर 
असल्यामुळे त्याला टाळून लेखकाला व िदेशप्रवियक अनुभतूीला व्यक्त होता येत नाही असे प्रदसेल. 
तरीही मुळात कथाकार सपडाचा व िप्रतभेचे देणे लाभलेला एक लेखक या पादयाते्रतून काही वाङ मयीन 
सौंदयग व्यक्त करणारे िवासलेखन करू शकतो, याची ही दोन्ही पुस्तके ठळक उदाहरणे मानता यावीत. 
 

‘पालखी’च्या ‘नमना’तश्री. मोकाशी म्हणतात, “गोखले इग्न्स्ट्ूटचे काम घेऊन मी नकळतच 
वारकऱ्याचं्या या जातीत जमा झालो...पालखीची वाटचाल दीडश ेएक मैलाचंी...”या दृष्टीने समाजशास्ीय 
संस्थेच्या काही अभ्यासकायासाठी पढंरीला जाणाऱ्या वारकऱ्यातं ‘पालखी’ बरोबर श्री. मोकाशी िवास 
करतात. आप्रण“...सवात महत्त्वाची तयारी जनता संपकाची...”असते. यातून वारकऱ्यांना प्रनरप्रनराळे िश्न 
प्रवचारून काही समाजशास्ीय अभ्याससाधण्याचा त्यांचा हेतू आहे. आप्रण ते िश्न प्रद. के. बेडेकरासंारख्या 
सामाप्रजक अभ्यासकाचे आहेत. हजार विांची पढंरीला जाणाऱ्या वारकऱ्यांची ‘पालखी’ व ‘पदयात्रा’ याला 
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महाराष्ट्राच्या समाजमनात काही प्रनप्रित ठाम भपू्रमका आहे, परंपरा आहे. लेखक या ‘पालखी’चा एक 
पाईक होऊन प्रफरतो आहे आप्रण पढंरीच्या वारकऱ्यांशी मधूनमधून सुसंवाद साधून त्यांना वारीबद्दल 
वाटणाऱ्या मूलभतू तृष्ट्णेची कारणे शोधतो आहे, असे प्रचत्र प्रमळते. “...मुळात पालखीचा अस्वस्थपणा 
माझ्यात प्रशरला तो सुचलेल्या एका कादंबरीच्या कल्पनेनं...”असे लेखक म्हणतात. यातून त्याचं्या पूवीच्या 
कल्पनावादी भप्रमकेला छेद जाऊन नंतरचा िवासाचा एक प्रवप्रशष्ट हेतू िभावी ठरून गेला आहे. हा िवास 
वारकऱ्याचं्या सदडीबरोबर पुणे, सासवड, जेजुरी, वाल्हे, लोणदं, फलटण, बरडगाव, नातेपुते, माळप्रशरस, 
वेळापूर, शगेाव, पढंरपूर असा पायी रमतगमत झाला आहे. खाणे-प्रपणे, झोपणे, सहवास त्या 
वारकऱ्यामंध्ये, त्याचं्याबरोबर सुखदुःखाच्या गोष्टी बोलत, वारीच्या गप्पा करत. यातून श्री. मोकाशी याचेंही 
एक भावातग उत्कट प्रचत्र साकारत जाते. श्री. मोकाशी हे एखाद्या अनुभवाकडे अप्रलप्तपणे, न्याहाळून 
पाहणारे कलावंत आहेत याचीही साक्ष प्रमळते. उदाहरणाथग, पढंरपुरात पालखी प्रशरल्यावरचे वणगन पाहता 
येईल. इथे एकंदर ११००० पालख्या येतात असा आकडा त्यानंी नोंदवला आहे. “...पाहा! पालखीच्या 
वाटेवर पाडुंरंग पाठीराखा असतो, असा श्रद्धावाद त्यांना ितीत होतो. या पालखीची प्रमरवणूक वादळी 
ढगासंारखी वाटत आहे. मी एक सरावलेला लेखक! ित्येक अनुभव लेखनासाठी राबवणारा...मला त्याचं 
उत्तर लागलं केवळ सृप्रष्टसौंदयग...केवळ आनंद...”असा काही ित्यय ते नोंदप्रवतात आप्रण म्हणतात, 
‘टाळ-मृदंुगाच्या ध्वनींवर जगातले सवग िश्न प्रवसरले गेले आहेत. अणुबाँब नाहीत. महागाई नाही. घरचं-
दारच ंकाही मनात नाही...’ 
 

या प्रनरीक्षणात व प्रनष्ट्किात ‘पालखी’च ंव वारीच ंमाहात्म्य कळून यावे. श्री. मोकाशींची सुटसुटीत 
भािाशलैी, प्रचत्रमय प्रलपीसारखी, इथली क्षणप्रचते्र काढते. थोडक्यात प्रलप्रहलेले संवाद ‘पालखी’चे एक 
वैप्रशष्ट्् मानावे लागेल. पालखीतील सवग माणसे इतक्या प्रदवसाचं्या सहवासानंतर कशी एका 
कुटंुबातल्यासारखी वाटतात याचा ित्यय लेखक नोंदवतो आप्रण प्रतथल्या सहवासाचा आनंद लुटतो. 
‘पालखी’ एक प्रवश्वकुटंुब, असा भ्रातृभाव इथे लेखकाने वणगन केला आहे. लेखकाची वैप्रश्वक वृत्ती, 
सामाप्रजक जाणीव, वारकऱ्याबंद्दलचे कुतूहल, माणसाचंी ओढ, यावंर इथे चागंला िकाश पडून गेला आहे. 
आप्रण एका बाजूने लेखकाची वैज्ञाप्रनक दृष्टी तर दुसरी भाप्रवक. यात दुसरीचा प्रवजय होत चालल्याचे प्रचत्र 
खास लक्षणीय मानता येईल. म्हणून ‘पालखी’तील ‘पदयाते्र’ची खुमारी काही वेगळीचमानणे भाग पडावे. 
 
‘अठरा लक्ष पावलं’ 
 

श्री. प्रद. बा. मोकाशी याचंी ही दुसरी लक्षणीय पदयात्रा. ‘माणूस’ या साप्ताप्रहकाचे ध्येयवादी 
संपादक श्री. माजगावकर याचं्याबरोबर एक त्रयस्थ म्हणून ही पदयात्रा लेखकाने साधली आहे. ‘श्रीकैलास 
ते ससधुसागर’ म्हणजे वेरूळ ते मुंबई, अशी ही पदयात्रा एका प्रवप्रशष्ट हेतूनेच झाली आहे. माजगावकराचं्या 
पदयाते्रचा हेतू–‘परकी अन्नावर आप्रश्रतासारखे जगू नका’ हे महाराष्ट्रातील सवग शतेकऱ्यानंा पटवून, सभा 
घेऊन सागंणे हा आहे. श्री. मोकाशी हे या याते्रचे एक त्रयस्थ व तटस्थ प्रनरीक्षक या भपू्रमकेतून इथे या 
‘पदयाते्र’त सामील झाले आहेत. ‘देश पाहायला प्रनघालेला मी लेखक’ आहे ही त्यांची भपू्रमका आहे. तरीही 
खचाची सोय व्हावी म्हणून या याते्रवर त्यानंी ‘केसरी’साठी लेख प्रलप्रहले आहेत. या लेखांचेच हे पुस्तक 
झाले आहे. परंतु या सवग प्रवप्रशष्ट हेतंूमुळेच सवगच िवासप्रवियक अनुभवाचें प्रचत्रण यात येऊ शकत नाही. या 
‘पदयाते्र’चे प्रचत्र इथे िभावी ठरते. तसे ते येणे आवश्यकही आहे. त्यासाठी प्रकतीही उदात्त हेतूने वा 
मोकळेपणे अशा दौऱ्यात सामील झाले, तरी त्याच्या म्हणून काही मयादा लेखनावर येतात असे वाटते. 
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या िवासपर पुस्तकात महाराष्ट्राचे सकबहुना भारताचे िप्रतप्रनप्रधत्व करणाऱ्या खेड्याचें, तेथील 
प्रनसगाचे, माणसाचें प्रचत्र येते, त्याला एक वेगळेपणा असतो. स्वातंरयाच्या पूवीचे व आजचे खेडे प्रदसू 
शकते. नव्या–जुन्या संघिांचे, नवप्रवचाराचें वारे खेड्यातूंनही कसे खेळू लागले आहे याचे प्रचत्र प्रमळते. हा 
या ‘पदयाते्र’चा खास प्रवशिे आहे. दुसरे म्हणजे शतेकरी, सामान्य माणूस, त्याचें िश्न, तसेच नवीन 
राजकीय, सामाप्रजक व आर्मथक प्रवचारातंील बदल कळतात. नव्या सुधारणा, सहकार योजना त्याचं्या 
िाप्रतप्रनप्रधक संख्या व व्यक्ती, खेड्यातील जीवनात त्यामुळे प्रनमाण झालेले तणाव याचें प्रचत्र रेखाटण्यात 
श्री. मोकाशी बरेच यशस्वी झाले आहेत. खेड्यातील जीवन व शहरी जीवन याचंा संघिग, िश्न व समस्या 
न्याहाळण्यात लेखक बराच यशस्वी होतो असे म्हणता येईल. 
 

दुसरे म्हणजे आपले सहकारी माजगावकर, त्याचं्या पत्नी, पुढारी ना. ग. गोरे, आचायग प्रभसे, 
प्रनफाडचा सभापती प्रवनायक, राजा कुलकणी, जोहरापूरचे तात्या, मोरे याचंी व्यग्क्तप्रचते्र रेखाटण्यात 
लेखक यशस्वी होतो आप्रण एक कथाकार व व्यग्क्तप्रचत्रणकार म्हणून रप्रसकाच्या लक्षात येत राहतो. त्याचे 
स्वतःचे एक प्रचत्रही या पदयाते्रत साकारत जाते. ते एका लेखकाचे, रप्रसकाचे, शहरी माणसाचे, खाण्या-
प्रपण्यावर, स्वच्छतेवर लक्ष असणाऱ्या गृहस्थाचे वाटेल. 
 

स्थलवणगनाचं्या दृष्टीने ‘नेवासे’, ‘बेलसपपळगाव’, ‘वेरूळ’ व इतर गावाचंी, नद्याचंी व प्रनसगाची 
प्रचते्रही उत्तम साकारली आहेत. श्री. मोकाशी ही सवग प्रचते्र तटस्थपणे, वास्तवरूपात रेखाटत जातात. 
त्यामुळे त्याचं्या शलैीची नजाकत कळते. ही शलैी प्रचत्रमय आहे. गप्रतशील आहे. त्यामुळे कॅमेऱ्यासारखी 
शब्दानंी अनुभवाचंी व समोरच्या वास्तव सृष्टीची क्षणप्रचते्र प्रमळत जातात आप्रण पुस्तकाचे सौंदयग वृसद्धगत 
होते. ‘पदयाते्र’ची गोडी वाढते. या याते्रच्या िारंभी ह्ू एन त्संगाचा“...िवास अज्ञात िदेशावरून झाला 
होता, तर माझा अज्ञात मनावंरून झाला. या अज्ञात मनावंरून जात असता, उभे राहणारे दुराग्रहाचें 
पवगत–कडे, ओसाड मनाचें वालुकामय िदेश, अज्ञानाच्या दऱ्या, वादावादीची अरण्ये आप्रण पक्षोपपक्ष्यांचे 
सहस् पशू खात्रीने कमी भयानक, कमी दुधगर सकवा कमी अघप्रटत नव्हते.”असे याबद्दल लेखक म्हणून 
जातात. पण याचा फारसा ित्यय प्रचप्रत्रत झाला आहे, असे आम्हास वाटत नाही! 
 

साराशं, एक वेगळी लक्षणीय ‘पदयात्रा’ एवढेच या िवासवणगनाचे महत्त्व मानता येईल. 
 
‘चिवाक देशी’ 
 

या कालखंडात वरील ‘पदयात्रां’िमाणे प्रवप्रशष्ट हेतूने आणखी काही िवास प्रलप्रहलेले आढळतात. 
श्री. िकाश गोळे यांचा ‘चक्रवाक देशीं’चा म्हणजे ‘लडाख’ िदेशातील िवास (१९७८) रप्रसकाला वेगळा 
वाटेल. चक्रवाक पक्ष्याचंा खास िदेश म्हणजे प्रहमालयाच्या कुशीतील ‘लडाखिदेश’. एका अथी हा 
प्रहमालयाच्या कुशीतील काराकोरम व कैलास पवगताच्या आसपास ‘चक्रवाक पक्षी’ पाहण्याकरता केलेला 
िवास आहे. या दोन पवगताचं्या कडेकपारींत शकेडो चक्रवाक पक्षी घरटी बाधूंन राहतात. िप्रसद्ध पप्रक्षतज्ज्ञ 
डॉ. सलीम याचं्या नेतृत्वाखाली प्रगयारोहक व छायाप्रचत्रकार श्री. िकाश गोळे यानंी हा िवास साधून त्याचा 
रोचक वृत्तान्त व माप्रहती इथे पुरप्रवली गेली आहे. पक्षीप्रनरीक्षणाथग केलेला हा िवास खास वेगळा िवास 
आहे असे वाटते. यात ‘प्रतबेटी कावळा’, ‘क्रौंचपक्षी’, ‘फुगाजवळचे याक’, ‘मेंढा’, ‘ससाणा’, ‘डंुगटीचा 
रेव्हन’, ‘माऊस हेअर’, ‘ब्लनफोडगचा स्नो सफचदशगन’, ‘चक्रवाक’ असे पप्रक्षजीवन व इतरही पशुजीवन यात 
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प्रचप्रत्रत होते. ‘वल्डग वाइल्ड लाईफ फंड’ व ‘भारत’ आप्रण ‘बॉम्बे नॅचरल प्रहस्री सोसायटी’ या संस्थानंी हा 
िवास आयोप्रजत केला आहे. 
 

या लेखनासाठी लेखकाने दैनंप्रदनी तंत्राचा वापर केल्याने त्या त्या ित्येक प्रदवसाच्या सफरीचे 
वणगन येते. त्यात आलेल्या छायाप्रचत्रानंी या पुस्तकाची रंगत वाढली आहे, असे म्हणता येईल. या 
िवासातील सैप्रनकी अप्रधकाऱ्याचं्या सहकायामुळे त्याचंीही उमदी शब्दप्रचते्र येतात. डॉ. सलीम याचं्या 
िस्तावनेमुळे या वृत्तान्ताचेमाप्रहतीपर मूल्य वाढते आप्रण त्याचं्या नेतृत्वामुळे उतारवयातील एका उमद्या 
संशोधकाचे प्रचत्र वाचकाच्या लक्षात येते. लडाखमधील जीवनाचा काही ित्ययही येऊन जातो. 
लेखकापाशी कल्पकता आहे याचा पुरावा मधूनमधून येणाऱ्या शलैीदार वणगनामुळे प्रमळतो. 
 
‘िागनझरा’ 
 

या कालखंडातील व्यंकटेश माडगळूकराचंा हा ‘नागप्रझरा’ (१९७९) या भडंारा प्रजल्ह्ातील 
जंगलाचा खास िवास प्रचप्रत्रत झाला आहे. “एकोणीसश ेअठ्ठ्याहत्तर साली मे मप्रहन्यात मी नागप्रझराला 
गेलो, राप्रहलो. त्या मुक्कामात जे पाप्रहले, जे रेखाटले ते हे पुस्तक.”महाराष्ट्रात जंगलिवासाची ओढ 
असणारे प्रवरळ लेखक आहेत, त्यापैंकी माडगूळकर हे एक. त्याचंा वेगळेपणा िवासाबद्दल जसा आहे तसा 
तो िवास शब्दापं्रकत करण्याबाबत व रेखाप्रचते्र काढण्याबाबत. यात लेखक आप्रण प्रचत्रकार व्यंकटेश 
माडगूळकर दोन्ही भेटतात. हे रूढ अथाने िवासवणगन आहेच असे नाही. जंगलातील प्रदवसाचे प्रचत्र 
रेखाटणारे ते एक वेगळे िवाससदृश लेखन आहे. िवासवणगनात वेगळा आशय इथे येऊ शकतो. तोही 
िाप्रणजीवनाबद्दलचा. अशा िकारचे वेगळ्या आशयावरील पुस्तकलेखन करण्याची िेरणा त्यानंा पािात्त्य 
लेखक वाचून झाली आहे. हे माणसाचा संदभग असलेले जंगल आहे. आपण असे काही वेगळे लेखन करीत 
आहोत याची जाणीव लेखकाला आहे. म्हणून तो म्हणतो, “नव्या रानात प्रशरण्यासाठी पप्रहल्यादंा कुणीतरी 
वाट पाडावी लागते. पुढे, त्या वाटेने जा-ये सुरू होते. मी ही लहानशी वाट पाडली आहे, एवढेच...” 
(आभार) 
 

या दृष्टीने जंगलिवासावर मराठी वाङ मयातील ही वाट पाडण्याचे व तेथील पशुपक्षी, प्रनसगग, इतर 
िाणी यावंर शब्दाकंन व रेखाकंन करणारे एक महत्त्वाचे लेखक म्हणून माडगूळकर स्मरणीय वाटतील. या 
दृष्टीने ‘तळे’, ‘प्रनवास’, ‘रस्ता’, ‘वाटा’, ‘वानरे’, ‘मरण’, ‘रानकुत्री’, ‘सोबती’, ‘झरे’, ‘तेण्डू’ या 
िकरणातूंन ‘नागप्रझरा’च्या िचडं जंगलातील प्रदवस जसे इथे प्रचप्रत्रत होतात, तसेच हरणाचें कळप, साबंरे, 
गवा, वानरे, रानकुत्री, सुवणगमृग, इथे शब्दापं्रकत व रेखापं्रकत झालेले पाहण्यात एक वेगळा आनंद वाटेल. 
आप्रण या िाप्रणजीवनाबद्दल वाचकाची जाणीव प्रनप्रित प्रवकप्रसत होईल. श्री. माडगूळकर एक रप्रसक, 
धाडसी, िवासी वाटतील. पण िाप्रणजीवनाशी व जंगलाशी एकजीव होणारे माडगूळकर वेगळे वाटतील 
यात शंका नाही. या िवासातील वाटाडे, सोबती याचंी प्रचते्र जशी साकारली आहेत, तशीच प्रशकारचोर, 
तेथील ियोगशाळेत काम करणारे मारोतराव प्रचतमपल्ली हे संशोधकही सहज शब्दापं्रकत होऊन गेलेले 
प्रदसतील. मधूनमधून िाप्रणजीवनाबद्दलचे भाष्ट्य व त्याबद्दल पािात्त्य संशोधक काय म्हणून जातात हे 
सागंण्याची श्री. माडगूळकराचंीहातोटीही लक्षात यावी. साराशं, माडगूळकराचंा ‘नागप्रझरा’ मधील िवास 
हा एक लक्षणीय िवास आहे यात शंका नाही. 
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या कालखंडातील कािी उल्लेखिीय प्रवासवर्णिकार 
 

या कालखंडात सुमारे पाऊणश ेनवे लेखक आपल्याला भेटतात. या सवांचेच लेखन प्रवशिे रीतीने 
जाणवणारे आहे असे नाही. खालील काही लेखकाचें लेखन काही वेगळ्या कारणासंाठी उल्लेखनीय आहे 
असे म्हणता येईल : 

 
(१) अशोककुमार स्वामीनारायण यांचे ‘र्टर्टीवरून भारतभ्रमण’, 
(२) अशोक कामत याचें ‘आपला देश आपली माणस’ं, 
(३) मेधा काळे याचंी ‘कोणाकृ ते कन्याकुमारी’ व ‘शाचलमारची साद’, 
(४) मधुकर केचे याचंी ‘एक भटकंती’ (चवदभृ), 
(५) मुक्ता केणेकर याचें ‘झेपावे दचक्षणेकिे’, 
(६) हेमचदं्र कोपिमकर याचें ‘पचश्चमेकिील पूवृ’ (पोलंि), 
(७) श्रीचनवास कोलमकर याचें ‘श्रमसौंदयाची लेणी’ (रचशया), 
(८) गजानन िोले याचें ‘चहमालयातील अमरनार्थ’, 
(९) स. मा. गगम याचें ‘स्वप्न आचण सत्य’ (रचशया), 
(१०) चिगेचिअर गॅनकसग याचें ‘चहमालयाच्या चशिरावर’, 
(११) ज. द. जोगळेकर याचंी ‘दचक्षण भारताचे धावते दशनृ’ व ‘जगाची सर्र’, 
(१२) दा. चव. जोगळेकर याचें ‘पहाि, पाणी आचण परी’ (काश्मीर), 
(१३) मीना देशपािें याचें ‘पचश्चमगंधा’ (युरोप), 
(१४) लीला देशपािें याचें ‘चहमालयाचा स्पश’ृ (नेपाळ), 
(१५) मघणाचलनी देसाई याचें ‘चवराणी’ (भारत), 
(१६) कुसुम नारगोलकर याचें ‘आम्ही पाचहलेला चीन’, 
(१७) प्रभाकर नेलमकर याचें ‘रंग, तरंग, अंतरंग’, 
(१८) शातंाराम पारचपल्लेवार- ‘पॅचरस आय लव्ह य’ू (फ्रान्स), 
(१९) श्री. ना. बनहट्टी याचें ‘जोियात्रा, िंि १ व २’, 
(२०) रमेश मंत्री याचें ‘सुिाचे चदवस’ व ‘क्षणाचा प्रवासी’, 
(२१) कघ ष्णा मेणसे याचें ‘गोिलेली धरती, पेटलेली मने’ (रचशया), 
(२२) इंदू साक्रीकर याचें ‘पूवमच्या पचरसरातं’ (जपान). 

 
या लेखकाचंी िवासवणगने प्रनरप्रनराळ्या हेतंूनी वेगवेगळे िवास प्रचप्रत्रत करती झाली आहेत. या 

कालखंडातील हे काही उल्लेखनीय िवासवणगनकार ठरतील. 
 

❋ 
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–१४– 
उपसंिार 

 
अवाचीन मराठीतील िवासवणगनाचंा ‘एक लप्रलत वाङ मयकार’ या दृष्टीने अभ्यास करताना, इ. स. 

१८०० ते १९८० पयंतचा अभ्यास, हा िस्तुत गं्रथाचा प्रविय इथे पूणग होत आहे. हा अभ्यास करण्यासाठी 
पप्रहल्या िकरणात भारतीय संस्कृतीतील व साप्रहत्यातील व्यक्त झालेली िवासप्रवियक भपू्रमका आपण 
तपासून पाप्रहली. ती व्यापक होती असेच प्रदसून आले. प्रशवाय, एकंदर भारतीय साप्रहत्यात व्यक्त होणारी 
‘िवासपरंपरा’, वेदकालापासून तो रामायण–महाभारत कलापयंत व पुढे ऐप्रतहाप्रसक युगापयंत चालत 
आलेली प्रदसते. 
 

पप्ररप्रशष्टातील िाचीन मराठी साप्रहग्त्यकाचंी िवासप्रवियक भपू्रमकाही व्यापक असल्याची जाणीव 
रप्रसकाला होते. आप्रण िवास ही मानवी जीवनाची एक मूलभतू िेरणा आहे हेही उघड होते. 
 

या गं्रथाच्या पप्रहल्या भागावरून, िवासवणगनाची प्रनरप्रनराळ्या कोशगत अथांतून साकारणारी 
संकल्पना पाप्रहली तर, ‘िवासवणगन म्हणजे िवासपर सप्रचत्र भािण अगर व्याख्यान’ अशी पाहता येते. ही 
संकल्पनाच िवासवणगनाचे मूलभतू घटक सुचप्रवणारी आहे. ते घटक म्हणजे ‘िवासी’, ‘िवास’ व ‘िदेश’ 
हेच होत. या घटकानंी साकार होणारे लेखन म्हणजे िवासलेखन असते. आप्रण या लेखनात िप्रतभाशक्तीचे 
कायग जेव्हा सुरू होते, तेव्हा ते लेखन खऱ्याखुऱ्या अथाने कलारूप धारण करणारे लेखन ठरत असते. 
म्हणूनच िवासवणगन ही कप्रवतेसारखीच स्वतंत्र प्रनर्ममती ठरते. आप्रण एकाच िदेशावर अनेक िवासवणगने 
प्रनमाण होऊ शकतात. उदाहरणाथग, मराठीमध्ये प्रनमाण झालेली ‘प्रवलायतेवरील िवासवणगने’ याचा स्पष्ट 
पुरावा मानता येतो. 
 

िवासवणगन हा इतर लप्रलतवाङ मयिकारािंमाणेच एक वेगळा लप्रलतवाङ मयिकार ठरतो. याचे 
महत्त्वाचे कारण िवासवणगनकाराच्या व्यग्क्तमत्त्वामुळेत्याच्या िवासप्रवियक आप्रण िदेशप्रवियक अनुभवातं 
आगळेपणा येत असतो. िवास करणारे व्यग्क्तमत्त्व ित्येक िवासाच्या वेळी वेगळे असते, नवे असते. आप्रण 
िवासातील िदेशही त्याला ित्येक वेळी नवेपणाने भेटत असतो. या व्यग्क्तमत्त्वाची पारदशगकता त्याला 
वेगळी धार आणत असते. आप्रण त्यामुळे त्याच्या व्यग्क्तत्वाची व्याप्ती कळून यायला मदत होते. या 
व्यग्क्तत्वाच्या व्याप्तीमुळेच िवासवणगन इतर वाङ मयिकाराहूंन खास वेगळा वाङ मयिकार ठरत असतो. 
आप्रण अशा व्यग्क्तत्वसंपन्न वाङ मयिकाराचे अनुकरण करता येत नाही. तसेच, या व्यग्क्तत्वाबरोबर, त्या 
व्यक्तीने अनुभवलेला िदेशही आपले स्वतंत्र व्यग्क्तत्व घेऊन िवासवणगनात अवतरत असतो. आप्रण िवास 
ह्ा कें द्रीभतू घटकाने लेखकाचे आप्रण त्या लेखकाने िवास केलेल्या िदेशाचे प्रचत्र गप्रतशील ठेवण्यासाठी 
मदत केलेली असते. त्यामुळे, रप्रसकाला त्यात िवाससूत्राच्या अनुरोधाने लेखक आप्रण िदेश आपापल्या 
समृद्ध व्यग्क्तमत्त्वाने जाणवत राहतात. अशा िकारचे लेखन हे िवासवणगन असते. ते दुसऱ्या कोणत्याच 
िकारचे असू शकत नाही. 
 

म्हणूनच, िवासवणगन हे स्थलवणगन, आत्मचप्ररत्र, प्रनबधं व लघुप्रनबधं या वाङ मयिकाराहूंन 
मूलतःच प्रभन्न असते. िवासवणगनाचे वरील मूळ घटक वेगळे आप्रण तत सदृश समजल्या जाणाऱ्या या 
वाङ मयिकाराचे मूळ घटक वेगळे असतात. त्याचंी ियोजनेही प्रभन्न असतात. िवासवणगन प्रनबधं आप्रण 
लघुप्रनबधं या वाङ मयिकारानंा पोटात सामावून घेणारा एक वेगळा वाङ मयिकार ठरू शकतो, हे आपण 
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रप्रसक या नात्याने पाप्रहले आहेच. पण ‘अपूवाई’ हा प्रनबधं ठरू शकणार नाही, ही गोष्ट प्रनप्रित मानावी 
लागते. 
 

िाचीन मराठी वाङ मयात िवासप्रवियक भपू्रमका व्यापक स्तरावर व्यक्त झालेली आढळत असली 
तरी िवासप्रवियक िेरणा िामुख्याने आध्याग्त्मक व धार्ममक आहेत. आप्रण त्यामुळेच महानुभाव, संत सकवा 
पपं्रडतकवी इत्यादी, तीथगयात्रापं्रनप्रमत्ते िवास करतात असे प्रदसते. त्या पाठीमागे पथंिसार करावा हाही हेतू 
असू शकेल. याचं्या िवासलेखनाला आत्मचप्ररत्रपरतेचे रंग चढलेले प्रदसतात. त्यानंी आपल्या तीथगयात्राचें 
व याते्रतील स्थळाचें प्रचत्रण केल्याचे प्रदसते. यात नामदेवाचंी ‘तीथावळी’, ‘महानुभावाचंी ऋप्रद्धपूरवणगने’, 
रामदासाचंी ‘भारतभ्रमंती’, प्रनरंजन माधवाची ‘तीथगयात्रा’, दत्तपदापं्रकत मुकंुद कवीचे ‘िवासवणगन’ व 
तंजावरच्या शरफोजी राजाचं्या ‘प्रत्रस्थळी याते्रच्या लावण्या’ हे गं्रथ वा िकरणे िमुख होत. 
 

गं्रथाच्या पप्रहल्या भागात चर्मचलेल्या िवासवणगनाच्या वाङ मयीन रूपाची वेगळी जाणीव िाचीन 
माराठी साप्रहग्त्यकांना झालेली होती, असे प्रदसून येत नाही. िवासाकडे आप्रण िवासलेखनाकडे 
सौंदयगवादी दृष्टीने पाहणे आप्रण िवासवणगनाच्यावाङ मयीन रूपाकडे एक वेगळे वाङ मयीन रूप म्हणून पाहणे 
ही दृष्टी खास अवाचीन होय. म्हणूनच, िवासवणगन हा अवाचीन मराठीचाच खास वाङ मयिकार ठरतो. 
 

या वाङ मयिकाराचे िाचीन रूप नारायण व्यास बहाप्रळयेकृत महानुभाव पथंाच्या ‘ऋप्रद्धपूरवणगन’ 
या िख्यात गं्रथात पाहणे शक्य आहे. याचे िमुख कारण ‘ऋप्रद्धपूरचा’ िवास करून लेखक त्यात स्वतःचे 
आप्रण ऋप्रद्धपूरच्या िदेशाचे प्रचत्र बऱ्याच सामर्थ्याप्रनशी दाखप्रवतो असे म्हणता येईल. त्यानंतर प्रनरंजन 
माधवाने आपल्या तीथगयात्रावणगनात िवास, िदेश याचें काही लक्षणीय प्रचत्र रेखाटलेले आढळते. 
दत्तपदापं्रकत मुकंुद कवीचे काहीसे अपूणग िवासवणगन आत्मचप्ररत्राचे रंग उजळणारे ठरले आहे. बाकी 
फारसे काही हाती लागत नाही, हे पप्ररप्रशष्टातील िाचीन िवासवणगनाचं्या प्रवहंगमावलोकनावरून प्रदसून 
येईल. 
 

इ. स. १८०० ते १८८२ या अवाचीन कालखंडात िवासवणगनाचे क्वप्रचत कच्चे व ओबडधोबड रूपच 
(Crude From) िभावी आहे. अवाचीन काळातील पप्रहला िवासवणगनकार लेखक म्हणून श्री. नाना 
नारायण व त्याचे ‘इंललंड देशाचे वणगन’ हा भािातंप्ररत गं्रथ दाते-सूचीत प्रदलेला प्रदसतो. परंतु 
िवासवणगनाचा पप्रहला स्वतंत्र आप्रवष्ट्कार, जगन्नाथ प्रवठोबा क्षत्री याचं्या इ. स. १८६३ च्या गोकणग 
महाबळेश्वराचे याते्रिकरणी वृत्तान्ता’त’ घडतो आहे असे स्पष्ट प्रदसेल. त्यानंतर या कालखंडातील 
‘इंललंडातील िवास’ हा िाबपं्रधक रचनेचा भािातंप्ररत गं्रथ उजवा आहे असे कळून येते. वाङ मयीन रूपाचा 
या काळातील दुसरा टप्पा हप्रर गणेश पटवधगन याचं्या ‘काशीयात्रा’ या गं्रथाकडे जाईल. या गं्रथाने 
पत्ररूपाचा िथम आश्रय घेतल्याचे आपण पाप्रहले. अप्रभव्यक्तीची ही दृष्टी खास अवाचीन होय. 
 

प्रतसरा टप्पा, पपं्रडता रमाबाईंच्या ‘इंललंडचा िवास, भाग १ ला’ आप्रण श्री. गोडसेभट वरसईकर 
याचं्या ‘माझा िवास’ या गं्रथाकंडे येईल. या गं्रथानंी िवासवणगनाचे खास रूप दाखप्रवले असून या दोघाही 
लेखकाचंी व्यग्क्तमत्त्वे त्यात अभाप्रवतपणे व उत्कटतेने उतरली आहेत. गोडसेभटजींचा ‘माझा िवास’ हा 
गं्रथ जुन्यािमाणे नव्या सौदयंदृष्टीचा पप्ररपाक वाटून जातो. ही नवी दृष्टी इंग्रजी साप्रहत्याचा गोडसेभटजींना 
गंध नसतानाही अवतरली आहे. त्यामुळे पपं्रडता रमाबाईंपेक्षा गोडसेभटजी एक अनप्रभज्ञ कलावंत वाटतात. 
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वाङ मयाच्या सृष्टीत एखादा वाङ मयिकार अभाप्रवतपणे आपले रूप कसे दाखवनू जातो, याचे हे मराठीतील 
केवळ आगळे अन् वेगळे उदाहरण होय, असेच मानावे लागेल. 
 

यानंतर चौथा वळणाचा गं्रथ म्हणून सौ. पावगतीबाई प्रचटनवीस याचं्या ‘आमचा जगाचा िवास’ या 
गं्रथाकडे पाहता येईल. या गं्रथात कोणत्याही िकारचीमाप्रहती देण्याचे बधंन लेप्रखकेने मानलेले नाही. 
केवळ आपल्या पप्रतसमवेत केलेला सौंदयगवादी दृष्टीने प्रनमगळ शलैीत प्रटपण्याचा हा ियत्न खास लक्षणीय 
आहे. 
 

यानंतर, श्री. ग. स. मराठे यानंी व्यक्त केलेली वाङ मयीन दृष्टी िवासवणगनासाठी प्रवनोदाचा 
आश्रय करणारी ठरली आहे. त्यामुळे त्याचं्या ‘थाप्रलपीठ’ या गं्रथाला आपोआपच वेगळेपणा िाप्त झालेला 
प्रदसून येतो. श्री. मराठे मुळातच कल्पक आहेत आप्रण साप्रहत्याचे चागंले अभ्यासक आहेत. त्यामुळे 
‘मराठीतील पप्रहल्या प्रवनोदी िवासवणगनाची प्रनर्ममती’ याचं्याकडून घडून गेली आहे, असे म्हणावयास 
ित्यवाय नाही. 
 

िवासवणगनामध्ये, राजकीय आशयाचे रंग भरण्याचा व साप्रहग्त्यक दृष्टीने िवासवणगन प्रलप्रहण्याचा 
ियत्न करणारे, श्री. न. सच. केळकर लक्षणीय असले, तरी ‘राजकीय िवासवृत्ताचंा पप्रहला प्रनमाता’ म्हणून 
रप्रसक श्री. श्री. रा. प्रटकेकर यानंाच पाहू शकतो, इतके त्याचें ‘मुसलमानी मुलखातली मुशाफरी’ व ‘ब्रह्मी 
बडंाळीचे ब्रह्मपुराण’ हे गं्रथ सरस आहेत. श्री. प्रटकेकरांचे ‘मुशाफरी’ दशगक राजकीय वृत्तान्त पुरप्रवणारे, 
स्वातंरयेच्छू व्यग्क्तत्व लक्षणीय वाटते आप्रण आपल्या िवासवृत्तान्ताला पत्ररूपाने उजळ करणारी त्याचंी 
व्यंजक भािाशलैी त्याचें वेगळेपण दशगवनू जाते, असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 

श्री. गो. प्रच. भाटे याचें लेखन हा िवासवणगन या वाङ मयिकाराच्या वाटचालीवरील ‘हातखाबं’ 
आहे. तो मागील व पुढील वृत्तान्तवजा िवासवणगने प्रलप्रहणाराचंा आदशग मानावा लागेल. 
 

वरील लेखक आपापल्या परीने िवासवणगनाच्या वाटचालीवरील महत्त्वाचे टप्पे ठरतात. परंतु 
वाङ मयिकाराच्या वाटचालीवरील पप्रहला दीपस्तंभ म्हणून िा. अनंत काणेकराचें नाव प्रनःशंकपणे घ्यावे 
लागेल. याचे कारण िवासवणगन या वाङ मयिकाराची एक कलात्मक वाङ मयिकार म्हणून काणेकरानंी 
व्यक्त केलेली जाणीव इतराचं्या मानाने खास वेगळी आहे. आप्रण ही जाणीव आजतागायत कायम 
असल्याचे ‘खडक कोरतात आकाश’ या गं्रथावरूनही कळते. त्याचं्या ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ या 
गं्रथाची वाङ मयीन माहात्म्यता आपण पाप्रहली आहेच. िा. काणेकरानंी िवासवणगनाच्या रूपातील 
व्यग्क्तमत्त्वाच्या अगम्य खाणीचा व काव्यात्मतेचा जवळजवळ पप्रहला व प्रनप्रित शोध लावला. त्याचं्या 
पूवीच्या लेखकानंा हा शोध प्रनप्रितपणे लागला होताच, असे म्हणता येत नाही. याबाबत अपवाद म्हणून 
गोडसेभटजी वगळता येतात. श्री. क्षत्री, पटवधगन, पपं्रडता रमाबाई, सौ. प्रचटनवीस, ग. स. मराठे, 
केळकर, प्रटकेकर, भाटे हे लेखक िवासवृत्तान्त पुरवता पुरवता त्याचं्या िवासवणगनातूंन लेखक म्हणून 
व्यक्त झालेले प्रदसून येतात, हे स्पष्ट आहे. काणेकराचं्या िवासी भूप्रमकेत व िवासप्रवियक लेखनात या 
लेखकाहूंनजाणीवपूवगक कलात्मक भपू्रमका सतत व्यक्त होते, म्हणून काणेकर खास वेगळे वाटतात. 
िदेशित्ययात प्रनसगाइतका माणूसही त्यानंी प्रटपला आहे याचे दशगन आपण मागील िकरणातूंन घेतले 
आहेच. 
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श्री. काकासाहेब कालेलकरानंी िदेशव्याप्तीची कमाल मयादा गाठली आहे. िवासवणगन या 
वाङ मयिकाराची तत्त्वसचतनात्मक बाजू वाढवून आपल्या िगल्भ व्यग्क्तमत्त्वाचा आप्रवष्ट्कार त्यानंी 
जागोजाग केला आहे. एका साधकाची ‘वाटचाल’ ठरावी असे त्याचें िवासलेखन रप्रसकाला वाटते. पण 
त्यात द्रष्ट््ा कवीचे आप्रण रप्रसक वैष्ट्णवाचे दशगनही घडते. त्यामुळे त्यांची छोटी लेखरूप िवासवणगनेही 
वाङ मयीन गुणांनी शे्रष्ठ ठरून िवासवणगन या वाङ मयिकाराला एक िगल्भ वाङ मयिकार बनप्रवताना स्पष्ट 
प्रदसतात. िवासवणगनकाराला अश्वमेध यज्ञातील घोड्यािमाणे भटकावे लागते अशी पुरातन उपमा ते 
स्वतःकरता घेतात आप्रण तसे भटकून आपल्या िवासवणगनाचंी प्रनर्ममती साधतात, हा भाग खास लक्षणीय 
आहे. पुरातन भारत देशाचे आप्रण आज घडू पाहणाऱ्या नव्या भारताचे कलात्मक दशगन श्री. कालेलकरानंीच 
घडवावे असे म्हणता येईल. 
 

िा. रा. प्रभ. जोशी यानंी िवासवणगनाच्या आशयाची सूक्ष्मता प्रटपली आहे. आप्रण अनोख्या, प्रवस्मृत 
गावानंा, तेथील पडक्या घरानंा, शतेातील जोंधळ्याच्या कणसानंा एक गप्रहरे व्यग्क्तमत्त्व प्रदले आहे. 
ित्यप्रयत िदेशाचा आत्मा आपल्या ताशीव व संयत शलैीत प्रटपण्याची श्री. जोशी यांची हातोटी त्याचं्या 
िवासवणगनाला खास वेगळेपणा आणते, म्हणून त्याचंी ‘वाटचाल’, ‘मजल दरमजल’ व ‘उथव’ ही 
िवासवणगने खास वेगळी ठरतात. या सवांत ‘मजल दरमजल’ कलागुणानंी सवगशे्रष्ठ वाटेल. 
 

िा. गंगाधर गाडगीळ साक्षात िवासानुभव त्याच्या आकारासप्रहत रप्रसकासंमोर ठेवतात आप्रण 
इंद्रधनूसारखे त्याचे रूप शब्दापं्रकत करतात. त्याचं्यातला तरल कलावंत व तटस्थ रप्रसक िवासातील 
अनुभवापुंढे शरण असल्याची जाणीव ‘सातासमुद्रापलीकडे’ या त्याचं्या िवासगं्रथात खास व्यक्त झाली 
आहे. गाडगीळानंी िवासातल्या ित्येक क्षणाला स्पदंन पावणारा त्याचं्यातला ‘मी’ शब्दातं पकडला आहे. 
आप्रण िवासानुभवानंा जाप्रणवे–नेप्रणवेच्या पातळीवर नेऊन प्रचप्रत्रत केले आहे. िवासात िदेशित्ययाने 
अंतमुगख होणारे मन, जीवनाची पटणारी प्रनरथगकता व अपप्ररहायगता याचें िंि, सौंदयाचा साक्षात्कार 
गाडगीळ उत्कटतेने शब्दबद्ध करतात. आप्रण त्यामुळेच िवासवणगन ही अस्सल साप्रहत्यकृती ठरू लागते. 
िवासातल्या अनुभवानंाही ‘घाट’ सकवा ‘आकार’ असतात हे गाडगीळासंारखा शे्रष्ठ कलावंतच जाणू शकतो. 
 

श्री. पु. ल. देशपाडें यानंी िवासवणगनाच्या रूपाला प्रवनोदकलेचे अप्रधष्ठान िाप्त करून प्रदले आप्रण 
त्याचे सामर्थ्यग व सौंदयग वेगळ्या प्रदशनेे वाढप्रवले, असे स्पष्ट प्रदसून येते. त्यानंी स्वतःचे व्यग्क्तमत्त्वही िसंगी 
प्रवनोदाचा प्रविय बनप्रवले आहे. त्यामुळे स्वतःला हसणाऱ्या या कलावंताचे क्वप्रचत प्रवदूिकी रूप 
िवासवणगनाला वेगळेपणा आणते आहे असे प्रदसेल. प्रशवाय, िवासात भेटलेल्या माणसाचें व िदेशाचे 
प्रचत्रही त्याचं्या प्रवनोदी शलैीमुळे व व्यग्क्तप्रचत्रणकौशल्यामुळे वेगळेपणे उठून प्रदसत राहते. ‘अपूवाई’ आप्रण 
‘पूवगरंग’ या दोन िवासपर साप्रहत्यकृती याची खास उदाहरणे होत. 
 

परंतु, प्रवनोदतंत्राचा फारसा वापर न करता, समृद्ध िदेशित्ययाने व िगल्भ, सचतनशील परंतु 
रप्रसल्या व्यग्क्तमत्त्वाने िवासपर अमर साप्रहत्यकृती प्रनमाण करता येतात, याचा पुरावा म्हणजे ‘वंगप्रचते्र’ व 
‘जावे त्याचं्या देशा’ ही दोन िवासवणगने होत. यातील प्रनसगगभक्त, स्वरवेडे व वैष्ट्णवी वृत्तीचे ‘पु. ल.’खास 
लक्षणीय आहेत. त्याचं्या या दोन्ही िवासवणगनातूंन त्याचं्या आध्याग्त्मक वृत्तीवर चागंला िकाश पडून 
जातो. 
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श्री. िभाकर पाध्यानंी शुद्ध कलात्मक व सौंदयात्मक जाप्रणवेच्या पटानंी, िवासवणगनाच्या (तरल) 
रूपाला कळसाला नेऊन पोहोचप्रवले आहे. श्री. पाध्ये िवासात जाणवलेल्या अनुभवाचें रूपवेध घेणारे िमत्त 
कलावंत वाटतात. त्याचंी अस्सल िवासी वृत्ती, िवासलय पकडणारी शब्दकळा, ित्यप्रयत िदेशाचे 
चैतन्यशील प्रचत्र रेखाटणारी शलैी खासच लक्षणीय आहे. पाध्यानंा िवासात भेटणाऱ्या माणसाइंतकाच 
प्रनसगात रस असतो. त्यामुळे माणसाचें स्वभावप्रवशिे आपल्या िवासवणगनातूंन ते जसे प्रटपतात, तसेच 
‘झाड’, ‘रस्ता’, ‘वास्तू’ अगर कोणतेही प्रनसगगदृश्य प्रटपताना, एखाद्या उत्कट कवीिमाणे मानवी भावनाचंा 
आरोप त्या त्या वण्यगवस्तूवर आरोप्रपत करतात. त्यामुळे वण्यगप्रवियातील अचेतन वस्तूसुद्धा सचेतन होताना 
प्रदसते. श्री. पाध्याचं्या अशा िदेशाबद्दलच्या सौंदयात्मक जाप्रणवेच्या आप्रवष्ट्कारामुळेच िवासवणगन हा 
वाङ मयिकार सौंदयगशाली वाङ मयिकार ठरला आहे. 
 

श्री. काणेकरापंासून पाध्यापंयंतचे हे िमुख िवासलेखक इ. स. १९४० ते १९६५ या कालखंडातच 
भेटतात. या लेखकानंी िामुख्याने िवासवणगन हा वाङ मयिकार मराठीत समृद्ध व कलात्मक केला आहे. 
याबरोबरच, बाकीच्या लेखकाचें कायग मागील िकरणातूंन व इथेही साराशंरूपाने आपण पाप्रहले आहेच. 
 

ही पाहणी करताना आपल्याला असेही प्रदसून येते की, याच कालखंडात बहुसंख्य िवासलेखक 
प्रनमाण झालेले आहेत आप्रण त्यातंील िमुख लेखकांनी आपली िवासवणगनाचंी प्रनर्ममती याच कालखंडात 
केलेली आहे. आप्रण इ. स. १९५० ते१९६५ या कालखंडात त्याचं्या प्रनर्ममतीने घेतलेले अस्सल कलारूप 
केवळ बहराला आलेले प्रदसून येईल. प्रनर्ममप्रतकाराचंी व प्रनर्ममतीची संख्याही अनेक पटींनी वाढली आहे 
असे प्रदसेल. स्वातंरयिाप्तीनंतरचा हा मुक्त आप्रवष्ट्काराचा पप्रहला कालखंड आहे असे प्रदसेल. 
 

इ. स. १९५० ते १९६५ या कालखंडात िवासवणगन हा वाङ मयिकार असा बहराला आला आहे 
की, त्याच्या अग्स्मतादशगक रूपाकडे पाप्रहल्यास, ‘तो वेगळा लप्रलतवाङ मयिकार आहे’ याची रप्रसकाला 
कबुली देणेच भाग पडावे. या दृष्टीने पाहताना, ‘वाटचाल’, ‘मजल दरमजल’, ‘उडता गाप्रलचा’, 
‘तोकोनोमा’ ‘अपूवाई’, ‘पूवगरंग’, ‘गोपुराचं्या िदेशात’, ‘सातासमुद्रापलीकडे’ ह्ा सवग अस्सल 
िवासवणगनपर कलाकृती याच कालखंडात प्रनमाण झालेल्या आहेत. 
 

या पधंरा विांच्या कालखंडात िवासवणगन हा वाङ मयिकार बहराला आलेला प्रदसतो, याचे िमुख 
कारण एकंदर मराठी साप्रहत्यप्रवश्वात साप्रहत्यप्रवियक ज्या जाप्रणवा होत्या, त्या जाप्रणवातंच खूप फरक 
पडला. त्या जाप्रणवा िगल्भ व सूक्ष्मतर झाल्या. साप्रहत्याकडे िथम साप्रहत्य म्हणून पाहण्याचा दृप्रष्टकोण 
िबल झाला. प्रशवाय, नुकत्या प्रमळालेल्या स्वातंरयाने राष्ट्राच्या जीवनात चैतन्य सळसळू लागले. मकु्त 
आप्रवष्ट्काराच्या वाटा खुल्या झाल्या. 
 

दुसरे असे की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर लवकरच हे स्वातंरय भारताला प्रमळाले. िवासप्रवियक 
साधनाचंी सुलभता प्रनमाण झाली. त्यामुळे जग जवळ आले. स्वातंरयानंतर आपल्यामधले प्रवप्रवध िकारचे 
लेखक, कलावंत व प्रवचारवंत या ना त्या कारणाने म्हणजे प्रशष्टमंडळातूंन सकवा पेन पप्ररिदेचे सदस्य म्हणून 
सकवा रॉकफेलर फाऊंडेशनतफे प्रमळालेल्या अभ्यासवृत्तीमुळे परदेशात िवासाला गेले व त्यानंी त्या 
िवासाची नवलाई ‘अपूवाई’ने प्रटपली. लेखक िवासाच्या व िवासातील िदेशाच्या अनुिंगाने प्रवमुक्तपणे 
आत्माप्रवष्ट्कार करू लागला. साप्रहत्याचे िमुख ियोजन आत्माप्रवष्ट्कार हेच प्रदसू लागले. या कालखंडाच्या 
दरम्यान आत्माप्रवष्ट्काराच्या जाप्रणवेने नवसाप्रहत्य, प्रवशिेतः नवकाव्य, नवकथा, नवना् : कप्रवता, कथा, 
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नाटक या वाङ मयिकारापं्रवियी नव्या जाप्रणवा घेऊन प्रनमाण झालेले प्रदसेल. एकंदर 
वाङ मयिकारापं्रवियीची जाणीवच साप्रहत्यप्रवश्वात िगल्भ झाली. यावेळी, वास्तववादी वाङ मयिकारही 
वाढीला लागलेले प्रदसून येतात. िवासवणगन हाएक वेगळा लप्रलतवाङ मयिकार असल्याची जाणीव 
काणेकरापंासून पुढे श्री. पाध्यांपयंत प्रवशिे सूक्ष्म होत गेलेली प्रदसेल. 
 

पािात्त्य साप्रहत्याच्या पप्ररशीलनानेही मराठी साप्रहत्यप्रवश्वातील रूपात्मक जाणीव वाढलेली 
प्रदसेल. या दृष्टीने मढेकराचंी इ. स. १९४२ ते १९६० च्या दरम्यान िकाप्रशत झालेली ‘आटगस अँड प्रद मॅन’ व 
‘सौंदयग आप्रण साप्रहत्य’ हीपुस्तके रूपवादी समीके्षच्या दृष्टीने लक्षणीय ठरतात. 
 

साराशं, ‘ऋप्रद्धपूरवणगना’पासून ‘तोकोनोमा’पयंत मराठी वाङ मयात िवासवणगनपर वेगळे 
वाङ मयीन रूप पाहता येणे शक्य आहे असे वाटते. आप्रण अगदी जाणीवपूवगक हे रूप अवाचीन मराठी 
वाङ मयातच म्हणजे इ. स. १८०० नंतर ते १९६५ पयंत सहजच पाहता येते. या रूपाचा डौल १९४० ते 
१९६५ या कालखंडात वारंवार पाहता येतो. आप्रण इ. स. १९५० ते १९६५ या कालखंडात प्रवशिेतः 
एकोणीसश ेसाठच्या आसपास िवासवणगनानंा िाप्त झालेले अपूवग रूप पाहता येते. आप्रण िवासवणगन हा 
एक वेगळा लप्रलतवाङ मयिकार आहे आप्रण तो इतर वाङ मयिकारािमाणेच एक समथग 
लप्रलतवाङ मयिकार आहे असे प्रनप्रित प्रवधान करता येते. 
 

इ. स. १९६६ ते १९८० या कालखंडात या वाङ मयिकाराची वाटचाल अशीच समथगपणे चालल्याचे 
प्रनदशगनास येईल. श्री. पु. ल. देशपाडें, रा. प्रभ. जोशी यासंारखे जुने लेखक तर या दृष्टीने महत्त्वाचे 
आहेतच; पण श्री. रवींद्र सपगे याचं्यासारखा नवा लेखक या वाङ मयिकाराच्या दृष्टीने नवे आशास्थान 
मानावयास हरकत नसावी. सुमारे पाऊणश े नवे लेखक या कालखंडात अप्रधक प्रनमाण झाले आहेत. 
त्याचं्याबरोबर प्रद. बा. मोकाशी, व्यंकटेश माडगूळकर, माधव गडकरी, प्रदलीप प्रचते्र, वसंत बापट, रवींद्र 
केळेकर, इंदुमती शवेडे, शातंा धादंरफळे इत्यादी लेखक महत्त्वाचे आहेत. 
 

इ. स. १९४० ते १९६५ या कालखंडाच्या मानाने या पुढच्या कालखंडात िवासपर साप्रहत्यकृतींची, 
कलाकृती या दृष्टीने, प्रनर्ममती कमी झालेली प्रदसेल. परंतु प्रतचा आशय अनेकागंानंी प्रवस्तारला आहे. त्यात 
जंगल-जीवनाचे रंग भरणारे माडगूळकर, इप्रथओप्रपअन जीवनाची ितीती दशगप्रवणारे प्रचते्र, ‘पदयाते्र’चा 
सुवास दाखप्रवणारे मोकाशी, माणसाचं्या िवाही मनाशंी, प्रनसगाशी, प्रनयतीचा खेळ चाललेला रंगप्रवणारे 
सपगे, हे लेखक या वाङ मयिकाराच्या वाटचालीवरील महत्त्वाचे लेखक वाटतात. आप्रण मराठीमध्ये आज 
‘वंगप्रचते्र’, ‘जावे त्याचं्या देशा’, ‘आनंदाच्या दाहीप्रदशा’ यासंारख्या नव्या कलाकृती या वाङ मयिकाराची 
एक लप्रलतवाङ मयिकार म्हणून िप्रतष्ठा वाढप्रवत आहेत यात शंका नाही. 
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प्राचीि मराठीतील प्रवासवर्णिे : एक नविंगमावलोकि 
 
प्राचीि मराठी सानिक्त्यकांची प्रवासनवषयक भूनमका व दृिी 
 

या गं्रथाच्या पप्रहल्या िकरणात डॉ. सुरेंद्र माथुर यांनी भारतीय साप्रहत्यातील रेखाटलेली 
िवासपरंपरा इ. स. १२०० पयंत पाहता येते. ही परंपरा िाचीन मराठी साप्रहत्याच्या िारंभकाळाशी येऊन 
प्रभडणारीच आहे. साधारण शके अकराश ेदहाच्या संवत्सरात मराठीचा पप्रहला गं्रथ प्रलप्रहला गेला. आद्य 
मराठी कवी मुकंुदराजाचं्या ‘प्रववेकससधू’ पासून गं्रथरूप मराठी साप्रहत्याचा इप्रतहास सुरू होतो. आपल्या 
िाचीन मराठी कवींची िवासप्रवियक भपू्रमका व दृष्टीही प्रवशाल आहे. व्यापक आहे. या कवींच्या 
ज्ञानाजगनाचा एक भाग म्हणजे िवास होय. िवास करून सृष्टीतील प्रवप्रवध ज्ञान, मानवी स्वभाव व जीवनाचे, 
लोकाचें, समाजाचे प्रनरीक्षण केल्यावर गं्रथउद्यम करायचा हे ठरून गेल्यासारखे होते. महानुभावपथंाचा 
संस्थापक श्रीचक्रधर प्रकती स्थळे प्रफरला हे ‘स्थानपोथी’ सागंते. नागदेवाचायग, भास्करभट्ट बोरीकर याचंी 
चप्ररते्र ब्रह्मप्रजज्ञासेकरता व आपली प्रवित्ता प्रमरवावी म्हणून िवास केल्याचे दशगप्रवतात. आद्य कवी 
मुकंुदराज भक्ताचें आतग पुरप्रवण्याकरता आंबेजोगाईस आल्याची कथा आहे. रवळो व्यासाचें ‘सह्ाद्रीवणगन’ 
आप्रण नारो व्यास बहाप्रळये याचें ‘ऋप्रद्धपूरवणगन’ हे दोन्ही गं्रथ महानुभावाचं्या िवासप्रवियक भपू्रमकेचे व 
प्रवशाल दृष्टीचे स्वच्छ पुरावे आहेत, असे म्हणता येते. 
 

संतकवींच्या तीथगयात्रानंी अध्यात्मिवण मनाच्या भकेूचे तपगण केलेच; पण या पुरातन भारत 
देशाच्या वैप्रश्वक संस्कृतीची गगंा राष्ट्रपुरुिाच्या नसानसातूंन खेळप्रवली. नामदेव-ज्ञानदेवानंी केलेल्या 
तीथगयात्रा याला िमाण म्हणून पुरे आहेत. संत रामदासाचं्या चप्ररत्रावरून त्याचं्या आयुष्ट्याची बारा विे 
म्हणजे पुरे एक तपया राष्ट्रपुरुिाच्या अवलोकनाथग आप्रण सृष्टीचे अनुभवज्ञान गोळा करण्यात गेले. त्यामुळे 
अंगीकृत कायाचा पाया भक्कम करण्यासाठी त्याची मदत झाली, याचाही पुरावा प्रमळतो. 
 

पपं्रडत कवींमध्ये वामन पपं्रडत अध्यात्मिवण मनाच्या तृप्तीसाठी प्रवजापूरच्या बादशाहाकडून बाटले 
जाऊ नये म्हणून तसेच प्रवित्तेच्या िदशगनाथग व प्रवित सभेमध्ये भाग घेण्यासाठी प्रफरले, असा पुरावा प्रमळतो. 
दत्तपदापं्रकत मुकंुद कवी व प्रनरंजन माधव यांनी तर ित्यक्ष िवास केल्याचा व त्या आधारे गं्रथलेखन 
घडल्याचा पुरावा स्पष्ट आहे. शाहीरकवींचा िवास कलगीतुऱ्यासाठी होणाऱ्या फडाच्या तमाशासंाठी होत 
असे. शाहीरकवींचे जीवन तमासप्रगराचें जीवन असे. तमासप्रगराचें एक कुटंुबच असे. ते कुटंुब कलंदर 
जीवन जगे, गावोगाव भटके आप्रण कप्रवता करून जीवनाचा ‘अथग’ प्रमळवी, याचे दाखले अनेक जागी 
प्रमळतात. शाप्रहराचं्या ‘स्थळवणगनपर’ लावण्या याचा पुरावा आहेच. परंतु तंजावरचा राजा शरभेंद्र ऊफग  
सरफोजी याच्या ‘प्रत्रस्थळी याते्रच्या लावण्या’ िवाससूत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. या दृष्टीने आपला 
मराठी माणसाचा िवासप्रिय स्वभाव श्री. कालेलकरानंी वणगन केला आहे. (पाहा–‘आपला स्वभाव’, पान 
१, ‘प्रहमालयातील िवास’) 
 

िाचीन मराठी वाङ मयाचे एक ख्यातनाम अभ्यासक, महाराष्ट्रभािाभिूण श्री. ज. र. आजगावकर 
याचं्या खालील उद गारातं आमच्या िाचीन मराठी वाङ मयसेवकाचं्या िवासप्रवियक भपू्रमकेचे व दृष्टीचे 
दशगन योलय िकारे होते, ते उद धृत करणे आवश्यक वाटते. ते म्हणतात : 
 



 
अनुक्रम 

“िाचीन कवींचा व्यासंग मोठा जबर होता. आपल्या पूवी होऊन गेलेल्या बहुतेक कवींच्या गं्रथाचंा 
अभ्यास ते लक्षपूवगक करीत असत. तपेच्या तपे अभ्यास करून, समकालीन थोर पुरुिाचंी दशगने घेऊन, 
तीथगयाते्रच्या प्रनप्रमत्ताने िवास करून, आप्रण तत्कालीन राजकीय, सामाप्रजक आप्रण धार्ममक पप्ररग्स्थतीचे 
सूक्ष्म दृष्टीने प्रनरीक्षण करून बुप्रद्धिागल्भ्य संपादन केल्यावर ते कप्रवता रचावयास बसत असत; सकबहुना 
तशा ग्स्थतीत त्याचें उच्च मनोप्रवकार इतक्या उत्कटत्वाने बाहेर पडत असत की त्याचं्या तोंडून जे शब्द 
प्रनघावे ते काव्यरूपानेच प्रनघावे, असे होत असे. 
 

‘Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings.’ 
 

ही कप्रवतेची व्याख्या, आमच्या बहुतेक जुन्या कवींच्या काव्यासं जी इतकी यथाथगत्वाने लावता येते, 
ह्ाचे कारण हेच होय. ज्ञानदेव, नामदेव, मुक्तेश्वर, रामदास, जयराम, रंगनाथ, वामन, मोरोपतं, 
एकनाथ, कृष्ट्णदयाणगव, सोप्रहरोबा, देवनाथ व अवप्रचतसुत काशी या कवींनी बहुतेक सगळा सहदुस्थान 
पाप्रहला होता, हेत्याचं्याच गं्रथावंरून उघड होत आहे. ज्ञानदेव व नामदेव हे तीथगयाते्रस गेले होते व त्या 
तीथगयाते्रचे वणगन नामदेवाच्या तीथावळीवरील अभगंातं प्रदले आहे. मुक्तेश्वराने इंग्रज लोकाचें वणगन 
आपल्या गं्रथात प्रदले आहे, यावरून प्रनदान सुरतेपयंत तरी त्याने िवास केला होता हे उघड होत आहे. 
जयराम व रंगनाथ हे तर प्रहमालयावरही जाऊन आले होते. वामन, मोरोपतं, कृष्ट्णदयाणगव व एकनाथ हे 
काशीस गेले होते. यापैंकी कृष्ट्णदयाणगव कवीने तर इतके प्रदवस िवास केला होता की, तो िवास संपवून 
तो महाराष्ट्रात आला, त्यावेळी राज्यक्रातंीमुळे महाराष्ट्राची ग्स्थती अगदी पालटून गेलेली त्याच्या दृष्टीस 
पडली व तशा िकारचे उद गार त्याने आपल्या गं्रथात काढले आहेत. सोप्रहरोबा राहणारे कोकणचे व 
देवनाथ वऱ्हाडात राहात होते. पण ते दोघेही लवाल्हेर येथे समाप्रधस्थ झाले, हे िप्रसद्धच आहे. अवप्रचतसुत 
काशी कवी तर ‘प्रदल्लींद्राच्या बधंनापाशी’ आपण सापडलो होतो हे स्वतःच आपल्या गं्रथात सागंत आहेत. 
प्रनरंजन माधव कवी तर पक्का राजकारणी असून त्याने कनाटकात िवास केला होता, हे त्याच्याच 
गं्रथावरून प्रसद्ध होत आहे. राम जोशीबुवानंी संस्कृताचे अध्ययन केले ते कनाटकात केले व त्यास पाचसहा 
भािा उत्तमिकारे येत होत्या. एकंदरीत तात्पयग काय की, जुने मराठी कवी चागंले प्रविान, व्यवहारचतुर, 
सदाचारी, िेमळ आप्रण हप्ररभक्त होते. व इतक्या सवग गुणाचंा त्याचं्या काव्यातं प्रठकप्रठकाणी ठसा 
उमटल्यामुळे ते काव्य सहजच प्रनसगगमनोहर उतरले आहे. प्रशवाय, त्याचंा अप्रधकार फार मोठा होता.” 
 

(‘महाराष्ट्र कप्रवचप्ररत्रमाला’ भाग १ ला, िस्तावना, पान ११–१२) 
 

श्री. आजगावकर याचं्या वरील उताऱ्यास िाचीन मराठी कवींना िवासाचे महत्त्व प्रकती आप्रण कसे 
वाटत होते, याचे दशगन सामलऱ्याने होते. ही दृष्टी ससधु- बदंीच्या अप्रनष्ट चालीमुळे पुढे मावळत गेल्याचे 
प्रदसते. 
 

दुसरी गोष्ट, गं्रथलेखन करण्यासाठी ज्ञानाजगनाचे एक आवश्यक अंग म्हणून िवासाकडे पाप्रहले 
आहे. परंतु िवास हीच गं्रथलेखनाची िेरणा झाल्याची उदाहरणे फारच थोडी सापडतात. िवासप्रवियक 
अनुभतूी, जीवनसमृद्धी व जीवनानुभव व्यापक करीत असली तरी, व त्याचा आप्रवष्ट्कार अनेक गं्रथातूंन 
झाला असला तरी, प्रनव्वळ ‘िवासवणगने’ या संज्ञेला िाप्त होणारे गं्रथ त्यामानाने फारच दुर्ममळ असे हाताला 
लागतात. बऱ्याच प्रठकाणी स्थळमाहात्म्य कथन करावे, स्थळाशी प्रनगप्रडत असलेल्या गोष्टी, व्यक्ती व 
तेथल्या देवदेवता याचंी माप्रहती सागंावी हाच हेतू िधान आहे. या माप्रहतीवरच लेखकाचें लक्ष कें द्रीभतू 
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झाल्याने लेखकच हरवला आहे, असे प्रदसून येईल. याचे िमुख कारण िवासाची िमुख िेरणा धार्ममक सकवा 
आध्याग्त्मक होती. सकबहुना“काव्य हे भक्तीचे, अध्यात्माचे अथवा नीप्रतप्रशक्षणाचे साधन होय, हीच जुन्या 
कप्रवतेची बव्हंशी दृष्टी होती. (रा. श्री. जोग, ‘अवाचीनमराठी काव्य, ‘दु. आ.,िस्तावना, पान २४–२५) 
त्यामुळे िाचीन लेखक सवगसामान्यपणे साप्रहत्याकडे भक्तीचे, धमाचे वा अध्यात्माचे एक साधन म्हणून 
पाहात होते हे जसे खरे आहे, तसेच बरेच िाचीन मराठी साप्रहत्य धमगपथंाचं्या आश्रयाने वाढले आहे, ही 
गोष्ट प्रनर्मववाद होय. उदाहरणाथग, मुकंुदराजापंासून सुरू होणारी िाचीन साप्रहत्याची परंपरा पुढे नाथपथं, 
महानुभावपथं, भागवतसंिदाय, दत्तसंिदाय, चैतन्य, महाराष्ट्रधमग, शवै, शाक्त, जैन, सुफीपथं इत्यादी 
अनेक धमगपथंाचं्या आश्रयाने वाटचाल करीत राप्रहली. या धमगपथंाचं्या िवतगकांनी आपापला धमगसंिदाय 
वाढीस लागण्याच्या दृष्टीने, सवगसामान्य जनातं त्यांचा िसार होण्याच्या दृष्टीने आप्रण ‘इये मराठीप्रचये नगरी 
ब्रह्मप्रवदे्यचा सुकाळु’ करावा म्हणून मराठी भािेचा आश्रय केला आप्रण मराठीला अमृताचे बोल बोलायला 
लावले. पपं्रडतकवींचा अपवाद वगळता केवळ ‘काव्याकरता काव्य’ ही भपू्रमका प्रवरळ आहे. 
 

िाचीन मराठी साप्रहत्याच्या िारंभापासून तो इ. स. १८०० पयंत सुमारे सहाश े विांच्या िदीघग 
कालखंडात जे मराठी साप्रहत्य प्रनमाण झाले, त्यात (१) मुकंुदराजापासून महानुभावपथंाचे लेखक, (२) 
संतकवी, (३) पपं्रडतकवी, (४) शाहीरकवी, (५) बखरकार, (६) पत्रलेखन करणारे समाजकारणी व 
राजकारणी धुरंधर अशा िकारचे लेखक येतात. सवगसामान्यपणे संख्येच्या व गुणवत्तेच्या दृष्टीने पद्याचे 
दालन समृद्ध, परंपरा अप्रभमानास्पद आहे. गद्यशाखा गुणवान असली तरी उपलब्ध गद्यगं्रथ संख्येने कमी 
आहेत. गद्यलेखकापेंक्षा कवींची परंपरा मोठी आहे. िाचीन पद्याची वा काव्याची वाढ होण्याचे िमुख कारण 
िप्रतभाशाली कवींची अप्रवग्च्छन्न परंपरा (पाहा: गं. बा. सरदार, ‘अवाचीन मराठी गद्याची पूवगपीप्रठका’, दु. 
आ.,सामान्य प्रनरूपण, पान १/२) आप्रण मुद्रणकलेचा अभाव. गद्य व्यवहारापुरते, प्रशवाय पद्य स्मरणात 
राहावयास सोयीचे. तत्कालीन समाजात, लेखनकलेचा व प्रवदे्यचा आश्रय करायचा तर तो समाजातल्या 
मोजक्या लोकानंी. प्रवशिेतः धमगिवतगक, साधू, पपं्रडत, राजकारणी व समाजातील प्रशष्ट लोकानंी. 
सवगसामान्याला प्रवदे्यचा वा लेखनकलेचा स्पशग नाही, असे प्रचत्र प्रदसून येते. प्रवद्यादान व पाठशाळाचंी वाढ 
हा इंग्रजी संस्कृतीने प्रदलेला धडा आहे, तो इ. स. १८१८ नंतर म्हणजे पेशवाई बुडाल्यावर होय. 
 

तेव्हा िारंभकालापासून तो इ. स. १८०० पयंत म्हणजे मुद्रणकलेचा भारतात अवतार होईपयंत 
खालील काही थोडे गं्रथ िवासगं्रथसदृश म्हणून दाखप्रवता येतील. 
 

(अ) (१) ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’ –महेश्वर पपं्रडत (शके १२२४ हा काळ मानला जातो.), (२) 
‘सह्ाद्रीवणगन’ अथवा ‘सैह्ाद्रीमाहात्म्य’ ‘रवळो व्यास ऊफग  रवळो बास ऊफग  राघवो पाध्ये (शके १२५४ हा 
काळ मानला जातो.), (३)‘ऋप्रद्धपूरवणगन’ –नारायण व्यास बहाप्रळये (शके १२८५) मध्ये रचला असावा.), 
(४) ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’ –‘कृष्ट्णमुप्रन प्रवराटदेश ेसकवा कवी सडभ’ (१६ वे शकत), (५) ‘िप्रतष्ठानवणगन’ –
नागराज सकवा नागेन्द्रकृत. 
 

(आ) (६) ‘संतकवींच्या तीथगयात्रा’ –(क) यात नामदेवाचंी तीथावळी िमुख (ख) एकनाथ, 
रामदास याचं्या तीथगयात्रा, (७) दत्तपदापं्रकत मुकंुद कवीचे िवासवणगन (शके १६०५ ते १६६२), (८) 
प्रनरंजन माधवाचे िवासवणगन, (९) सामराजाचे मुद गलाख्यानातील–‘तीथगयात्रा िकरण’, (१०) चदं्रात्मज 
रुद्र याचे ‘गोकणगमाहात्म्य’, (११) तंजावरच्या रंगनाथ कवीचे‘कावेरीमाहात्म्य’, (१२) समथगप्रशष्ट्य 
प्रगप्ररधरस्वामी बीडकर –‘काशीयात्राकथन’ िकरण, (१३) कप्रववयग मोरोपतंाचं्या ‘गंगास्तव’, (१४) 
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‘प्रत्रस्थळी याते्रच्या लावण्या’ –तंजावरचे दुसरे राजे सरफोजी याचं्या, (१५) स्थळाची माप्रहती देणाऱ्या 
बखरी : (क) ‘मप्रहकावतीची बखर’, (ख) ‘ताप्रलकोटची बखर’, (ग) ‘महाबळेश्वरची जुनी माप्रहती’, (घ) 
‘चेऊलची बखर’, (च) ‘साष्टीची बखर’. 
 

यापैंकी काही गं्रथ आहेत. काही नुसती िकरणे आहेत. त्याचं्या नावावरून त्यांचा आशय स्पष्ट 
होतो. अप्रधक कल्पना यावी म्हणून िथम महानुभावाचं्या काही िमुख गं्रथाकंडे वळू. 
 
मिािुभावांची प्रमुख स्र्ळवर्णिे 
 

उपलब्ध साप्रहत्यकृतींमध्ये (१) महेश्वर पपं्रडताचे ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’, (२) रवळो बासकृत 
‘सह्ाद्रीवणगन’, (३) नारायण व्यास बहाप्रळयेकृत ‘ऋप्रद्धपूरवणगन’, (४) कृष्ट्णमुप्रन प्रवराटदेश ेसकवा सडभकृत 
‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’, (५) नागराज सकवा नागेंद्रकृत ‘िप्रतष्ठानवणगन’ ही महानुभावाचंी िमुख स्थळवणगने 
मानण्यात येतात. नावावरूनच त्या त्या स्थळाची िप्रतष्ठा प्रमरप्रवण्याच्या हेतूने कवींनी ती प्रलप्रहल्याचे स्पष्ट 
व्हावे आप्रण म्हणून त्यानंा स्थळवणगने म्हटली गेली आहेत. परंतु खऱ्या अथाने ही स्थळवणगने होऊ 
शकतातच असे नाही. आप्रण या िश्नाचे उत्तर आपल्याला याचंा थोडक्यात पप्ररचय करून घेतल्यास प्रमळू 
शकते. 
 

महेश्वर पपं्रडताचें ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’ हा गं्रथ महानुभाव पंथाचे िथमाचायग नागदेवाचायग याचंा पुत्र 
महेश्वर पपं्रडत याने रचला आहे. या गं्रथाचा रचनाकाल शके १२२४ मानला जातो. गं्रथ पद्यमय असून 
ओवीबद्ध आहे. एकंदर ९ िसगंामंध्ये कवीने आपले काव्य रचले आहे. गं्रथाचंी संख्या ८२७ असून“गं्रथाचा 
तोंडवळा स्थूलमानाने महानुभावाचं्या साती गं्रथासंारखाच आहे.”असा अप्रभिाय िा. डॉ. अ. ना. देशपाडें 
व्यक्त करतात. (‘िा. म. वा. इ.’, प. आ.,पान ४८८–८९) 
 

म्हणजेच महानुभावाचं्या पारंपप्ररक वणगनशलैीने प्रलप्रहलेल्या या गं्रथात, गं्रथकत्याचे वडील व 
दीक्षागुरू नागदेवाचायग, श्रीगोसवदिभ ु व श्रीचक्रधर याचंी वणगने महत्त्वाची ठरू पाहतात. हे नुसते 
ऋप्रद्धपूरवणगन नाही, तर त्याबरोबरच नागदेवाचायग, महानुपथंाचें मूळ पुरुि श्रीगोसवदिभ ुव पथंसंस्थापक 
श्रीचक्रधर याचंी व्यग्क्तवणगनेही यामध्ये येतात. मंगलाचरणाच्या ओव्यानंी या काव्याला जशी प्रवशिे शोभा 
िाप्त झाली आहे तशीच कवीने आपल्या रंकवृत्तीचे गं्रथाच्या शवेटी जे िदशगन केले आहे, प्रतथे त्याचा प्रवनय, 
श्रोत्यापं्रवियीचा आदर व्यक्त होतो. वत्सल व करुणरसाच्या छटा यात व्यक्त होतातच, पण त्याबरोबर 
ज्ञानदेवाचं्या शलैीशी त्याचे सादृश्यही आढळते. 
 

अखंड ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’ धार्ममक भावनेने रचलेले असून त्याचा मुख्य रस भक्ती हा आहे. 
‘ऋप्रद्धपूर’ ही महानुभावांची जणू काशी असून भागवत धर्ममयाचें जसे पढंरपूर, तसे महानुभावाचें ऋप्रद्धपूर! 
सकबहुना ऋप्रद्धपूर म्हणजे त्याचें ‘परमेश्वरपूर’च होय. 
 

“महानुभावाचं्या पचंकृष्ट्णापैंकी श्रीगोसवदिभ ु याचें अवतारकायग प्ररधपुरात झाले. श्रीचक्रधर 
स्वामींनी त्याचं्याकडून ज्ञानशक्तीचा स्वीकार केला ती महत्त्वपूणग घटनाही येथेच घडली आप्रण शवेटी 
श्रीचक्रधराचं्या पिात पथंाचे पप्रहले आचायग श्रीनागदेव सकवा भटोबास आपल्या पप्ररवारासह प्ररधपूरला 
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येऊन राप्रहले व तेथूनच त्यानंी आपल्या पथंाचा िसार सवगदूर केला.”(श.ं गो. तुळपुळे, संपा. 
‘श्रीऋप्रद्धपूरवणगन’ प. आ.,िस्तावना पान ८) 
 

“अशा या परमेश्वरपुराची िप्रतष्ठा प्रमरप्रवणारी एकूण सुमारे दहा काव्ये अभ्यासकानंी नोंद केलेली 
सापडतात.” (श.ं गो. तुळपुळे, संपा. ‘श्रीऋप्रद्धपूरवणगन’, प. आ.,िस्ता. पान ८-९) उदाहरणाथग, (१) 
‘ऋप्रद्धपुरीचे श्लोक’ (भास्कर कवीकृत), (२) ‘ऋप्रद्धपूरवणगन’ (नारायण व्यास बहाप्रळये), (३) 
श्रीऋप्रद्धपूरचप्ररत्र’ सकवा ‘श्रीगोसवदिभचुप्ररत्र’ (म्हाइभटकृत), (४) ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’ (महेश्वर 
पपं्रडतकृत), (५) ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’ (भीष्ट्माचायगकृत?), (६) ‘स्थानपोती’ (बाईदेवबास व मुप्रनव्यास कोठी 
: संस्करण प्रचरडे महानुभाव – अनुपलब्ध), (७) ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’ (कृष्ट्णमुप्रनप्रवरप्रचत) व त्याचा 
आधारभतू संस्कृत गं्रथ. (८) ‘हेतुस्थळ’ (न्यायबासकृत), (९) ‘वस्तु-चपं्रद्रकास्थळ’ (गोपीभास्करकृत), 
(१०) ‘तीथगमाप्रलका’ –(शारंगधर भोजनेकृत). 
 

या गं्रथाबंद्दल तुळपुळे म्हणतात, “वरील दहा गं्रथापैंकी काही गं्रथ सध्या अनुपलब्ध आहेत. व 
काहींच्या अग्स्तत्वासंबधंी शंका वाटते. (उदा. ‘ऋप्रद्धपूरचे श्लोक’ सकवा भीष्ट्माचायांच्या नावावर असलेले 
‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’) काही केवळ यादीवजा सकवा प्रटपणवजा असून ते संदभगगं्रथ म्हणून उपयुक्त असले 
तरी त्याचें स्वरूप एकंदरीने फारच मयाप्रदत आहे. (उदा. ‘स्थानपोती’ सकवा ‘तीथगमाप्रलका’) (ततै्रव, पाने 
९–१०). 
 

डॉ. तुळपुळे याचं्या प्रवधानातील तात्पयग लक्षात घेता ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’ हा महेश्वर पपं्रडताचा गं्रथ 
व इतर गं्रथ फारसे महत्त्वाचे ठरत नाहीत. ते पारंपप्ररक वृत्तीतून प्रलप्रहलेले व स्थळाहून पारंपप्ररकरीत्या 
व्यग्क्तदशगने रंगप्रवणारे वाटतात. लेखक पथंीय दडपणाखाली प्रलप्रहत असल्याने गं्रथानंा एक िकारच्या 
मयादा पडल्या आहेत. त्यामुळे व्यग्क्तवणगनपर गं्रथ असे त्याचें स्वरूप होते. 
 

महानुभावाचं्या ‘साती-गं्रथा’तील वर नमूद केलेले ‘सह्ाद्रीवणगन हे रवळोबासाचे पुस्तक, डॉ. 
कोलते यानंी संपाप्रदत केले आहे. हा गं्रथ महानुभावाचं्या दत्तसंिदायाचा पप्रहला गं्रथ आहे. महानुभावाचंा हा 
दत्तसंिदाय महाराष्ट्रातील दत्तभक्तीचे िाचीनतर स्वरूप दशगप्रवतो. गं्रथ ओवीबद्ध असून ‘साती-गं्रथा’ंतील 
आपले वैप्रशष्ट््पूणग स्थान प्रमरप्रवतो. हा गं्रथ सूक्ष्म रीतीने अभ्यासल्यास एकाच वेळी तो (१) व्यग्क्तवणगने 
करणारा (उदाहरणाथग, चक्रधराचे वणगन व माहात्म्य िभावी ठरते. त्या अनुिंगाने अनुग्रहाचे वणगन येते.), 
(२) दत्ताते्रयाची लीळाचप्ररते्र सागंणारा (केवळ १६८ ओव्या याकरता आलेल्या प्रदसतात), (३) त्या 
अनुरोधाने मातापुर अथवा माहुर येथील सह्ाद्रीचे व तेथील स्थानाचें वणगन करणारा हा गं्रथ आहे यात १५२ 
ते १८० म्हणजे अवघ्या २८ ओव्यातं हे स्थळवणगन येते. (४) कवीचे आत्मप्रनवेदन, स्वोद्धाराथग तळमळ व्यक्त 
करणारा इत्यादी प्रवियानंी व्यापलेला हा गं्रथ एकूण ५१७ ओव्याचंा दीघग काव्यरूप गं्रथ आहे. या गं्रथाचे नाव 
जरी ‘सह्ाद्रीवणगन’ हे असले तरी त्यात सह्ाद्रीवणगनासाठी फक्त २८ ओव्याच वा्ाला आल्या आहेत. 
दत्तसंिदायाचा हा पप्रहला गं्रथ असला तरी दत्ताच्या लीळा व चप्ररत्र १६८ ओव्यातं संपते. राप्रहलेला सवग 
भाग कवीने श्रीचक्रधरस्वामींच्या वणगनाला वाप्रहलेला आहे. तेव्हा साहप्रजकच िश्न असा पडतो की 
काव्याचा मुख्य प्रविय कोणता? श्री दत्ताते्रय की श्रीचक्रधर?‘तया श्रीचक्रपाणीचेन वरिसादे मी करीन, 
मूर्मतलीळावणगन, श्रीदत्ताते्रयाचे.’असे कवी म्हणतो. (५) ‘तुमचेप्रन िसादे पप्रवते्र: बोलैन श्रीदत्ताची चप्ररते्र’ 
(२०) असे कवीने आरंभी वारंवार म्हटले तरी, काव्याचा अप्रधकाशं भाग त्याने श्रीचक्रधराच्या वणगनात व 
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आत्मप्रनवेदनात खचग केलेला आहे. या दृष्टीने त्याने उपसंहारात प्रलप्रहलेल्या खालील एका ओवीचा खूप 
उपयोग होतो. श्रीचक्रधरस्वामींची िाथगना करीत असताना तो म्हणतो,– 
 

“आडौ करूप्रन सहै्ाद्रीचे । माहात्म्य बोप्रललें  अल्प वाचे । 
तेप्रवप्रच अन्मोदन केले दोिाचें । अनुभवरूपां” ॥५०६॥ 

 
डॉ. कोलते यानंी प्रदलेल्या अथावरून सह्ाद्रीवणगनात कवीला िामुख्यानेपरमेश्वराचे म्हणजे 

श्रीचक्रधराचे माहात्म्य वणगन करावयाचे आहे आप्रण त्याबरोबर आपल्या दोिाचंा पाढा वाचावयाचा, हे स्पष्ट 
आहे. या दोन्ही गोष्टी त्याने यागं्रथात साधल्या आहेत हे स्पष्ट होय. म्हणूनच, हा गं्रथ स्थलवणगनपर नसून 
व्यग्क्तवणगनपर आहे यात संशय नाही. 
 

या गं्रथाचा पूवाधग फारसा सरस नाही. उत्तराधग सरस आहे. त्यात आतग भक्ताची तळमळ व्यक्त 
होते. आपण पप्रतत आहोत, पप्ररत्यक्त आहोत, आपणाला परमेश्वरिाप्ती व्हावी, त्याच्या गुणवणगनात व 
श्रवणात आपले जीवन व्यतीत व्हावे, असे कवी म्हणतो. (ओवी ९, १०) म्हणून या काव्याची िमुख िेरणा 
भक्तीची िमुख रस भक्ती. आतग भक्ताचे व्यग्क्तमत्त्व लक्षणीय काव्य व्यग्क्तदशगनावर भर देणारे म्हणून 
चप्ररत्रवाङमयाला जवळचे व्हावे. िवाससूत्राच्या अनुरोधाने कवी आप्रण ‘सह्ाद्री’चा स्थळिदेश प्रदसत 
नसल्याने तो िवासवणगन ठरत नाही हे प्रनप्रित होय. 
 
‘श्रीऋनद्धपूरवर्णि’ 
 

महानुभावाचं्या एकंदर साप्रहत्यसंपदेत आपल्या िप्रतभाधमाने व पथृगात्मतेने जे गं्रथ प्रमरप्रवतात, 
त्यात नारायण व्यास बहाप्रळये कृत ‘श्रीऋप्रद्धपूरवणगना’चा क्रम बराच वरचा लागेल. “ते जसे समप्रविय 
काव्यातं सवगशे्रष्ठ आहे, तसेच महानुभावाचं्या ‘साती-गं्रथा’मध्येही त्याचे स्थान वैप्रशष्ट््पूणग आहे,”असे िा. 
डॉ. शं. गो. तुळपुळे म्हणतात ते खरे आहे. (िस्तावना, पान १३) या गं्रथाच्या वाङ मयीन वैप्रशष्ट््ाचंा 
खालीलिमाणे थोडक्यात परामशग घेता येईल : (१) हा गं्रथ एक सलग दीघगकाव्य आहे. ते ओवीबद्ध असून 
एकूण ओव्या ६४१ सकवा ६४२ आहेत. (२) या काव्याची मागाहून कोणीतरी ४१ िकरणातं प्रवभागणी केली 
आहे आप्रण ही प्रवभागणी करणाराने, िकरणानंा त्यातील आशयानुसार मथळेही प्रदलेले प्रदसतात. 
उदाहरणाथग, िकरण १ –‘परावाचा महत्त्व’ (ओव्या ३), िकरण २ –‘कृपा महत्त्व’ (ओव्या ४) इत्यादी. 
(३) हे काव्य कवीने ित्यक्ष ऋप्रद्धपूरला जाऊन म्हणजे िवास करूनच प्रलप्रहले आहे. उदाहरणाथग, 
“सासुरवासें सीन्नलीः तीये जेप्रव भेटे माऊलीः आसो हें तैसीं पप्रर जाली । श्री ऋप्रद्धपुर देखले या ॥” (ओवी 
४८) असे कवी म्हणतो. (४) प्रवशिे अपूवाईची गोष्ट म्हणजे, या काव्यात कवी स्वतः आप्रण ऋप्रद्धपूर येथील 
िदेश व पप्ररसर या दोघाचेंही एकात्मदशगन जागोजाग होते. म्हणजेच कवीचे आत्मप्रनवेदन आप्रण कवीने भेट 
प्रदलेले स्थळ व तेथील वण्यगवस्तू या काव्यात बऱ्याच िमाणात एकजीव होऊन अवतरतात, असे म्हणता 
येईल. मुळात कवी ऋप्रद्धपूरकडे एका आतग भक्ताच्या भावनेने वळला आहे. आम्हास महत्त्वाचे वाटते ते हे 
की, एका आतग भक्ताच्या भपू्रमकेबरोबर कवी िवासी भपू्रमका व्यक्त करतो याचे हा कवी 
ऋप्रद्धपूरपप्ररसरातील मंप्रदरे, तेथील एकंदर वातावरण, तेथील वृक्ष, सरोवरे, नगर, प्रतथले मठ, रायागंण, 
राजमढ, राजमढदार, पप्रटशाळा, भीतभगं, उंबरवट, खाबं, ओटा, मदगनास्थान, आरोगणास्थान इत्यादी 
स्थानाचें, त्या स्थानात प्रशरून त्याचं्याशी एकजीव होऊन वणगन करतो. स्थळाशी सकवा िदेशाशी एकजीव 
होऊन त्याबद्दलची िप्रतप्रक्रया सलगपणे व तात्काळ वणगन करणे या प्रठकाणी घडते आहे. हे अथातच योजून 
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घडलेले नाही. घडत नाही. अगदी स्वाभाप्रवकरीत्या घडून गेले आहे. त्यामुळे ‘ऋप्रद्धपूरवणगन’ हे 
िवासवणगनही ठरू शकेल असे आम्हास वाटते. कारण िवाससूत्राच्या अनुरोधाने या प्रठकाणी कवीच्या 
व्यग्क्तमत्त्वाचा आप्रण एकिकारे ‘ऋप्रद्धपूर’ ह्ा िदेशाच्या व्यग्क्तमत्त्वाचा आप्रवष्ट्कार या काव्यात स्पष्टपणे 
घडताना प्रदसतो. 
 
व्यक्ततमत्त्व : कवीचे व प्रदेशाचे 
 

कवीचे व्यग्क्तमत्त्व या गं्रथात सारीकडेच ित्ययाला आले, तरी खालीली ओव्यामंधून त्याचा प्रवशिे 
ित्यय यावा. ‘गं्रथकता स्वात्मप्रनरोपण’ (ओव्या ३१ ते ४३), ‘स्तावकात्मप्रनवेदन’ (ओव्या १६१ ते १८१), 
‘स्तावकरंकवृप्रत्त’ (ओव्या २२१ ते २२६), ‘जीवेश्वर प्रभन्नत्वदशगक’ (ओव्या २८४ ते २९२), ‘आत्मप्रनवेद 
संवादभतू’ (ओव्या २९४ ते ३५०). 
 

तसेच, िदेशाचे व्यग्क्तमत्त्व दशगप्रवणाऱ्या काही खास ओव्या : ‘ऋप्रद्धपूरमाहात्म्य’ (ओव्या ४४ ते 
५७), ‘बाह्िदेशवणगन’ (ओ. ५८ ते ७०), ‘बाह्िदेश वृक्षाप्रद मप्रहमा’ (ओ. ७१ ते ८३), ‘देऊळेवणगन’ (ओ. 
८४ ते ९०), ‘सरोवरवणगन’ (ओ. ९१ ते १०१), ‘नगरिवेशवणगन’ (ओ. १०२ ते १२०), ‘तीप्रन मठाचें स्तवन’ 
(ओ. १२१ ते १२७), ‘रायागंणस्तव’ (ओ. २०१ ते २०५), ‘केवळ राजमढस्तव’ (ओ. २२७ ते २४५), 
‘राजमढ पप्रटशाळेचे खाबंवणगन’ (ओ. ३५१ ते ३५५), ‘भीतभगंवणगन’ (ओ. ३५६ ते ३६१), 
‘राजमढिारवणगन’ (ओ. ३६२ ते ३६९), ‘उंबरवटवणगन’ (ओ. ३७० ते ३७५), ‘राजमढिवेश’ (ओ. ३७६ ते 
४२२), ‘भीतभगंवणगन’ (ओ. ४२३ ते ४३६), ‘देवळामधील खाबंवणगन’ (ओव्या ४३७ ते ४३९), ‘ओटावणगन’ 
(ओव्या ४५० ते ४५५), ‘मदगनास्थान’ (ओव्या ४५६ ते ४८९), ‘आरोगणास्थान’ (ओव्या ४९० ते ५०४). 
 

उपरोक्त उदाहरणाचं्या आधारे, आपल्याला असे सहज प्रदसूनयेते की, ऋप्रद्धपूरवणगनाच्या 
पप्ररसराशी, प्रतथल्या वस्तुमात्राशी कवी अगदी एकजीव होऊन गेला आहे आप्रण त्यातून एका आतग भक्ताचे 
प्रवलोभनीय प्रचत्र साकारले आहे. अशी प्रकमया िाचीन मराठी वाङ मयात अप्रधकाशं घडप्रवणारे हे एकमेव 
काव्य आहे, असेच म्हणावे लागते. इतकी सरसता, कल्पकता व िवासवणगनाकडे अभाप्रवत रीतीने 
वळण्याचा गुण दशगप्रवणारे काव्य दुसरे क्वप्रचतच सापडते. 
 

अभाप्रवतपणे म्हणण्याचे कारण, आपण िवासवणगन प्रलहीत आहोत या अवाचीन भपू्रमकेतून कवी ते 
प्रलहीत नाही. तर मूळ धार्ममक वा आध्याग्त्मक भपू्रमकेतून तो प्रलहीत आहे. आपल्या पूवायुष्ट्यात केलेल्या 
पापाचा व कृतकमाचा पिात्ताप होऊन कवी महानुभाव पंथात आला आहे. त्याच्या भग्क्तिवण मनाची तृप्ती 
व शातंी त्याला तेथे िाप्त झाली आहे. आप्रण एके प्रदवशी ‘ज्ञानिबोध’कार प्रवश्वनाथबास बाळापूरकर या 
प्रमत्राला त्याच्या कप्रवत्वशक्तीचा ित्यय येऊन त्याने महानुभावपथंातील ‘काही स्वामींची स्तुतपूवगक 
कवीत्व’ करण्याप्रवियी सूचना केली. एकमेकानंा हीच सूचना त्या दोघानंी केल्याने प्रवश्वनाथबास 
बाळापूरकर याने ‘ज्ञानिबोध’ नावाचा ‘साती–गं्रथा’ तील आपला गं्रथ रचला. आप्रण नारायणबासाने हे 
‘ऋप्रद्धपूरवणगन’ रचले आहे. डॉ. तुळपुळ म्हणतात त्यािमाणे, “नारोबासाने हे काव्य ‘ज्ञानिबोध’कार 
प्रवश्वनाथबासाच्या िेरणेने प्रलप्रहले.”म्हणजे, िाचीन मराठी वाङ मयातील हे पप्रहले िवासवणगन मानल्यास 
ते एका प्रमत्राच्या िेरणेतून प्रलप्रहले गेले आहे, असेच म्हणावे लागेल. वाङ मयसृष्टीत अभाप्रवतपणे घडणाऱ्या 
अशा गोष्टींना खूप महत्त्व असते. 
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ऋप्रद्धपूरवणगनाच्या आणखी अनेक वैप्रशष्ट््ातं कवीची स्वतंत्र िप्रतभाशक्ती व प्रतची मौप्रलकता डॉ. 
तुळपुळे, िा. रा. श्री. जोग, डॉ. अ. ना. देशपाडें इत्यादी मान्यवर संशोधकानंी मान्य केली आहे. 
उदाहरणाथग, डॉ. श.ं गो. तुळपुळे म्हणतात, “या काव्यातील ित्येक वणगन भावना व कल्पना, रस आप्रण 
अलंकार याचं्या जोडण्यावर आधारलेले आहे...” (िस्तावना, पान ११) 
 

“नारायण कवीचा हा काव्यगं्रथ एकाच वेळी आत्मपर व वस्तुपर वाटतो...आत्मपरतेचे अप्रधष्ठान, 
त्यातून स्फुरलेली भावप्रनष्ठ स्थलवणगने, त्यांना मधूनच प्रदलेली ताप्रत्त्वक प्रवचाराचंी डूब व पाश्वगभमूीिमाणे 
साद्यतं उभी केलेली श्रीगोसवदिभूचंी मूती ह्ामुळे ऋप्रद्धपूरवरील सवग काव्यातं िस्तुत काव्य आपल्या 
प्रनराळेपणाने उठून प्रदसते...” (िस्तावना, पान १३) 
 

िा. रा. श्री. जोगानंी आपल्या ‘मराठी वाङ मयाप्रभरुचीचे प्रवहंगमावलोकन’ करताना, पान ५९–६० 
वर, या काव्याबद्दल अप्रभिाय प्रदला आहे. आप्रण त्यातील ‘अलंकाप्ररकता’ हा गुणप्रवशिे ‘राजमठा’च्या 
िाराच्या वणगनाने प्रसद्ध केला आहे. हे उत्िेक्षामय वणगन म्हणजे वस्तूचे वा स्थलाचे कल्पनीय रूप आहे, 
असा अप्रभिाय ते देतात आप्रण म्हणतात, “स्थलवणगनापेक्षा कल्पनाप्रवलासाचाच भाग त्यामध्ये फार आहे 
आप्रण या कल्पनाप्रवलासाला अध्यात्माचे अप्रधष्ठान आहे...”पुढे त्यानंी म्हटले आहे, “ऋप्रद्धपूरवणगनाकडे 
कवी नारायण व्यास हे स्थलवणगन या दृष्टीने पाहातच नाहीत, काव्य म्हणून पाहतात...आप्रण ‘तऱ्ही 
आळंकारेप्रवण । न प्रमरवे काव्यलक्षण...’अशी त्याचंी कल्पना आहे...” 
 

“स्थलवणगन असल्याने रसाचंा पप्ररपोि करणे अथवा होणे शक्य नव्हते. तेव्हा आलंकाप्ररक 
वणगनावरच भर देणे भाग होते...ऋप्रद्धपूरवणगनास काव्य म्हणावयाचे झाल्यास केवळ ह्ाच अथाने म्हणता 
येईल,”असे िा. जोगाचें थोडक्यात म्हणणे आहे. 
 

वस्तुतः काव्यामधील अलंकरण हे सौंदयग प्रनमाण करते. या काव्यात अलंकरण बऱ्याच िमाणात 
आहे,याच वाद नाही. परंतु कवीचे व्यग्क्तमत्त्व ऋप्रद्धपूर या स्थळपप्ररसराशी व तेथल्या िदेशाशी एकजीव 
होऊन आल्याने स्थल व कवी याचें स्वच्छ िप्रतसबब पडल्याने, आम्हास ते काव्य वाटते. प्रशवाय, या काव्यात 
भक्ती, करुण व वत्सल या रसाचंा पप्ररपोि साधल्याचा ित्ययही येऊन जातो. कवीचा श्रद्धाभाव स्थळाशी 
प्रनगप्रडत झाल्याने हे सवग घडले आहे, असेच म्हणावयास हवे. डॉ. अ. ना. देशपाडें यांनी जोगाचं्या उपरोक्त 
मताचा परामशग घेऊन म्हटले आहे– 
 

“नरेंद्र, भास्करािमाणे रस आप्रण त्यापासून साधलेले शब्द याचंा नारायण पपं्रडतानंी आपल्या 
िबधंात घोळ घातलेला नसला तरीपण त्याचंा िबधं मात्र भावपूणग व रसमय उतरलेला आहे. कारण त्याचं्या 
अंतःकरणात रस आहे, उत्कट भाव आहे आप्रण तोच त्याचं्या िबधंात सवगत्र अखंड अवतरला आहे!” 
 

(िा. म. वा. इ. खंड पप्रहला, पान ४८७) 
 

“...या िबधंात वस्तुप्रनष्ठा आप्रण आत्मप्रनष्ठा याचंा सुंदर सगंम सहज साधलेला” अशी कबुली पान 
४८२ वर डॉ. देशपाडें यानंी िारंभीच प्रदली आहे, ती लक्षणीय आहे. 
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तेव्हा या सवग मान्यवर अभ्यासकांची या गं्रथाबद्दलची प्रवप्रवध मते लक्षात घेता, “िाचीन मराठी 
वाङ मयातील, महानुभावपथंाच्या ‘साती–गं्रथा’तील ‘ऋप्रद्धपूर वणगन’ हे काव्य मराठी भािेतील पप्रहले 
िवासवणगन ठरू शकेल,”असे वाटते. 
 
संतकवींच्या तीर्णयात्रा 
 

संतकवींच्या तीथगयात्रा िामुख्याने ‘तीथगप्रमसें केला जगाचा उद्धार’ या पप्ररसा भागवताचं्या 
उक्तीिमाणे वा ‘नाचू ंकीतगनाचे रंगी । ज्ञानदीप लाव ूजगी ।’या नामदेवाचं्या उक्तीिमाणे सकवा अवघाप्रच 
संसार सुखाचा करीन । आनंदे भरीन प्रतन्ही लोक’ अशा जगत कल्याणाच्या भपू्रमकेने वा दृष्टीने झाल्या 
आहेत. संत ही मानवतेची चालती-बोलती सजीव ितीके होती. ‘प्रवष्ट्णुमय जग’ मानणाऱ्या याचं्या डोळ्यानंा 
आपपर भाव माहीत नव्हता. याचं्या तीथगयात्रा म्हणजे केवळ सदाचरणाचे ित्यक्ष धडेच होते, असे 
महाराष्ट्र–सारस्वतकारानंी म्हटले आहे ते सत्य होय. 
 

या भपू्रमकेतून ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ व रामदास या िमुख संतानंीभारतभर िवास केल्याचा 
पुरावा ‘महाराष्ट्र सारस्वता’वरून प्रमळतो. पण या तीथगयात्राचंी िकरणवजा वणगने फक्त नामदेव व रामदास 
याचंीच िप्रसद्ध आहेत. आप्रण त्या दृष्टीने या िवासामागील योजकता श्री समथांची अप्रधक. नामदेवाचंी 
पप्रहली तीथगयात्रा घडली ज्ञानदेवामंुळे. पण नंतरही नामदेव आपल्या उत्तर आयुष्ट्यात पजंाबात वीस विे 
जाऊन राप्रहल्याचा पुरावा त्याचें अभ्यासक दाखल करतात. उदाहरणाथग, खालील संशोधकाचंी मते याचा 
पुरावा म्हणून दाखल करता येतील. 
 

(१) “पढंरपूरच्या भग्क्तमागाची लाट त्यांनी थेट पजंाबात नेऊन पोचप्रवली आप्रण त्यातूनच पुढे 
रामानंद, कबीर, नानक, रैदास, पीपा इत्यादी संत प्रनमाण झाले.” (‘पाच संत कवी’–डॉ. श.ं गो. तुळपुळे, 
दु. आ.,नामदेव िकरण, समारोप, पान १९१) 
 

(२)“महाराष्ट्राबाहेर जाऊन मराठी दैवताचंी व मराठी भािेची कीती प्रतकडे पसरप्रवणारे नामदेव हे 
पप्रहलेच संत आहेत.”(‘िाचीन मराठी साप्रहत्य संशोधन ले. प्रव. प्रभ. कोलते. प. आ.,ि. ५, पान ८८) 
 

(३)“दूरवर िवास करून प्रवठ्ठलभक्तीचा िसार करणारे नामदेव हे पप्रहले संत होत. सौराष्ट्र, 
राजपुताना, पजंाब, काशी वगैरे भागातं त्यानंी नाममप्रहमा गाऊन भक्तीचा िसार केला. ही त्यांची कामप्रगरी 
अतुलनीय आहे.”(‘श्रीनामदेवदशगन’ शारदा गो. देशमुख, प. आ.,नामदेवाचें तीथाटन ि. ११, पान १३४) 
 

नामदेवाचं्या तीथगयात्राचंी दोन िकरणे उपलब्ध आहेत. परंतु ज्ञानदेवाचं्या समवेत त्यांनी जो िवास 
केला, त्याचे त्यानंी ‘तीथावळी’ (या ज्ञानदेवाचं्या चप्ररत्रपर िकरणाशी प्रनगप्रडत असलेल्या) िकरणाचा 
कालानुक्रमे प्रवचार करणे उप्रचत आहे असे वाटते. दुसरे तीथगयात्रा िकरण िस्तुत लेखकाला उपलब्ध झाले 
नाही. त्यामुळे त्याचा प्रवचार िामुख्याने केला आहेच असे नाही. या प्रठकाणी प्रवचारात घेतलेली नामदेवाचंी 
‘तीथावळी’ ‘श्री सकलसंतगाथा’ खंड पप्रहला, संपादक : काप्रशनाथ अनंत जोशी, पान नं. १३६ ते १५७ वर 
छापलेली आहे. ‘तीथावळी’ असे नाव असलेले हे अभगंमय िकरण ९१३ ते ९७३ म्हणजे ६१ अभगंाचें आहे. 
या िकरणाचा थोडा सूक्ष्म प्रवचार केल्यास त्याचे पप्रहले वैप्रशष्ट्् असे की ते अभगंमय आहे. दुसरे म्हणजे 
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ही‘तीथगवळी’ ज्ञानदेव व नामदेव याचं्या चप्ररत्रावर िकाश टाकणारी आहे. ती ज्ञानदेव, नामदेव व इतर संत 
याचंी आदशग भक्त म्हणून, प्रवनयी संत व प्रमत्र म्हणून व्यग्क्तप्रचते्र रंगवते. उदाहरणाथग, 

 
“नामयाचे भेटी ज्ञानदेव आले । 
लोटागंण घातले नामदेवे 
देऊनी आसलगन िीतीच्या पप्रडभारें । 
पूप्रजलें  आदरें यथाप्रवधी ॥” (९१७) 

 
तशीच श्री प्रवठ्ठल व रुग्क्मणी यांचीही माणसासारखी चालती-बोलती शब्दप्रचते्र यात येतात. या 

दृष्टीने ‘तीथावळी’ िकरण एक अद भतुाचा आश्रय करणारे िकरण आहे. कारण या ‘तीथावळी’त ित्यक्ष 
प्रवठ्ठल देवच हाडामासाच्या माणसासारखा आपल्या दोन्ही प्रस्याबंरोबर वावरताना प्रदसतो. 
 

तीथगयात्रा करूया म्हणून ज्ञानदेव नामदेवानंा सागंताहेत. का? तर हेतू हा की :– 
 

“क्षण एक एकातंीं बसैोनी सहज । 
अंतरींचें गुज बोलों काहंीं ॥ 
जीवनमुक्त ज्ञानी जरी जाले पावन । 
तप्रर देवतीथगभजन न सापं्रडती ॥ 
...भक्तप्रशरोमणी धन्य तंू संसारीं । 
पप्रर एक अवधारीं वचन माझें ॥ 
भतूळींची तीथें पहावीं नयनीं । 
असे आतग मनीं प्रवष्ट्णुदासा ॥ 
तुप्रझया संगतीचे प्रनत्य सुख घ्यावें । 
साथगक करावें संसाराचें ॥ 
ऐसी ही उत्कंठा बहुत माझे पोटीं–” 

 
म्हणून ज्ञानदेव आपले मनोरथ पुरप्रवण्यासाठी तीथगयाते्रला चल म्हणतात. नामदेवानंा पढंरी आप्रण 

प्रवठ्ठल िाणाहुनी प्रिय वाटतो. म्हणून ते म्हणतात, 
 

“रंक होऊप्रनया ंपढंरी चोहटा । 
राखेन दारवंटा महािारीं ॥ 
या सुखाकारणें शरीर कवगतीं फोप्रडलें  । 
दुजगय तोप्रडलें  मायाजाल ॥ 
प्रत्रभवुनींचें वैभव साडंोप्रनया दुरी । 
जालोंसे प्रभकारी पढंरीचा ॥–(९१५) 
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असे स्वतःचे प्रचत्र ते काढतात व ज्ञानदेवासंप्रहत ‘आज्ञा मागों दोघे तीथगयाते्र सत्वर उठोनी आले 
स्वामी जवळा– (९१६) 
 

“ऐकोनी पढंरीरावो हापं्रसन्नले” 
“हासोप्रन पढंप्ररनाथ पाहे नाम्याकडे 
म्हणे नवल केवढें भालय तुझें ॥ 
ित्यक्ष परब्रह्म मूर्मत ज्ञानेंश्वर । 
‘करीतसे आदर संगतीचा’, 
“तेव्हा, तू तीथगयाते्रला जा”म्हणून पढंरीनाथ सागंतात. आप्रण, 
“दाटले अवस्था हृदय माझें 
आरुि साबडें नामें माझें वेडें 
मागीं मागें पुढें साभंाळावें ॥–(९१७) 
मग नामयाचा हातु धरोनी श्रीपती 
देतु असे हाती ज्ञानदेवा”–(९१७) 

 
या प्रठकाणी ित्यक्ष प्रवठ्ठलाचे माणसासारखे प्रचत्र येते. अशीच पुढे रुग्क्मणी, प्रनवृत्ती, सोपान, 

खेचर, नरहरी सोनार, गोराकंुभार, सावंतामाळी, जगग्न्मत्र नागा याचंी शब्दप्रचते्र येतात. उदाहरणाथग, 
 

“रुक्माई आरती घेऊनी आली वेगें 
ओवाप्रळलें  दोघे देवभक्त 
कवतुकें  नाम्याची धप्ररली हनुवटी 
पाहे कृपादृष्टी घडीये घडीये ।” (९३३) 

 
या भक्ताची तीथगयात्रा अभगं ९३२ मध्ये संपली आहे. ‘तीथे करोनी नामा पढंरीये आला,’ही ताथे 

कोणकोणती?त्याचंा फक्त उल्लेख येतो. वणगने येत नाहीत. आप्रण हेतूही सफल झाल्याचे कळते. 
उदाहरणाथग, 

 
‘पप्रिम िभास आप्रद करोप्रन िारका । 
पाप्रहल्या सकप्रळका मोक्षपुऱ्या ॥ 
पथंीं पावन तीथे करोप्रन सकप्रळकें  । 
िक्षाळलीं पातकें  वासनेचीं’ ॥–(९२८) 

 
या संदभात डॉ. मु. श्री. कानडे म्हणतात, “िभास, िारका, काशी अशा काही तीथांचा स्पष्ट 

प्रनदेशही प्रमळतो. परंतु त्यावरून नामदेवाचं्या तीथाटनाची संपूणग कल्पना येत नाही.”हेच खरे आहे. 
 

(‘श्रीनामदेवदशगन’ प. आ.,नामदेवाचंा जीवनपट : ि. १३ पान १५५) 
पुढे, ‘तीथगयात्रा सफळ व्हावया संपूणग 
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करीं का उद्यापन प्रवप्रधयुक्त’ 
असे देवच सागंतो आहे. देव त्याचे हे ‘उद्यापन’ कायग ‘प्रवप्रधयुक्त’ आरंभतो. त्यात, 

“आपुल्या दासाचा प्रसप्रद्ध न्यावा पणु । 
म्हणोनी यजमानु झाला देव” 

अशी वणगने येतात. रुग्क्मणी, सत्यभामा, अप्रणमाप्रद प्रसप्रद्ध या समारंभास प्रसप्रद्धआणतात आप्रण घरेलू 
वातावरणात ब्राह्मण, संत याचं्यासमवेत हा ‘उद्यापन’ कायगक्रम पार पडला आहे. डॉ. मु. श्री. कानडे याचं्या 
भािेत, ‘तीथावळी’ िकरणात याते्रपेक्षा या मावंद्याच्या सोहळ्यानेच भरपूर जागा व्यापलेली आहे. त्या 
वणगनात वस्तुग्स्थती आप्रण अद भतुता याचें प्रवलक्षण प्रमश्रण झालेले आहे. 

(‘श्रीनामदेवदशगन’ पान १५६) 
 

िा. न. र. फाटक ‘तीथावळी’ संबधंाने म्हणतात, “नामदेव-गार्थ्यातील तीथावळीत तीथांची नावे 
फारशी नाहीत. याते्रची वाट चालत असता ज्ञानेश्वरानंी नामदेवांशी केलेला भग्क्तप्रवियक संवाद या 
तीथावळीत प्रवस्ताराने गोवलेला आहे. शवेटी मावंद्याच्या मेजवानीचे असेच लाबंलचक वणगन आले आहे.” 
(‘ज्ञानेश्वर वाङ मय आप्रण कायग’ प. आ.,उपसंहार, पाने ३३३ ते ३३५) 
 

आमच्या दृष्टीने ही तीथगयात्रा भक्तीचा मप्रहमा गाते. ही भक्ती देवालासुद्धा मानवी भाव-भावना व 
मानप्रसक आचार-प्रवचाराचें रंगरूप देणारी आहे. त्यामुळे वर म्हटल्यािमाणे ती अद भतुाचा आश्रय घेणारी 
ठरली आहे. भक्त नामदेव पढंरपुरमय व प्रवठ्ठलाशीच एकरूप झाल्याचे ठायी ठायी प्रदसते. उदाहरणाथग, 
 

“तंू माझी जननी तंू माझा जनीता । 
तंू बधुं चुलता पढंरीराया । 
तंूप्रच इष्टप्रमत्र तंूची गणगोत । 
तंूप्रच कुळदैवत आवडतें ॥ 
तंूप्रच माझें व्रत तंूप्रच माझे तीथग । 
तंूप्रच धमग अथग काम देवा । –(९२१) 

 
‘तीथावळी’त नामदेवाचें प्रचत्र हे असे आहे. प्रतच्यात नामदेवाचें एक प्रनरागस भक्त म्हणून प्रचत्र तर 

अिप्रतम असेच साकारलेले प्रदसते. त्यामुळे ज्ञानदेवािंमाणेच ती त्याचं्याही चप्ररत्राशी आपले नाते स्पष्टपणे 
दाखप्रवते आप्रण भग्क्तरसाची कारंजी प्रनमाण करीत राहते. हा भग्क्तरस तर अद भतुाच्या पातळीवर जाताना 
प्रदसेल. आप्रण ज्ञानदेवासंारख्या ज्ञानयोलयाने याची कबुली 
 

‘पढंरीरायाचा तंू िेम भाडंारी’, –(९२५) 
व ‘भक्त भागवत बहुसाल ऐप्रकले । 
बहु होऊप्रन गेले होती पुढे । 
परी नामयाचें बोलणें नव्हे हे कप्रवत्व । 
हा रस अद भतु प्रनरोपमु ॥’ –(९२७) 

 
अशी कबुली व साक्ष प्रदली आहे. 
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“अज्ञानाचा भाग होता माझे मनीं । 
सहडप्रवलें  म्हणोप्रन देशोदेशीं ॥ 
पप्रर पढंरीचे सुख पाहता ंकोप्रटवाटे । 
स्वप्नींही पप्रर कोठें न देखेंची ॥ 
उदंड तीथांची ऐको जाय िौढी । 
पप्रर प्रचत्त माझे ओढी चदं्रभागा ॥” (९३२) 

 
अशी नामदेवानंा पढंरीची स्वाभाप्रवक ओढ वाटते आहे. त्यामुळे या काव्यात (१) भग्क्तरसाला आलेला पूर, 
(२) त्याची चप्ररत्रपरता, (३) त्याची उत्कटता, (४) त्यात व्यक्त होणारा श्रद्धावाद, (५) कवीने काढलेली 
शब्दप्रचते्र, (६) संवादचातुयग, इत्यादी गुण रप्रसक मनाला भलू घालणारे असले तरी ही नामदेवाचंी 
‘तीथावळी’ िवासवणगन ठरत नाही स्थळवणगनही नाही. कारण त्यात स्थळवणगनानंा क्वप्रचत पढंरी सकवा 
काशी सोडली तर मळुीच वाव प्रमळालेला नाही. तीही वणगने भक्तीची िौढी प्रमरप्रवण्यासाठी आली आहेत. 
उदाहरणाथग, काशीचे वणगन ज्ञानदेवांचा भक्तीचा मोठेपणा कसा वणगन करते पाहा : 
 

‘ज्ञानदेव आले काशी । प्रवश्वेश्वर आडवे येती ॥ 
रामनगरा वेशीपाशीं । भेटी झाल्या उभयताशंी ॥ 
परस्परें आसलगन’ (९७१) 

आप्रण, 
ज्ञानोबाचा हात । िेमे घरी प्रवश्वनाथ ॥ 
ऐसे बोलत चालत । दोघे आले गंगा आंत ॥ 
ज्ञानोबाचे पायीं । प्रमठी घाली गंगाबाई ॥ 
नामा म्हणे सोडा बाई । ज्ञानदेव सवां ठायीं ॥ 

असे वणगन येते. 
 

हा भग्क्तमप्रहमा आहे. ित्यक्ष प्रवश्वनाथ नामदेवांचे यजमानासारखे स्वागत करतो आहे. बोलतो 
आहे. हा सवग अद भतु व भग्क्तरस आहे सकवा अद भतु भग्क्तरसच म्हणावा लागेल. 
 

ज्ञानदेवासंप्रहत नामदेव ही तीथगयात्रा करतात. इतर संताचंी शब्दप्रचते्र त्यात येतात. ज्ञानदेवाचं्या 
चप्ररत्राचा एक भाग म्हणून ती मानली गेली आहेच. पण स्वतः नामदेव या लेखकाचे भक्त म्हणूनही ती प्रचत्र 
काढते. चप्ररत्र सागंते. ित्यक्ष िवासाला जाऊन िवासी यात्रास्थळाचा वा िदेशाचा केवळ उल्लेख आल्याने 
म्हणजे ती स्थळे प्रजवंतरूपाने साकार न झाल्याने आप्रण प्रतच्यात िवासप्रवियकअनुभवाचें प्रचत्रण नसल्याने, 
नामदेवाचंी ‘तीथावळी’ िवासवणगन ठरत नाही असे वाटते. 
 

या संदभात डॉ. प्रव. प्रभ. कोलते म्हणतात, “या अभगंानंा ‘तीथावळी’ असे नाव प्रदलेले असले तरी, 
त्यात ज्ञानदेव–नामदेवाप्रद संतानंी केलेल्या तीथगयाते्रचे नुसते वणगन आहे असे नाही. त्यासाठी काय 
तीनचार अभगं खची पडले असतील तेवढेच.”(‘िाचीन मराठी साप्रहत्य-संशोधन’, प. आ.,ि. ५, पाने 
८०–८९) 
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म्हणजेच, कुणीही अभ्यासकाने या ‘तीथावळी’ला स्थळवणगनाचे सकवा िवासवणगनाचे रूप येते असे 
आजवर प्रसद्ध केलेले नाही. करता येईल असे वाटत नाही. ती चप्ररत्रपरच अप्रधक आहे. 
 
रामदासांची ‘भारतभ्रमंती’ 
 

नामदेवािंमाणेच िाचीन संतकवींमध्ये रामदास हे िख्यात पयगटनपटू वा िवासक. आप्रण हा िवास 
आपल्या अंगीकृत कायास पोिक म्हणून मुद्दाम योजकतापूवगक केलेला आहे. त्यानंी आयुष्ट्याची बारा विे 
भारतभ्रमंती केल्याचा पुरावा प्रमळतो. उदाहरणाथग, डॉ. शं. गो. तुळपुळे याचं्या भािेत, “शके १५५४ ते 
१५६६ या बारा विांच्या तीथगयाते्रत अनेक के्षत्रानंा पावन करून त्यानंा तीथगरूप देत रामदास अक्षरशः 
आसेतुप्रहमाचल सहडले.”(‘पाच संतकवी’, दु. आ.,श्रीसमथगचप्ररत्र, पान ३८८) 
 

या िवासाचे वणगन त्यांनी ‘तीथावळी’, ‘अस्मानी-सुलतानी’ आप्रण ‘परचक्रप्रनरूपण’ या िकरणवजा 
दीघग कप्रवतातूंन मुख्यतः केले असले तरी, इतरत्र समथगवाङ मयातं त्याचा पप्ररपाक उतरला आहे. रामदास 
हे समथग िवासी आहेत; पण समथग िवासलेखक आहेतच असे नाही. याचे कारण रामदासाचंी दृष्टी 
िवासामध्ये राजकीय व सामाप्रजक पप्ररग्स्थतीवर अप्रधक प्रखळलेली आहे. 
 

या संदभात डॉ. तुळपुळे म्हणतात, “या तीथगयाते्रचे वणगन त्यानंी ‘तीथावळी’ नावाच्या एका 
िकरणात केले आहे. पण त्याहीपेक्षा ‘अस्मानी-सुलतानी’ आप्रण ‘परचक्रप्रनरूपण’ या दोन स्फुटातं त्यानंी 
समाजग्स्थतीचा आढावा घेऊन प्रतचे घवघवीत असे प्रचत्र काढले आहे...”(‘पाच संतकवी’, दु. 
आ.,श्रीसमथगचप्ररत्र’ पाने ३८८–३८९) 
 

कोणकोणत्या स्थळाला आपण गेलो त्या स्थळाच्या लोभाने ते सहडले नाहीत. देवधमाच्या लोभाने 
सहडले व तेथील एकंदर सामाप्रजक पप्ररग्स्थती पाहण्यासाठी ते सहडले. त्यामुळे या िकरणातूंन स्थळाशंी 
एकजीव होऊन आलेल्या रामदासाचें प्रचत्र रप्रसकमनाला आढळत नाही. तर प्रतथली राजकीय, सामाप्रजक 
व धार्ममकपप्ररग्स्थती लेखकाने सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्तीने व ित्ययकाप्ररतेने रेखाटली आहे. उदाहरणाथग, 
 

“पदाथग मात्र प्रततुका गेला । नुसता देशप्रच उरला । 
येणें कप्ररता ंबहुतालंा । कष्ट जाले ॥ 
लोकें  स्थानभ्रष्ट जालीं । प्रकतेक तेथेंप्रच मेली । 
उरलीं ते मराया आलीं । गावंावरी ॥ 
माणसा खावया धान्य नाहीं । आंथरूण पाघंरूण तेंही नाहीं । 
घर कराया सामग्री नाहीं । काये कप्ररती । 
काहंीच पाहता ंधड नाहीं । प्रवचार सुचेना काहंीं । 
अखंड सचतेच्या िवाहीं । पप्रडले लोक ॥ 
िाप्रणमात्र जाले दुःखी । पाहता ंकोणी नाहीं सुखी । 
कप्रठण काळें वोळखी । धरीनात कोणी ॥” 

 
(‘परचक्रप्रनरूपण’, २९ ते ४०) 
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सकवा 
 

“जन बुडाले बुडाले पोटेप्रवण गेले । 
बहुत कष्टले कष्टले प्रकप्रतयेक मेले ॥ 
उदंड चाकरी चाकरी प्रमळेना भाकरी । 
लोक प्रनलंड प्रनलंड काढूप्रन नेती पोरी ॥ 
न्याय बुडाला बुडाला जाहली प्रसरजोरी । 
पैक्याकारणें कारणें होते मारामारी ॥ 
येक पळाले पळाले दूरी देशा गेले । 
बहुत कष्टले कष्टले तेथें नागवले ॥ 
येतो पाहुणा पाहुणा लौकरी जाईना । 
अन्न खातो रे खातो रे थोडेप्रह खाईना ॥ 
राहे वस्तीस वस्तीस चोप्ररतो वस्ासं । 
खोटा अभ्यास अभ्यास हाणी महत्त्वास ॥ 
लोक भलेसे प्रदसती खेटरें चोप्ररती । 
वस्ें धोत्रें पाते्र लपऊप्रन पळती ॥ 
दास म्हणे भगवंता प्रकती पाहसीं सत्व । 
काय वाचोप्रन वाचोप्रन ने परतें जीप्रवत्व ॥ 

(‘अस्मानी-सुलतानी’ १ ते १२) 
 

त्यामुळे तत्कालीन सामाप्रजक, राजकीय व धार्ममक पप्ररग्स्थतीचे प्रवदारक प्रचत्र हा 
समथगवाङ मयाचा प्रवशिेच त्याचं्या िवासप्रवियक लेखनाचा प्रवशिे ठरतो. यातून व्यक्त होणारे लेखक 
रामदासाचें प्रचत्र त्या पप्ररग्स्थतीच्या अनुिंगाने आले आहे. ते एका िेप्रिताचे, समाजसुधारकाचे व भक्ताचे 
आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. वर नमूद केलेली पप्ररग्स्थती त्यांची िवासप्रवियक अनुभतूी मानली 
तरी स्थलाचें वैप्रशष्ट्् व िवास केलेल्या िदेशाचे प्रचत्र वरील प्रतन्ही छो्ा िकरणातूंन व्यक्त होताना 
प्रदसत नसल्याने रामदासाचंी ‘तीथावळी’, ‘अस्मानी-सुलतानी’, ‘परचक्रप्रनरूपण’ ही िवासवणगने ठरत 
नाहीत असे प्रदसेल. 
 
दीि दत्तपदानंकत मुकंुद कवीचे प्रवासवर्णि 
 

िाचीन मराठी साप्रहत्यात या मुकंुद कवीचे हे एक ‘िवासवणगन’ आहे, असा गौरव महाराष्ट्र-
सारस्वतकार करतात. उदाहरणाथग, महाराष्ट्र-सारस्वतकारानंी म्हटले आहे, “बुदेंलखंडापयंत िवास 
करणाऱ्या या कवीचे हे िवासवणगन अनेक कारणामंुळे मोठे प्रचत्तवेधक आहे.” (प्रव. ल. भावे–‘महाराष्ट्र-
सारस्वत’ ५ वी आ.,पान ३८९) 
 

‘िवासवणगन’ हा शब्दियोग भिूप्रवणारे महाराष्ट्र-सारस्वतातील हे पप्रहले पुस्तक! पण त्या 
पूवीच...“परंतु इप्रतहासाचेच एक िधान अंग, जे आत्मचप्ररत्र व िवासवणगन...तसे आत्मचप्ररत्र नुकतेच 



 
अनुक्रम 

उपलब्ध झालेले या लेखािारा आपल्यापुढे आज ठेवीत आहे.”म्हणून उपलब्ध सहा पानाचं्या या 
‘िवासवणगनाचा व आत्मचप्ररत्राचा सप्रवस्तर पप्ररचय ‘भारत इप्रतहास संशोधक मंडळ इप्रतवृत्त’ शके १८३४ 
च्या अंकात (पान १८२ ते १९६ वर) श्री. गो. का. चादंोरकरानंी करून प्रदलेला आहे. “या 
आत्मचप्ररत्रावरून तत्कालीन देशग्स्थती, लोकग्स्थती व देशाप्रधकारी याचंा बोध होत असल्याने हे चप्ररत्र 
मोठे महत्त्वाचे आहे.”असे चादंोरकर म्हणतात. (भारत इप्रतहास संशोधक मंडळ इप्रतवृत्त श. १८३४, पान 
१८३) तसेच, ‘याचा काही भाग त्याचं्या प्रचरंप्रजवाने प्रलप्रहलेला आहे.’असेही त्यानंी (पान १९१) वर म्हटले 
आहे. 
 

संताचं्या आत्मकथाचें संपादन करणारे श्री. रा. सच. ढेरे यानंीही ‘चार यात्रावणगनां’चा पप्ररचय 
करून देताना या मुकंुद कवीच्या ‘यात्रावणगनाचा’ पप्ररचय करून प्रदला आहे. (‘संताचं्या आत्मकथा’ प. 
आ.,िस्तावना पाने ३३–३८) 
 

या सवग गोष्टींचा प्रवचार करता मुकंुद कवीचे हे उपलब्ध िवासवणगन एकाच वेळी (१) एक 
िवासवणगन, (२) एक यात्रावणगन, (३) एक आत्मचप्ररत्र, (४) एक इप्रतहास व (५) एक स्थळवणगनही आहे 
असे वाटते. 
 

एक िवासवणगन आहे म्हणजे कवीने िवाससूत्राच्या अनुरोधाने आपले िवासप्रवियक अनुभवांचे 
प्रचत्रण केले आहे. हा िवास त्याच्या जीवनभ्रमंतीचा एक अप्रवभाज्य घटक होऊन गेला आहे; म्हणून ते 
चादंोरकरानंा व श्री. ढेरे यानंा वाटते त्यािमाणे ते ‘आत्मचप्ररत्र’ व ‘आत्मकथा’ आहे. कवीने िवासवणगनात 
आत्मचप्ररत्र गोवल्यामुळे ते इप्रतहासाशी जसे जवळ येते, तसेच तत्कालीन देशोदेशींची लोकग्स्थती दशगप्रवते 
व ित्यक्ष कवीने ररंगजेबाचा मोठा मुलगा ‘मोअज्जीम’ याच्या पदरी नोकरी धरली आहे; म्हणून हे 
इप्रतहासाशी नाते सागंणारे ठरले आहे. जन्मगाव, भ्रमंतीतील अनेक गावे, तीथे, नद्या, पप्रवत्र स्थळे याचंी 
वणगने व उल्लेख आल्याने ते ‘स्थलवणगन’ ही ठरावे. उदाहरणाथग, 
 

“नमीयाड देशातं खाडोवनासी । 
असे जन्म माझा तया पौर देशी ॥” 

 
असा पुरातन जन्मगावाचा उल्लेख आहे. कवीची मुंज पाचवे विी व ललन सातव्या विी झाले आहे. 
प्रववाहानंतर वप्रडलाचंा मृत्य.ू नंतर कवी बागलाणात जैतापूर नावाच्या गावी जातो. “एकाकी पडलों 
िपचंप्रवियी देखोनी भाबंावलो”(पान १८५) व पुढे ‘आश्रय कोण केप्रव असणे हा काळ दुघगष्ट कीं ।...प्रवद्या न 
ये नेटकी ।’ अशी त्याची ग्स्थती होते. पुढे या कवीला गुरूचे ित्यक्ष–अित्यक्ष दशगन होते व िसाद प्रमळतो व 
तो याते्रस प्रनघतो. 
 

“ॐकारेश्वर नमगदा िथम ते संप्रनध सा ंपाचं दा । 
जाले पूवगजसंग आत्मगमने आप्रणक ऐका पदा । 
श्री तापीपुर येऊप्रन प्रनजसुखे राहोप्रन पूढे क्रमे । 
केले मज्जन मोहना आप्रण तदा ते पूरणासंगमे ॥ पान १८७ 

 
अशी स्थळे व नद्याचंी वणगने येतात आप्रण चप्ररत्रही येते. 



 
अनुक्रम 

भा. इ. सं. मं. इप्रतवृत्त पान १८७ वर हा कवी कोणकोणत्या यात्रास्थळानंा गेला आप्रण प्रफरून 
कंगाल होऊन एका स्ीकडून १२ तुले कजग काढले याची माप्रहती आली आहे. 
 

पान १८८ वर मोअज्जीमकडे नोकरी धरल्याचा पुरावा नमूद केला आहे. (मुलतानवणगन, पान १८९ 
वर आले आहे.)‘मूलस्थान िप्रसध्द नाम नगरी जैसी अयोध्यापुरी’ प्रतला भेट देऊन ‘संतोिलो अंतरी’ म्हणून 
कवी सागंतो. 
 

धमगशाळा, प्रवप्रहरी, तीथे, भग्क्तभावयुक्त श्रीमंती भोगणारे लोक असे ‘अपूवग पौरसौख्य’ भोगणारे 
कवीने जसे ‘सवग पाप्रहले’ आहे तसेच, “प्रस्या अलज्ज दूिणाप्रस बोप्रलजे असे॥”असा मूलस्थानच्या 
प्रस्यापं्रवियींचा िवाद तो नोंद करतो आहे. हा कवीच्या सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्तीचा, उघड्या कानाचंा व 
उघड्या डोळ्याचंा पुरावा समजावयास हरकत नाही. 
 

पुढे कवीने नूरपूर, राजदुगग, तेथील प्रचत्रसभत, सुंदरप्रचते्र, भतृगहरीची गुहा मोहनदास नावाच्या 
वाटाड्याबरोबर रप्रसकतेने पाप्रहली म्हणून सापं्रगतले आहे. 
 

कवी पैशासंाठी अवंतीनाथ, रामश्रमी, दयाराम इत्यादी धप्रनकाचंी स्तुती करतो आहे आप्रण ‘पोटाथग 
प्रभक्षावृत्ती’ माडंली आहे. जयससह नामक नृपतीची स्तुती खालीलिमाणे केली आहे. उदाहरणाथग, 
 

“मप्रह व्याप्रपली म्लेंछ राज्यानुसारे । 
जया रोप्रधले वेदधमांक भारे । 
तया हेतु हा इंद्र जन्मोप्रन देही । 
हरी भार छंदे भजुंलयारव्य पाही ।” (पान १९२) 

सकवा, 
 

“व्याप रह्ो जनवेश महीतल वैप्रदकधमग रहे जब जाने । 
भ्रष्ट भये स्थल दैवत भगं अप्ररष्ट अभगं रचे नहीं माने । 
धमग जपाप्रदक कमग रहे मप्रहदेव पुकार सुप्रन िभ ुकाने । 
भ ूअमरावप्रतमें अमरेश तंु जन्म प्रलयो जयसहद कहाने । (पान १९३) 

 
अशी त्या जयससहाची १० तुलासंाठी स्तुती केली आहे. बुदेंलखंडी आल्यावर त्याला 

दुजगनससहराजा, बप्रलभद्र उपाध्याय, प्रकशोरदास प्रदवाण, रामपूरकर राजा रतनसी व त्याचा गुरू ियागभट 
याचं्या भेटी कवी घेतो आप्रण माडंवगडी येतो आहे. हा िवास, तीथगयात्रा व त्याच्या िवासतील स्थळे, तीथे व 
व्यक्ती ह्ापं्रवियीच्या अनुभतूीमुळे या काव्यास िवासवणगनाचे व आत्मचप्ररत्राचे रूप एकाच वेळी िाप्त झाले 
आहे. त्यामुळे ‘आत्मचप्ररत्रात्मक िवासवणगन’ असेच या काव्याचे वणगन करावे लागेल. हे िवासवणगन अपूणग 
ग्स्थतीत उपलब्ध आहे. त्यामुळे अखंड स्वरूप ितीत होत नाही. एक तीथगयात्रापर िवासवणगन म्हणूनही या 
काव्याकडे पाहता येईल. 
 



 
अनुक्रम 

वाङ मयीन दृष्टीने प्रवचार करता या सवग प्रवशिेाबंरोबर कवीचे अनेक भािाचें ज्ञान व छंदप्रवियक 
जाणीवही लक्षणीय आहे. तसेच, हे िवासवणगन पद्यमय आहे. त्याच्या उपलब्ध इतर रचनातूंनही ही बाब 
अभ्यासकाचं्या लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. 
 

महाराष्ट्र सारस्वतकार या संदभात म्हणतात ते सचतनीय आहे. “या कवीची बरीच कप्रवता आहे. 
पैकी काही रचना प्रब्रज, नेमाडी, अभीर, बागलाणी, खानदेशी, रणावर, गुजगरी, मारवाडी याही भािातं 
आहे. म्हणजे त्या काळी िचप्रलत असलेल्या अनेक भािांत कप्रवत्वरचना करण्याइतके भािाज्ञान या मुकंुद 
कवीस होते.” 

(प्रव. ल. भावे ‘महाराष्ट्र सारस्वत’ पाने ३८९–३९०) 
 

श्री. रा. सच. ढेरे यांनी“समथगकालीन मुकंुदाचे हे यात्रावणगन काव्यदृष्ट््ा अप्रतसामान्य 
आहे...त्यातूंन कवीच्या सामान्य व्यग्क्तमत्त्वाची स्पष्ट कल्पना येते.”असा अप्रभिाय व्यक्त केला आहे. 

(‘संताचं्या आत्मकथा’ पान ३५) 
 

हा अप्रभिाय मयाप्रदत अथाने खरा वाटतो. कवीचे व्यग्क्तमत्त्व जसे आहे तसे व्यक्त झाले आहे. तो 
जरी भीकमालया बावळट असला तरी ‘मोअज्जीम’ कडे काही प्रदवस नोकरी करणारा, इतकी स्थळे 
सहडणारा, आप्रण अशा िप्रतकूल पप्ररग्स्थतीत बागलाणात येऊन बरेच प्रदवस वास्तव्य करणारा होता. या 
कवीने िाचीन मराठी साप्रहत्यात अनेक छंदात्मक व अनेक भािाचें ज्ञान प्रमळवनू कप्रवता रचली आहे. आप्रण 
प्रवशिे म्हणजे ‘िवासवणगन’ प्रलप्रहण्याचा महत्त्वाचा ियत्न त्याने केला आहे. अथातच िप्रतभाधमाने हा कवी 
सामान्य आहे यात संशय नाही. महानुभावाचं्या ‘ऋप्रद्धपूरवणगन’ कत्या नारायण व्यासापाशी जी नैसर्मगक 
लेखनशक्ती आहे, तशी या कवीपाशी प्रनप्रितच नाही एवढे म्हटल्यास पुरे. 
 

श्री. चादंोरकरानंी“कवी या दृष्टीने हे ‘काशीकवी’ प्रकवा ‘प्रवठ्ठलकवी’ याचं्या तोडीचे आहेत”(पान 
१८३) असे म्हटले आहे, तेच योलय वाटते. प्रवठ्ठलाचा रचनेचा खटाटोप व कृप्रत्रमता आप्रण काशीकवीची 
सरसता याचंा काहीसा प्रमलाफ मुकंुदामध्ये आढळतो आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
 
निरंजि माधवाचे प्रवासवर्णि 
 

या िवासवणगनाची मूळ संप्रहता प्रमळावी म्हणून खूप शोध केला परंतु ती प्रमळालेली नाही. या कवीचे 
हे िवासवणगन व त्याचा पप्ररचय सारस्वतकारानंी करून प्रदलेला आहे. त्याच्या आधाराने या काव्याची 
वैप्रशष्ट््े पाहता हे तीथगयात्रापर आहे. 
 

“याने सवग सहदुस्थानभर िवास व तीथगयात्रा केल्या होत्या, याचा िवासवणगनपर गं्रथ आहे. यात 
अनेक के्षत्राचें प्रठकाणी हा गेला. तेव्हा जे जे याला प्रदसले व वाटले त्याचे त्याने यथातर्थ्य व सुंदर वणगन 
केले आहे.”(‘महाराष्ट्र-सारस्वत’ पान ४१८–४१९) 
 

अलीकडील तऱ्हेने िवासयाते्रची सापं्रगतलेली हकीगत कौतुकास्पद आहे. म्हणून या गं्रथाचे 
कौतुक महाराष्ट्र सारस्वतकार करताना. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र सारस्वता’तच आढळणाऱ्या प्रनरंजन माधवाच्या 
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‘मानल्या गेलेल्या’ िवासवणगनाचा प्रवचार आवश्यक वाटतो. ‘मानल्या गेलेल्या’ म्हणण्याचे कारण, हा गं्रथ 
प्रनरंजन माधवाचा नाही असे मानणारा श्री. रा. सच. ढेरे आदी संशोधकाचंा एक पक्ष आहेच. 
 
कवीची प्रवासी भूनमका 
 

तसेच, हा कवी जाप्रतवंत िवासी आहे. त्याची म्हणून िवासाबद्दलची एक प्रवप्रशष्ट दृष्टी आहे. 
उदाहरणाथग, तो म्हणतो, िवासामुळे 
 

‘सवगभािा पप्ररज्ञान । घडों आलें  देशाटणें । 
महाप्रवदे्यचे मप्रहमान । कोठेप्रच न्यनू प्रदसेना ॥२६ 

(ल. रा. पागंारकर, संपा. ‘प्रनरंजनमाधवाचा कप्रवतासंग्रह’, 
भाग पप्रहला, उद गार चवथा, पान १४८) 

 
या दृष्टीने देशाटणाची महती कवीला वाटते. आप्रण त्या दृष्टीने व राजकारणाच्या दृष्टीनेही कवी 

उत्तर व दप्रक्षण सहदुस्थान प्रफरला आहे असे प्रदसून येते. 
 

या िवासवणगनपर काव्यात कवीची प्रनरीक्षणशक् ती, त्याचे िवासप्रिय मन, आप्रण काशी आदी 
स्थळाचें त्याचं्याशी एकरूप होऊन केलेले वणगन, िवासवणगनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कवी भक्तीच्या 
भावनेने प्रफरला तरी सहदंूच्या पप्रवत्र के्षत्रातंील बडव्याचंा अत्याचार तो वणगन करतो. यात त्याची सूक्ष्म 
प्रनरीक्षणशक्ती प्रदसते. 
 

‘गगंापुत्र गुमान फार धप्ररती घाटीं सदा सहडती । 
कंगालाप्रस प्रपडा करूप्रन धप्ररती ‘दे दप्रक्षणा’ बोलती । 
थोडी घेप्रत, न बोलती खलमती नानापरी पीप्रडती । 
आंगासी झटती प्रकचाट कप्ररती हाणोप्रन घेती प्रकती ॥’ 

 
यात राज्यकत्या मुसलमानाकंडून, सहदू यापं्रत्रकाकंडून वसूल केलेला ‘जेप्रजया’ कर व इतर 

सरकारी कर कसे वसूल केले जायचे त्याचेही दशगन होते व कवीचा त्वेि व चीड व्यक्त होतात. 
उदाहरणाथग, 
 

“आधी नराचंी गणती करावी । 
वेळीं अवेळीं रुजुती पहावी । 
न्यनूाप्रधकें  कैद दुतीं धरावी । 
तैं जेजयाचीं भरती भरावी ॥” 
प्रनकाश बे मोइन दुःखकारी । 
घ्यावा दुजा हाप्रसल फौजदारी । 
द्यावा प्रकती मोइन हें कळेना । 
नीतीस काहीं जन आकळेना । 
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हासील देता ंचुरडा उडावा । 
कोठूप्रनया धमग पुढे करावा? 
खाता ंन ये अन्न करोप्रन गोड । 
चोरूप्रन खाती लपवूप्रन आड । 
गंगावळाचा बहु धाक मोठा । 
कंगाल बोले बहु मी करंटा । 
प्रनःशंक कंगाल प्रफरों शकेना । 
येके स्थळीं येक घडी प्रटकेना । 
नेती धरोनी दुत जेजयाचे । 
हे धाक मोठे हृदयी भयाचे ।” 

यानंतर, श्रीियागके्षत्री वेणीदानाचा अपूवग सोहळा कवी वणगन करतो : 
“छपन्न देशींहुन लोक येती । 
क्षौराप्रद कमें पुरुिास होती । 
अपूवगता येक असे प्रत्रवेणीं । 
सुवाप्रसनी देप्रत असेप्रत वेणी ।” 
ियागातील नागप्ररक व व्यापारी कसे?तर... 
“प्रशवी वेगळा शब्द तोंडी असेना । 
बुरा कीं भला लोक त्यातें कळेना । 
उणा देप्रत सौदा खरा घेप्रत पैका । 
ठकू लोक मोठा ियागातं देखा ॥” 

 
असे वणगन त्याने केले आहे. 
 

उत्तरमानास, दप्रक्षणमानस नदीतील नावाचें तसेच, त्यात बसून प्रफरणाऱ्या हौशी व रप्रसक 
लोकाचंी प्रचते्र कवी काढतो. नावेतून प्रदसणारा देखावा व गंगेचा घाट पाहून कवी म्हणतो : 
 

“प्रकती घाट वानंू । प्रकती थाट वानंू । 
समस्तापं्रस काशी असे कामधेनू ॥” 
‘भागीरथीचीं प्रतरे रम्य खाशी । 
सहडोप्रन मी पाप्रहले सावकाशी’ 

 
म्हणून सागंतो आप्रण त्याची सूक्ष्म प्रनरीक्षणशक्ती व रप्रसकता याचा चागंला ित्यय घडवतो. उदाहरणाथग, 
 

‘महाल नाना पप्ररचे बसाया । 
केले झरोके नयनीं प्रदसाया । 
त्यातूप्रनया पाहत भोंवतालें  । 
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हौशी नराचें बहुसाल ताले । 
झरोक्यातुंनी पाहती रम्य नारी । 
जयाचं्या प्रचराचं्या जराचं्या प्रकनारी । 
अलंकार ल्याल्या प्रवजाचं्या झळाळी । 
तया ंपाहता ंभकू तीही पळाली । 
नारी करीती नवे पेहरावे । 
हौशी नराचं्या नयनीं भरावे । 
पाहोप्रन दृष्टीं गमजे करावे । 
ऐशा भरीं ते तरणे भरावे । 
प्रफरे जान्हवीचे प्रतरीं नाप्ररमेळा । 
तयामासज त्या सुंदर िौढ बाला । 
मुखीं गायने पचंलापें करीती । 
तया काप्रशची चागंली भग्क्तरीती ॥ 

 
इत्यादी वणगनात ‘तया पाहतां भकू तीही पळाली’ असा ित्यय वणगन करण्यात कवी मोठा रप्रसक 

आहे हे प्रदसून येते. आप्रण“यात अलीकडील तऱ्हेने िवासयाते्रची सापं्रगतलेली हकीकत कौतुकास्पद 
आहे.”या सारस्वतकार भाव्याचं्या अप्रभिायातील ममग रप्रसकाच्या ध्यानात येते. प्रनरंजन माधवात इतर 
कवींपेक्षा आढळणारा महत्त्वाचा गुण म्हणजे हा कवी मोठा रप्रसक वाटतो, प्रफरस्ता वाटतो आप्रण 
प्रफरण्यातला आनंद व सौंदयग व्यक्त करताना प्रदसतो, हे नवलाचे म्हणावे लागते. म्हणूनच 
सारस्वतकाराचंा अप्रभिाय साथग वाटतो. असो. 
 
कािी स्फुट प्रकररे् व लावण्या 
 

(१) सामराजाचे मुद गलाख्यानातील ‘तीथगयात्रा िकरण’, (२) चदं्रात्म रुद्र याचे ‘गोकणगमाहात्म्य’, 
(३) तंजावरच्या रंगनाथ कवीचे ‘कावेरीमाहात्म्य’, (४) समथग प्रशष्ट्य प्रगप्ररधर स्वामी बीडकर यांचे 
‘काशीयात्रा कथन’ िकरण (५) कप्रववयग मोरोपतंांचा ‘गंगास्तव’, ही िकरणे स्फुट असून त्या त्या स्थलाचा 
मप्रहमा वणगन करणारी व कवीचा भग्क्तभाव दशगप्रवणारी आहेत. प्रशवाय, यातंील काही िकरणे मूळ गं्रथाचा 
भाग म्हणून येतात. त्यामुळे त्याचंा प्रवचार इथे केलेला नाही. 
 

तसेच, ‘स्थान-मप्रहमा’ व्यक्त करणाऱ्या लावण्या आमच्या शाहीर कवींनी प्रलप्रहलेल्या आहेत. या 
संदभात डॉ. गं. ना. मोरजे म्हणतात, 
 

“संत वा पपं्रडत कवींहून काही िमाणात वेगळी प्रदसणारी ही रचना शाहीरानंी केलेली आहे. 
तीथगके्षत्राचे लौप्रककदृष्टीतून केलेले के्षत्रवणगन अशा िकारच्या लावण्यातं प्रदसते. राम जोशीची पढंरपूर, 
तुळजापूर, बाशीच्या भगवंतावरील रचना, िभाकराचे पढंरपूरवणगन, तंजावरचा राजा शरभेंद्र ऊफग  
सरफोजी याच्या ‘प्रत्रस्थळी याते्रच्या लावण्या’ या िकरणात सामावनू जातील. शरभेंद्राने रामेश्वर ते काशी 
जी यात्रा केली, त्यात त्याने ज्या ज्या के्षत्रानंा भेटी प्रदल्या, देवस्थाने पाप्रहली त्याचंी वणगन येतात. 
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लावणीकार वणगन करीत असताना त्या त्या देवताचं्या िचप्रलत असलेल्या दंतकथा व त्याबद्दलची पौराप्रणक 
माप्रहती देतो.” 

(‘मराठी लावणी वाङ् मय’ िारंभ ते १८५० 
अ. ि. िबधं, िकरण ४ पान ११७) 

 
म्हणजे स्थानमाहात्म्यावर कें द्रीभतू झालेल्या या लावण्यांचा िवासवणगनपर म्हणून प्रवचार करण्यात 

स्वारस्य नाही. प्रशवाय, या लावण्या वेगळ्या रीतीने गं्रथरूप पावलेल्या नाहीत. िस्तुत गं्रथात गं्रथरूप 
िवासवणगनाचंाच प्रवचार िमुख आहे. राजा शरभेंद्राच्या गं्रथरूप पावलेल्या लावण्याही प्रवशिे मोलाच्या 
नाहीत. म्हणजे त्या ‘स्थानमाहात्म्यावर’ लक्ष कें प्रद्रत करून प्रलप्रहलेल्या आहेत. कवी िवासी भपू्रमका व्यक्त 
करत असला तरी लक्ष िामुख्याने ‘स्थलावरच’ प्रखळलेले आहे, हे श्री. ढेरे याचं्या अप्रभिायावरूनही प्रसद्ध 
होते. ते म्हणतात, “तंजावरच्या प्रितीय सरफोजीने (इ. स. १७९८–१८३२) रचलेल्या प्रत्रस्थळी याते्रच्या 
लावण्या’ (त्याच्या कोणी आप्रश्रताने रचलेल्या असण्याचा संभव असूनही) त्याने स्वतःच रचलेल्या आहेत, 
असे मानले तरी त्यात त्या त्या तीथांच्या मप्रहम्याप्रशवाय काहीही नाही.” 
 

‘याप्रत्रकाच्या अंतबाह् जीवनाचा अंशही त्यात व्यक्त झालेला नाही.’त्यामुळे त्याचंा सप्रवस्तर 
पप्ररचय इथे करून प्रदलेला नाही. स्थळाची माप्रहती व इप्रतहास सादर करणाऱ्या बखरींचासुद्धा याच 
दृप्रष्टकोणातून प्रवचार करणे प्रहतावह नाही. कारण त्या िवासवणगने ठरणे अशक्यच होय. उदाहरणाथग, 
मप्रहकावतीची बखर, ताप्रलकोटची बखर, महाबळेश्वरची जुनी माप्रहती, चेऊलची बखर, साष्टीची बखर, या 
बखरी बऱ्याच िमाणात स्थळाची माप्रहती सागंणाऱ्या आहेत. त्याबरोबरच त्या त्या स्थळाशंी संललन 
असणारा इप्रतहास कथन करणाऱ्या आहेत. अशा बखरींचे लेखक िवासी भपू्रमका पार पाडतातच असे 
प्रदसत नाही. त्यामुळे त्याचंाही प्रवचार करणे रास्त ठरणार नाही असे वाटते. 
 

िाचीन िवासवणगनांबद्दलच्या एवढ्या िदीघग प्रववेचनानंतर, आपण काही ठळक सचतन नोंदवू 
शकतो. 
 

(१) िाचीन मराठी साप्रहग्त्यकाचंा िवासप्रवियक दृप्रष्टकोण उदात्त व व्यापक होता, हे श्री. ज. र. 
आजगावकर याचं्या प्रववेचनावरून स्पष्ट प्रदसून येते. असे असूनही, सुमारे सहाश े विांच्या या िदीघग 
वाङ मयीन कालखंडात ‘िवासवणगन’ असे प्रनप्रितपणे म्हणता येणारे लेखन फारच थोडे आप्रण प्रवरळ असे 
हाती लागते. उदाहरणाथग, ‘ऋप्रद्धपूरवणगन’, ‘दत्तपदापं्रकत मुकंुद कवीचे िवासवणगन, प्रनरंजन माधवाचे 
िवासवणगन.’ 
 

(२) याचे िमुख कारण असे सभंवते की, ‘िवासलेखन’ म्हणून काही वेगळे लेखन असते अशी 
दृष्टीच मुळी या लेखकापंाशी नाही. 
 

(३) सवगच लेखनाकडे अध्यात्माचे वा भक्तीचे साधन म्हणून पाप्रहले गेले आहे, त्याचाही हा 
पप्ररणाम असावा. कारण िवासवणगनासारखे लेखन बरेचसे ऐप्रहक अनुभतूीवर आधाप्ररत असते हे स्पष्ट होय. 
 

(४) या काळातील बहुतेक िवास धार्ममक भावनेतून झालेले आहेत. िवासप्रवियक साधनांची 
दुलगभता हाही एक लक्षणीय मुद्दा आहे. धार्ममक कारणापं्रशवाय, या िवासप्रवियक साधनाचं्या दुलगभतेमुळे, 
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प्रवप्रशष्ट हेतंूखेरीज िवास घडले नसावेत. प्रशवाय, िवास करणारे बरेच असले तरी त्यात लेखन करणारे 
फारच थोडे होते. 
 

(५) इ. स. बाराश े शतकापासूनची राजकीय व सामाप्रजक पप्ररग्स्थतीही िवासवाढीला न 
लागायला व िवासलेखन न घडायला कारणीभतू झाली असावी. प्रवशिेतः मुसलमान राज्यकत्यांनी सहदंूचे 
गं्रथ जाळल्याचा व देवळे व जीवनच उद ध्वस्त करून टाकल्याचा इप्रतहास स्वच्छ आहे. यातूंनच पुढे 
सहदंूमध्ये ‘ससधुबदंी’सारख्या िवासप्रवियक मयादा घालणाऱ्या दुष्ट चाली उद भवल्या असाव्या. 
 

(६) याचबरोबर, िाचीन मराठी साप्रहत्याची वाढ प्रवप्रवध धमगपथंाचं्या आश्रयाने झाल्यामुळे 
लेखनाला पथंीय मयादा पडल्या असाव्या. त्यामुळेच अध्यात्मपर व भग्क्तपर लेखन याकाळी जरी वाढीला 
लागले, तरी ते एकंदर साप्रहत्यसृष्टीत बरेचसे एकागंी झाले. संस्कृत साप्रहत्याच्या प्रमरासदारीमुळे 
लेखनकला फारशी वृसद्धगत होऊ शकली नाही. लेखनकला, प्रलप्रहणे, वाचणे एकंदर समाजात मूठभर 
लोकाचं्या हाती राप्रहले. शकै्षप्रणक दूरवस्था व मुद्रणकलेचा अभाव हाही भाग या बाबत लक्षणीय ठरतो. 
 

(७) या िाचीन कालात स्थलमाहात्म्य व व्यग्क्तमाहात्म्य सागंणारे लेखन आढळते. प्रकत्येक वेळा 
स्थलमाहात्म्य कथन करण्याचे प्रनप्रमत्त करून व्यग्क्तमाहात्म्यच वणगन केलेले आढळते. 
 

(८) अध्यात्मिवण मनाच्या तृप्तीसाठी तीथगयात्रा अनेकाकंडून घडल्या आहेत. परंतु त्याची प्रनराळी 
अशी वणगने फक्त काही लेखकच करताना प्रदसतात. िाचीन िवासलेखनाची िमुख िेरणा अध्यात्माची वा 
भक्तीची. हेतू धार्ममक. क्वप्रचत प्रमत्राच्या िेरणेने लेखन झाल्याचे आढळते. एकूण पथंीय भावनाच िभावी 
असल्याचे प्रदसते. 
 

(९) यातील काही िवासवणगनपर लेखनाचा आप्रण लेखकाच्या चप्ररत्राचा प्रनकटचा संबधं प्रदसून 
येतो. त्यामुळे चप्ररत्रपर अगर आत्मचप्ररत्रपर वाङ मयाशी त्याचे नाते दाखप्रवणे शक्य होते. उदाहरणाथग, 
दत्तपदापं्रकत मुकंुद कवीचे िवासवणगन. 
 

(१०) ‘ऋप्रद्धपूरवणगन’ हा महानुभावाचं्या ‘साती–गं्रथा’तील नारायण व्यास बहाप्रळयेचा शवेटचा 
गं्रथ िवासवणगनपर वाङ मयाचे प्रवशिे दाखप्रवतो. म्हणून तो मराठीतील पप्रहला िवासवणगनपर गं्रथ ठरावा. 
 

(११) िाचीन मराठीतील िवासवणगनाचे प्रवशिे दाखप्रवणारे जवळजवळ सवगच गं्रथ तीथगयाते्रच्या 
प्रनप्रमत्ताने प्रलप्रहले गेले आहेत. आप्रण ही तीथगयात्रावणगने साधु-संत वा भक्तानंी प्रलप्रहली आहेत. 
 

(१२) िाचीन मराठीतील िवासवणगनपर प्रवशिे दाखप्रवणारे वाङ मय पद्यात आहे. गद्यात नाही. 
सवगसामान्यपणे गद्याला जवळचा, प्रनवेदनाला योलय असा ओवी छंद, अभगं अगर क्वप्रचत अक्षरगणवृत्त 
यातूंनच अशा िकारची रचना झालेली प्रदसून येते. 
 

(१३) प्रनव्वळ स्थलवणगने करणाऱ्या लावण्याचंा व बखरींचा प्रवचार िवासवणगन म्हणून करता येत 
नाही. 
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(१४) साराशं, एक वाङ मयिकार म्हणून ‘िवासवणगन’ या वाङ मयिकाराची वाटचाल िाचीन 
मराठी वाङ मयात पाहता येत नाही, हे स्पष्ट होय. कारण तो अवाचीन मराठीचाच खास वाङ मयिकार आहे. 
 

❋ 
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