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 अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 

“मराठी वाङ्मयकोश खंड पप्रहला” १९७८ साली िकाप्रशत झाला. 
 
“मराठी वाङ्मयकोश खंड िौथा” नोव्हेंबर, २००२ मध्ये िकाप्रशत झाला. त्यानंतर लरे्िि म्हििे 

मे, २००३ मध्ये “मराठी वाङ्मयकोश खंड द सरा, भार् एक” िकाप्रशत होत आहे. केवळ वाङ्मयकोशाच्या 
िकाशनाच्या संदभाति नव्हे तर एकूिि प स्तक िकाशनाच्या संदभात मंडळाने रे्ल्या दोन वर्षांत लक्षिीय 
र्ती घेतलेली आहे. 
 

३१ िानेवारी, २००० अखेर मंडळाच्या महाराष्ट्रातल्या प्रनरप्रनराळ्या शासकीय म द्रिालयात एकूि 
२० हस्तप्रलप्रखतािंी रेंर्ाळत छपाई स रू होती. या २० हस्तप्रलप्रखतापंकैी १९९१ ते १९९३ या काळातली ८ 
हस्तप्रलप्रखते, १९९४ ते १९९६ या काळातली ४ हस्तप्रलप्रखते व १९९७ ते २००० या काळातली ८ 
हस्तप्रलप्रखते होती. मंडळाने रे्ल्या दोन वर्षांत लेखक व म द्रक याचं्यात सातत्याने समन्वय साधण्यािे 
तसेि पाठप रावा करण्यािे धोरि अवलंप्रबल्याने शासकीय म द्रिालयानंी उपरोक्त २० हस्तप्रलप्रखतापंकैी 
रे्ल्या दोन वर्षांत १३ हस्तप्रलप्रखतािंी छपाई पूिग केली आहे. 
 

रे्ल्या दोन वर्षांतील या तत्पर सेवबेद्दल शासकीय म द्रिालये प्रनप्रिति अप्रभनंदनास पात्र आहेत. 
 
मराठी वाङ्मयकोश खंड द सरा भार् एकिी म प्रद्रते तपासण्यािे काम सातारिे डॉ. प्रशवािीराव 

िव्हाि याचं्यावर सोपप्रवलेले होते. ही म प्रद्रते तपासत असताना काही साप्रहत्त्यकाचं्या पप्ररियनोंदीिा या 
वाङ्मयकोशात समावशे नसल्यािे ते आम्हाला वारंवार कळवीत होते. पि या कोशािे संपादन पूिग झालेले 
असल्याम ळे तसेि या कोशािे संपादक डॉ. र्ो. म. क लकिी हे हयात नसल्याम ळे त्यानंी संपाप्रदत केलेल्या 
या नोंदींमध्ये काही बदल करिे औप्रित्याला धरून झाले नसते. प्रशवाय या कोशािे नव्याने सपंादन 
करायिे म्हििे या कोशाच्या िकाशनास प्रवलंब लार्िार, हे उघड होते. म्हिून िाप्त पप्ररत्स्थतीिा प्रविार 
करून आम्ही ते कटाक्षाने टाळले. अथात त्याम ळे या कोशामध्ये काही त्र टी राप्रहल्या असण्यािी शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

 
एक र्ोष्ट मात्र खरी की, कोित्याही कोशाच्या नोंदी सवगसमावशेक व पप्ररपूिग नसतात. द ददेववाने 

आिकाल मराठी साप्रहत्त्यकदेखील वरे्वरे्ळ्या र्टातटात व िदेश-पंथात प्रवभार्ला िात आहे. अशा 
पप्ररत्स्थतीत आपि सवगसमावशेक आहोत, असे क िी प्रकतीही म्हटले तरी ते मान्य होईलि, असे नाही. 
त्याम ळे हा कोश पप्ररपूिग अथवा सवगसमावशेक आहे, असा आमिा म ळीि दावा नाही. या कोशािा संपाप्रदत 
मिकूर शक्य प्रततक्या नेटक्या स्वरूपात प स्तक रूपाने मराठी वािकानंा उपलब्ध करून देिे एवढेि 
आमिे काम होते व ते काम आम्ही नेटकेपिाने करण्यािा ियत्न केलेला आहे. 

 
द सऱ्या खंडाच्या भार् दोनच्याही नोंदी प्रलहून तयार आहेत. त्यािें संपादन करण्यासाठी मात्र 

मंडळाने संपादक मंडळ नेमण्यािा न कताि प्रनिगय घेतलेला आहे. 
 
या कोशाबाबत वािकाचं्या/अभ्यासकाचं्या िप्रतप्रिया मंडळाला िाप्त होऊ शकल्या तर या 

खंडाच्या द सऱ्या आवृत्तीच्या िकाशनाच्या वळेी या िप्रतप्रिया आम्हाला मार्गदशगक होतील. 
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 रा. रं. बोराडे 

म ंबई  अध्यक्ष, 
प्रदनाकं : ३१ िानेवारी, २००३  महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळ 
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मराठी वाङ्मयकोश 
 

खंड दुसरा – भाग एक 
 
 
 

अतंरकर, बाळकृष्ट्ि लक्ष्मि : ॰ णवहंगम : (ि. १ सप्टेंबर, १८६७, ताम्हिमळा, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ४ 
प्रडसेंबर, १९६०, अंबरनाथ, प्रि. ठािे). ससं्कृत व इंग्रिी काव्यािे अन वादक. प्रशक्षि प्रिपळूि व प िे येथे. 
सहावी व िाथप्रमक प्रशक्षक रेननर् पूिग. रत्नाप्रर्री प्रिल्यात िाथप्रमक प्रशक्षक. ‘हंस’िे सपंादक अनंत 
अंतरकर यािें हे वडील. 
 

यािें महाकवी काप्रलदासाच्या ‘मेघदूत’ या काव्यािे मेघदूतच्छाया हे मराठी समवृत्त भार्षातंर व 
‘शाक ं तल’िे सरूप शाक ं तल (१९२९) हे भार्षातंर िप्रसद्ध आहे. मेघदूतच्छाया हे ‘काव्यरत्नावली’ 
माप्रसकातून (िाने. फेब्र . १९०५) िथम िप्रसद्ध होऊन नंतर प स्तकरूपाने (१९३९) िप्रसद्ध झाले. 
उमरखय्यामच्या रुबायािें प्रफट िेराल्डच्या इंग्रिी अन वादावरून केलेले भार्षातंर, त्यािें नातू आनंद 
अंतरकर यानंी १९७१ मध्ये िकाप्रशत केले. “आपल्या भार्षातंरात काव्यािा िसाद आप्रि भार्षातंरािा 
काटेकोरपिा, या दोहोंिा स विगमध्य प्रटकप्रवण्यािा त्यानंी ियत्न केला आहे;” असा अप्रभिाय रुबायानंा 
िोडलेल्या िस्तावनेत, श्री. के. क्षीरसार्रानंी व्यक्त केला आहे. त्यािंी ही भार्षातंरे तत्कालीन संस्कृत 
प्रवद्वानानंी वाखािली होती. 
 

अंतरकरािंी स्वतंत्र स्फ ट कप्रवता ‘काव्यरत्नावली’, ‘करमिूक’, ‘बलवतं’ आदी माप्रसकातूंन 
‘प्रवहंर्म’ या टोपि नावाने िप्रसद्ध झाली. ि न्या परंपरेच्या वळिाने िािारी त्यांिी कप्रवता िासाप्रदक आहे. 
तसेि ‘शालापत्रक’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘प्रित्रमयिर्त्’, ज्योत्स्ना’, ‘हंस’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन 
त्यािें व्याकरिप्रवर्षयक आप्रि संस्कृत साप्रहत्यप्रवर्षयक अनेक व्यासंर्पूिग लेख िप्रसद्ध झाले आहेत. 

 
उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 

 
अग्ननहोत्री (मुळे), वामन श्रीधरशास्त्री : (ि. १८५७-मृ. १९५०, संर्मनेर). ससं्कृत गं्रथािें अन वादक. 
संस्कृतिे अध्ययन संर्मनेर येथे. ३५ व्या वर्षी श्रौतात्ननहोत्रािी दीक्षा. करवीरपीठाच्या शकंरािायांनी 
त्यानंा ‘श्रौतस्मातग कमगमातंड’ ही पदवी िदान केली. 
 

मन स्मृती व अन्य स्मृप्रतगं्रथातूंन काढलेल्या उताऱ्यािंा मराठी अन वाप्रदत संग्रह, ‘रािधमगिकाश’ 
(१९३०) नावाने िकाप्रशत. श्रीमद्गवद्गीतामाहात्म्य (पद्मप रािाच्या उत्तरखंडािे १७५ ते १९२ पयंतिे 
अध्याय व त्यािंा मराठी अन वाद–१९३४), षोडषसंस्कारादर्श (ब्राह्मि, क्षप्रत्रय व वैश्य या तीन विांना 
आवश्यक असलेल्या सोळा संस्कारािें रहस्य व महत्त्व समिावनू देण्यासाठी केलेली रिना – १९४१) ही 
त्यािंी अन्य प स्तके. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, मीनल प्रनसळ 
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अणधकारी, सीताराम रघुनाथ : (ि. १८४८ – मृ. २ ऑक्टोबर, १९२८). नाटक, प्रनबंध, र्ोष्टी इत्यादींिे 
लेखक. 
 

नहद धमग, स्वदेश व समाि याचं्याप्रवर्षयीच्या प्रनष्ठतूेन यानंी सारे लेखन केले. चमत्मकाररक्स्वप्न 
(आयगलोकप्रहताथग अर्त्यािी सूिना, १८८६), श्रीसवशसारदर्शण (िर्ात मन ष्ट्याने कसे वार्ले असता तो 
थोर व स खी होईल याप्रवर्षयी माप्रहती, १८९९), आयशधमशदृढीकरण (आपल्या धमातील प्रबघाडािंी स धारिा 
करण्यािे दृष्टीने काय काय व्यवस्था कराव्या या संदभातील लेखन, १९१६) आप्रि रवचाररर्रोमणी (प्रवप्रवध 
प्रवर्षयावंरील प्रनबधं, १९२१) ही यािंी प स्तके. वस धंरा्व्र्ृथ्वीराज (१८९१) हे यािें काल्पप्रनक नाटक. 
एतदे्दप्रशयाचं्या प्रनकृष्ट अवस्थेला कोिती कारिे घडली, यािे प्रित्रि या नाटकात आढळते. रवक्रम्
र्ृथ्थ्वर्यशटन, भाग्१्व्२ (१९०८-०९) हा यािंा अद भ तरम्य साहसकथािंा मनोरंिक काल्पप्रनक सगं्रहही 
िप्रसद्ध आहे. 

 
उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 

 
॰ अनंततनय : पहा आपटे, दत्ताते्रय अनंत 
 
॰ अनंतसुत णवठ्ठल : पहा कपपळगावकर, णवठ्ठल अनंत 
 
॰ अणभराग : पहा णभडे, रामकृष्ट्ि गोपाळ 
 
अभ्यकंर, गिेश रघुनाथ : (ि. १८७३, सारं्ली – मृ. ४ एप्रिल, १९३६, प्रमरि). िप्ररत्रकार व लेखक. 
सारं्ली येथे वप्रकलीिा व्यवसाय. स्वकालीन संस्थानी रािकारिातील एक तज्ञ. प ण्याच्या लॉ कॉलेिमध्ये 
घटनाशास्त्रािे अध्यापक. ना. र्ोपाळ कृष्ट्ि र्ोखले यािें अन यायी. गोर्ाळ् कृष्ण् गोखले् ह्ाचें् चररत्र 
(१९१५) व राष्रीय्सभा (प्रतिी उत्पत्ती व वाढ – १९१५) ही यािंी दोन प स्तके. नेमस्त पक्षीय असूनही, 
यानंी िहालािंी बािू माडंताना प रेसा समतोल राखला आहे. अबूचा् र्हाड (१९१५) या नावािे एक 
स्थलविगनात्मक प स्तकही त्यानंी प्रलप्रहले आहे. राज्यघटनाप्रवर्षयक िश्नावंर इंग्रिी प्रनयतकाप्रलकामंधून 
यानंी प्रवप ल लेखन केल्यािे आढळते. कवप्रयत्री लक्ष्मीबाई अभ्यंकर या याचं्या पत्नी. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, मीनल प्रनसळ 
 
अभ्यकंर, महादेव गोकवद : ॰ म. गो. : (ि. १८६८ – मृ. १९४२). रामायि-महाभारताच्या आधारे प्रनबधं 
प्रलप्रहिारे लेखक. यािें स रुवातीिे काही लेख प ण्याच्या ‘केसरी’, ‘मराठा’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन 
िप्रसद्ध. रामायणानंतरचे्भारत (१९०१), वाल्मीरकरामायण (१९०३), रामाचे्लग्न्केव्हा्झाले व म.्गों.्चे्
रनवडक्लेख (१९३८) ही त्याचं्या शोधप्रनबंधािी प स्तके. 
 

रामायणानंतरचे् भारत या प्रनबंधात त्यानंी भारत हा रामायिापूवीिा गं्रथ असल्याबद्दलिे काही 
पािात्त्य पंप्रडतानंी माडंलेले मत कसे ि कीिे आहे, ते सिमाि प्रसद्ध केले आहे. रामायिाप्रवर्षयीच्या 
प्रनबधंातूंन, रामायिाच्या अवलोकनात आलेल्या प्रवप्रवध ितींवरून उत्तरकाडंािी रिना, अवािीन 
कालातील असल्यािे साधार स्पष्ट केले आहे. 
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मूळ प्रवर्षयािा सखोल व्यासरं् व तत्कालीन समाित्स्थतीिा सूक्ष्म अभ्यास करून प्रलप्रहलेले त्यािें 
प्रनबधं वािनीय व मननीय झाले आहेत. 

 
उर्षा टाकळकर, वसंत वऱ्हाडपाडें 

 
अभ्यकंर, वासुदेवशास्त्री महादेव : (ि. ४ ऑर्स्ट, १८६३, सातारा – मृ. १४ ऑक्टोबर, १९४२, प िे). 
ि न्या शास्त्रीपरंपरेतील आध प्रनक काळातील वैय्याकरिी, वदेान्ती, शास्त्राभ्यासक. भारतीय कीतीिे संस्कृत 
पंप्रडत. 
 

वडील व आिोबा हे ख्यातनाम संस्कृत पपं्रडत. त्याम ळे यानंी वयाच्या प्रवसाव्या वर्षांपयंत सवग 
शास्त्रीपरंपरेिे प्रशक्षि घरीि पूिग केले. मंत्रशास्त्र व फलज्योप्रतर्षशास्त्र अभ्यासून थोडे वदेाध्ययनही केले. 
साताऱ्याहून १८९० साली प ण्यास आर्मन. डेक्कन कॉलेि सोसायटीच्या फनय गसन कॉलेिात, संस्कृत 
प्रवर्षयािे शास्त्री म्हिून प्रनय क्ती (१८९२). १९२८ साली सेवाप्रनवृत्त. १९२१ साली सरकारने त्यानंा 
‘महामहोपाध्याय’ ही सन्माननीय पदवी प्रदली. वयाच्या ७५ व्या वर्षी महाराष्ट्रीय िनतेने त्यानंा मानपत्र 
प्रदले. 
 

१८९९ साली ब्रह्मसूत्र शाकंरभाष्ट्याच्या मराठी भार्षातंरािी महत्त्वािी कामप्रर्री बडोद्याच्या 
महारािानंी वास देवशास्त्री अभ्यंकर व त्यािें सहकारी िा. प्रदनकर त्र्यंबक िादंोरकर याचं्यावर सोपप्रवली. 
िादंोरकराचं्या मृत्यूनंतर ते काम त्यानंी एकट्यानेि नेटाने पार पाडले. १९११ साली र्ाकंर्ब्रह्मसूत्राचे्
मराठी्भाषातंर्िार खंडात िप्रसद्ध झाले. त्यात तीन खंडातं मूळ भार्षातंर असून िौथा खंड पप्ररप्रशष्टात्मक 
आहे. 
 

त्यानंतरच्या रवरर्ष्टादै्वतमत (१९१५) या मराठी प्रनबधंात मराठी वािकासंाठी, या मतािे केवळ 
तीस पृष्ठातं सारं्ोपारं् प्रवविेन केले आहे. पतंिलीप्रवरप्रित व्याकरण्महाभाष्याचे्मराठी्भाषातंर, हे त्यािें 
आय ष्ट्याच्या अखेरच्या काळातील महत्त्वािे लेखनकायग. या गं्रथािे पप्रहले दोन भार् १९३८–३९ साली 
िप्रसद्ध झाले होते व उवगप्ररत ३ ते ६ भार्ाचं्या भार्षातंरािे काम त्यानंी पूिग करून ठेवलेले होते. ते भार् त्यािें 
प त्र काप्रशनाथपतं अभ्यकंर याचं्या सपंादनाखाली व्याकरणमहाभाष्य् खंड् १् ते् ७ (१९५१–५४) िप्रसद्ध 
झाले. त्यातील सातवा ‘िस्तावना खंड’ (पृष्ठे ५००) हा काप्रशनाथपंतानंी पप्ररश्रमपूवगक प्रसद्ध केला आहे. हे 
भार्षातंर म्हििे व्याकरिशास्त्रावर प्रलप्रहलेला नवीन गं्रथि होय. मराठीप्रशवाय अन्य कोित्याही देशी नकवा 
परदेशी भारे्षत असे भार्षातंर उपलब्ध नाही. याप्रशवाय श्रीभाष्यचत ुःसूत्री् समार्ोथ्तत् टीका, (१९०४), 
‘सवशदर्शनसंग्रह’, दर्शनाकं र् टीका (१९२४), क ण्डाकश ् टीका् (१९३१), ‘मीमासंान्यायप्रकार्’ प्रभाटीका 
(१९३७) इत्यादी टीकागं्रथ; काव्यप्रकार् (१९११), र्ातंजलयोगसूत्र् (भाष्ट्य व टीकेसह) (१९१७), 
संस्कारर्द्धती (१९२४), न्यायकोष (१९२८) इत्यादी सपंाप्रदत गं्रथ; अदै्वतमोद (१९१८), धमशतत्त्वरनणशय 
(१९२९) अशी त्यानंी अनेकप्रवध स्वरूपािी गं्रथरिना केली. शास्त्रीपरंपरेतील तपस्वी ज्ञानोपासकाचं्या 
अखेरच्या प्रपढीतील एक तेिस्वी व्यत्क्तमत्त्व म्हिनू त्यािें विगन करता येईल. 

 
उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 

 
 



 अनुक्रमणिका 

॰ अशोक : पहा मोरे, नारायि रामचंद्र 
 
॰ अणिनीकुमार : पहा ठोसर, सदाणशव नारायि 
 
अष्टपुते्र, भाऊशास्त्री : (अंदािे १८२५ ते १८७५ िा स मार). संर्ीतशास्त्रावर पप्रहला मराठी गं्रथ रििारा 
लेखक. 
 

‘प्रसद्धातंकौम दी’कतदेव नार्ोिीभट्ट याच्या प्रशष्ट्यपरंपरेतील एक प िेकर शास्त्री यापलीकडे त्यािंी 
माप्रहती प्रमळत नाही. यांिे सवग उपलब्ध गं्रथ प्रशळाम प्रद्रत आहेत. रृ्गंाररत्मनावली (भार् १ : १८४९; भार् २ : 
१८५१) हा प िे येथे रिलेला स्वतंत्र पद्यगं्रथ व गायनप्रकार् (प िे, १८५०) हे पद्यात्मक सप्रित्र प स्तक, ही 
त्यािंी उल्लेखनीय वाङ मयीन कामप्रर्री. म ंबई म क्कामी सदाप्रशव बिाबा अमरापूरकर यांसह महाभारताच्या 
प्रवराटपवािे सटीक आयाबद्ध भार्षातंर (१८५२) आप्रि सदाप्रशवशास्त्री लेले यासंह नितामि बल्लाळ 
िोशीकृत ‘संस्कृत शाङ र्गधर वैद्यक गं्रथ यािे मराठी भार्षातंर’ (१८५४) या गं्रथािंी श द्धी व संपादन त्यानंी 
केले. गायनप्रकार् हे प स्तक छोटे, स टस टीत व सामान्य िनासंाठी रिलेले आहे. िाकृत भारे्षतील 
पप्रहलाि संर्ीत गं्रथ म्हिून हा महत्त्वािा आहे. 

 
शरचं्चद्र प्रवष्ट्ि  र्ोखले, के. ए. पोतदार, डॉ. श्रीरंर् संर्ोराम 

 
अखोडकर, कृष्ट्िाजी नारायि : (ि. १८७३ – मृ. ११ एप्रिल, १९३३, दापोली). कादंबरीकार, नाटककार 
आप्रि भार्षातंरकार. मूळ र्ाव र्ोव्यातील अस्नोडे. मपॅ्ररकपयंत प्रशक्षि म ंबईत. काही वर्षदेव एल्. आय्. सी. 
मध्ये नोकरी. नंतर ते लेखनव्यवसायाकडे वळले. इंग्रिी, बंर्ाली, र् िराती भार्षािें िािकार. ‘ब्य टीि 
ऑफ मेरी कॉरेली’िे नीरतसौंदयश (१८९९) व प्रववकेानंदाचं्या ‘प्रडव्होशन’िे भतती या नावािे रूपातंर 
(१९०१) ही यािंी स रुवातीिी भार्षातंप्ररत प स्तके. त्यानंी सनं्यासी (१९०२) ही मूळ बंर्ालीवरून अन वाप्रदत 
केली. 
 

त्यानंी स मारे सात-आठ नाटके प्रलप्रहली असून नवजीवन (१९२१), संगीत्हाच्र्ररणाम (१९२१), 
संगीत्द रंगी्द रनया (१९२४), अग्रहार (१९२६) ही यािंी सामाप्रिक नाटके. भथ्ततप्रभाव (१९२४) हे दैवी 
िमत्कारािंा िभाव दशगप्रविारे नाटक. काटेरी् बाजार (१९२६), रवलासी् कान्ता (१९२६), कोजारगरी 
(१९२६), रावसाहेब (१९३१) या याचं्या कादंबऱ्या. कोजारगरी ही म ंबईच्या वशे्यािीवनावर आधाप्ररत आहे. 
िसंर्ािंी र्प्रतमानता, उत्कंठा वाढप्रविारी रिना, स्वभावरेखनािे कौशल्य ही त्याचं्या कादंबऱ्यािंी 
वैप्रशष्ट्टे्य. तीन्आणे्माला या लोकप्रिय कथामालेतूनही त्याचं्या स मारे पंिवीस कादंबप्ररका िप्रसद्ध झाल्या 
आहेत. त्यापंकैी उसन्या्सूनबाई (१९२५), अंतरर्ाट या बऱ्याि र्ािल्या. याप्रशवाय क मारासंाठी उपय क्त 
असे कथारूप िप्ररत्रलेखनही त्यानंी केले आहे. नरससह्मेथा (१९३१), म. र्ाधंींच्या िीवनावरील अकरावा्
अवतार (१९३०), भारतीय्इरतहासातील्स्त्रीरत्मने (१९३०) ही या संदभात उल्लेखनीय अशी आिखी काही 
प स्तके. बाळबोध शलैी आप्रि िसंर्ान रूप भार्षा याम ळे यािें िप्ररत्रलेखन वािनीय झाले आहे. 
 

श भदा सबनीस, के. ए. पोतदार 
अळतेकर, अनंत सदाणशव : (ि. ३० ऑर्स्ट, १८९८, महाकव,े ता. कार्ल, प्रि. कोल्हापूर – मृ. २५ 
नोव्हेंबर, १९५९). िािीन भारतीय इप्रतहास, प्रशलालेख, ताम्रपट, नािी व िािीन वाङ मय यािें अभ्यासक. 
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मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि कऱ्हाड येथे. प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिमधून बी. ए. (१९१९) व एम्. ए. (१९२२). 
एम्.ए. परीके्षत ससं्कृतच्या सवग प्रशष्ट्यवृत्त्या व पाप्ररतोप्रर्षके. एल् एल्. बी. बनारस नहद  प्रवद्यापीठात िािीन 
भारतीय इप्रतहास व संस्कृती या प्रवर्षयािे िाध्यापक. डी. प्रलट. (बनारस नहद  प्रवद्यापीठ). पाटिा 
प्रवद्यापीठ, येल प्रवद्यापीठ (अमेप्ररका), पप्रिम िमगनीतील प्रवद्यापीठे इत्यादी प्रठकािीही महत्त्वािी 
कामप्रर्री. भारतीय नािक पप्ररर्षदेच्या ज्ञानपप्रत्रकेिे संपादन. (१९४०–५४). 
 

डॉ. अळतेकरािें बह तेक लेखन इंग्रिीत आहे. ग जरात् आरण् काठेवाडमधील् म ख्य् नगराचंा्
इरतहास या इंग्रिी प्रनबधंाला म ंबई प्रवद्यापीठािे स विगपदक प्रमळाले. र्रिम् भारतातील् ग्रामसंस्थाचंा्
इरतहास (१९२७) हा त्यािंा आिखी एक स विगपदक प्रविेता प्रनबधं. राष्रकूट्आरण्त्मयाचंा्काळ हा डी. 
प्रलट. िा िबधं. यानंी प्राचीन् भारतीय् रर्क्षणर्द्धती (१९३४), बनारसचा् इरतहास (१९३७), प्राचीन्
भारतातील् रस्त्रयाचें् सामारजक् स्थान् व् र्ररथ्स्थती (१९३८), वाकाटक् व् तत्मरू्वशकालीन् राजवरं्् व्
तत्मकालीन् राजकीय्– सामारजक्र्ररथ्स्थती, वाङ्मय् व्तत्त्वज्ञान (१९४६) इत्यादी गं्रथ आप्रि अनेक 
संशोधनात्मक लेख इंग्रिीतून प्रलप्रहले. त्यापंकैी राष्रकूट्साम्राज्याचा्इरतहास (१९३४), प्राचीन्भारतीय्
रर्क्षणर्द्धती (१९३५), रर्लाहाराचंा् इरतहास (१९३५) व कार्ी् :् प्राचीन्व्अवाचीन हे गं्रथ मराठीतून 
अन वाप्रदत झाले आहेत. 
 

डॉ. अळतेकरािें बह तेक गं्रथ िािीन भारतीय इप्रतहासातील प्रवप्रशष्ट कालखंडािी सारं्ोपारं् 
माप्रहती देिारे असून, संदभग गं्रथ म्हिून ते अप्रतशय महत्त्वािे आहेत. प्राचीन् भारतीय् रर्क्षणर्द्धती या 
गं्रथात वदेकालापासून ते इ. स. १२०० पयंतच्या कालातील भारतीय प्रशक्षिपद्धतीप्रवर्षयीिे साधार व 
प्रिप्रकत्सापूिग प्रवविेन आढळते, तर प्राचीन्भारतातील्रस्त्रयाचें्सामारजक्स्थान्व्र्ररथ्स्थती या गं्रथातून 
िािीन वाङ मय, प्रशलालेख, प्रशल्पे, िवासवृते्त इत्यादी साधनाचं्या आधारे भारतातील प्रस्त्रयािें प्रशक्षि, 
प्रववाह, घटस्फोट, सतीिी िाल, प्रनयोर्, स्त्रीधन, प्रस्त्रयािंी वरे्षभरू्षा इत्यादी प्रवर्षयािंी माप्रहती प्रमळते. 
 

प्रव. म. बेडेकर, के. ए. पोतदार 
 
संदभग : (१) वा.प्रव. प्रमराशी, ‘कै. डॉ. अनंत सदाप्रशव अळतेकर’, ‘नवभारत’, िानेवारी १९६०; पृ. १०. 

(२) डॉ. िॉिग मोराएस, ‘डॉ. अ. स. अळतेकर, िीवन आप्रि कायग’, भारतीय, इप्रतहास 
पप्ररर्षदेच्या २२ व्या अप्रधवशेनािा अहवाल, र्ौहत्ती, १९५९. 

 
अळतेकर, पािवनाथ यशवंत : (ि. १४ सप्टेंबर, १८९८, खारे पाटि, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. २२ नोव्हेंबर, 
१९५९, कोल्हापूर). नट, प्रदनदशगक, नाट्यससं्थािवगतक व नाट्यप्रशक्षक या नात्यानंी प्रवख्यात. प्रशक्षि बी. 
ए. पयंत. कायद्याच्या अभ्यासासाठी म ंबईस आर्मन. १९२४ पासून अनेक मकूपटातं भपू्रमका व प्रदनदशगन. 
‘इंपीप्ररअल’, ‘सरस्वती प्रसनेटोन’, ‘रिप्रित’, ‘नटराि प्रफल्मस्’ इ. संस्थामंधून नट, प्रदनदशगक या नात्याने 
सहभार्. अनेक मराठी, नहदी, कन्नड तसेि ताप्रमळ बोलपटािें प्रदनदशगनही त्यानंी केले आहे. रेप्रडओ स्टॉसग 
(१९३२), सवोदय कलामंप्रदर आप्रि नाट्यमन्वतंर या ससं्थाशंी अळतेकरािंा सबंंध होता. ियोर्शील नट व 
सहकारी या नात्याने नाट्यप्रवर्षयक मौप्रलक कायग. नाट्याप्रभनय व ‘व्हाईस कल्िर’ यािें प्रशक्षि देिारी 
नॅर्नल् रथएटर् ॲकॅडमी (१९३८–४४) या नावािी संस्था त्यानंी कायात्न्वत केलीि, पि नंतर 
नवनाट्यािे प रस्कतदेव मामा वरेरकर याचं्या मार्गदशगनाखाली त्यानंी त्यालाि िोडून ‘प्रलटल् प्रथएटर’ 
नावािी ससं्था काढली. अळतेकर स्वतःला ‘रेप्रिसॉर’ म्हिवनू घेत. आंधळयाचंी् र्ाळा, रामर्ास्त्री या 
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नाटकातंल्या त्याचं्या भपू्रमका प्रवशरे्ष र्ािल्या. ‘अप्रभनयसाधना मंप्रदर’, सोलापूर या संस्थेच्या वतीने 
भरलेल्या नाट्यसंमेलनाच्या एकोििाप्रळसाव्या अप्रधवशेनािे (१९५७) ते अध्यक्ष होते. पािात्त्य 
नाट्यििालीिे मराठी रंर्भमूीवर ियोर् करण्यािे तसेि अप्रभनय-प्रदनदशगन या िातंांत अप्रभनवता 
आिण्यािे श्रेय अळतेकरानंा आहे. 
 

कमलेश 
 
संदभव : स मंत िोशी – ‘नमन नटवरा’ .... अळतेकर पार्श्गनाथ यशवतं – इनामदार श्री. दे. (प्रवर्श्कोश 

खंड २). 
 
अळतेकर, माधव दामोदर : (ि. १८९०, कळे, कोल्हापूर – मृ. २० ऑर्स्ट, १९५९, म ंबई). प्रनबधंकार, 
वृत्तपत्रकार, िप्ररत्रकार व कादंबरीकार. शालेय व इंटरपयंतिे प्रशक्षि कोल्हापूर येथे. बी. ए. (फनय गसन 
कॉलेि, प िे) आप्रि अथगशास्त्र व इप्रतहास प्रवर्षय घेऊन एम्. ए. (प्रवल्सन कॉलेि, म ंबई – १९१७). 
‘ज्ञानिकाश’ या पत्रािे काही काळ उपसंपादक व दैप्रनक ‘इंद िकाशा’त मराठी प्रवभार्ािे संपादक 
(१९१५). याप्रशवाय अनेक इंग्रिी वृत्तपत्रातं लेखन. म ंबईच्या प्रवल्सन कॉलेिात मराठीिे िाध्यापक 
(१९२४–५१). 
 

अळतेकरानंी वृत्तपत्रीय लेखनाखेरीि िप्ररत्र, कादंबरी, लघ कथा, प्रनबधं इत्यादी वाङ मयिकारही 
हाताळले आहेत. अर्राध्कोणाचा? (१९२५), र्ातंाराम (१९१९), म ततबंध (१९२६), लरलता (१९४२), 
अंतरंग (१९४३), रनरंक र् (१९४४) या कादंबऱ्यातूंन त्यानंी तत्कालीन समािािे व तदन र्षंर्ाने स प्रशप्रक्षत 
तरुितरुिींच्या िर्प्रतवादी अशा आकाकं्षािें प्रित्रि केले आहे. सामाप्रिक स धारिेिा प रस्कार हा त्याचं्या 
कादंबऱ्यािंा म ख्य हेतू. कारलदासाची् सृष्टी (१९३७) या गं्रथातूंन काप्रलदासाच्या काव्यसौंदयाबरोबरि 
त्याने प्रिप्रत्रत केलेली भारतीय संस्कृती व तीतील आदशावर अळतेकरानंी प्रवशरे्ष भर प्रदला आहे. नव्े
मानसर्ास्त्र आप्रि नवी्नीती हा नवमतवाद आप्रि वाङ मयीन श्लील-अश्लीलवाद यािंी प्रिप्रकत्सा करिारा 
त्यािंा गं्रथ (१९६६) र्ाने्व्फ ले (१९३८) या प स्तकात त्यानंी प्रलप्रहलेले प्रनबधं, लघ कथा आप्रि कप्रवता 
यािंा समावशे आहे. उलटलेली्र्ाने (१९६१) हे त्यािें आत्मिप्ररत्र (संपा. मनोहर मा. अळतेकर) िप्रसद्ध 
झाले असून त्यातून त्याचं्या सामाप्रिक, रािकीय आप्रि वाङ मयीन कामप्रर्रीिे आप्रि त्याचं्या 
व्यत्क्तमत्त्वािे दशगन घडते. 
 

वरील सवग गं्रथापेंक्षाही त्यािंा प्रवशरे्ष र्ािलेला गं्रथ म्हििे गोर्ाळ्गणेर््आगरकर हा िप्ररत्रात्मक 
प्रनबधं (१९३०). आर्रकरावंरील दोर्षारोप साधार खोडून काढून त्यािंी मते आप्रि प्रविार त्याचं्याि शब्दातं 
नमूद करण्यािे कायग अळतेकरानंी या िप्ररत्राद्वारे केले आहे. श्रीज्ञानदेव (१९४०) हा त्यािंा 
ज्ञानदेवप्रवर्षयक िप्ररत्रगं्रथही उल्लेखनीय आहे. 

 
प्रव. ह. क लकिी, प्रवमल भालेराव 

 
अळतेकर, सदाणशव खंडो : (ि. १८७२, अळते, प्रि. कोल्हापूर – मृ. १६ एप्रिल, १९३८, काशी). समथग 
वाङ मयािे अभ्यासक व समथग िप्ररत्रकार. प्रशक्षि रािाराम हायस्कूल व रािाराम कॉलेि, कोल्हापूर 
आप्रि डेक्कन कॉलेि, प िे. कोल्हापूर व कऱ्हाड येथे वप्रकली, नंतर असहकाराच्या िळवळीत सहभार्. 
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अळतेकरानंा िा. प्रवष्ट्िू र्ोनवद प्रविापूरकर याचं्या सहवासात समथग वाङ मयािी र्ोडी लार्ली. 
त्यानंी समथांिी स लभ् दासबोध (१९२३), समथश् रत्मनसंग्रह (१९२५), समथांची् करुणार्र करवता 
(१९२६), मनाचे्श्लोक इत्यादी पािसहा प स्तके िकाप्रशत केली. अळतेकरािें ऐप्रतहाप्रसक दृष्टी ठेवनू 
प्रलप्रहलेले प्रवस्तृत असे श्रीसमथश-चररत्र (१९३३) िप्रसद्ध आहे. यानंी उपलब्ध असलेल्या सवग िािीन व 
अवािीन साधनसामग्रीिा उपयोर् करून हे िप्ररत्र प्रलप्रहले आहे. बह िन समािाला समथगिप्ररत्रािे रहस्य 
समिाव ेव त्यानंी त्यापासून बोध घ्यावा, हा िस्त त िप्ररत्रलेखनामार्ील हेतू. समथांिे रािकारि, समथग 
रामदास व छत्रपती प्रशवािी महाराि, समथग संिदाय यासंारख्या िकरिातं, आवश्यक तेथे, या संदभात 
प्रनमाि झालेल्या वादािंी ििा ऐप्रतहाप्रसक दृप्रष्टकोिातून केली आहे. ऐप्रतहाप्रसक दृष्टीने प्रवस्तृत असे 
समथगिप्ररत्र प्रलप्रहिारे हे पप्रहले िप्ररत्रकार. िािायग र्. प्रव. अकोलकर यानंी १९७४ मध्ये िस्त त 
िप्ररत्रगं्रथािी नवी सपंाप्रदत आवृत्ती िप्रसद्ध केली. 

 
उर्षा टाकळकर, प्रवमल भालेराव 

 
ॲबट, (रेव्ह.) ॲमास : [ि. १८१० (१८१२) – मृ. २४ एप्रिल, १८८९]. प्रिस्ती प्रमशनरी लेखक. १५ 
ऑक्टोबर, १८३४ ते २७ िानेवारी, १८४७ आप्रि १५ सप्टेंबर, १८५७ ते ७ एप्रिल, १८६९ या काळात 
नहद स्थानात वास्तव्य. अहमदनर्र येथे अमेप्ररकन प्रमशनने उच्च प्रशक्षि देण्यासाठी स्थापन केलेल्या 
‘सेप्रमनरी’िे आरंभापासून अधीक्षक. त्यानंी प्रिस्ती धमगप्रवर्षयक व शालोपयोर्ी अशी काही प स्तके तयार 
करून िारंभ काळातील मराठी भारे्षच्या घडिीस काही अंशी हातभार लावला आहे. 
 

यािंी गरणत भार् १, २, ३ (१८३७) र्दाथशरवद्या (१८२६), तकश र्ास्त्र (१८४७) ही प्रशक्षिप्रवर्षयक 
प स्तके प्रवशरे्ष उल्लखेनीय ठरतील. याप्रशवाय त्यानंी गृहवासी् म लाचें् र् स्तक (१८३७), काफर् म लगी 
(१८४५), गाण्याचे् र् स्तक (१८४८), रस्त्रयाचें् रवकार (१८७२) इत्यादी इतर प स्तके प्रलप्रहली व ती 
अहमदनर्र प्रमशनने िप्रसद्ध केली. 

 
उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार, लता िाधव 

 
ॲबट, (रेव्ह.) जग्स्टन एडवडव : (ि. १८५३ – मृ. १९ िून, १९३२). अमेप्ररकन मराठी प्रमशनिे प्रिस्ती 
प्रमशनरी. मराठी संतवाङ मयािे अभ्यासक व ििारक. आपले सर्ळे आय ष्ट्य त्यानंी प्रिस्ती प्रमशनसाठी खिग 
केले. त्यािंा िन्म अमेप्ररकेतील हॅम्पशायर परर्ण्यातील पोटगस् मथ येथे झाला. ते आपल्या 
आईवप्रडलाबंरोबर नहद स्थानात आले. त्यावळेी त्यािें वय िार वर्षांिे होते. प ढील काळात त्यािें कायगके्षत्र 
महाराष्ट्र हेि होते. स मारे िाळीस वर्षदेव त्यानंी महाराष्ट्रात काढली. २५ वर्षदेव ते ‘ज्ञानोदय’ या 
प्रिस्तधमगिसारक इंग्रिी-मराठी साप्ताप्रहक पत्रािे इगं्रिी प्रवभार्ािे संपादक होते. 
 

इ. स. १९१० मध्ये ते प्रमशनच्या सेवतूेन म क्त झाले. काही प्रदवस ते अमेप्ररकेत रे्ले. नंतर प न्हा 
१९२० मध्ये पत्नीसह नहद स्थानात आले. महाराष्ट्रातील पप्रवत्र स्थळे आपल्या पत्नीस दाखप्रवण्यािा त्यािंा 
हेतू होता. पि काही काळाति िवासात आिारी पडून त्याचं्या पत्नीिे प्रनधन झाले (२६ िून, १९२१, 
प्रमरि). 
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डि भारे्षतील ‘डाग् रप्रिस्टर’ नावाच्या डि ईस्ट इपं्रडया कंपनीच्या ििंड पत्रव्यवहारात त्यानंा 
प्रशवािी महारािापं्रवर्षयी माप्रहती आढळली. त्याप्रवर्षयी त्यानंी भा. इ. सं. मंडळास कळप्रवले होते. यानंी 
प्रलप्रहलेला प्रशवािीच्या नाण्यापं्रवर्षयीिा लेख एप्रशयाप्रटक सोसायटीने िप्रसद्ध केला होता. त्यानंा महाराष्ट्र, 
महाराष्ट्र सतंवाङ मय, महाराष्ट्र इप्रतहास याबद्दल िेम होते. 
 

१९२० मध्ये नहद स्थानात आल्यावर त्यानंी ‘ज्ञानोदया’तून मराठी वाङ मयावर लेखमाला स रू 
केली. प्रमसेस ॲबट यास द्धा मराठी सतंापं्रवर्षयी आस्था ठेवनू होत्या. मराठी सतंािंी ही वािी मराठी न 
समििाऱ्यासंाठी इंग्रिी भारे्षतून िप्रसद्ध करण्यािे त्यानंी ठरप्रवले. र्ोएट््सेन्टस््ऑफ्महाराष्र या नावािी 
ती गं्रथमाला होती. या मालेिा सवग खिग ॲबट यानंी केला. या मालेतून प ढील प स्तके िप्रसद्ध झाली : (१) 
भान दास (१९२६), (२) एकनाथ (१९२७), (३) रभक्ष गीत्(१९२८), (४) दासोर्ंत्रदगंबर (१९२८), (५) 
बरहणाबाई (१९२९), (६) स्तोत्रमाला, रवरवध्संताच्या्स्तोत्रर्र्अभगंाचें्भाषातंर (१९२९), (७) त काराम्
(१९३०), (८) रामदास (१९३२), (९) भततरवजय (खंड–१) व (१०) भततरवजय (खंड–२) (१९३४), 
(११) भततलीलामृत (१९३५), (१२) ज्ञानेश्वर. या गं्रथातूंन मराठी भत्क्तवाङ मयािे शब्दशः इंग्रिी 
भार्षातंर व काही प्रठकािी मळू मराठी उतारेस द्धा प्रदलेले आहेत. मराठी संतवाङ मय सवांना उपलब्ध व्हाव,े 
या उदात्त हेतूने त्यानंी हे कायग केले. याम ळे त्यानंा ‘महीपतीिा अमेप्ररकन अवतार’ असे संबोधले िाते. 
येर्ूरिस्ताचे्मरण्व्र् नरुत्मथान (१९३३), र्रवत्र्आत्म्यारवषयक्र् भवतशमान्भाग्१्व्२्(१९४७) ही यािंी 
आिखी काही प स्तके. 
 

आपल्या मतृ्यनंूतर अत्ननससं्कार केला िावा, आपल्या मृत शरीरािी राख आपल्या बारे्तील 
झाडावंर पसरप्रवण्यािी त्यानंी योिना केली. महाराष्ट्रातील सतंािंी स्थळे बघत असताना पायी िवास 
करून व व्रतस्थ राहून ते ित्येक प्रठकािी रे्ले. सतंवाङ मयािा अभ्यास करीत असतानाि त्यािें प्रनधन 
झाले. 

 
लता िाधव 

 
संदभव : ‘र्ंर्ािळी’ – रा. नि. ढेरे 
 
ॲलन, (रेव्ह.) डेग्व्हड ओ : (ि. १८०० – मृ. १९ ि लै, १८६३). अमेप्ररकन प्रिस्ती धमगििारक व लेखक. 
२७ नोव्हेंबर, १८२७ रोिी नहद स्थानात आर्मन. प्रमशनऱ्यानंी प्रलप्रहलेल्या धार्ममक प स्तकािें म द्रि 
करिाऱ्या ‘बॉम्बे रॅक्ट सोसायटी’ िे सेिेटरी. 
 

नहद स्थानात आल्यानंतर मराठी भार्षा प्रशकून घेऊन बायबलच्या भार्षातंरािे काम केले. ि न्या व 
नव्या करारासंह संपूिग बायबलिे यानंी केलेले भार्षातंर १ मािग, १८४७ रोिी िप्रसद्ध झाले. याप्रशवाय 
खगोलरवद्या (र्ाडगन हॉलच्या प स्तकािी स धारून वाढप्रवलेली आवृत्ती, १८२९), उर्देर्सार (१८३०), 
र्ास्त्राचा्सारारं् (‘उपदेशसारा’िी संप्रक्षप्त आवृत्ती, १८३४), तारणारा्जो्येर्ू्रिस्त्यारवषयी (१८३४), 
प्राथशना (प्रनबधं, १८३४) ही िाम ख्याने धार्ममक स्वरूपािी प स्तकेही िप्रसद्ध आहेत. 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. वा. बक्षी, लता िाधव 
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आंबेकर, बापूजी मातंड : (ि. १८७५, प िे – मृ. ३० मे, १९३४, प िे). वृत्तपत्र-लेखक, टीकाकार व 
संपादक. मूळ र्ाव वाई. प्रशक्षि वाई व प िे येथे. मपॅ्ररकनंतर प ढील प्रशक्षिासाठी बडोद्यास रवाना. 
िप्रतकूल पप्ररत्स्थतीम ळे ‘सयािी-प्रविय’ या िप्रसद्ध साप्ताप्रहकात लेखनािे काम स्वीकारले. ‘वृत्तसार’, 
‘मकरंदमाला’ वर्ैरे प्रनयतकाप्रलकातूंनही त्यानंी लेखन केले. वाई येथील ‘मकरंदमाले’तून टोपि नावाने 
बऱ्याि कादंबऱ्या प्रलप्रहल्या. तसेि ‘भारतवर्षीय नवरत्नमाले’तील प ष्ट्कळशी िप्ररते्रही त्यानंी प्रलप्रहली. 
 

१९०७ साली प ण्यास आल्यावर नटेश अप्पािी द्रवीड याचं्या सपंादकत्वाखाली प्रनघिाऱ्या 
‘ज्ञानिकाश’ या नेमस्त पक्षाच्या म खपत्राच्या संपादकमंडळात आंबेकरािंा समावशे झाला. 
‘ज्ञानिकाशा’म ळे प्रवप्रवध प्रवर्षयावंरील शकेडो लेख त्यानंी प्रलप्रहले. ‘काव्यशास्त्रप्रवनोद’ या सदरातील 
बह तेक मिकूर त्यािंाि असे. त्यािंी लेखनपद्धती म दे्दसूद व िोरदार असे. न. नि. केळकरानंी प्रलप्रहलेले 
प्रटळकिप्ररत्र िप्रसद्ध झाल्यावर रटळक-जीवनरहस्य (१९२३) ही लेखमाला आंबेकरानंी प्रलप्रहली व त्यातून 
प्रटळकािें दोर्षदशगन घडप्रवले. हरर्नारायण्आर्टे्याचें्संरक्षप्त्चररत्र (१९२२) व हरर्नारायण्आर्टे्:्
काही्आठवणी्आरण्मनोरंजक्प्रसंग (१९३१) ही त्यािंी दोन प स्तके उल्लेखनीय आहेत. त्यािंी ‘पंितंत्र’, 
‘प्रहतोपदेश’ या गं्रथातील कथािंी स रस भार्षातंरेही िप्रसद्ध आहेत. नेमस्त पक्षातील एक झ िंार मराठी 
पत्रकार म्हिनू त्यानंी केलेले कायग अत्यंत महत्त्वािे आहे. 

 
पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, सौ. क ं दा केळाप रे 

 
आंबेडकर, भीमराव रामजी : ॰ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : (ि. १४ एप्रिल, १८९१, महू–पप्ररप्रनवाि ६ 
प्रडसेंबर, १९५६). अस्पृश्यािंा नेता म्हिून कायास स रुवात करून भारतीय घटनेिे प्रशल्पकार आप्रि बौद्ध 
धमािे अवािीन संिीवक म्हिून प्रवर्श्प्रवख्यात झालेले प्रवप्रधज्ञ, समािस धारक, रािकारिपटू, दप्रलतािें 
अग्रिी, इप्रतहाससंशोधक आप्रि धमगनितक. ‘बाबासाहेब’ या नावाने िप्रसद्ध. प्रनवािोत्तर भारत 
सरकारकडून ‘भारतरत्न’ िदान. 
 

रत्नाप्रर्री प्रिल्यातील आंबवडे हे मूळ र्ाव. वडील रामिी सपकाळ आप्रि आई भीमाबाई. वडील 
प्रब्रप्रटश लष्ट्करात स भेदार मेिर. महू येथील छाविीत नोकरीला असताना भीमरावािंा िन्म झाला. 
वयाच्या सहाव्या वर्षीि आईिा मृत्यू. वडील कबीरपंथीय असल्याने लहानपिी भीमरावावंर उत्तम संस्कार 
झाले आप्रि प्रवशरे्षतः संतवाङ मयािा आप्रि धार्ममक गं्रथािंा पप्ररिय होऊ शकला. प्रनवृत्तीनंतर रामिींनी 
साताऱ्याला वास्तव्य केल्याम ळे आबंेडकरािें िाथप्रमक प्रशक्षि साताऱ्याला झाले. माध्यप्रमक व 
महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि त्यानंी म ंबई येथे एत्ल्फन्स्टन हायस्क लात व कॉलेिात घेतले; याि काळात 
रमाबाईंशी प्रववाह. 
 

शालेय परीके्षत उत्तम यश प्रमळप्रवल्याबद्दल कृष्ट्िराव अि गन केळूसकर यांनी स्वकृत ‘ब द्धिप्ररत्र’ 
प्रवद्याथी भीमरावानंा बक्षीस प्रदले. ते वािनू बाबासाहेब ब द्ध आप्रि त्याच्या धमाकडे आकृष्ट होऊन, 
तेव्हापासूनि धमगनितन करू लार्ले. याि काळात त्यािंा म. िोतीराव फ ले याचं्या साप्रहत्याशी आप्रि 
सत्यशोधक िळवळीशी पप्ररिय झाला. फ ल्यािें समताप्रवर्षयक प्रविार त्यानंा मनोमन पटले. ब द्ध, कबीर 
आप्रि फ ले यानंा ते र् रुस्थानी मानू लार्ले. 
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दामोदर सावळाराम यंदे आप्रि केळूसकर याचं्यामाफग त आंबेडकरािंा बडोदा ससं्थानिे अप्रधपती 
महाराि सयािीराव र्ायकवाड याचं्याशी संपकग  आला आप्रि बडोदे संस्थानिी नोकरी व नंतर प्रशष्ट्यवृत्ती 
प्रमळवनू ते अमेप्ररकेतील कोलंप्रबया प्रवद्यापीठात रे्ले. तेथे त्यानंी अथगशास्त्र प्रवर्षयातील एम्. ए. आप्रि 
पीएच्. डी. या पदव्या प्रमळवल्या. १९१७ साली मायदेशी परत आल्यावर आधी बडोदा संस्थानात आप्रि मर् 
म ंबईच्या प्रसडनेहॅम कॉलेिमध्ये िाध्यापकािी नोकरी केली. १९१९ मध्ये साऊथबरो कप्रमशनप ढे साक्ष 
देताना आंबेडकरािें कमगवीर प्रवठ्ठल रामिी याचं्याशी मतभेद झाले. तेव्हापासूनि अस्पृश्याचं्या म क्तीिे 
नशदेपवग संपून आंबेडकर पवाला स रुवात झाली, असे म्हिता येईल. आंबेडकराचं्या नव्या नेतृत्वाला 
करवीर छत्रपती शाहू महाराि यानंी पानठबा देऊ केला. १९२० मध्येि अस्पशृ्याचं्या िळवळीसाठी 
आंबेडकरानंी मूकनायक हे पाप्रक्षक स रू केले. परंत  त्याि वर्षी प ढील प्रशक्षिासाठी इंनलंडला िस्थान 
ठेवल्याने त्याचं्या र्ैरहिेरीत भटकर व घोलप यानंा ते पत्र िालू ठेवता आले नाही. 
 

लंडन प्रवद्यापीठाकडून डी. एस्. सी. ही पदवी घेऊन आप्रि बपॅ्ररस्टर होऊन आंबेडकर १९२४ मध्ये 
भारतात परतले. एका बािूला म ंबई उच्च न्यायालयात वप्रकली आप्रि द सरीकडे अस्पृश्यािंी िळवळ असा 
त्यािंा िीवनिवास स रू झाला. यािसाठी त्यानंी बरहष्कृत् रहतकाररणी् सभेिी स्थापनाही केली. 
प्रठकप्रठकािी पप्ररर्षदाचं्या व्याख्यानाचं्या प्रनप्रमत्ताने सवग महाराष्ट्र ढवळून काढला. अस्पृश्यानंा र् लामीत 
िखडून ठेविारी र्ावकीिी कामे आप्रि तदन र्षपं्रर्क वतनदारीिा त्यार् करून स्वाप्रभमानािी प्रशकवि 
प्रदली. त्याम ळे अल्पावधीति अस्पृश्यािें नेते म्हिून त्यािंी िप्रसद्धी झाली. १९२६ मध्ये त्यािंी म ंबई 
इलाख्याच्या प्रवप्रधमंडळात सदस्य म्हिून प्रनय क्तीही झाली. 
 

१९२७ मध्ये क लाबा प्रिल्यातील महाड येथील िवदार तळ्यातील पािी प्रपण्यािा अस्पृश्यािंा हक्क 
बिावण्यासाठी, त्यानंी केलेला सत्याग्रह सवग भारतात र्ािला. यािसंर्ी केलेले ‘मन स्मृती’िे दहन तर 
सवगत्र ििदेविा प्रवर्षय ठरले. िळवळीस उठाव प्रमळावा, या उदे्दशाने त्यानंी बरहष्कृत्भारत हे पाप्रक्षक स रू 
केले. दरम्यान महाराष्ट्रातील ब्राह्मिेतर िळवळीतील नेते अस्पृश्याचं्या िश्नाबद्दल प रेसे प्रियाशील होत 
नाहीत, हे लक्षात आल्याम ळे आंबेडकर या िळवळीपासून द रावत रे्ले. परंत  त्याि वळेी प्रटळकािें 
प्रिरंिीव श्रीधरपंत याचं्याशी त्यािें िारं्ले सख्य झाले. श्रीधरपतं, देवराव नाईक इत्यादींच्या समवते 
समाि समता संघािी स्थापना आप्रि समता पाप्रक्षकािी स रुवात, या १९२७-२८ च्या घटना आहेत. १९२८ 
मध्येि म ंबईच्या शासकीय प्रवधी-महाप्रवद्यालयात अधगवळे िाध्यापकी करीत असताना त्यानंी सायमन 
कप्रमशनप ढे साक्ष प्रदली. या कप्रमशनवर अनेकानंी बप्रहष्ट्कार टाकलेला असल्याम ळे आंबेडकरािंी साक्ष 
खळबळिनक ठरली. १९३० साली नाप्रशक येथील काळाराम मंप्रदरात िवशे प्रमळवण्यासाठी केलेला 
सत्याग्रहही बराि र्ािला. जनता हे नव ेपत्र त्यानंी स रू केले. 
 

१९३० मध्ये र्ोलमेि पप्ररर्षदेसाठी आबंेडकरानंी इंनलंडला ियाि केले. तेथे त्यानंी अस्पशृ्यािंी 
बािू िभावीपिे माडंली व स्वतंत्र मतदारसंघािी मार्िी मंिूर करून घेतली. त्याम ळे त्यािें म. र्ाधंींबरोबर 
मतभेद झाले. त्यावर महात्मािींनी येरवडा येथील त रंुर्ात िािापं्रतक उपोर्षि स रू केले. शवेटी 
आंबेडकरानंा त्याचं्याशी इप्रतहासात र् णे्करार म्हिून िप्रसद्ध असलेला करार करावा लार्ला (१९३२). 
 

१९३५ मध्ये आंबेडकरानंी शासकीय प्रवधी-महाप्रवद्यालयाच्या िािायगपदािी सूते्र हाती घेतली. याि 
वर्षी त्यानंी आपि नहदू म्हिनू िन्मलो असलो तरी नहदू धमात मरिार नाही, अशा अथािी सूिक घोर्षिा 
येवला येथे केली. वास्तप्रवक हा सविग सनातन्यानंा प्रदलेला इशाराि होता. 



 अनुक्रमणिका 

रािकीय हक्क िाप्त करून घेतल्याप्रशवाय न सत्या सामाप्रिक िळळीला व्यावहाप्ररक आशय िाप्त 
होत नाही, हे आंबेडकर िािून होते. १९३६ साली त्यानंी स्वतंत्र मिूर पक्षािी स्थापना केली. १९३८ मध्ये 
िािायगपदािा रािीनामा देऊन १९३९ मध्ये ते म ंबई प्रवप्रधमंडळािे सदस्य म्हिून प्रनवडून आले. १९४२ मध्ये 
त्यानंी ऑल्इरंडया्र्डे्यूल्ड्तलास्फेडरेर्निी स्थापना केली. याि वर्षी व्हाइसरॉयच्या कायगकाप्ररिीत 
त्यािी मिूरमंत्री म्हिून प्रनय क्ती झाली. १९४६ पयंत त्यानंी हे खाते साभंाळले. दरम्यान १९४५ मध्ये 
पीपल्स एज्य केशन सोसायटीिी स्थापना करून ते शकै्षप्रिक िळवळीतही पडले. १९४६ हे म ंबईच्या प्रसद्धाथग 
कॉलेििे स्थापना वर्षग आहे. याि वर्षी ते बंर्ालमधून घटनापप्ररर्षदेिे सदस्य म्हिनू प्रनवडून आले. १९४७ 
मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा ते कायदामंत्री आप्रि घटनेच्या मस दा सप्रमतीिे अध्यक्ष झाले. भारतािी 
घटना प्रलप्रहण्यात आबंेडकरािंा मोठा वाटा आहे. अस्पृश्यता-प्रनवारिािा कायदा करण्यािे श्रये त्यानंा 
प्रमळाले, हे उप्रिति म्हिाव ेलारे्ल. 

 
दरम्यान १९४८ मध्य बाबासाहेबानंी डॉ. शारदा कबीर याचं्याशी द सरा प्रववाह केला. १९५० मध्ये 

त्यानंी औरंर्ाबाद येथे प्रमनलद महाप्रवद्यालय स रू केले. 
 

आंबेडकरानंी तयार केलेले नहदू कोड प्रबल काँगे्रसश्रेष्ठींना पसंत नसल्याम ळे ते ससंदेत मंिूर होऊ 
शकले नाही. इतरही काही िश्नाबंद्दल त्यािें पं. नेहरू िभतृींशी मतभेद होऊ लार्ले, तेव्हा १९५१ मध्ये 
त्यानंी रािीनामा देऊन मंत्रीपद सोडले. 
 

आपल्या लाखो अन यायासंह बौद्धधमािा स्वीकार (१४ ऑक्टोबर १९५६) ही आंबेडकराचं्या 
िीवनातील प्रशखरघटना होय. वास्तप्रवक बौद्ध धमाप्रवर्षयीिे त्यािें आकर्षगि ि नेि होते. केळूसकराचं्या 
ब द्धिप्ररत्राच्या वािनापासून त्यानंी स रू केलेला बौद्धधमािा अभ्यास आप्रि एकूिि धमािा तौलप्रनक 
अभ्यास कधीि खंप्रडत झाला नाही. धमांतरािा प्रविारही त्याचं्या मनात पूवीपासूनि घोळत होता. 
प्रदवसेंप्रदवस तो उत्िातं व पप्ररपक्व होत रे्ला. अर्ोदर आपल्या द ःत्स्थतीवरील एक तोडर्ा म्हिनू 
अस्पृश्यानंी धमांतर कराव े असे म्हििारे आबंेडकर, भारताने स्वीकारलेल्या लोकशाही या रािकीय 
ििालीशी स संर्त असिारा बौद्ध धमग िाप्रतग्रस्त नहदंूनीि स्वीकारण्यािी र्रि आहे, असे म्हिू लार्ले 
आप्रि शवेटच्या टप्प्यात तर पािात्त्य व्यत्क्तवादी भाडंवलशाही समािरिना आप्रि रप्रशया–िीनमधील 
समािवादी परंत  व्यत्क्तस्वातंत्र्यािा संकोि करिारी ििाली यानंा बौद्ध धमगि पयाय देऊ शकतो, असे 
त्यानंा वाटू लार्ले. त्यानंी केलेली बौद्धधमािी फेरमाडंिी या सूत्राला अन लक्षूनि केलेली असल्यािे 
प्रदसून येते. 
 

समािकारि आप्रि रािकारि या दोन्ही आघाड्ांवर लढत असताना आंबेडकरानंी केलेला 
व्यासंर् आप्रि गं्रथरिना थक्क करिारी आहे. त्यािें गं्रथलेखन सरसकट इंग्रिीमध्ये आहे. हे प्रलखाि 
(भार्षिासंह) िप्रसद्ध करण्यािे कायग महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतलेले असून आतापयंत ११-१२ खंड 
िकाप्रशतही झालेले आहेत. अथगशास्त्र, इप्रतहास, समािप्रवज्ञान, भारतप्रवद्या, राज्यशास्त्र असे िौफेर लेखन 
बाबासाहेबानंी केले. त्यातील प्रवशरे्षतः िाप्रतसंस्थेप्रवर्षयक प्रलखाि हे नावीन्यपूिग आप्रि धक्का देिारे आहे. 
त्यात कास्टस््इन्इंरडया्:्देअर्मेकॅरनझम, जेनेरसस्ॲड्डेव्हलर्मेंट सारखा शोधप्रनबधं, ॲरनरलसेर्न्
ऑफ्कास्टस्, हू् वअेर् रद् र्ूद्राज?, रद् अन्टचेबल्स इ. प स्तकािंा समावशे होतो. भारतािा इप्रतहास 
प्रलप्रहण्यािी नवीन प्रदशा त्याचं्या गं्रथामंधून सूप्रित होते. प्रवशरे्षतः अर्ोदरच्या काळातील ब्राह्मि आप्रि 
क्षप्रत्रय व नंतरच्या काळातील ब्राह्मि आप्रि बौद्ध याचं्यामधील संघर्षग हे सूत्र घेऊन त्या अन रोधाने संशोधन 
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केले तर काही नवी तथ्ये हाती लार्तात, हे त्यानंी प्रसद्ध केलेले आहे. भारतािा इप्रतहास प्रलप्रहिाऱ्यानंी 
बौद्ध कालखंडािी केलेली घोर उपेक्षा त्यानंी अिूक दाखवनू प्रदलेली आहे. तत्कालीन ज्ञानव्यवहाराच्या 
आवश्यकतेम ळे आंबेडकरानंा इंग्रिीमधून गं्रथलेखन कराव े लार्ले. परंत  मराठी भार्षा बोलिाऱ्या 
अस्पृश्यािें िश्न घेऊन केलेल्या िळवळीिी र्रि म्हिनू आंबेडकरानंी अनेक मराठी वृत्तपते्र िालप्रवली व 
त्यातून मराठी लेखन केले. पत्रकार या नात्याने त्यानंी केलेले मराठी लेखन अत्यंत महत्त्वािे असून त्यािा 
स्वतंत्र प्रविार करिे आवश्यक ठरते. 
 

३१ िानेवारी, १९२० रोिी त्यानंी पाडं रंर् भटकराकंरवी स रू केलेले मूकनायक हे आंबेडकरािें 
पप्रहले वृत्तपत्रीय अपत्य होय. या पाप्रक्षकावर अप्रभिाय रत सोडाि परंत  पैसे घेऊन िाप्रहरात छापण्यािेही 
‘केसरी’सारख्या तत्कालीन पत्रानंी टाळले, यावरून आबंेडकरािें कायग प्रकती प्रबकट होते हे लक्षात येईल. 
पूवगवयात केलेला संतवाङ मयािा व्यासंर् आप्रि समकालीन मराठी साप्रहत्यािे वािन याम ळे, अर्दी 
पप्रहल्यापासूनि आंबेडकरािंी लेखिी िौढ आप्रि भारदस्त वाटते. मूकनायकच्या शीर्षगस्थानी सतं 
त कारामािंा ‘काम आता करू धरूप्रनया भीड’ या अभरं्ािे दोन िरि उद धृत केलेले होते. पप्रहल्या अंकाति 
तरुि आंबेडकरानंी त्या काळी परम िप्रतष्ठा पावलेल्या लोकमान्य प्रटळकानंा सलामी प्रदलेली आहे. ब्राह्मि 
आप्रि ब्राह्मिेतर याचं्याप्रशवाय बप्रहष्ट्कृत हा नहदू समािातील एक महत्त्वािा घटक असून, त्यािी स्वतंत्रपिे 
दखल घेण्यािी आवश्यकता आंबेडकरानंी प्रहरीरीने िप्रतपाप्रदत केली. या पप्रवत्र्याला माँटफडग स धारिािंी 
पार्श्गभमूी होती. मकूनायकाच्या िन्मानंतर अवघ्या पािसहा मप्रहन्यातंि आंबेडकरानंी उच्च प्रशक्षिासाठी 
परदेशी िस्थान ठेवल्याने (ि लै, १९२०) त्याचं्या र्ैरहिेरीत हे पत्र (१९२३ मध्ये) बंद पडले. 
 

३ एप्रिल, १९२७ रोिी स रू केलेले बरहष्कृत्भारत हे आंबेडकरािें द सरे पत्र होय. परदेशातून 
परत आल्यानंतर आंबेडकरानंी अस्पशृ्यािंा ‘प नि हप्रर ॐ’ केलेला होताि, तो आता त्यानंी वृत्तपत्रािाही 
केला. महाड येथील िवदार तळ्याच्या सत्याग्रहािी आप्रि मन स्मतृी दहनािी तत्काप्रलक पार्श्गभमूी 
बप्रहष्ट्कृत भारताला लाभली होती. परंत  त्याआधी १९२४ सालापासून बरहष्कृत्रहतकाररणी्सभा कायगरत 
होतीि. 
 

बरहष्कृत् भारतामध्ये ‘ज्ञानेर्श्री’मधील तीन ओव्या शीर्षगप्रवरुद्ध म्हिून उद धृत केल्या िात. 
अप्रनयप्रमतपिे िालिारे हे पाप्रक्षक प ढे प रेशा आर्मथक बळाअभावी नोव्हेंबर १९२९ मध्ये बंद पडले तरी 
त्याआधी त्याने इप्रतहास घडवला होता, हे प्रवसरता कामा नये. बरहष्कृत् भारतामधील आंबेडकरािें 
अग्रलेख मराठी भारे्षवरील लेिी ठरावीत इतके उत्कृष्ट वठले आहेत. िाप्रतससं्थेच्या आप्रि अस्पृश्यतेच्या 
समथगकाशंी आबंेडकरानंी िे ब प्रद्धप्रनष्ठ य त्क्तवाद केले ते फार महत्त्वािे आहेत. 
 

जनता पत्रािेि प्रब द्ध्भारत असे नामातंर ४ फेब्र वारी १९५६ साली करण्यात आले. १४ ऑक्टोबर, 
१९५६ िे धमांतर डोळ्याप ढे ठेऊनि त्यानंी हे नामातंर केले असाव.े सारा भारत बौद्ध बनवीन या त्याचं्या 
घोर्षिेशीही ते स संर्ति आहे. 
 

आंबेडकर मराठी भारे्षतून स्वतंत्र गं्रथलेखन करते तर ते मराठीला खप्रिति भरू्षिभतू आप्रि िेरक 
ठरले असते, असे आपि प्रनप्रितपिे म्हिू शकतो. 

 
सदानंद श्रीधर मोरे 
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संदभव : (१) ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायनटनि ॲण्ड स्पीिेस’, खंड १ – ११/१२, प्रशक्षि प्रवभार् – 
महाराष्ट्र शासन. (२) मून, वसंत (संपा.) – “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरािें ‘बप्रहष्ट्कृत भारत’ व 
मूकनायक’” प्रशक्षि प्रवभार्, महाराष्ट्र शासन, म ंबई, १९९०. (३) र्ािंरे, मा. फं. (संपा.), ‘डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकरािंी भार्षिे’, खंड १–७, अशोक िकाशन नार्पूर. (४) काबंळे, अरुि – 
‘िनता पत्रातील लेख’, पॉप्य लर िकाशन आप्रि म ंबई प्रवद्यापीठ मराठी प्रवभार्, म ंबई १९९२. 

 
आगटे, वासुदेव नीलकंठ : (ि. १८९३ – मृ. १४ नोव्हेंबर, १९३७). नाटककार. सातारा येथे वप्रकलीिा 
व्यवसाय. यािंी सं.् दामाजी (१९०५), सं.् र् ंडरलक, सं.् गोर्ीचंद या िारंभीच्या नाटकानंतरिी सं.्
महानंदा (१९१५) व सं.्स्त्रीसाम्राज्य (१९२४) ही नाटके रंर्भमूीवर प्रवशरे्ष र्ािली. तत्कालीन समािािी 
अप्रभरुिी लक्षात घेऊन त्यानंी आपल्या संर्ीत नाटकािंी रिना केली. स्त्रीप्रशक्षिाम ळे प रुर्षाचं्या परंपरार्त 
स्वातंत्र्याला बधंने पडल्याने स्त्रीसाम्राज्यात प रुर्षािंी कशी अन कंपनीय अवस्था होते, यािे प्रवनोदी प्रित्रि 
‘सं. स्त्रीसाम्राज्या’त पाहवयाला प्रमळते. याप्रशवाय त्यािंी रचम कला् सरदार (१९२५) ही प्रित्तवधेक 
रहस्यकथा व नवकोट्नारायण (१९३०) ही कादंबरीही िप्रसद्ध आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, िंद्रकातं क लकिी 
 
आगरकर, गोपाळ गिेश : (ि. १४ ि लै, १८५६, टेंभ,ू प्रि. सातारा – मृ. १७ िून, १८९५, प िे). 
प्रववकेप्रनष्ठ राष्ट्रवादी वृत्तीिे प्रनबधंकार, ‘केसरी’िे पप्रहले संपादक (१८८१–८७) व स धारक पत्रािे 
संस्थापक व संपादक (१८८६–९५). कटे्ट ब प्रद्धिामाण्यवादी व व्यत्क्तस्वातंत्र्यवादी. समािस धारिेिे 
महाराष्ट्रातील पप्रहले प रस्कतदेव. मूळ र्ाव आर्री (प्रि. रत्नाप्रर्री). शालेय प्रशक्षि कऱ्हाड व अकोला येथे. 
महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प िे येथे. एम्. ए. (१८८०). प्रशक्षि बह ताशंी बप्रक्षसे व प्रशष्ट्यवृत्तींच्या आधारावर. 
‘न्यू इतं्नलश स्कूल’ (१८८०), ‘डेक्कन एज्य केशन सोसायटी’ (१८८४), फनय गसन कॉलेि (१८९५) या 
प ण्यातील प्रशक्षि संस्थाचं्या उभारिीत सहभार्. िारंभी प्रशक्षक, िाध्यापक व फनय गसन कॉलेििे द सरे 
िािायग (१८९१–९५). आर्रकर व प्रटळक हे दोघेही प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिमध्ये सहाध्यायी होते. 
प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकराचं्या स्वाथगत्यार्ी वृत्तीने िभाप्रवत होऊन हे दोघेही प ढे त्यािें सहकारी बनले. काही 
काळानंतर मात्र लो. प्रटळक व आर्रकर याचं्यात मतभेद झाले आप्रि लो. प्रटळकानंी िखर राष्ट्रवादािा 
तर आर्रकरानंी मलूर्ामी स धारिावादािा प रस्कार केला. 
 

आर्रकरानंी शाळेत असतानाि लेखनास स रुवात केली. अकोल्याच्या ‘वऱ्हाड-समािार’ या 
पत्रातून आलेला त्यािंा ‘एकत्र नहद  क ट ंबापासून फायदे-तोटे’, हा त्या वळेिा एक बक्षीसपात्र प्रनबधं. 
प्रिपळूिकराचं्या प ढाकाराने ‘केसरी’ व ‘मराठा’ ही अन िमे मराठी व इंग्रिी वृत्तपते्र प्रनघाल्यानंतर, 
‘केसरी’िे पप्रहले संपादक म्हिून आर्रकरािंी प्रनय क्ती झाली. आर्रकर व लो. प्रटळक यानंी कोल्हापूर 
संस्थानिे कारभारी बवदेव याचं्यावर केलेल्या टीकेम ळे बव्यांनी उभयतावंर प्रफयाद दाखल केली. या िकरिी 
या दोघानंा प्रशक्षा होऊन म बंईच्या डोंर्री येथील त रंुर्ात ठेवण्यात आले. डोंगरीच्या्त रंुगातील्आमचे्
एकर््ेएक्रदवस (१८८२) हे आर्रकरािें पप्रहले िकाप्रशत प स्तक आत्मलेखन दृष्ट्ट्याही महत्त्वािे आहे. 
त्यानंी शके्सप्रपयरच्या ‘हॅम्लेट’ नाटकािे ‘प्रवकार-प्रवलप्रसत’ (१८८३) हे रूपातंर त्या त रंुर्ावासाति पूिग 
केले. मराठीत शके्सप्रपयरच्या नाटकािंी अनेक भार्षातंरे-रूपातंरे झाली. परंत  शके्सप्रपयरिी महत्ता 
समिून घेण्याच्या दृष्टीने आपल्या या अन वादाला आर्रकरानंी िी िस्तावना प्रलप्रहली आहे, ती 
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अनन्यसाधारि महत्त्वािी आहे. अन वाद िप्रियेतील समस्यािंाही ऊहापोह या िस्तावनेत त्यानंी ममगज्ञपिे 
केल्यािे आढळते. 
 

‘केसरी’ मधील त्यािें सामाप्रिक तसेि वाङ मयीन प्रवर्षयावंरील प्रनबंधही वािनीय आहेत. 
केसरीतील् रनवडक् रनबधं, भाग् १–२ (१८८७, १८८८) हा त्यािंा प्रनबधंसगं्रह िप्रसद्ध आहे. ‘केसरी’ 
पत्राच्या धोरिावरून िालकाशंी मतभेद झाल्याम ळे आर्रकरानंी स धारक हे आपले स्वतंत्र वतगमानपत्र 
काढले व स्वातंत्र्य-समता-बंध ता या मूल्यत्रयींवर आधारलेल्या, सवकंर्ष स्वरूपाच्या स धारिावादी 
प्रविारसरिीला म क्त अवसर प्रमळवनू प्रदला. 
 

स धारकातील त्याचं्या प्रनबधंामध्ये स्थूलपिे प ढील िकार आढळतात. (१) संशोधनात्मक व 
ऐप्रतहाप्रसक स्वरूपािे प्रनबधं. उदा., ‘देवतोत्पत्ती’, ‘भारतीय कलािें प राित्व’. (२) लोकिीवनातील 
प्रनरीक्षिावर आधाप्ररत उपय क्ततावादी, सौंदयगवादी दृष्टीने प्रलप्रहलेले प्रनबधं. उदा., ‘सोवळ्यािी मीमासंा’, 
‘िोडा’. (३) सामाप्रिकदृष्ट्ट्या मतभेदाच्या प्रवर्षयावंरील प्रनबंध. उदा., संमप्रतवयािे प्रबल. (४) 
स्त्रीिीवनाच्या अनेक पैलंूिा सहान भतूीने प्रविार करिारे प्रनबंध. ‘प्रस्त्रयािंा पेहेराव’, ‘प्रववाहप्रनराकारि 
अथवा घटस्फोट’, ‘स्वयंवर’, ‘प्रस्त्रयानंा प्रशक्षि द्याव े व तेही एकत्र द्यावे’ –इ. प्रस्त्रयाचं्या व्यत्क्तत्वाच्या 
सवांर्ीि प्रवकासािी या लेखनामार्ील तळमळ प्रिवतं होती. त्याम ळेि प्रस्त्रयाचं्या स धारिेला अन कूल 
वातावरि प्रनमाि करण्यािे श्रेय या लेखनाला प्रमळते. 

 
त्यािें हे लेखन िॉन स्ट अटग प्रमल आप्रि हबगटग स्पेन्सर याचं्या प्रविारसरिीिा ठसा असलेले आहे. 

सवकंर्ष ब प्रद्धिामाण्यवाद हे आर्रकराचं्या प्रविारसृष्टीिे आधारभतू तत्त्व होय. त्याम ळे त्यानंी आपल्या 
समािाला अंतम गख होिे भार् पाडले आप्रि कालबाय व प्रनरथगक रूढींवर िौफेर हल्ला िढप्रवला. 
नीप्रतमते्तसाठी ईर्श्रप्रनष्ठा आवश्यक असते, असे त्यानंा वाटत नव्हते. यातूनि त्यािंा ‘अजे्ञयवाद’ 
आकाराला आला. व्यत्क्तस्वातंत्र्य हे त्यानंी प रस्काप्ररलेले दूसरे मूल्य. त्यािंा व्यत्क्तस्वातंत्र्यवाद 
िीवनाच्या सवग अंर्ानंा व्यापिारा होता. त्याम ळे त्यात सामाप्रिक स्वातंत्र्याइतकीि रािकीय व आर्मथक 
स्वातंत्र्यािीही तळमळ होती. ‘मन ष्ट्यतेिे ऐप्रहक स खवधगन’ हे त्याचं्या िीवनप्रनष्ठेिे आिखी एक पायाभतू 
तत्त्व. मात्र त्याचं्या ऐप्रहक स खाच्या कल्पनेत आत्त्मक व बौप्रद्धक स खािंाही समावशे होता. स धारकमधून 
त्यािंी ही िीवनदृष्टी िभावीपिे व्यक्त होते. 
 

आपल्या स धारिाप्रवर्षयक मतासंाठी त्यानंा व्यवहारात मोठ्या संघर्षाला तोंड द्याव े लार्ले. 
सरकारकडून संमप्रतवयािा कायदा पास करून घेण्याबाबतच्या त्याचं्या भपू्रमकेम ळे त्यानंा सनातन्याचं्या 
तीव्र रोर्षास तोंड द्याव ेलार्ले. 
 

त्याचं्या स धारिावादी ब प्रद्धिामाण्यवादािा िभाव तत्कालीन व तदनंतरच्या कथा-कादंबरी, काव्य, 
नाटक इ. साप्रहत्यावर पडलेला प्रदसतो. पािात्त्य प्रवद्या इंग्रिीतून मराठी भारे्षत आिताना आर्रकरानंी 
बरेि नवीन मराठी पयाय शब्द तयार करून अप्रभव्यक्तीच्यादृष्टीने मराठी भारे्षला समदृ्ध केले. तसेि 
वातयामीमासंा (१८८८) हे त्यािें प स्तकही मराठीतील या प्रवर्षयावरील पप्रहले प स्तक म्हिून महत्त्वािे 
आहे. इंग्रिीच्या संपकाने मराठी र्द्याला िे इंग्रिी वळि येत िालले होते ते लक्षात घेऊन आर्रकरानंी 
त्यात मराठी वाक्यरिनेिा नव्याने अभ्यास केला आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

प्रव. ह. क लकिी, व कृ. वऱ्हाडपाडें, नीप्रलमा र् ंडी 
 
संदभव : (१) ‘मा. दा. आळतेकर, र्ो. र्. आर्रकर िप्ररत्रात्मक प्रनबंध’, १९३०, प नम ंद्रि १९९३. (२) प्रव. 

स. खाडेंकर, ‘आर्रकर-व्यत्क्त आप्रि प्रविार’ – १९३२. (३) प्रव. बा. आबंेकर, ‘प्रनबंध वाङ मय 
मराठी वाङ मयािा इप्रतहास खं. ५, भार्–१ (संपा. रा. श्री. िोर्), १९७३. 

 
आगाशे, गिेश कृष्ट्ि : (ि. १८६४, कोल्हापूर – मृ. ६ फेब्र वारी, १९२७, प्रमरि). ज्ञानेर्श्रीिे ममगज्ञ 
प्रवविेक, प्रनबंधकार व नाट्यसमीक्षक या नात्याने हे िप्रसद्ध आहेत. प्रशक्षि कोल्हापूर व प िे येथे. बी. ए., 
एल् एल् . बी. काही काळ प्रशक्षक. नंतर प्रमरि संस्थानिे प्रदवाि. 
 

नाटक, संर्ीत, प्रशक्षि, इप्रतहास, अध्यात्म अशा अनेक प्रवर्षयातं यानंा रस होता. वास देवशास्त्री 
खरे याचं्या प्रनधनानंतर प्रमरिेत खरे स्मारक मंप्रदर उभारण्यात यािंा प ढाकार होता. 

 
िा. प्रविापूरकर याचं्या ‘गं्रथमाले’ने यानंा लेखनासाठी िोत्साहन प्रदले. कीटकसृष्टी (इगं्रिी 

गं्रथाधारे, १९००), र्ािात्त्य् राष्राचंी् सामारजक् उत्मक्रातंी (बंिाप्रमन कोडकृत सोशल इव्होल्यूशनच्या 
आधारे, १९०१) ही प स्तके व कारर्यात्रा हा यािंा प्रनबधं ‘गं्रथमाले’तून िप्रसद्ध झाला. याि स मारास यािें 
‘प्रित्रमयिर्ता’तून काही कथा, शब्दप्रिते्र व इतरत्र काही स्फ ट लेख िप्रसद्ध झाले. ‘रंर्भमूी’ माप्रसकातून 
कोल्हटकराचं्या ‘मप्रतप्रवकार’ नाटकावर आप्रि खाप्रडलकराचं्या ‘प्रवद्याहरिा’वर प्रलप्रहलेले यािें टीकालेख 
बरेि र्ािले. ित्यक्ष नाटककारानंीही हे लेख वािल्यावर आर्ाश ेयाचं्या ममगज्ञतेिे व रप्रसकतेिे कौत क 
केले. 

 
श्री् ज्ञानेश्वरीटीका हा त्यािंा महत्त्वािा गं्रथ. हा गं्रथ १९२४ ते १९३३ या काळात सहा भार्ातं 

िकाप्रशत झाला. गं्रथािा अथग लावनू वािकाला त्यािा स्वचे्छेने आस्वाद घेता यावा, अशा दृष्टीने 
ज्ञानेर्श्रीवर प्रलप्रहलेली ही पप्रहलीि आध प्रनक टीका. या गं्रथािे आिखी एक वैप्रशष्ट्ट्य म्हििे, टीकेला 
िोडलेला उपसंहार. ज्ञानेर्श्रकालीन धार्ममक, सामाप्रिक व रािकीय पप्ररत्स्थतीिे प्रवश्लेर्षि करून या 
टीकागं्रथाच्या प्रनप्रमत्ताने ज्ञानेर्श्रीच्या अभ्यासािी एक नवी प्रदशा दाखप्रविाऱ्या लेखकातं, आर्ाश ेयािंा 
नसहािा वाटा आहे. 

 
उर्षा टाकळकर, प्रवमल भालेराव 

 
आगाशे, गिेश जनादन : ॰ ग. ज. आ. : (ि. १८५२, प िे – मृ. १३, १९१९, प िे). कवी, प्रनबधंकार, 
साप्रहत्यसमीक्षक, माध्यप्रमक व महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प िे येथे. बी. ए. झाल्यानंतर सरकारी 
हायस्कूलमध्ये प्रशक्षक व म ख्याध्यापक. काही प्रदवसासंाठी प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिमध्ये इंग्रिीिे िाध्यापक 
म्हिून प्रनय क्ती. 
 

त्याचं्या अथशर्ास्त्राची् मलूतत्त्व े (प्रमसेस फॉसेटकृत इंग्रिी गं्रथाधारे, १८९१) या गं्रथाला दप्रक्षिा 
िाइझ कप्रमटीिे २०० रु. िे पाप्ररतोप्रर्षक प्रमळाले. यात फॉसेटबाईंच्या प स्तकातील काही भार् वर्ळले 
आहेत, तर नहद स्थानास लार्ू असे काही नवीन भार् घातले आहेत. बालरर्क्षण (फ्रोबलेच्या इंग्रिी 
गं्रथाधारे, १८९२), स ंदरेची् संक्रातं (र्ोष्ट, १८९२), रबरुदावली (काव्य, १९०२), महाराष्र् वाङ्मयाचे्
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र्यालोचन्(प्रनबधं, १९०२), महाराष्र्वाङ्मय (प्रनबधं, १९०३), राज्यारोहण (काव्य, १९१२), बाष्र्ाजंली 
(काव्य, १९३६) ही यािंी िकाप्रशत प स्तके. बाष्र्ाजंली ही आपल्या रािाराम या अकाली मृत झालेल्या 
म लास उदे्दशून प्रलप्रहलेली ३३५ श्लोकािंी प्रवलाप्रपका प्रवशरे्ष उल्लेखनीय आहे. यात त्याचं्या म लािे 
र् िविगन, स्वतःच्या अंतःकरिातील शोकभावना व व्यप्रथत पत्नीिे सात्वंन आढळते. बाष्र्ाजंलीत केवळ 
शोकि नसून उपप्रनर्षदे, र्ीता इत्यादी तत्त्वज्ञानपर गं्रथाचं्या अध्ययनाने येिारा प्रववकेही िर्ट झाला आहे. 
मराठीतील एक उत्कृष्ट प्रवलाप्रपका म्हिून बाष्र्ाजंलीिा उल्लेख केला िातो. इंग्रिी, मराठी व संस्कृत या 
प्रतन्ही भार्षामंध्ये ते कप्रवता करीत. त्यािंी मराठी कप्रवता ि न्या वळिािी असून ‘काव्यरत्नावली’ व 
‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ माप्रसकातूंन त्यािंी काही स्फ ट कप्रवता िकाप्रशत झाली आहे. एका फ्रें ि गं्रथाच्या 
आधारे प्रलप्रहलेली यािंी अथशर्ास्त्रवाचन् र्ाठमाला या शीर्षगकािी एक संवादात्मक लेखमाला ‘प्रवप्रवध 
ज्ञानप्रवस्तार’ मधून (प स्तक–२२, २३, २४, २५) िकाप्रशत झाली. इंदूर येथे भरलेल्या मराठी साप्रहत्य 
संमेलनािे (१९१७) अध्यक्षपद यानंी भरू्षप्रवले होते. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, प्रवमल भालेराव 

 
आगासकर, जनादवन वासुदेव : ॰ जनादवन वासुदेवजी : (ि. नोव्हेंबर, १८१५ – मृ. १८ ि लै, १८९४, 
म ंबई). ‘दपगि’ या पप्रहल्या मराठी साप्ताप्रहकाच्या संपादकापंैकी एक. 
 

‘द बॉम्बे नेप्रटव्ह एज्य केशन सोसायटी’च्या सरकारी शाळेत प्रशक्षि. दादोबा पाडं रंर्, फद गनिी 
नौरोिी, बाळ र्ंर्ाधरशास्त्री, बोहोबा कान्होबा ही त्यािंी सहाध्यायी मंडळी. 

 
म ंबईच्या सेिेटेप्ररएटमधील पर्मशयन प्रडपाटगमेंटमध्ये रान्सलेटर (१८३५). त्यानंतर रेव्हेन्य ू

खात्यात िीफ क्लाकग . यािवळेी वप्रकलीिी सनद प्रमळवली. १८४६ मध्ये स रत येथे प्रित्न्सपल. सदर अमीन 
(फस्टग क्लास सबॉर्मडनेट िज्ज) म्हिून नेमिूक. प ढे बेळर्ाव, ध ळे, अहमदनर्र, प िे व म ंबई येथे 
न्यायदानािे काम. म ंबई हायकोटात बदली न्यायमतूी म्हिून हंर्ामी नेमिूक (१६ िून, १८६४). हे पद 
प्रमळप्रविारे आर्ासकर हे पप्रहले नेप्रटव्ह. याचं्या कायगक शलतेम ळे त्यावळेेिे हंर्ामी सर न्यायाधीश िोसेफ 
अनोल्ड यानंी त्याचं्या कायमच्या नेमि कीसाठी र्व्हनगरकडे प्रशफारस केली. 

 
म ंबई प्रवद्यापीठािे फेलो. हायकोटाच्या लीलीडर परीके्षिे परीक्षक. यानंी इंग्रिीतील काही 

कायदेकानंूिे मराठीत भार्षातंर केल्यािे उल्लेख, पि ते कोित्या यािा नीटसा शोध अद्याप्रप लार्लेला 
नाही. ‘दपगि’ पत्राच्या िालक मंडळीतही ते होते. अव्वल इंग्रिी काळातील पप्रहल्या उच्चप्रशप्रक्षताचं्या 
प्रपढीतील एक महत्त्वािे व्यत्क्तमत्त्व म्हिून िनादगन वास देविींिे नाव घेतले िाते. 

 
उर्षा टाकळकर, प्रवमल भालेराव 

 
॰ आनया वेताळ : पहा जवळकर, णदनकर शंकर 
 
आचरेकर, गंगाराम णभकाजी : (ि. १८८५, आिरे, ता. मालवि, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ३ िून, १९३९, 
प िे). संर्ीतशास्त्रािे लेखक. संस्कृत गं्रथातील स्वरविगनािंा अवािीन मताशंी मेळ घालू पाहिारा व त्या 
दृष्टीने बािाच्या पेटीत स धारिा करू इत्च्छिारा प्रिप्रकत्सक व्यासंर्ी, संर्ीतज्ञ, तंत वाद्यप्रवशारद. 
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शालेय प्रशक्षिानंतर ध्र पद, ख्याल र्ायकीिे आप्रि मृदंर्, बीन, सतारीिे प्रशक्षि. १९०५–०९ 
रािक मार कॉलेि, रािकोट येथे संर्ीतप्रशक्षि. ‘प िे रेननर् कॉलेि फॉर मेन’ मध्ये संर्ीतप्रशक्षक 
(१९०९–३३). कृ. ब. देवलाचं्या स्वरप्रवर्षयक ियोर्ाधाप्ररत प्रसद्धान्ताने भारतीय संस्कृती व भौप्रतक प्रवज्ञान 
याचं्याशी सबंद्ध असलेल्या प्रविारवतंामंध्ये मािलेली खळबळ आप्रि त्यािें वाद, या के्षत्रात लक्ष घालून 
आिरेकरानंी एक नवीन कल्पना माडंली. िािीन (‘मार्ी’) मूल स्वरसप्तकातील द सऱ्या िमाकंािा वृर्षभ 
हा स्वर त्यालाि अवािीन (‘देशी’) स्वरसप्तकात पप्रहल्या िमाकंािा र्षङ िनामक स्वर मानले रे्ले, ही ती 
कल्पना. या कल्पनेिा त्यानंी बराि पाठप रावा केला. भारतीय संर्ीतात अवश्य, अपप्ररहायग असे 
सूक्ष्मातंरभेद बािाच्या पेटीत उमटावे, यासाठी देवल क्लेमेंटेसिी व्यवस्था आपल्या मतान सार बदलून 
श्र रतमजं षा ही वादनस लभ हातपेटी त्यानंी बनवली (१९२८). 

 
आिरेकरािें बरेिसे लेखन स्फ टलेखस्वरूपािे आहे. र्ालेय्संगीत्र्द्धतीिे सात भार् (१९२६), 

र्ालोर्योगी्प्राथशनागीतमाला (१९३१) व र्ास्त्रीय्संगीत्रागर्द्धती (दोन भार्, १९३२) ही त्यािंी शकै्षप्रिक 
गं्रथप्रनर्ममती. त्याचं्या संशोधनािे सवग सार भारतीय्संगीत्स्वरर्ास्त्र्:्प्राचीन्र् द्धकाकल्यान्तर्मत्मसरीकृता्
मूच् श्ना्अथात्आध रनक्केदार्थाट (र् च्छ १ व २ – १९३३) या प स्तकात आले आहे. (१) र्ालेय्संगीत्
र्द्धरत-र् ष्र््७्एकत्र, (रार्तालासह स्वरमाला), १९२६, प िे. (२) र्ालोर्योगी्र्ाथशनागीतमाला; १९३१ 
प . २. (३) र्ास्त्रीय् संगीत् रागर्द्धती् :् रद्वतीय् ग च््-मत्मसरीकृतमूच् श्ना (ििप्रलत केदार थाट) 
रागरवलक्षण्गीतावरल, १९३३, श्रीर्िेश िेस, प िे. 

 
शरचं्चद्र प्रवष्ट्ि  र्ोखले, प्रवमल भालेराव 

 
आचायव (कालगावकर), कृष्ट्िाजी णवष्ट्िु : (ि. १८५७, कालर्ाव, प्रि. सातारा – मृ. १७ एप्रिल, १९१९, 
प िे). बखरी व ऐप्रतहाप्रसक कार्दपत्रािें संग्राहक. ऐप्रतहाप्रसक प्रटपिािें लेखक. प्रशक्षि कालर्ाव, 
सातारा व प िे येथे. िाथप्रमक शाळेत प्रशक्षक. 
 

सेवाप्रनवृत्तीनंतर (१९१३) ि न्या ऐप्रतहाप्रसक कार्दपत्रािें संशोधन व संग्रह करून त्याप्रवर्षयीिे 
अनेक लेख यानंी भारत इप्रतहास संशोधक मंडळाच्या प्रनयतकाप्रलकातून व इतर माप्रसकातूंन िप्रसद्ध केले. 
द. ब. पारसनीस याचं्या ‘भारतवर्षग’ व ‘इप्रतहाससंग्रह’ या दोन माप्रसकातूंन ज न्या् ऐरतहारसक् गोष्टी 
(१९००) या सदराखाली त्यािें बरेि लेख र्ोष्टीरूपाने िप्रसद्ध झाले. ‘काव्येप्रतहाससंग्रह’, 
‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ व ‘शालापत्रक’ यातूंनही काही लेख िकाप्रशत. 

 
आिायांनी इ. स. १८६५ ते १८८० पयंतच्या कालातील आत्मिप्ररत्र िकाप्रशत केले आहे (प्रवज्ञाप्रब, 

पृ. ५०, अं. ९). त्यात त्यानंी आपल्या ऐप्रतहाप्रसक कार्दपत्राचं्या संग्राहक वृत्तीिी िोपासना कशी झाली, 
यािा आढावा घेतला असून या अन र्षंर्ाने आपले प्रशक्षि, तत्काप्रलक शकै्षप्रिक वातावरि इत्यादींिे रेखीव 
प्रित्र काढले आहे. 

 
उर्षा टाकळकर, प्रवमल भालेराव 

 
आचायव, बळीराम जनादवन : (ि. ३० प्रडसेंबर, १८८२ – मृ. १७ ि लै, १९५०). अध्यात्मपर प स्तकािें कतदेव. 
वास्तव्य म ंबई येथे. बह िनसमािातील धमगप्रवर्षयक अनास्था पाहून गं्रथप्रनर्ममतीिी िेरिा. महर्षष्
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याज्ञवल्तयाचंी् भरवष्यवाणी् (१९२१) हे याज्ञवल्क्याचं्या संन्यासर्ीतेतील ५ व्या अध्यायातील उपदेशािे 
सप्रवस्तर प्रवविेन करिारे प स्तक, वदेान्तप्रवर्षयक अध्यात्मप्रविारािे स बोध प्रवविेन करिारा मनोप्रवलास 
(१९२३) हा गं्रथ आप्रि याज्ञवल्क्याचं्या श्रीसनं्यास्गीतेचे्साथश व सटीप प्रववरि करिारा गं्रथ (१९२५) ही 
यािंी साप्रहत्यप्रनर्ममती. केळव-ेमाहीम (प्रि. ठािे) येथील सत्प रुर्ष केशवनाथ महाराि यािें छोटेसे 
पारंपप्ररक िप्ररत्रही त्यानंी प्रलप्रहले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
आजगावकर, (महाराष्ट्र-भाषाभूषि) जगन्नाथ रघुनाथ : (ि. १६ ऑर्स्ट, १८७९, वराड, ता. मालवि, 
प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. २७ ऑर्स्ट, १९५५, म ंबई). ‘महाराष्ट्र-कप्रविप्ररत्र’कार. मूळ र्ाव सावतंवाडी 
संस्थानातील आिर्ाव. प्रशक्षि िेमतेम इगं्रिी पाि इयत्तापयंत. िप्ररताथासाठी म ंबई, प िे, कोल्हापूर अशा 
प्रठकािी अनेक िकारच्या नोकऱ्या. काही काळ प ण्याच्या ‘ज्ञानिकाशा’त उपसपंादक. नंतर म ंबईस 
‘इंद्रिकाश’च्या संपादकीय प्रवभार्ात (१९११) नोकरी. ज्ञानाजंन नावाच्या माप्रसकािे िालक. अच्य तराव 
कोल्हटकरािें ‘संदेश’ हे पत्र, तसेि ‘स धाकर’ व ‘रिर्िगना’ या पत्रािें अिकट संपादक म्हिूनही काही 
काळ काम केले. 
 

आिर्ावकरानंी प्रवप ल व प्रवप्रवध िकारिी गं्रथरिना केलेली आहे. कवनक तूहल (१९०१), हे 
काव्य, प्रणयरवकसन व प्रणयानंद ही नाटके (१९१०), रचम कल्या् गोष्टी (१९१३) हे बालसाप्रहत्य, 
नेर्ाळवणशन (१९०६), इसार्नीती (१९११–१२), भरतरू्रचा् वढेा (१९०४, १९१९), भतूरवदे्यचे्चमत्मकार 
(१९१८) ही यातंली काही रिना. गं्रथलेखन हाि त्यािंा व्यवसाय होता. वीरर्वै्सगंीतभजन (१९१०), 
श्रीहररभजनामृत (१९१६), रनत्मयर्ाठ्भजनमाला (१९१९) यासारखी प स्तकेही यानंी तयार केली. परंत  
यािें महत्त्वािे साप्रहत्त्यक कायग म्हििे त्यानंी प्रलप्रहलेली महाराष्र्करवचररत्रमाला. या मालेिा पप्रहला 
खंड िकाप्रशत झाल्यानंतर (१९०८) स मारे ३,००० पृष्ठािें कप्रविप्ररत्रसाप्रहत्य यानंी एकूि अकरा खंडातं 
िप्रसद्ध केले. िप्रसद्ध-अिप्रसद्ध अशा स मारे श-ेसव्वाश ेि न्या मराठी कवींिी िप्ररते्र या मालेतून िकाप्रशत 
झाली आहेत. महाराष्र्सतं्करवरयत्री (१९३९) हे यािें प स्तकही िप्रसद्ध आहे. ही संतिप्ररत्र प्रलप्रहताना 
त्यानंी पप्ररश्रमपूवगक माप्रहती र्ोळा केली व ज्ञानेर्श्र-त कारामासंारख्या िप्रसद्ध संतािंमािेि हरी नारायि, 
नलर्नाथ योर्ी, प्रिदंबरदास रािाराम, रघ पती महािन, र्िपतराव साधू, ठाक रदासबावा, दादा नाईक 
प्रभडे, नर्ािी महाराि, पाडं रंर् दाढी, नाथभ िंर् यासंारख्या सवगस्वी अिप्रसद्ध व उपेप्रक्षत कवींना िकाशात 
आिले. मराठी वाङ मयेप्रतहासाच्या दृष्टीने त्यािें हे कायग महत्त्वािे आहे. त्यािंी िप्ररत्रलेखनामार्ील 
भपू्रमका भाप्रवकािी असल्याम ळे संतिप्ररत्रातील सवग िमत्कारािें विगन त्यानंी श्रदे्धने केलेले प्रदसते. 
िमत्कार ही र्ोष्ट ब प्रद्धिामाण्यवादी अशा प्रिप्रकत्सक वािकानंा िरी अप्रवर्श्सनीय वाटली तरी 
साध संताचं्या प्रठकािी असलेले हे िमत्कार-सामथ्यग डॉ. भाडंारकर, सर ॲम्ब्रोि लीलेनमर् इत्यादी 
प्रवद्वन्मान्य लोकानंी मान्य केले आहे, अशा आशयािे मत आिर्ावकरानंी माडंले आहे. सतंिप्ररत्रकार 
मप्रहपतीनंतर िािीन कवींिी िप्ररते्र एवया ा पप्ररश्रमाने व एवया ा मोठ्या सखं्येने प्रलप्रहिारे लेखक म्हिनू 
आिर्ावकरािें नाव महत्त्वािे आहे. 
 

श.ं र्ो. त ळप ळे, प्रवमल भालेराव 
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संदभव : (१) र् ं. फ. आिर्ावकर, ‘ि. र. आिर्ावकर पप्ररिय’ वीिा, व. १, अं. ५, १९४५, पृ. ५ (२) 
िारुशीला र् प्ते, ‘संतवाङ मयािे रप्रसक संशोधक आिर्ावकर’ (म लाखत), ‘हंस’, मािग १९५४, 
पृ. १०. (३) िभाकर पाध्ये, ‘ि. र. आिर्ावकर’, मनोहर, ऑर्स्ट १९३९, पृ. ५. 

 
आठल्ये, कृष्ट्िाजी नारायि : (ि. ३ िानेवारी, १८५३, टेंभ,ू प्रि. सातारा – मृ. २९ नोव्हेंबर, १९२६, प िे). 
कवी, टीकाकार, भार्षातंरकार, िप्ररत्रकार व संपादक. शालेय प्रशक्षि पािव्या इयते्तपयंत. वप्रडलाचं्या 
साप्रन्नध्यात वैप्रदक वाङ मयािे शास्त्रािें अध्ययनही यानंी केले. सातारा प्रिल्यात पाि वर्षदेव प्रशक्षकािी नोकरी. 
प ढे प्रित्रकलेच्या प्रशक्षिासाठी म बंईस ियाि. प्रित्रकलेिा अभ्यास संपवनू बडोद्यास र्मन. तेथे बडोद्यािे 
प्रदवाि टी. माधवराव यािंा पप्ररिय. प ढे टी. माधवराव याचं्याबरोबर मद्रासला ियाि. मलबार-कोिीन 
येथे त्यािें बंधू राहत म्हिनू त्याचं्याकडे वास्तव्य. तेथे एका कंपनीत भार्षाप्रशक्षक म्हिून नेमिूक. कोिीन 
येथे असताना गीतार्द्यम तताहार नावािे प स्तक प्रलहून त्यानंी आपल्या गं्रथलेखनास िारंभ केला. त्यानंी 
केरळकोरकळ नावािे माप्रसक स रू केले. माप्रसक त्यानंी अप्रतशय लोकप्रिय केले. याम ळे 
‘केरळकोप्रकळकार’ या नावानेि ते प्रवशरे्षत्वाने ओळखले िातात. 
 

केरळकोरकळ (आरंभवर्षग १८८६ – प्रडसेंबर, १९०९ शवेट) हे माप्रसक मलबारमधील कोिीन या 
र्ावी असताना त्यानंी िालप्रवले. सामान्य मराठी वािकानंा प्रवप्रवध प्रवर्षयािंी र्ोडी लाविे, हा या 
माप्रसकािा उदे्दश. प्रनष्ठ र व सडेतोड टीकालेख हे केरळकोरकळिे वैप्रशष्ट्ट्य. ‘कमलबहाद्दरासं शलेापार्ोटे’ 
या सदरातून ते नवप्रशक्या लेखकावंर परखड टीका करीत. पप्रहली िार वर्षदेव कोिीनहून व नंतरिी सोळा 
वर्षदेव म ंबईहून हे माप्रसक िप्रसद्ध झाले. ‘लोकोत्तर िमत्कार’ हे त्यािें सदरही लोकप्रिय झाले. त्याचं्या 
कप्रवताही वैप्रशष्ट्ट्यपूिग होत्या. म लीचा् समाचार (१९३०), सासरची् र्ाठवणी (१९३४), माहेरचे् मूळ 
(१९३०), दारं्त्मयस खाचा् ओनामा, एका् नाटतयाचा् र्िात्तार्, त फान इत्यादी त्याचं्या कप्रवतातंील 
प्रित्रमयता रंिक व आकर्षगक आहे. त्याचं्या कप्रवतेतील या प्रित्रमयतेम ळेि शृरें्री मठाच्या 
श्रीशकंरािायांनी त्यानंा ‘महाराष्ट्रभार्षाप्रित्रमयूर’ ही पदवी प्रदली होती. 

 
त्यानंी छोटी-मोठी स मारे िाळीस प स्तके प्रलप्रहली. त्यातंील बरीिशी आधाप्ररत नकवा स्वैर 

अन वादात्मक आहेत. संस्कृत-इंग्रिीतील काव्ये, नाटके, कादंबऱ्या, तत्त्वज्ञान त्याििमािे फोटोग्राफी, 
मोप्रहनीप्रवद्या, आरोनय, निरबंदी इत्यादी प्रवर्षयही त्यानंी हाताळले आहेत. रृ्गंाररतलकादर्श 
(काप्रलदासाच्या ‘शृरं्ारप्रतलक’ काव्याच्या आधारे, १८८४.), वैराग्यर्तकादर्श (भतृगहरीकृत १८९६), 
आयाबद्ध्श्रीमद्भगवद्गीता (१९०८) हे पद्यात्मक अन वाद. मध यारमनी्स्वप्न (शके्सप्रपयरच्या ‘प्रमडसमर 
नाइटड्रीम’ या नाटकािे रूपातंर, १८८७), फाकडे् तरवारबहाद्दर (सव्हांटीसच्या ‘डॉन प्रक्वकझोट’िे 
संप्रक्षप्त रूपातंर, १९२५), चीनचा् इरतहास (प्रपक्िसग ऑफ िायना ॲण्ड इटस् पीपल, १८९१) या 
प स्तकािंमािेि स्वामी प्रववकेानंदाचं्या ‘कमगयोर्’, ‘राियोर्’, ‘भत्क्तयोर्’ या गं्रथािंी भार्षातंरेही त्यानंी 
केली आहेत. त्यािंी श्वेताबंरा (१९१८) ही स्वतंत्र सामाप्रिक कादंबरी िप्रसद्ध असून, त्याचं्या रनवडक्
लेखाचंा्संग्रहही (१९२६) िप्रसद्ध आहे. आद्य्जगद्ग रू्श्रीमद्र्कंराचायं्याचें् रवस्तृत्चररत्र (१९१०), 
समथांचे् सामथ्यश (१९२५), लोकरहतवादी् याचें् चररत्र (१९२६), रववकेानंद् जीवनकथा (१९२८), 
रामकृष्ण् र्रमहंस (१९२९) हे त्यानंी प्रलप्रहलेले िप्ररत्रगं्रथ. त्यानंी काढलेल्या र् ष्र्ग च्् (१८८०) 
माप्रसकातूनही त्यािें प्रवप्रवध व्यावहाप्ररक प्रवर्षयावंरील सकंीिग लेखन िप्रसद्ध झाले आहे. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, प्रविया डबीर, लता िाधव 
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आठल्ये, जनादवन हणर : (ि. १८२६, प्रशपोशी, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. १३ एप्रिल, १९००, म ंबई). 
वृत्तपत्रकार, म द्रक व िकाशक. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. रत्नाप्रर्रीला इंग्रिी शाळेत काही काळ प्रशक्षक. नंतर 
तेथेि यानंी १८४८ साली ‘िर्त्न्मत्र’ हा छापखाना स रू करून जगथ्न्मत्र हे साप्ताप्रहक १८५३ पासून 
िालप्रवले. 
 

न्यायाथ्धधसेत , भार् १ व २ (१८५५, १८५७), बालवैद्य (मूळ इंग्रिीवरून भार्षातंप्ररत, १८६१), 
बृहत्मसरंहता खंड ३ (वराहप्रमप्रहरकृत संस्कृत गं्रथािे मराठी भार्षातंर, १८७४), र्धदरसरद्ध्रनबंध (संस्कृत 
धातंूवरून मराठी शब्द कसे प्रनमाि झाले ते दशगप्रविारा धात कोश, १८७१) इत्यादी गं्रथ त्यानंी आपल्या 
छापखान्यात छापून िकाप्रशत केले. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, डॉ. राम घोडे 
 
आठल्ये, भैय्यासाहेब : पहा आठल्ये, श्रीकृष्ट्ि णवठ्ठल 
 
आठल्ये, णवष्ट्िु वासुदेव : (ि. २१ एप्रिल, १८८५, रत्नाप्रर्री – मृ. २८ ऑर्स्ट, १९५९). प्रवप्रवध 
घराण्याचं्या इप्रतहासािे लेखक म्हिनू म ख्यत्व ेिप्रसद्ध. आठल्ये्घराण्याचा्इरतहास, िथम खंड (साधन 
प्रवभार्, १९३९), प्रद्वतीय खंड (वृत्तान्त प्रवभार् – पूवाधग-उत्तराधग १९४८), कऱ्हाडे् ब्रा्हणाचंा् इरतहास 
(१९४७), प्रबोध, स धाकर (भार्षातंर, प्रववरिासह १९६३), श्रीमद्भगवद्गीतेतील् रसद्धी (िबधं, १९५३) 
इत्यादी प स्तके यानंी प्रलप्रहली. आठल्ये्घराण्याचा् इरतहास या गं्रथाच्या प्रनप्रमत्ताने त्यानंी महाराष्ट्राच्या 
सामाप्रिक, आर्मथक, धार्ममक वर्ैरे शास्त्राचं्या िामाप्रिक अभ्यासास उपय क्त अशी साधने उपलब्ध करून 
प्रदली आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, डॉ. राम घोडे 
 
आठल्ये, श्रीकृष्ट्ि णवठ्ठल ऊर्व  भय्यासाहेब : (ि. १९७२ प्रशपोशी, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. २४ िानेवारी, 
१८४०, प्रशपोशी). (इप्रतहास-समीक्षक व संशोधक-लेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि प्रशपोशी येथे व नंतरिे प्रशक्षि 
प िे व इंदूर येथे. अलाहाबाद प्रवद्यापीठािे बी. ए. (१८९४). श्रीमंत होळकर यािें प्रदवाि म्हिून काही काळ 
नोकरी. 
 

यािंी स्वतंत्र गं्रथरिना नाही. पि हे ि न्या प्रपढीतील मराठ्याचं्या इप्रतहासािे नामापं्रकत 
प्रिप्रकत्सक, इप्रतहास-समीक्षक होते. ऐप्रतहाप्रसक प्रवप्रवध वादग्रस्त िश्नावंर यानंी सूक्ष्म, मार्ममक, 
प्रवविेनात्मक लेख प्रलप्रहले. यािें काही लेख कोल्हापूरच्या ‘गं्रथमाला’ माप्रसकात व १९०० सालापासून 
‘केसरी’ साप्ताप्रहकात िप्रसद्ध. त्याचं्या काही लेखािंी नाव े प ढीलिमािे :– र्हाजीचे् र्ाळण्यातील्नावं्
र्ाहू् होते, आरदकवी् म क ं दराज् याचंा् एक् योगर्र् गं्रथ, साध वयश् त काराम् याचंा् समारध् कालरनणशय, 
म त्मसद्दी् नाना् फडणवीस, जंरजऱ्यावरील् मराठ्ाचंी् मोहीम् व् ब्रह्मेंद्रस्वामींची् योग्यता, राजवाडे् व्
रचमणाजी्दामोदर, रम.्सककडे्व्र्ारसनीस्यानंी्केलेला्बाजीराव्रे्र्व्ेयाजंवरील्रमथ्यारोर्, संताजी्
घोरर्डे् कधी् मारला् गेला?, भानू् रवरूद्ध् र्ागंारकर इत्यादी. ऐप्रतहाप्रसक संशोधनाच्या के्षत्रात काही 
वादग्रस्त म द्द्ाचं्या संबधंात यािंा इप्रतहासािायग रािवाडे याचं्याशी तीव्र मतभेद होता. तो त्यानंी अनेक 
लेखातूंन साधार स्पष्ट केला आहे. 
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र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार 
 
आठवले, नरहर लक्ष्मि ऊर्व  नाना : (ि. १८९६, प िे – मृ. १९३८). शकै्षप्रिक मानसशास्त्र या प्रवर्षयािे 
लेखक. राष्ट्रीय प्रशक्षि िळवळीतील एक प्रविारवतं. िन्म प ण्यात. बालपि काठेवाडात मावी येथे. प्रशक्षि 
र् िरातेत. त्याम ळे र् िराती भार्षा व साप्रहत्य यािंा उत्तम पप्ररिय. प ण्याच्या फनय गसन कॉलेिातून बी. ए. 
१९१७ मध्ये िाप्रलयनवाला बारे्च्या हत्याकाडंािी हकीकत ऐकून त्यानंी आिन्म ब्रह्मिारी राहून देशसेवा 
करण्यािी िप्रतज्ञा केली. सवग आय ष्ट्य व्रतस्थ वृत्तीने प्रशक्षिके्षत्राला वाप्रहले. िथम बारामतीला प्रशक्षक. 
१९२० मध्ये िो. अण्िासाहेब प्रविापूरकर याचं्या नवीन समथग प्रवद्यालयात व प ढे वधा येथे मप्रहला आश्रमात 
दाखल. वधा येथील या मप्रहलाश्रमािे कालातंराने संिालक. 
 

त्यािें पप्रहले प स्तक रब्ररटर्् राज्यव्यवस्थेचा् इरतहास (१९२१), आत्ममहत्मया् :् त्मयाचंा् प्रसार्
प्ररतकार (१९३३), हा त्यािंा छोटेखानी प्रनबंध. द वशतशनी् म लाचंी् स धारणा (१९३३) आप्रि बालकाचंा्
मनोरवकास (१९३९) ही केवळ शकै्षप्रिक मानसशास्त्राच्या दृप्रष्टकोनातून प्रलप्रहलेली त्यािंी दोन प स्तके, 
प्रवशरे्ष महत्त्वािी आहेत. द वशतशनी्म लाचंी्स धारणा हे या प्रवर्षयावरील मराठीतील बह धा पप्रहलेि प स्तक 
असाव.े म लाचं्या द वगतगनािी मानसशास्त्रीय व समािशास्त्रीय मीमासंा त्यात केली असून, म ले स धारण्यािी 
प्रदशा व उपाय स िप्रवले आहेत. या गं्रथाच्या उपसंहरािे िकरि िा. वा. रा. कोलटकर यानंी प्रलप्रहले आहे. 
व्यास् रवद्याश्रम् अथात् रवद्याथ्यांचे् साम्राज्य (१९३८) ही त्यािंी प्रवद्याथ्यांच्या िीवनालाि संपूिगपिे 
वाप्रहलेली पप्रहलीि कादंबरी होय. याप्रशवाय डॉतटर्र्रचं्चद्र ही राबटग ल ई स्टीव्हन्सन याचं्या ‘डॉ. िेप्रकल ्
ॲण्ड प्रम. हाइड’ या स िप्रसद्ध नवलकथेिे रूपातंर असलेली कादंबरी व कॅक्स्टनकृत ‘रेनॉल्ड व फॉक्स’ या 
र्ोष्टीच्या आधारे प्रलप्रहलेले राणा्कोल्हा (१९३१) ही त्यािंी अन्य प स्तके. 
 

र्. प्रव. अकोलकर, के. ए. पोतदार 
 
आठवले, पाववतीबाई : (ि. १८७०, देवरुख, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. १० ऑर्स्ट, १९५५). बाळकृष्ट्ि िोशी 
यािंी कन्या. आनंदीबाई कवदेव याचं्या धाकट्या भप्रर्नी. पंधराव्या वर्षी वैधव्य. अण्िा व आनंदीबाई कवदेव 
याचं्या ियत्नाने प ण्यास रेननर् कॉलेििे प्रशक्षि व प्रवधवा प नरुज्जीवनाच्या कायात सहभार्. अमेप्ररकेिा 
िवास. अमेप्ररकेत हलकी सलकी कामेही केली. नहर्ण्याच्या अनाथबाप्रलकाश्रमाच्या आिन्मसेप्रवका व 
ििाप्ररका. आश्रमासाठी वर्गिी र्ोळा करण्यासाठी नहद स्थानभर िवास. वॉनशनटन (अमेप्ररका) येथे १९१९ 
साली झालेल्या आंतर-आंतरराष्ट्रीय मिूर पप्ररर्षदेत नहदी स्त्री मि राचं्या िप्रतप्रनधी म्हिून उपत्स्थती. 
प्रवधवलेा सक्तीने देण्यात येिारी सनं्यास दीक्षा (केशवपन इ.) त्यानंी प ढे नाकारली. 
 

माझी् कहाणी (१९२८) हे पावगतीबाईंनी प्रलप्रहलेले आत्मिप्ररत्र असून वैधव्य, केशवपन, नहद -
प्रववाहपद्धती, क ं ट ंबपद्धती, स्त्री स्वातंत्र्य व प्रस्त्रयाचं्या संस्था यासबंंधातील आपले प्रविार त्यानंी त्यात 
माडंले आहेत. स्त्रीिीवनातील व्याधींना वािा फोडिाऱ्या एक महत्त्वाच्या लेप्रखका. 
 

कृष्ट्िाबाई मोटे, स र्षमा नर्सदेवकर, नीप्रलमा र् ंडी 
 
संदभव : ‘माझी कहािी’- िस्तावनालेखक. िो. धोंडो केशव कवदेव, िका. र्ो. म. प्रिपळूिकर, नहर्िे, १९२८. 
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आतार, णशकंदरलाल : (ि. १२ ऑर्स्ट, १८९३ – मृ. १९४२). अन वादक व लेखक. व्यवसायाने िाथप्रमक 
प्रशक्षक. सातारा प्रिल्यात अनेक शाळातूंन अध्यापन. अमेररकेच्या् व्यवसायोन्नतीचा्इरतहास (१९१६) हा 
िर्न्नाथ खन्ना याचं्या नहदी प स्तकािा अन वाद. नव्य्रवज्ञान्अथवा्आध रनक्र्ास्त्रीय्जगत् (१९१९) हा 
िा. िारुिदं्र भट्टािायग याचं्या बंर्ाली प स्तकािा अन वाद. माझा्आरिकेचा् प्रवास्अथवा्आरिकेतील्
कारफराचंा् देर् (१९२३) हा प्यारीमोहन सेनर् प्त याचं्या ‘िवासी’ माप्रसकातील बंर्ाली लेखमालेिा 
अन वाद, ही यािंी िकाप्रशत प स्तके. १९२१ साली बडोदे येथे भरलेल्या महाराष्ट्र साप्रहत्य संमेलनात त्यानंी 
‘म सलमान आप्रि मराठी भार्षा’ हा प्रनबधं वािून म सलमान समािाने मराठी भारे्षकडे द लगक्ष न करता 
म सलमान धमािायग, बादशहा, साप्रहत्य सेवक, शास्त्रशोध व प ढारी यािंी िप्ररते्र मराठीत प्रलहून मराठी 
साप्रहत्यािे संवधगन केले पाप्रहिे. अशी महत्त्वािी सूिना केली होती. म सलमान धमगप्रवर्षयक वाङ मयािंी 
मराठी वािकाला पप्ररिय करून देण्याच्या उदे्दशाने त्यानंी क राण् र्ररचय् अथवा् क राणाचें् धार्षमक, 
ऐरतहारसक्आरण्सामारजक्स्वरूर् (१९२३) या नावािे एक छोटे प स्तक िप्रसद्ध केले. अली खप्रलफािें 
प त्र व महंमद पैर्ंबरािे नातू हसन-ह सेन यानंी करवलाच्या रिके्षत्रावर म राप्रवयाशी िंर् करून धाराप्रतथी 
देह ठेवला, या िसंर्ािे प्रित्राकर्षगक व हृदयंर्म विगन करिाऱ्या ररवायतींिा संग्रह भारत इप्रतहास 
संशोधक मंडळाच्या तै्रमाप्रसकातून िप्रसद्ध करून म सलमानािें खास िातीय पद्यवाङ मय त्यानंी िकाशात 
आिले. सारं्ली-सातारा भार्ातील मराठ्याचं्या इप्रतहासाला उपय क्त अशी बरीि माप्रहतीही र्ोळा करून 
प्रटपिे व छोटे प्रनबधं ते वळेोवळेी िप्रसद्ध करीत. म सलमान समाि व मराठी समाि यामंध्ये द वा प्रनमाि 
करू इत्च्छिारा एक महत्त्वािा लेखक. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, डॉ. राम घोडे 
 
आते्र, णत्रबंक नारायि : (ि. ५ सप्टेंबर, १८७२, संर्मनेर प्रिल्हा नर्र – मृ. फेब्र वारी, १९३३, अमरावती). 
ग्रामव्यवस्था व र् न्हेर्ार िमात या प्रवर्षयािें तज्ञ लेखक. म ंबई प्रवद्यापीठािे बी. ए., एल् एल्. बी. म बंई 
सरकारच्या महसूल खात्यात नोकरी. 
 

आते्र हे समािशास्त्र प्रवर्षयािे िारं्लेि िािकार होते. ग न्हेगार् जाती (१९११) व गावगाडा 
(१९१५) ही यािंी दोन उल्लखेनीय प स्तके. ग न्हेगार्जाती हे यािें प स्तक एफ्. केनेडी याचं्या ‘प्रिप्रमनल 
क्लॉसेस इन् द बॉम्बे िेप्रसडेन्सी’ या प स्तकावर आधाप्ररत असून त्यात विंारी, कैकाडी, मारं्र्ारोडी, 
रामोशी इत्यादी र् न्हेर्ार समिलेल्या िमातींप्रवर्षयीिी माप्रहती आहे. या िमातींिी भार्षा, िालीरीती, र् न्हे 
करण्याच्या पद्धती, वरे्ष, संकेत इत्यादींप्रवर्षयीिी माप्रहतीही आते्र यानंी प्रदलेली आहे. आते्र यािंा 
नोकरीप्रनप्रमत्त खेड्ापाड्ातंील अठरापर्ड िातींच्या व धंद्याचं्या लोकाशंी प्रनकटिा संबधं येत असे. या 
संबंधामं ळे व त्याचं्याप्रवर्षयी वाटिाऱ्या प्रिव्हाळ्याम ळे त्यानंी ग्रामव्यवस्थेिे िे अवलोकन केले त्यातून 
गावगाडा या प स्तकािा िन्म झाला. मराठीतील या िकारिे हे अप्रतशय महत्त्वािे प स्तक मानले िाते. या 
प स्तकातून ग्रामव्यवस्थेिे व खेड्ापाड्ातंील विगव्यवस्थेिे पूवीिे व प्रवद्यमान स्वरूप यािें त लनात्मक 
दशगन त्यानंी घडप्रवले आहे. याप्रशवाय सततीचे् रर्क्षण (१९०८) हा ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’तून िप्रसद्ध 
झालेला त्यािंा प्रनबंधही उल्लेखनीय आहे. परंत  आते्र म ख्यतः ओळखले िातात, ते त्याचं्या गावगाडा या 
प स्तकाने. मराठी ग्रामसंस्कृतीिा प्रवप्रवधारं्ी पप्ररिय करून देण्याच्या दृष्टीने मराठीतील हे एक 
अनन्यसाधारि प स्तक र्िले िाते. आिही यािे महत्त्व कमी झालेले नाही. 

 
उर्षा टाकळकर, डॉ. राम घोडे 
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॰ आधुणनक : पहा भवाळकर, नीलकंठ बळवंत 
 
॰ आनंद घनराम : पहा कुलकिी, रामचंद्र णवनायक 
 
॰ आपटे गुरुजी : पहा आपटे, पाडुंरंग श्रीधर 
 
आपटे, गोकवद णवनायक : (ि. १८६९, - मृ. १९२५, केरी-र्ोवा). प्रवप्रवध ब्राह्मि घराण्यािंा इप्रतहास 
प्रलप्रहिारे व के्षत्रविगनपर प स्तकािें लेखक. प्रवद्यालयीन प्रशक्षि प्रमळाले नाही. तथाप्रप, सावगिप्रनक 
कायाच्या आवडीतून इप्रतहास संशोधनास व लेखनास यानंी स रुवात केली. 
 

न्यायाचा्मासला (१९०२) हे त्यािें प स्तक म्हििे धमग, नीती, मद्यपानप्रनरे्षध इत्यादी प्रवर्षयावंरील 
त्यािंी व्याख्याने आके्षपाहग ठरवनू सरकारने त्याचं्यावर १८९६ साली िो खटला भरला त्या खटल्यािी 
हकीकत होय. या खटल्यात त्यानंा दोन वर्षांिी प्रशक्षा झाली. त रंुर्ातून स टल्यावर ते वाई येथे राहू लार्ले. 
तेथे ते पंप्रडत भाऊशास्त्री लेले याचं्या ‘धमग’ या प्रनयतकाप्रलकािा ििार करीत. ‘ब्राह्मि घराण्यािा सप्रवस्तर 
व साधार इप्रतहास’ प्रलप्रहण्यािा पप्रहला ियत्न आपटे यानंी १९१४ च्या स मारास केला. ‘आपटे’, ‘बवदेव’, 
‘पटवधगन’ व ‘र्ोखले’ घराण्यािें यानंी प्रलप्रहलेले इप्रतहास ही त्यांिी महत्त्वािी कामप्रर्री. महाराष्ट्राच्या 
रािकीय व सामाप्रिक इप्रतहासाच्या दृष्टीने महत्त्वािे ठरिारे क लवृतान्त व घराण्यािें इप्रतहास 
प्रलप्रहण्यािी स्फूती अनेकानंा देण्यािे श्रेय आपटे याचं्याकडे िाते. त्यानंी स्वतः आर्टे्घराण्याचा्इरतहास 
(शके १८३६), बवे्घराण्याचा्इरतहास (शके १८३८), संस्थारनक्र्टवधशन्घराण्याचा्इरतहास (१९१९), 
गोखले् घराण्याचा् इरतहास (१९०२), हे प्रलप्रहले. रनमशळ् के्षत्रवणशन् व् स्थानवणशन (१९००), श्रीके्षत्र्
वाईवणशन (१९११). ही त्यािंी के्षत्रविगनात्मक प स्तकेही माप्रहतीपूिग आहेत. 
 

वाङ मय : (१) प्रनमगळ के्षत्रविगन व स्थानविगन; १९००. (२) श्रीके्षत्र वाईविगन; १९११. (३) आपटे 
घराण्यािा इप्रतहास; १९१४. (४) बवदेव घराण्यािा इप्रतहास; १९१६. (५) संस्थाप्रनक पटवधगन घराण्यािा 
इप्रतहास; १९१९. (६) सवग नहद स्थानातील र्ोखले व र्ोखले रास्ते घराण्यािा इप्रतहास; १९१२. (७) 
र्ोनवद प्रवनायक आपटे यािंा खटला उफग  न्यायािा मासला; १९०२. 

 
मंप्रिरी बेडेकर, मीनल प्रनसळ, लता िाधव 

 
आपटे, गोकवद सदाणशव : (ि. २६ ि लै, १८७०, सातारा – मृ. २९ नोव्हेंबर, १९३६, उजै्जन). 
ज्योप्रतर्गप्रितज्ञ. एम्. ए., बी. एस् सी. उजै्जनच्या माधव कॉलेिात िाध्यापक व नंतर िािायग. 
सेवाप्रनवृत्तीनंतर उजै्जनला वधेशाळेिे स पनरटेंडेंट. १८३७ च्या उजै्जन येथे भरलेल्या ज्योप्रतर्षसंमेलनाकडून 
‘र्िकिूडामप्रि’ ही पदवी. वल्गना् रववचेन्अथवा्चहाकाव्य (१९१९) नावािे प स्तक यानंी १९१९ मध्ये 
प्रलप्रहले. 
 

यानंी र्ंचागं्सचतामरण (१९३३) व सवानंद्लाघव (१९३६) असे गं्रथ प्रलप्रहले आहेत. पप्रहला गं्रथ 
हा एक सूक्ष्म सारिी-गं्रथ असून त्यािवरून एक वर्षािे पंिारं् ७० ते ७५ तासातं तयार करता येते. याि 
स मारास त्यािा रध्इरनरर्अल््र्ॉइटं्ऑफ्अवर्झोरडयाक् हा इंग्रिी गं्रथही िप्रसद्ध झाला. त्यानंी पंिारं् 
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तातडीने तयार करण्यास महत्त्वाच्या ठराव्या अशा र्ंचागंसचतामरण व ग्रहसचतामरण या दोन सारण्या तयार 
केल्या. 

 
र्ं. दे खानोलकर, डॉ. राम घोडे, लता िाधव 

 
आपटे, कचतामि मोरेिर : (अंदािे, इ. स. १८८० ते १९२०). कादंबरीकार. वडील मोरेर्श्र ऊफग  
मोरशास्त्री हे वैप्रदक असले तरी व्यवसायाने वैद्य होते. नितामिरावानंा प्रवशरे्ष प्रशक्षि प्रमळाले नाही. तथाप्रप 
त्यानंी स्वकष्टाने ज्ञानािगन केले. रप्रिस्रशेन खात्यात प्रशपाई म्हिनू नोकरीस आरंभ केला आप्रि प ढे ते 
इन्स्पेक्टरच्या पदापयंत पोहोिले. नोकरीच्या काळात त्यािें लेखन-वािन स रू असे. 
 

याचं्या र् तळाबाई (१८८९) व र्ामभट्ट्आरण्त्मयाचा्रर्ष्य्बटो, भार् १, २, ३ (१८९३) या दोन 
कादंबऱ्या प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत. र् तळाबाई या कादंबरीतून, ि न्या बखरी, इप्रतहास इत्यादींच्या आधारे 
स्वधमगरक्षि व स्वराज्य-स्थापन करिाऱ्या छत्रपती प्रशवािी महारािाचं्या तप्रद्वर्षयक धडपडीिे प्रित्रि 
आढळते. श्यामभट्ट्आरण्त्मयाचा् रर्ष्य्बटो ही त्यािंी कादंबरी म्हििे सव्हांप्रटस या स्पपॅ्रनश लेखकाच्या 
स िप्रसद्ध ‘डॉन प्रक्वक्झोट’ च्या धतीवर पि स्वतंत्रपिे प्रलप्रहलेली कृती होय. फलज्योप्रतर्षप्रवर्षयक समािािे 
वडे घालप्रविे, हा या कृतीच्या प्रनर्ममतीमार्ील हेतू. सरळ, रंिक शलैी व प्रनरार्स प्रवनोद याचं्या आधारे 
प्रलप्रहलेली त्यािंी ही कृती उल्लेखनीय आहे. याप्रशवाय स रमत्र (१८८७) हे अलेक्झाडंर ड्ूमासच्या ‘कॅप्टन 
पॉल’ च्या आधारे प्रलप्रहलेले नाटक. सत्मयासत्मयरवचार (१८९३), उत्तम्र्तेकरी (१९१४) ही यािंी अन्य 
प स्तकेही िप्रसद्ध आहेत. 

 
सौ. क ं दा केळाप रे, लता िाधव 

 
आपटे, दत्ताते्रय अनंत :॰ अनंतराय : (ि. १८७५, वडनेर भोलिी, प्रि. ब लढािा – मृ. ११ िून, १९२९, 
प िे). ि न्या वळिािे तथाप्रप आध प्रनक कप्रवतेबद्दल आस्था बाळर्िारे कवी व काव्यरप्रसक मूळ र्ाव ि न्नर. 
स्कूल-फायनलपयंत प्रशकल्यानंतर खेड (ि न्नर) येथे बारा वर्षदेव प्रशक्षक. या काळात खेड येथील सत्प रुर्ष 
िंप्रडराम महाराि यािें पद्यबद्ध िप्ररत्र प्रलहून त्यानंी ते िप्रसद्ध केले (१८९९). अनंततनय यािंी िारंभीिी 
बरीिशी कप्रवता काव्यरत्मनावलीतून व १९२० नंतरिी िाम ख्याने रचत्रमयजगतमधून िप्रसद्ध झाली आहे. 
 

१९२० साली प िे म क्कामी कवी व काव्यरप्रसक यांच्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘श्री महाराष्ट्र 
शारदामंप्रदरा’िे ते िम ख आधारस्तंभ होते. या संस्थेच्या वतीने नवीन कप्रवतेप्रवर्षयी समािात आवड उत्पन्न 
करिे, कवींच्या काव्यकृती िकाप्रशत करिे, कवींिी िप्ररत्रप्रवर्षयक माप्रहती प्रमळवनू ती िप्रसद्ध करिे, 
काव्यगं्रथािंा संग्रह करिे, कप्रवसंमेलने भरप्रविे, काव्यप्रवर्षयक ििा घडवनू आििे, असे प्रवप्रवध उपिम 
अनंततनय यानंी केले. ना. म. प्रभडे यानंी तयार केलेल्या ‘काव्यििा’ (१९२५) या गं्रथाच्या सपंादनातही 
त्यािंा महत्त्वािा वाटा होता. प्रवनायकाचं्या कप्रवतािें सपंादनही यानंी केले आहे (१९२४). त्यानंी काही 
संस्कृत काव्यािंा र्द्य-पद्य अन वाद केला असून, काही काव्यगं्रथ संपाप्रदत केले आहेत. त्यािंी स्वतःिी 
काव्यरिना हृदयतरंग (तीन भार्, अन िमे १९१५, १९२०, १९२६) या नावाने िप्रसद्ध आहे. त्यािंा र् ण्याची्
र्वशती (पोवाडा – १९२०) िप्रसद्ध आहे. याप्रशवाय रतलकरवजय (पूवाधग, १९२८) हे लो. प्रटळकािें ओवीबद्ध 
िप्ररत्र व झोर्ाळयावरची् गीता (१९१७) या रिनाही उल्लेखनीय आहेत. र्ारदा-दूरतका (१९१३) हे 
‘मेघदूता’िी कल्पना घेऊन प्रलप्रहलेले काहीसे प्रवनोदी असे काव्य असून अवािीन कवींवरील टीका त्यात 
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आढळते. आपल्यावरील टीकेला उत्तर देण्यासाठी या काव्यािा उत्तराधग त्यानंी प्रलप्रहला (१९१४). संगीत्
कालींदी (१८९७) हे शके्सप्रपयरच्या ‘टू िंटलमन ऑफ व्हेरोना’ वरून रिलेले नाटक व सनातन्धमाचे्
स्वरूर् (१९०४), प्राकृत्करवचररत्र भार् १ व २ (िािीन मराठी कवींिी िप्ररते्र, १९०६, १९०७) हे त्यािें 
र्द्यलेखनही िप्रसद्ध आहे. 

 
डॉ. आपटे यानंी खालील िकारिे अन्य काही गं्रथकायगही केले आहे. (१) ऋत संहारकाव्य्आरण्

महाराष्रतात्मर्यश (१९०१), (२) महाराष्र्भगवद्गीता–भाषातंर (१९१४), (३) श्री्एकनाथ्महाराज्याचं्या्
अभगंाचंी्गाथा (१९३०) (सशंोधक : द. अ. आपटे) 

 
रा. श्री. िोर्, डॉ. राम घोडे, डॉ. नीप्रलमा र् ंडी 

 
संदभव : मराठी साप्रहत्य समालोिन – प्रव. सी. सरवटे 
 
आपटे, दत्ताते्रय णवष्ट्िु : (ि. १३ मािग, १८८१, हनर्डंी-कनाटक – मृ. २७ ऑक्टोबर, १९४३, प िे). 
पत्रकार, इप्रतहास संशोधक, ज्योप्रतर्गप्रितज्ञ, ित रस्त्र कायगकतदेव, प्रवप्रवध भार्षािें िािकार. शालेय प्रशक्षि 
हनर्ंडी तेरदाळ व िमखंडी येथे. उच्च प्रशक्षि कोल्हापूर येथील रािाराम कॉलेि व प ण्याच्या फनय गसन 
कॉलेिमध्ये. र्प्रित हा त्यािंा प्रवशरे्ष आवडीिा प्रवर्षय. यवतमाळ येथील ‘प्रवद्यार्हृ’ या राष्ट्रीय शाळेत 
त्यानंी बाबासाहेब परािंपे याचं्या िेरिेने अध्यापक म्हिून काम केले. यवतमाळ येथे ते ‘हरीप्रकशोर’ या 
साप्ताप्रहकािे १९०९ पयंत सपंादक होते. म ंबईच्या ‘राष्ट्रमत’िेही अल्पकाळ संपादक होते (१९०९); १९११ 
मध्ये र्ोव्यात ििासत्ताकािी घोर्षिा झाल्यानंतर र्ोव्यात मराठी शाळा काढण्यात त्यानंी केरीिे (र्ोव)े 
दादा वैद्य यानंा साय केले. इप्रतहासािायग रािवाडे र्ोमातंकात संशोधन करण्यासाठी आले असताना 
दत्तोपंत आपटे यानंा इप्रतहास-संशोधनािी दीक्षा प्रमळाली. त्यासाठी त्यानंी पोत गर्ीि व पारशी भार्षािंा 
अभ्यास केला; व मोडी वािनािा सराव केला. १९१५ मध्ये र्ोव ेसोडल्यावर प ण्यास ‘प्रित्रमयिर्त्’िे ते 
काही काळ संपादक होते. सप्रिय रािकारिातून प्रनवतृ्त झाल्यानंतर त्यानंी आपले लक्ष इप्रतहास व र्प्रित 
या प्रवर्षयावंर कें प्रद्रत केले. 
 

दोस्ताचंी्श्रीरंगर्ट्टणवर्मोरहम (१९११), महाराष्र्इरतहास्मंरजरी (१९२३), म धोळ्संस्थानच्या्
घोरर्डे्घराण्याचा्इरतहास (१९३४) हे त्यािें संपूिग गं्रथ. त्यात संशोधनपद्धती व इप्रतहास लेखन यािंा 
स रेख समन्वय प्रदसून येतो. लोकमान्याचें्स्मरण हा व इतर अनेक त्यािें लेख प्रित्रमयिर्तमधून िप्रसद्ध 
झाले. रर्वकालीन्र्त्रसंग्रह भार् १ व २ (१९२९), रर्वाजी् रनबधंावली भार् १ व २ (१९२९), इंथ्ग्लर््
रेकॉडशस्ऑन्रर्वाजी हे साधन गं्रथ (१९३१) त्यानंी न. नि. केळकर याचं्याबरोबर संपाप्रदत केले. स. म. 
प्रदवकेर संपाप्रदत श्री् रर्वभारत (१९२७) या गं्रथाला त्यानंी २०० पानािंी िदीघग िस्तावना प्रलप्रहली. 
त्यानंीि संपाप्रदत केलेल्या ‘प्रशविप्ररत्रिदीप’ व (१९२५) या गं्रथात ‘प्रशवािी महारािािंी खरी िन्मप्रतथी’ 
हा लेख प्रलहून प्रशविन्मप्रतथी २१·१५५१, फाल्र् न वद्य हीि असल्यािे र्प्रिताने प्रसद्ध केले. ‘थोरल्या 
बािीरावाच्या ध्येयािी मीमासंा’ हा लेख त्यानंी तत्कालीन पते्र अभ्यासून प्रलप्रहला. टॉयन्बी याच्या ‘स्टडी 
ऑफ प्रहस्टरी’ या दोन खंडािंी ओळख त्यानंी साराशंरूपाने मराठी वािकास करून प्रदली. महाराष्राचा्
र्त्ररूर््इरतहास हा गं्रथ रा. प्रव. ओत रकराचं्या सहकायाने प्रसद्ध केला (१९४१). माधवराव पेशव,े नाना 
फडिीस, महादिी नशदे यािें कतृगत्व आप्रि प्रशवािी, बािीराव या व्यत्क्तरेखा हे त्यािें आवडीिे प्रवर्षय. 
क लवृत्तातंास िोडलेल्या त्याचं्या िस्तावना समािशास्त्रदृष्ट्ट्या मोलाच्या आहेत. दत्तोपंत आपटे लेखसगं्रह 
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(१९४५ िप्रसद्ध) यात त्यािें इप्रतहास, रािकारि, समािकारि, ज्योप्रतर्ष इत्यादी प्रवर्षयावंरिे लेख 
संकप्रलत केले आहेत. प्रशवािीच्या सारं्ण्यावरून र्िेश दैवज्ञाने पंिारं् श द्ध्यथग प्रलप्रहलेला ‘करिकौस्त भ’ 
दत्तोपंतानंी सटीक िकाप्रशत केला (१९२७). ‘लीलावती’िी अस्सल ित प्रमळवनू तीतील द बोध स्थळािें 
स्पष्टीकरि संशोधनपर लेख प्रलहून भारतीय ज्योप्रतर्षप्रवर्षयक संशोधनपर लेख प्रलहून भारतीय 
ज्योप्रतर्षशास्त्र कसे स्वयंभ ू होते ते त्यानंी सिमाि प्रसद्ध केले. लो. प्रटळकािें नव े पिंारं् तयार करण्यात 
त्यािंा सहभार् होता. 

 
िभा प रोप्रहत, स. मा. र्र्देव 

 
अन्य गं्रथसंपदा : (१) ऐरतहारसक्दंतकथा्व्गोष्टी, भाग्१्व्२– १९३६, १९४२. (२) संर्ोधकाची््ोटी्
जंत्री– १९२१. (३) गोलाध्याय्रू्वाधश्व्उत्तराधश (संपाप्रदत). (४) गृहगरणत्भाग्१्व्२्१९३९, १९४१. 
(५) चदं्रचूडदप्तर्– कथा्र्रहली्गंगोबा्तात्मयाची्काररकदश– १९२०. (६) बीजगरणत – १९३०. (७) 
मराठ्ाचं्या् इरतहासाचे् सारहत्मय (शिेवलकर, सरदेसाई, वाकसकर प्रमळून संपाप्रदत). (८) 
लीलावतीतील्साथशवचेे (सपंा.) द . आ. १९४१. (९) स वचनारन– संपा. १९३३. 
 
आपटे, दाजी नागेश : (ि. १ एप्रिल, १८८९ – मृ. १८ प्रडसेंबर, १९५६, बडोदे). साप्रहत्यशास्त्र, नीप्रतशास्त्र 
व संस्कृती या प्रवर्षयािें लेखक. मूळर्ाव मालवे, (प्रि. रत्नाप्रर्री). प्रशक्षि प िे येथे. फनय गसन कॉलेि 
मधून बी. ए. उत्तीिग. बॅ. सावरकरािें सहाध्यायी. अलाहाबाद प्रवद्यापीठािी एल् एल.् बी. पदवी. बडोदे येथे 
वप्रकलािा व्यवसाय. 
 

सावरकराचं्या िेरिेने यानंी म रारबाजीचा्र्ोवाडा (१९०६) प्रलप्रहला. यािंा ‘नरकातील दरबार’ 
हा औपरोप्रधक लेख भालाकार भोपटकरानंी आपल्या ‘भाला’ या साप्ताप्रहकात िप्रसद्ध केला होता व 
त्याबद्दल रािद्रोहाच्या आरोपाखाली भोपटकरानंा सहा मप्रहन्यािंी प्रशक्षा भोर्ावी लार्ली होती. (पहा, 
आपटेकृत ‘आत्मवृत्त’, पृ. ७०-७१) आपटे यानंा साप्रहत्यशास्त्र, ज्योप्रतर्गप्रित, िाप्रिन इप्रतहास, 
वदेकालप्रनिगय पािात्त्य तत्त्वज्ञान, िर्ातील प्रवप्रवध धमग इत्यादी प्रवर्षयािंी र्ोडी असल्याने त्यािें वािन-
लेखनही यािसंबधंी असे. स धारणा् व् प्रगती (१९१८) हा यािंा गं्रथ म्हििे िे. बी. िोप्रझअर याच्या 
‘प्रसत्व्हलायझेशन अँड िोगे्रस’ या गं्रथािा सारात्मक अन वाद होय. या व्यप्रतप्ररक्त सहदी-स मेरी्संस्कृती 
(१९२८), नीतीर्ास्त्रप्रबोध (१९३३), सयाजीराव् गायकवाड् ह्ाचें् चररत्र (१९३६), आत्ममवृत्त (१९५६) 
इत्यादी त्यािें लहान-मोठे पंधरा गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. याचं्या लेखािें व भार्षिािें इंद्रधन ष्य (१९२९) व 
सारहत्मयप्रकार् (१९४१) हे दोन संग्रह िकाप्रशत झाले आहेत. सहदी-स मेरी् संस्कृती हा लहानसा गं्रथ 
म्हििे नहदी व स मेरी संस्कृतीच्या आद्य स्थलकालािे प्रवविेन करिारा संशोधनात्मक िबंध असून त्या 
दोन्ही ससं्कृती म ळात उत्तरध्र विदेशीय एकाि संस्कृतीच्या शाखा होत, हा प्रविार यातून माडंला आहे. 
‘नीतीशास्त्रिबोध’ हा नीप्रतशास्त्रािा इप्रतहास कथन करिारा, प्रवप्रशष्ट स्वरूपािा, पप्रहला मराठी गं्रथ होय. 
बडोद्यािे महाराि सयािीराव र्ायकवाड (प्रतसरे) याचं्या १,३०० पृष्ठाचं्या प्रत्रखंडात्मक िप्ररत्रगं्रथात, 
महारािाचं्या १९३५ पयंतच्या िीवनािा व कारभारािा वृत्तान्त आढळतो. आपटे याचं्या ‘आत्मवृत्ता’ंतून 
त्याचं्या काळातील अनेक व्यक्तींच्या व घराण्याचं्या िीवनातील तसेि तत्कालीन समािातील अनेक 
त्स्थत्यंतरािेंही दशगन घडते. ित्यक्ष लेखनाप्रशवाय महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररर्षद, बडोद्यािी ‘सहप्रविाप्ररिी 
सभा’ इत्यादी साप्रहत्यसंस्थाचं्या माध्यमातूनही त्यानंी साप्रहत्यािी सेवा केली आहे. प िे येथे भरलेल्या 
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‘अप्रखल भारतीय फलज्योप्रतर्ष’ पप्ररर्षदेिे १९२१ व १९४२ साली ते अध्यक्ष होते. ‘ज्योप्रतर्षािायग’ व 
‘प्रवद्यावािस्पती’ या पदव्या त्यानंा लाभल्या होत्या. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, डॉ. राम घोडे 

 
आपटे, पाडुंरंग श्रीधर : ॰ आपटे गुरुजी : (ि. ६ एप्रिल, १८८७, भावनर्र – मृ. १९ प्रडसेंबर, १९५६, 
प िे). लेखक, िप्ररत्रकार व अन वादक. प्रशक्षि, बी. ए., एल् एल्. बी. पयंत. राष्ट्रीय प्रशक्षिािे प रस्कतदेव; व 
महात्मा र्ाधंींिे अन यायी. येवले येथील राष्ट्रीय शाळेत म ख्याध्यापक. 
 

त्यािंी क ं ट ंब रंिन भार्१-२ (१९४०, ४६), प्रशष्टािार (१९४५), स्वराज्य मार्गदशगक लोकमान्य 
प्रटळक (१९४०), साने र् रुिी-ओझरते दशगन (१९४४), श्री प्रवद्यानंद स्वामीमहाराि... श्री केशव 
र्ोनवदमाहात्म्य (१९४७) श्रीकृष्ट्िािी िन्मकथा (१९४९), महात्मा र्ाधंीदशगन (१९४८), र्ाधंींिी र्ोष्ट 
(१९४९), भारतािा लाडका म लर्ा (१९४९), सेनापती बापट दशगन, पूवाधग (१९६०) व आपल्या पूवगिािंा 
शोध (१९४५), अलौप्रकक अप्रभयोर् (१९५६) इत्यादी साप्रहत्यसपंदा िप्रसद्ध आहे. 

 
तरुि प्रपढीला काही मोलािे मार्गदशगन करावे, या हेतूने आपटे र् रुिींना हे लेखन केले. 

अलौरकक्अरभयोग या प स्तकातून त्यानंी, वनस्पती, पश,ू पक्षी इत्यादींनी मानवाच्या हृदयशून्य वतगनाम ळे 
त्याच्याप्रवरुद्ध देवाच्या दरबारात प्रफयाद केली, तर काय होईल; यािे हळ वार प्रित्र रेखाटले आहे. उपरोध 
व नमग प्रवनोद याद्वारे मानवी िवृत्तींवर टीका केली आहे. आपल्या रू्वशजाचंा्र्ोध हा िाल्सग डार्मवन याच्या 
‘प्रडसेंट ऑफ मनॅ’ या प स्तकािा भावान वाद करिारा गं्रथही त्यानंी प्रलप्रहला आहे. त्यािें साप्रहत्य म ख्यतः 
बोधपर आहे. 

 
मंप्रिरी बेडेकर, डॉ. राम घोडे 

 
आपटे, महादेव णचमिाजी : (ि. १८४५ – मृ. २२ ऑक्टोबर, १८९४). संस्कृत वाङ मयािे संग्राहक, 
अभ्यासक व िकाशक; मराठी भार्षातंरकार. प्रशक्षि बी. ए., एल् एल.् बी. पयंत. दोन्ही परीक्षातं िथम 
िमाकंाने उत्तीिग. स रवातीला काही काळ शाळेत प्रशक्षक. नंतर सरकारतफदेव  य प्रनव्हर्मसटीिे फेलो म्हिनू 
नेमिूक. प ढे हायकोटात वप्रकलीला स रुवात. 
 

यानंी िवळिवळ लाख, दीड लाख रुपये खिग करून िािीन संस्कृत गं्रथाचं्या संरक्षि-
िकाशनासाठी प िे येथे ‘आनंदाश्रम’ ही ससं्था १८८८ मध्ये स्थापन केली. यानंी मौजेच्या्चार् घरटका 
(१८८१) या नावाने महाकवी काप्रलदासाच्या ‘शाक ं तला’िे भार्षातंर केले आहे. याप्रशवाय अर्कृत्मयर्ास्त्र्
अथवा्टॉटश व न कसानाचे्र्ररणाम (१८७०) हे इगं्रिीवरून केलेले भार्षातंरही िप्रसद्ध आहे. हप्रर नारायि 
आपटे यािें महादेव प्रिमिािी ि लते. मतृ्यपूूवी त्यानंी संन्यास घेऊन ‘आनंदसरस्वती’ हे नाव धारि केले 
होते. त्यानंी ‘आनंदाश्रम’ या संस्थेच्या व्यवस्थापनािे कायग हप्ररभाऊ आपटे याचं्यावर सोपप्रवले होते. 
हप्ररभाऊंनी हे कायग हयातभर केले. 

 
मंप्रिरी बेडेकर, अंिली वऱ्हाडपाडें 
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आपटे, वामन णशवराम : (ि. १८५८ – मृ. ९ ऑर्स्ट, १८९२). सावतंवाडी संस्थानातील असोलोपाल 
(पेटा, बादंा) येथे िन्म. िाथप्रमक प्रशक्षि र्ावीि झाले. नंतर कोल्हापूर येथे आर्मन. घरच्या दाप्ररद्र्याम ळे 
प ढील प्रशक्षि कठीि झाले, परंत  त्यावळेी कोल्हापूरच्या रािाराम हायस्कूलिे म ख्याध्यापक व िप्रसद्ध कवी 
व प्रविारवतं महादेव मोरेर्श्र क ं ठे हे होते. त्यानंी आपटे यािंी ह र्षारी पाहून त्यानंा शाळेत िवशे प्रदला. 
आपटे याचं्या प्रशक्षिािी िबाबदारी स्वतःवर घेतली. वामन प्रशवराम आपटे यािंी ससं्कृतात म ळाति र्ती 
होती. िर्न्नाथ शकंरशटे स्कॉलरप्रशप त्यानंी प्रमळवली. प ढील प्रशक्षि प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिमध्ये झाले. 
संस्कृतबरोबर र्प्रित प्रवर्षयािाही त्यानंी अभ्यास केला. ते एम्. ए. पयंत प्रशकले. ित्येक परीके्षत त्यानंी 
उज्ज्वल यश संपादन केले. सरकारी नोकरीत न पडता आपटे प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकरानंी स रू केलेल्या 
न्यू. इं. स्कूलमध्ये प्रटळक, आर्रकर िभतृींबरोबर सामील झाले. न्यू. इं. स्कूलिे पप्रहले म ख्याध्यापक 
होण्यािा मान त्यानंा प्रमळाला. डेक्कन एज्य केशन सोसाटीच्या िवतगकापंकैी ते एक होते. फनय गसन कॉलेििे 
पप्रहले िािायगपदही आपटे यानंीि भरू्षप्रवले. १८८२ मध्ये हंटर कप्रमशनसमोर साक्ष देताना प्रमशनऱ्यानंी 
िालप्रवलेल्या शाळातूंन बायबल वािण्यािी िी सक्ती होते, ती होऊ नये असे िप्रतपादन त्यानंी केले. 
मातृभार्षानंा माध्यप्रमक व महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षिात महत्त्वािे स्थान प्रमळाव ेअसा आग्रह धरला. 
 

आपटे यािें कतृगत्व ऐन भरात असताना त्याचं्या अकाली प्रनधनाने महाराष्ट्र एका थोर िशावतं 
प्रशक्षकाला, प्रविारवतंाला, कायगकत्याला म कला. त्यािें गं्रथलेखन र् ढीलप्रमाणे्प्रॅथ्तटकल्संस्कृत-इंग्रजी्
र्धदकोर््(१८९०), इंथ्ग्लर्-संस्कृत्र्धदकोर् (१८९४), रवद्याथ्यासाठी्ससं्कृत-इंथ्ग्लर््र्धदकोर्, गाईड्
टू्संस्कृत्कारं्ोरझर्न (१८८१). 

 
संस्कृतच्या प्रवद्याथ्यांना त्यािें हे सवगि लेखन उपय क्त असले तरी वा. प्रश. आपटे हे नाव िे 

प्रिरस्थायी झाले, ते म ख्यतः त्याचं्या संस्कृत-इंग्रिी शब्दकोशाम ळे. संस्कृतच्या अभ्यासकाच्या दृष्टीने हा 
कोश म्हििे एक मौप्रलक ठेवा आहे. वैप्रदक आप्रि प्रवदनध संस्कृत वाङ मय, रामायि, महाभारत, प रािे, 
स्मृप्रतदशगने, व्याकरि, काव्यशास्त्र, तंत्र, नाट्यशास्त्र, र्प्रित, ज्योप्रतर्ष इत्यादींवर प्रवप्रवध शब्दािंा समावशे 
िस्त त कोशात आहे. 

 
डॉ. व्यं. प्रव. द्रप्रवड 

 
आपटे, वासुदेव गोकवद : [ि.१२ एप्रिल, १८७१, धरिर्ाव (खानदेश) – मृ. २ फेब्र वारी, १९३०, प िे]. 
‘आनंद’ माप्रसकािे ससं्थापक व संपादक, बंर्ाली कथा-कादंबऱ्यािें अन वादक, प्रनबंधकार व कोशकार. 
कलकत्ता प्रवद्यापीठािी बी. ए. (१८९६) परीक्षा उत्तीिग. त्यानंतर नार्पूरच्या प्रहस्लॉप कॉलेिात एक वर्षग 
फेलो म्हिून काम. प ण्यास काही काळ प्रशक्षक. प िे म क्कामी त्यानंा हप्रर नारायि आपटे याचं्या सहवासात 
मराठी भार्षा व साप्रहत्यािी प्रवशरे्ष र्ोडी प्रनमाि झाली. 
 

अर्ोक्अथवा्आयावतातला्र्रहला्चक्रवती्राजा्याचे्चररत्र (१८९९) हे त्यािें पप्रहले िकाप्रशत 
प स्तक. ते कोल्हापूरच्या िो. प्रविापूरकर याचं्या ‘गं्रथमाले’तून िप्रसद्ध झाले. त्यानंतर भर्वान ब द्ध आप्रि 
त्यािा धमग या प्रवर्षयावरील बौद्धर्वश्अथवा्बौद्धधमाचा्साद्यन्त्इरतहास हा अभ्यासपूिग गं्रथ त्यानंी १९०५ 
साली प्रलप्रहला व १९१४ साली तो िप्रसद्ध झाला. काही काळ अलाहाबाद येथील ‘मॉडनग प्ररव्य’ूत मराठी 
प स्तकाचं्या परीक्षिािे व ना. र्ोपाळकृष्ट्ि र्ोखले त्याचं्या ‘ज्ञानिकाशा’च्या संपादनािे काम केले. १९०६ 
साली त्यानंी स्वतःच्या मालकीिे ‘आनंद’ हे म लािें माप्रसक स रू केले. ‘आनंदा’िे संपादन व गं्रथलेखन 
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याचं्याबरोबरीने तरुि प्रपढीला राष्ट्रीय, सामाप्रिक व धार्ममक र्ोष्टींिे सम्यक ज्ञान प्रमळाव ेया उदे्दशाने 
रवचारसाधना नावािे एक लहान म लासंाठी वतगमानपत्रही त्यानंी स रू करून पाप्रहले. (१९२०) परंत  
िकृप्रतअस्वास्थ्याम ळे ते त्यानंा बंद कराव े लार्ले. त्याचं्या एकूि लेखनापैकी स मारे ७५ टके्क लेखन 
भार्षान्तरीत, रूपान्तप्ररत व आधाप्ररत अशा स्वरूपािे आहे. लेखन हा व्यवसाय आर्मथक दृष्ट्ट्या त्यानंी 
यशस्वी करून दाखप्रवला. कोिािेही मन द खिार नाही, समािािी नीप्रतमत्ता ढासळिार नाही, तरुिाचं्या 
वृत्ती वाईट मार्ाकडे उते्तप्रित होिार नाहीत अशा िकारिे साप्रत्त्वक व बालबोध वाङ मय त्यानंी िायः 
रप्रिले. (त्यानंी स रू केलेले ‘आनंद’ हे म लािें माप्रसक अद्यापही िालू आहे.) 
 

त्याचं्या साप्रहत्यािे िौढ वाङ मय व बालवाङ मय दोन भार् पडतात. पप्रहल्या प्रवभार्ात प्रमसेस 
हेन्रीब ड, समॅ्य एल लव्हर, बंप्रकमिदं्र िटोपाध्याय याचं्या कादंबऱ्यािे अन वाद; मराठी्भाषेचे्संप्रदाय्व्
्हणी (१९१०), लेखनकला् आरण् लेखनव्यवसाय (१९२५), मराठी् र्धदरत्मनाकर (१९२२), मराठी्
र्धदाथशचरंद्रका (१९२२), मराठी्बंगाली्रर्क्षक (आ. ३, १९२५) ही भार्षाभ्यास प्रवर्षयक; जैनधमश (१९०४), 
टार्रटर्चा्संसार (१९१४), बालोद्यान्र्द्धतीचे्गृहरर्क्षण (१९१८), सौंदयश्आरण्लरलतकला (१९१९) 
इत्यादी प्रवप्रवध प्रवर्षयांवरील िोवीस-पंिवीस प स्तके व प्रवभार्ात छोटी छोटी तीस–बत्तीस प स्तके येतात. 
स िप्रसद्ध बंर्ाली कादंबरीकार बपं्रकमिदं्र यािें संपूिग कादंबरी-वाङ मय, त्यातील बंर्ाली वातावरि, 
पार्श्गभमूी व पात्रािंी नाव े कायम ठेवनू, वा. र्ो. आपट्यानंी, िार खंडातूंन मराठीत आिले आहे. 
वाल्मीकीचा्जय (१९१०), भट्आरण्मंडळी्र् णे ही त्यािंी कादंबरीही बंर्ालीिे भार्षातंर आहे. मरू्षतमतं्
देर्ारभमान, मारणकबाग (प्रद्व. आ. १९१४, तृ. आ. १९२३, म ंबई), आप्रि द ुःखाअंती् स ख या अन िमे 
ररएझी, ईस्टलीन आप्रि रमसेस् हॅरलबटशन्स्रबल्स या पािात्त्य कादंबऱ्यांिी रूपातंरेही उत्कृष्ट आहेत. 
बंर्ाली कथानंा मराठी वरे्ष देण्यािे कायगही त्यानंी केले असून श्रीहरनाथ्ठाकूर याचंी्अरू्वश्र्त्रावली, (खंड 
१, २ अन िमे १९२४, १९२५) हे अन वाप्रदत पत्रात्मक साप्रहत्यही उल्लखेनीय आहे. महाभारतातील्सोप्या्
गोष्टी (आ. ७, १९२६), नाट्यभारत (१९२९), नाट्यरामायण, बालभारत (१९३१), मनी्व्मोत्मया (१९१३), 
महाराष्राचा् बालबोध् इरतहास (१९०७), म लाकंररता् गोड् गाणी, एक् रदवसाचे् स टीत यासारखी 
बालवािकाचं्या दृष्टीने रंिक असूनही उद बोधक अशी तीस-बत्तीस प स्तके त्यानंी प्रलप्रहली. प रािे, 
इप्रतहास, प्रवप्रवधज्ञानसगं्रह, संतािंी व थोरािंी िप्ररत्र याचं्याआधारे बाल व क मार वािकासंाठी त्यानंी 
प्रनमाि केलेले साप्रहत्यही उल्लेखनीय आहे. ‘महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररर्षदे’िे ते पप्रहले घटनाकार, एका परीने 
िनक व संवधगक म्हिूनही त्यानंी महत्त्वािे कायग केले आहे. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, सौ. केळाप रे, लता िाधव 

 
संदभव : र्ोपीनाथ म. तळवलकर, ‘आनंदािे िनक वास देव र्ोनवद आपटे यािें िप्ररत्र’, प िे, १९३३. 
 
आपटे, णवष्ट्िु गोपाळ : (ि. १८ सप्टेंबर, १८५१– मृ. २० ि लै, १८९९, कोल्हापूर). वैद्यक प्रवर्षयावरील 
गं्रथािें लेखक. प्रशक्षि कोल्हापूर व म ंबई येथे. म ंबईहून एल्. एम्. ॲण्ड एस्. ही परीक्षा (१८७८) पप्रहल्या 
वर्ात उत्तीिग. त्यानंतर कोल्हापूर येथे सरकारी डॉक्टर व दरबारिे अप्रसस्टंट सिगन. 
 

वृत्ती आध्यात्त्मक व लोकप्रहतकारी. पािात्त्य वैद्यकशास्त्रािमािेि आयग वैद्यकािाही िारं्ला 
अभ्यास. या अभ्यासातूनि त्यािंा ग्रामवैद्य अथवा्खेड्यातील्प्रजा्रनरोगी्राखण्याचा्उर्ाय (१८८५) हा 
गं्रथ प्रलप्रहला रे्ला. न्यायवैद्यक (कोल्हापूरच्या ‘गं्रथमाले’तून िप्रसद्ध, १८९४) आप्रि प्रसूरत-रचरकत्मसक ही 
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त्यािंी अन्य दोन प स्तके. याप्रशवाय त्यानंी इगं्रि सरकारने तयार केलेल्या ‘डोमेत्स्टक एकॉनॉमी’ या 
गं्रथाच्या मराठी भार्षातंरासाठी भार्षातंरकार िो. बाळिी िभाकर मोडक यानंा बरेि साय केले. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 

 
आपटे, हणर नारायि : (ि. ८ मािग, १८६४, पारोळे, खानदेश – मृ. ३ मािग, १९१९, प िे). य र्िवतगक 
कादंबरीकार, कथालेखक व वाङ मयप्रवमशगक. ‘हप्ररभाऊ’ या घरर् ती नावाने प्रवशरे्ष िप्रसद्ध. प्रशक्षि आरंभी 
म ंबईस व नंतर प िे येथे. मपॅ्ररकनंतर त्यानंी महाप्रवद्यालयात िवशे केला पि ते पदवी परीके्षपयंत पोहोि ू
शकले नाहीत. शालेय व महाप्रवद्यालयीन िीवनात प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकर, वामन प्रशवराम आपटे, लो. 
प्रटळक, आर्रकर, वास देवराव केळकर इत्यादींिा सहवास त्यानंा लाभला; त्यातून साप्रहत्यािी र्ोडी 
उत्पन्न झाली. नामदार र्ोखले व स धारकाग्रिी र्ो. र्. आर्रकर याचं्या प्रनकट सहवासािा लाभही त्यानंा 
झाला होता. १८८६ पासून काही काळ ते प ण्यात प्रशक्षक होते. काप्रनटकर आप्रि मंडळीच्या ‘मनोरंिन’ 
माप्रसकािे (१८८६) व सव्हंटस् ऑफ इपं्रडया सोसायटीच्या ‘ज्ञानिकाश’ या म खपत्रािे संपादनही त्यानंी 
केले (१८८४–९४). ि लते महादेव प्रिमिािी आपटे याचं्या ‘आनंदाश्रम’ या संस्थेिे व्यवस्थापक, 
करमणूक या स्वतः काढलेल्या प्रनयतकाप्रलकािे (िारंभ – प्रवियादशमी १८९०) संपादक-संिालक होते. 
अकोला येथे भरलेल्या ‘महाराष्ट्र साप्रहत्य संमेलना’िे ते अध्यक्ष होते (१९१२). 
 

वयाच्या िौदाव्या वर्षापासून ते र्ोष्टी व कप्रवता प्रलहू लार्ले. ‘नाट्यकथािगव’ माप्रसकाच्या िेरिेने 
मेडोि टेलरच्या इगं्रिी कादंबऱ्यािंी तारा व र्ाडं रंग्हरी ही मराठी भार्षातंरे त्यानंी केली होती. ‘प्रबिारा’ 
या टोपिनावाने ‘केसरी’च्या (२९ मािग, १८८१) अंकात त्यानंी काप्रलदास व भवभतूी याचं्या संबधंात 
प्रलप्रहलेल्या पत्रातून त्याचं्या व्यासंर्ािे व समीक्षा दृष्टीिे ित्यंतर येते. ‘ननबधमाला’कार प्रिपळूिकर याचं्या 
अकाली प्रनधनानंतर लरे्ि (मािग, १८८२) त्यानंी रर्ष्यजनरवलार् ही ८८ श्लोकािंी एक प्रवलाप्रपका 
प्रलप्रहली. प्रतिा बोलबाला झाला. रनबधंचरंद्रका (१८८३) माप्रसकातील ना. बा. काप्रनटकर याचं्या 
र्रर्कला् व् रत्मनर्ाल (भार्षातंर : रोप्रमओ अँड ज्यपू्रलएट) या नाटकावरील आप्रि ‘हॅम्लेट’ नाटकाच्या 
वीरसेन (र्ोनवदराव काप्रनटकरकृत) व रवकाररवलरसत (आर्रकरकृत) रूपातंरावरील त्यािें िदीघग 
टीकालेखही व्यासंर्पूिग आहेत. 
 

हप्ररभाऊंच्या सिगनशील िप्रतभेिे खरे दशगन त्याचं्या कादंबरी-वाङ मयातून प्रवशरे्षत्वाने िकट होते. 
१८८५-८६ या कालावधीतील मधली् थ्स्थती ही यािंी पप्रहली स्वतंत्र कादंबरी, ‘प िे वैभव’ माप्रसकातून 
आजकालच्या् गोष्टी या नावाने िमशः िप्रसद्ध झाली. तेव्हापासून अखेरपावतेो त्यानंी एकूि एकवीस 
कादंबऱ्या प्रलप्रहल्या. त्यातील दहा सामाप्रिक व अकरा ऐप्रतहाप्रसक आहेत. काप्रनटकर मंडळींच्या 
‘मनोरंिन’ माप्रसकातून िप्रसद्ध झालेल्या गणर्तराव व चाणाक्षर्णाचा्कळस या दोन कादंबऱ्या, रूपातंरीत 
नाटके-िहसने काही लहानसहान र्ोष्टी, प्रनबधं, कप्रवता इत्यादी साप्रहत्य सोडल्यास त्यानंतरच्या सवग 
कादंबऱ्या त्याचं्या ‘करमिूक’ साप्ताप्रहकातून िकाप्रशत झाल्या आहेत. इंग्रिी भारे्षिमािेि फ्रें ि, िमगन 
बंर्ाली इत्यादी भार्षा त्यानंा अवर्त होत्या. करमणूक (१८९०) या साप्ताप्रहकाद्वारे त्यानंी मराठी मनािी 
अप्रभरुिी उन्नत करण्यास फार मोठे साहाय्य केले. त्यानंी कथा-कादंबरी या वाङ मयिकारास िप्रतष्ठा िाप्त 
करून प्रदली व सामाप्रिक स धारिेसाठी िप्रतकूल असलेल्या वातावरिात लोकािंी मने स धारिाप्रभम ख 
करण्यास आपल्या कथाकादंबऱ्यादं्वारा हातभार लावला. कादंबऱ्यािंा उदे्दश मनोरंिन हा आहेि, पि 
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त्याबरोबरि समािाला उद बोध करून त्यास सन्मार्ास लावण्यािे कायग कादंबऱ्याचं्याद्वारे होिे िरूर 
आहे, अशी त्यािंी धारिा होती. 

 
र्ण् लक्षात् कोण् घेतो? ही ‘करमिूक’ मध्ये अर्दी िारंभी िप्रसद्ध झालेली त्यािंी सामाप्रिक 

कादंबरी. त्याचं्या कादबऱ्यािें िकाशनकाल प ढीलिमािे : 
 
सामाणजक कादंबऱ्या : (१) मधली् थ्स्थती (१८८५-८८). (२) गणर्तराव (अपूिग, १८८६-९२). 

(३) र्ण्लक्षात्कोण्घेतो? (१८९०-९२). (४) यर्वतंराव्खरे (१८९२-९५). (५) मी (१८९३-९५). (६) 
जग्हे्असे्आहे (१८९७-९९). (७) भयंकर्रदव्य (१९०१-०३). (८) आजच (अपूिग, १९०४-०६). (९) 
मायेचा्बाजार (१९१०-१२). (१०) कमशयोग (अपूिग, १९१३-१७). 

 
ऐणतहाणसक कादंबऱ्या : (१) ्हैसूरचा्वाघ (अपूिग, अन वादात्मक, १८९०-९१). (२) उषुःकाल 

(१८९५-९७). (३) केवळ् स्वराज्यासाठी (१८९८-९९). (४) रुर्नगरची् राजकन्या (१९००-०२). (५) 
चंद्रग प्त (१९०२-०५). (६) गड्आला् र्ण् ससह् गेला (१९०३-०४). (७) सूयोदय (१९०५-०६). (८) 
माध्यान्ह (अपूिग, १९०६-०८). (९) सूयशग्रहण (अपूिग, १९०८-०९). (१०) कालकूट (अपूिग, १९०९-११). 
(११) वज्राघात (१९१३-१५). 
 

हप्ररभाऊंच्या सामाप्रिक कादंबऱ्यातूंन प ण्यातील तत्कालीन पाढंरपेशा नहद समािािे ह बेहूब प्रित्रि 
पहावयास प्रमळते. “माझ्या कादंबऱ्यातं एकही पात्र असे नाही की िे व्यवहारात मी ित्यक्ष पाप्रहले नाही”, 
असे ते म्हित असत. सामाप्रिक व ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्याचं्या के्षत्रात, संख्या व र् िवत्ता या उभयप्रवध 
र् िामं ळे िातंी घडवनू आििारे व स मारे पिंवीस-तीस वर्षदेव या के्षत्रात अिप्रतहत लेखिी र्ािप्रविारे पप्रहले 
कादंबरीकार हप्ररभाऊ हेि होत. त्याम ळेि या कालखंडातील कादंबरीलेखनास ‘हप्ररभाऊंिे य र्’ असेि 
संबोधण्यात येते. प्रवधवाचं्या द ःत्स्थतीवर िकाश टाकिारी ‘पि लक्षात कोि घेतो?’ ही त्यािंी कादंबरी 
सवोत्कृष्ट मानली िाते. मराठी कादंबरीकारातं सवगश्रषे्ठतेिा मान हप्ररभाऊंना िाप्त करून देण्यात या 
कादंबरीिा नसहािा वाटा आहे. त्याचं्या सवगि सामाप्रिक कादंबऱ्यातूंन तत्कालीन नवोप्रदत मध्यमवर्ीय 
समािाच्या कौट ंप्रबक त्स्थतीर्तीिे ित्ययकारी प्रित्रि घडते. ‘र्िपतराव’मधून त्यानंी स्त्रीप्रशक्षि, 
िौढप्रववाह, प नर्मववाह यािंी तरफदारी केलेली प्रदसते. र्ो. वा. काप्रनटकर आप्रि त्याचं्या पत्नी काशीताई 
या स प्रशप्रक्षत दापंत्याशी हप्ररभाऊंच्या असलेल्या स्नेहािा संदभग या लेखनामारे् िािवतो. कारि िॉन 
स्ट अटग प्रमल् याचं्या ‘सब्िेक्शन ऑफ प्रवमेन’ या िबधंािे ‘प्रस्त्रयािंी परवशता’ हे भार्षातंर काप्रनटकरानंी 
केलेले होते. त्याम ळे आप्रि भोवतालच्या समािाच्या डोळस प्रनरीक्षिाम ळे हप्ररभाऊंच्या सामाप्रिक 
कादंबऱ्यानंा आपली प्रदशा सापडली. वस्त त्स्थतीदशगक कादंबऱ्यािें ते पप्रहले िभावी िवतगक तर खरेि; पि 
वास्तववादाला ध्येयवादािी िोड देऊन त्यावळेच्या समािािे त्यानंी यथाथग दशगन घडप्रवले. 
 

‘उर्षःकाल’ आप्रि त्यानंतरच्या नऊ ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्यामं ळे त्यानंी ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीिे नव े
पवगि स रू केले. ‘सूयोदय’, ‘मध्यान्ह’, ‘सूयगग्रहि’, ‘र्ड आला पि नसह रे्ला’ या त्याचं्या प्रशवकालािी 
पार्श्गभमूी घेऊन प्रलप्रहलेल्या िप्रसद्ध कादंबऱ्या होत. िंद्रर् प्त मौयाच्या िािीन कालापासून संभािी-
रािारामाच्या मध्यय र्ीन काळापयंतिा ऐप्रतहाप्रसक कथाभार् त्याचं्या कादंबऱ्यानंी व्यापलेला असून ित्येक 
कादंबरीत स योनय अशा ऐप्रतहाप्रसक वास्तवािी प्रनर्ममती साधलेली आहे. ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीकार म्हिनू 
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त्यानंी प्रमळप्रवलेले स्थानही आिपयंत अबाप्रधत आहे. ओघवती भार्षा, प्रिवतं व्यत्क्तप्रित्रिे, स ंदर 
प्रनसर्गविगने अशा र् िामं ळे त्याचं्या कादंबऱ्या यशस्वी झाल्या. 

 
त्याचं्या सामाप्रिक कादंबऱ्यामंधील अन भवके्षत्र प ण्यातील पाढंरपेशा समािाप रते मयाप्रदत 

असल्याम ळे डॉ. केतकरानंी त्या कादंबऱ्यानंा ‘सदाप्रशवपेठी कादंबऱ्या’ असे संबोप्रधले आहे. परंत  ज्या 
समािािी अन भतूी होती त्यावरि लेखन केल्याम ळे त्या कादंबऱ्यािंी ित्ययकाप्ररता वाढलेली आहे. 

 
त्यानंी अन्यही प्रवप ल साप्रहत्यप्रनर्ममती केली. त्यानंी प्रलप्रहलेल्या नाटकिहसनापंकैी संत् सखू 

(१९११), सती् सर्गळा (१९२१) ही दोन नाटके स्वतंत्र असून तीन् नाटके व तीन् प्रहसने (१९१०) 
रूपातंप्ररत आहेत. धूतश् रवलरसत, मारून् म टकून् वैद्यब वा व जबरीचा् रववाह ही प्रतन्ही िहसने फ्रें ि 
नाटककार मोप्रलएर याच्या िहसनािंी रूपातंरे असून जयध्वज (त्व्हक्टर यरू्ोिे ‘हेनानी’) श्र तकीर्षतचररत 
(कॉगे्रव्हिे ‘द मोप्रनंर् ब्राइड’) आप्रि स मरतरवजय (शके्सप्रपअरिे मेझर फॉर मेझर) ही रूपातंप्ररत नाटके 
आहेत. याप्रशवाय मासकवीच्या् नाटककथा (१९१७) व तीस पस्तीस स्फ ट र्ोष्टीही त्यानंी प्रलप्रहल्या. 
त्याचं्या कथा आपल्या दृष्टीने पाल्हाप्रळक वाटल्या तरी त्यातील ित्ययकाप्ररकत्वाम ळे आिही वािनीय 
वाटतात. आध प्रनक मराठी कथेच्या प्रनर्ममतीिा मानही हप्ररभाऊंकडेि िातो. घटकाभर्करमणूक व्स्फ ट्
गोष्टी भार् १ ते ४ (१९१७) मधून त्याचं्या कथा संग्रप्रहत केल्या आहेत. त्यानंी रवींद्रनाथाचं्या्गीताजंलीिा 
िप्ररत्र व काव्यप्रवविेनासह केलेला र्द्य अन वाद (१९१७) व रवदग्धवाङ्मय (१९११) ही म ंबई मराठी 
गं्रथसंग्रहालयाच्या तेराव्या वार्मर्षक सभेप ढे प्रदलेल्या व्याख्यानािंी प त्स्तकादेखील िप्रसद्ध आहे. ‘आठ 
स्त्रीरत्ने’ या सदराखाली त्यानंी भास्करािायांिी लीलावती, रािी द र्ावती इत्यादी प्रस्त्रयािंी प्रदलेली 
माप्रहती बोधिद आहे. याप्रशवाय त्यानंी अनेक प स्तकानंा िस्तावना प्रलप्रहल्या आहेत. ‘केशवस तािंी कप्रवता’ 
व र्ो. ब. देवल यािें ‘शारदा’ नाटक िकाशात आिण्यािे श्रेयही हप्ररभाऊंकडेि िाते. लप्रलत वाङ मयाला 
स प्रशप्रक्षत समािात िप्रतष्ठा प्रमळवनू देण्यािे व वाङ मयाप्रभरुिीला इष्ट वळि देण्यािे त्यािें कायग अप्रतशय 
महत्त्वािे आहे. 
 

प्रव. ह. क लकिी, के. ए. पोतदार, प्रनप्रलमा र् ंडी 
 
संदभव : (१) वा. मा. आंबकेर, ‘हप्रर नारायि आपटे यािें संप्रक्षप्त िप्ररत्र’, प िे, १९२२. (२) प्रव. वा. 

आंबेकर, ‘हप्ररभाऊ, काळ आप्रि कतृगत्व’ नाप्रशक, १९७२. (३) विेूबाई पानसे, ‘हप्रर नारायि 
आपटे : िप्ररत्र व वाङ मयप्रवविेन’, प िे १९३१. (४) संपा. म. ना. अदवतं, ‘हप्ररभाऊ : 
प्रवप्रवधदशगन’ (अभ्यासकािें लेख), कोल्हापूर, १९६४. (५) वा. ल. क ळकिी, ‘हप्ररभाऊंिी 
सामाप्रिक कादंबरी’, म ंबई, १९७३. (६) ल. म. नभर्ारे, ‘हप्ररभाऊ : वाङ मयप्रवविेक िबंध’, 
कोल्हापूर, १९५६. (७) ‘आलोिना’, १९६३–६४ (हप्रर नारायि आपटे प्रवशरे्षाकं). (८) ‘वसंत’, 
मािग, १९६४. (९) प्रवद्याधर प ंडप्रलक, ‘ह. ना. आपटे प्रनवडक वाङ मय’ (साप्रहत्य अकादमी 
िकाशन, १९८९). 

 
आपटेकर, सालोमन शालोम : (ि. ३ ऑर्स्ट, १८६३– मृ. २१ मे, १९५७, म ंबई). बेनेइस्त्रायली 
नाटककार व कीतगनसपं्रहता-लेखक. मूळिे म ंबईिे. प्रमशनरी शाळेत प्रशक्षक. सरकारी खात्यात नोकरी. 
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एस्तेर् राज्ञी् चररत्र (प्रद्व. आ., १८९५) हे यािें पप्रहले पद्यात्मक कीतगन. अभरं्, आया, साकी, 
नदडी, पदे, अक्षरर्िवृते्त या पद्य िकारातंील रिना या कीतगनात आढळते. दारनअलचे् मानरसक् धैयश 
(१८९४), हे अशाि िकारिे द सरे कीतगन. या कीतगनरिनेतूनि संर्ीत नाटके रिण्यािी त्यानंा िेरिा 
प्रमळाली. संगीत्दारनएल (१८९६), संगीत्योसेफ (१९०६), मेरार्ो्तीन्अंकी, गद्य (१९२३) ही यािंी 
तीन नाटके िप्रसद्ध आहेत. तत्कालीन मराठी रंर्भमूीवरील पौराप्रिक संर्ीत नाटकाचं्या स्वरूपािी ही 
नाटके आहेत. या नाटकािें ियोर् इस्त्रायली समािात १९६० पयंत होत राप्रहले. या नाटकातूंन त्यानंी 
सत्–असत् िवृत्तींतील संघर्षांिे प्रित्रि करून सच्छील वृत्तीला आवाहन केले आहे. नाटकातं पदे भरपूर 
आहेत. बनेेइस्त्राएल समािातील पप्रहले ज्ञात संर्ीत नाटककार म्हिून उल्लखेनीय. 

 
रेिल र्डकर, मीनल प्रनसळ 

 
आवटे, त्र्यबंक हणर : (ि. ४ ऑर्स्ट, १९६८– मृ. १५ ि लै, १९४९). संतवाङ मयािे िकाशक. िाथप्रमक 
प्रशक्षि कसेबसे प रे करून प ण्याच्या आयगभरू्षि छापखान्यात ि ळाऱ्यािी (कंपोप्रझटर) नोकरी. नंतर केसरी 
म द्रिालयात काम. १८९५ पासून स्वतःिा ‘इंप्रदरा छापखाना’ काढून गं्रथिकाशनास आरंभ. 
 

पारमार्मथक वृत्तीम ळे वारकरी संताचं्या प्रशकवि कीवर र्ाढ श्रद्धा त्याम ळे धार्ममक गं्रथिकाशनाकडे 
ओढा. नानामहाराि साखरे संपाप्रदत श्री.् ज्ञानेश्वरी (१९०५) हे पप्रहले िकाशन. नामदेव, त काराम, 
प्रनळोबाराय, ज्ञानदेव याचं्या अभरं्ाचं्या र्ाथाही िप्रसद्ध केल्या. श्री् सकलसतंगाथा (१९२३) हे त्यािें 
महत्त्वािे िकाशन. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, अंिली वऱ्हाडपाडें 

 
आवासकर, इसहाक शालोम : (ि. १८५६ – मृ. ८ सप्टेंबर, १९१०, म ंबई). बेनेइस्त्राएली कीतगन-संप्रहता-
लेखक. मूळ र्ाव पनवले. बालपिीि म ंबईला आर्मन. प्रशक्षि प्रमशनरी शाळेत. सरकारी खात्यात नोकरी. 
प्रहब्र ूभारे्षवर िभ त्व. 
 

यािंी योसेफाख्यान (प्रद्व. आ., १९५०) व एरलयाहू्हान्नाबीचे्आख्यान (१८९७) ही कीतगने िप्रसद्ध 
आहेत. धमगगं्रथातील उपदेशपर िप्ररत्रावंर नवीन आख्याने रिून श्रोत्यािें प्रठकािी धमाप्रभरुिी प्रनमाि करिे 
हा या कीतगन-लेखनामार्ील हेतू. रिना सोपी व रसाळ आहे. 
 

रेिल र्डकर, मीनल प्रनसळ 
 
आष्टमकर, आहारोन (एरन) णशमशोन : (ि. १८५६, कोरलई-बोरलयी, ता. अप्रलबार्, प्रि. क लाबा – 
मृ. ४ मािग, १८९४, पनवले). बेनेइस्त्राएली कवी व लेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि िन्मर्ावी, नंतर म ंबईत. ग्रटँ 
मेप्रडकल कॉलेिमधून डॉक्टरिी परीक्षा उत्तीिग. त्यानंतर सरकारी नोकरी. 
 

तत्कालीन देशी वृत्तपत्रातूंन अनेक प्रवर्षयावंर यानंी लेख प्रलप्रहले. बेनेइस्त्राएली मंडळीकप्ररता 
तलमूदातील्अब्राहाम्चररत्र (१८८१) दारवदराणाचररत्र (१८८३), सद्भततवात्मसल्य् सकवा्राज्ञी्एस्तेर्
रहचे् आख्यान (१८९४) ही पद्य कीतगने प्रलप्रहली. सद्भततवात्मसल्य हे ६० पदािें मोठे कीतगन आहे. 
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द ुःरखताश्र माजशन (१८८४) हे स्वतंत्र उपदेशपर काव्य, प्रनकटच्या आप्तप्रनधनाम ळे शोकाक ल मानवाच्या 
सातं्वनासाठी रिले असून, त्याला दप्रक्षिा िाईि कप्रमटीिे बक्षीस प्रमळाले होते. 

 
रेिल र्डकर, मीनल प्रनसळ 

 
आष्टमकर, णबनयामीन णशमशोन : (ि. १८४८, कोरलई-बोरलई, ता. अप्रलबार्, प्रि. क लाबा – मृ. 
१९१०). बेनेइस्त्राइली कवी आप्रि लेखक. प्रशक्षि िन्मर्ावी व म ंबई येथे. काही काळ ‘राबटगमनी’ शाळेत 
प्रशक्षक. 
 

यानंी इस्त्राएली समािाला धमासंबधंी मार्गदशगन करण्यासाठी अनेक लेख व लहानमोठी प स्तके 
प्रलप्रहली. नहदू समािातील कीतगनपरंपरेने िभाप्रवत होऊन ‘कीतगनोते्तिेक मडळी’िी स्थापन केली. आप्रि 
इस्त्राएली धमगशास्त्राच्या आधारे अनेक रसाळ कीतगने रिून, सादर करून स्वसमािात लोकप्रिय करून 
दाखवली. साग्रसगंीत्सहनर्ीलतेचा्कळस अथवा्दारवदराजाची्अमयाद्र्ातंी (१८९८) हे यािें पाि 
अंकी पद्यमय कीतगनविा नाटक. या नाटकात ईर्श्रभक्त दाप्रवदरािा तालास रात भिन करताना 
दाखप्रवला आहे. इस्त्राएली् धमांच्या् म लासंाठी् धमासंबधंी् प्रश्नोत्तरावरल (१८७७), रर्तृभतती (१८८२), 
यह दी् धमशरनष्ठा (१८८४), इस्त्राएलाचंा् रवरध (१८८७), इस्त्राएली् धमातील् नवलाचे् वृत्त (१८८७), 
इस्त्राएली्धमोर्देर्क (१८८७), मोर्ाच्या्र्ास्त्राचें्अर्ालटत्मव (१८९५) ही त्यािंी प्रनबंधविा छोटी प स्तके. 
यातील काही इंग्रिीवरून व काही प्रहब्रवूरून भार्षातंरलेली आहेत. मद्यर्ानरनषेध (१८८४), तलमूदातील्
गोष्टी्व््हणी (१८८७), रे.्दा.्इमशन्आडलर्याचें्चररत्र (१८९४), इस्त्राएली्कथारत्मनमाला ही त्यािंी 
अन्य प स्तके. ‘तेत्वा’, ‘सत्य िकाश’, ‘ज्ञानदीप’ यासारख्या बेनेइस्त्राएली पत्रकातूंन त्यानंी बोधपर व 
माप्रहतीपूिग लेख प्रलप्रहले आहेत. 

 
रेिल र्डकर, प्रविया डबीर 

 
॰ इझीकेल : पहा राजापूरकर, योसेर् येहेजकेल 
 
उजगरे, भास्कर कृष्ट्ि : (मनोहर बंधू) (ि. २४ सप्टेंबर, १८८७–मृ. २५ सप्टेंबर, १९३५). मराठीतील 
प्रिस्ती वाङ मयािे एक िम ख िवतगक, कवी व र्द्यलेखक. भास्कररावािंा िन्म भाबं डा म्हििे प ण्याच्या 
सध्याच्या प्रशवािीनर्र भार्ात झाला. त्यािें प्रशक्षि घोडनदी (प्रशरूर) येथल्या शाळेत काही वर्षदेव झाले. 
प्रतथेि त्यानंा वािनािी व व्यायामािी र्ोडी लार्ली. प ढील प्रशक्षिासाठी ते अहमदनर्रास रे्ले. 
प्रवद्याथीदशते असतानाि ते कप्रवता करू लार्ले होते. 
 

प ढे १९१०-११ साली प्रमस एप्रमली प्रबसल आप्रि नारायि वामन प्रटळक ‘उपासनासंर्ीत’ या 
र्ीतसगं्रहािी ि ळवािवळव करीत असताना, प्रबसलबाईंनी उिर्रे याचं्याकडे काही लेखनािे काम 
सोपप्रवले होते. या कामाम ळे त्यािंा प्रटळकाशंी िवळिा सबंंध आला. 
 

१९१५ मध्ये त्यानंी प्रटळकाचं्या कप्रवता िमवनू प्रटळकाचं्या कप्रवता भार् १ ला हे प स्तक यानंी 
िप्रसद्ध केले. प्रटळकािें अभरं् िमवनू प्रटळकािंी कप्रवता भार् २ नकवा अभगंाजली हे प स्तक त्यानंी तयार 
केले. ते १९२० मध्ये िप्रसद्ध झाले. 
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भास्कररावानंी मराठी भारे्षिा आप्रि मराठी प्रिस्ती वाङ मयािा िारं्ला अभ्यास केलेला होता. 
मनोरंिन, नवय र्, बालबोधमेवा वर्ैरे प्रनयतकाप्रलकातूंन त्यािें अनेक लेख व कप्रवता िप्रसद्ध झाल्या. 
प्रिस्ती भत्क्तपद्धती आप्रि संकल्पना इगं्रिीतून मराठीत भार्षातंप्ररत करताना पयायी मराठी शब्द 
प्रनवडण्यात त्यािंा मोठा वाटा होता. 
 

महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररर्षदेशी त्यािंा घप्रनष्ठ सबंंध होता. पप्ररर्षदेच्या कायगकाप्ररिीत न. नि. केळकर, 
डॉ. पा.ं वा. कािे, द. वा. पोतदार यासंारख्या नामवतं मराठी साप्रहत्त्यकासंमवते भास्कररावही प्रनवडून 
आले होते. त्यािंी प्रिटिीस पदावर प्रनवडही झाली होती. पि त्यांच्या अकाली प्रनधनाम ळे हे पद ते भरू्षव ू
शकले नाहीत. 
 

मराठी प्रिस्तीं साप्रहत्त्यकानंी एकत्र याव,े स्वतंत्रपिे प्रविार करून साप्रहत्यसेवा करावी, अशा 
िकारिे प्रविार नवप्रनर्ममत मराठी प्रिस्ती समािात प्रवसाव्या शतकाच्या स रुवातीपासूनि घोळू लार्ले होते. 
त्याला मूतग स्वरूप रे. उिर्रे यानंी प्रदले. 
 

१९२७ ते १९३३ या कालखंडात त्यानंी नाप्रशक, म ंबई व प्रनपािी येथे मराठी प्रिस्ती साप्रहत्यसंमेलने 
भरप्रवण्यात प ढाकार घेतला होता. मराठी भारे्षिी व साप्रहत्यािी मराठी प्रिस्ती समािाला र्ोडी लार्ावी 
म्हिून खूप पप्ररश्रम घेतले. ‘महाराष्ट्रीय प्रिस्ती साप्रहत्य सेवा मंडळ’ स्थापण्यात प ढाकार घेतला. त्यािें 
बंधू मनोहर कृष्ट्ि उिर्रे या मंडळािे अध्यक्ष असून स्वतः भास्करराव प्रिटिीस होते. याि मंडळातफदेव  
१९२७ मध्ये भरलेल्या पप्रहल्या संमेलनात वािण्यात आलेले सहा प्रनबंध ‘मराठी प्रिस्ती वाङ मयािा 
इप्रतहास, १८१०−१९२७’ या शीर्षगकाखाली १९३१ मध्ये भास्कररावानंी िकाप्रशत केले. 

 
सदानंद नाईक, प्रवद्यार्ौरी प्रटळक 

 
वाङ मय : तरुिोपाय–म ंबई १९२८ महाराष्ट्रीय प्रिस्ती साप्रहत्यािे सामान्य समालोिन व तत्सबंंधी 

काही संकीिग सूिना (प्रनबधं) (मराठी प्रिस्ती वाङ मयािा इप्रतहास – पृष्ठ १० ते ५१) सासवड –१९३१. 
 

संपादन : रटळकाचंी्करवता, प स्तक पप्रहले – म ंबई १९१४, आ. २ री १९२६, ३ री १९४०, ४ थी 
१९५१. रटळकाचंी्करवता– प स्तक द सरे, म ंबई १९१९, आवृत्ती द सरी – नाप्रशक, १९३०, आवृत्ती प्रतसरी 
१९५४, आवृत्ती िौथी १९५९. 
 

प्रकाशन : मराठी्रिस्ती्वाङ्मयाचा्इरतहास, सासवड, १९३१, िप्ररत्र, ििा, अभ्यास. मोरिे र्.ं 
ना. रिस्ती्मराठी्वाङ्मय, अहमदनर्र, १९८४. 
 
उदास, यशवंतराव आनंदराव : (ि. १८४२, ओतूर, प्रि. प िे – मृ. ४ मािग, १८७७, म ंबई). 
स्थलविगनकार. प्रशक्षि प िे व म ंबई येथे. बी. ए. नंतर मध्यिातं वऱ्हाडच्या शाळा खात्यात नोकरी. काही 
वर्षदेव सरकारी खात्यात मराठी भार्षातंरकार. क्षयाम ळे अकाली मतृ्यू. 
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यािें धोममहाबळेश्वरवणशन (१८७९, १८९१) हे स्थलविगनपर प स्तक िप्रसद्ध आहे. स्थलविगन, 
के्षत्रमाहात्म्य, इप्रतहासिकरि आप्रि प्रनबंधसार असे या प स्तकािे िार प्रवभार् पाडलेले आहेत. यानंी 
लेथप्रब्रिच्या इप्रतहासािे मराठी भार्षातंरही केले होते. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, िंद्रकातं क लकिी 
 
संदभव : ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ माप्रसक (मे-िून-ि लै, १८७८, पृ. १६७). 
 
॰ उदासी : पहा पाळंदे, नीलकंठ रामकृष्ट्ि 
 
उपसकर, बाबा :॰ पूिवदास : (ि. १७७८– मृ. १८७०). संतकवी. उपनाव रािाध्यक्ष. मूळिे सावतंवाडी 
िवळील उपस येथील– म्हिून उपसकर नावाने पप्ररप्रित. र्ोपाळदास-नामक दत्त सािंदाप्रयक 
सत्प रुर्षापासून उपदेश व ‘पूिगदास’ हे नाव िाप्त. 
 

या गं्रथािी रिना पारमार्मथक स्वरूपािी आहे. ज्ञानधन (६,००० ओव्या) व स्वात्ममान भव हे दोन गं्रथ 
यानंी प्रलप्रहले. पैकी ‘स्वात्मान भव’ हा गं्रथ उपलब्ध नाही. यािंी कप्रवता सोपी व िासाप्रदक आहे. याचं्या 
एकूि कप्रवतापंैकी रू्णशसार (र्ोव,े १८९६) हा गं्रथ व काही स्फ ट कप्रवताि फक्त म प्रद्रत झाल्यािे आढळते. 

 
उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 

 
उपाध्ये, जयकृष्ट्ि केशव : (ि. ३० मे, १८८३, नार्पूर – मृ. १ सप्टेंबर, १९३७, नार्पूर). कवी. वास्तव्य 
नार्पूर येथे. बालपिापासून आध्यात्त्मकतेकडे ओढा. वयाच्या तेप्रवसाव्या वर्षी हन मानर्ड (वधा) येथे तीन 
वर्षदेव रामनामािा िप. तीथगयात्रा करीत देशभ्रमि. पत्नी व म लर्ी याचं्या अकाली प्रनधनाम ळे िाप्त झालेले 
एकाकीपि, वृत्तीला आलेले उदासीनपि. प्रमत्रमंडळीत ‘ब वा’ या नावाने िप्रसद्ध. 
 

यानंी वयाच्या सोळाव्या वर्षापासून काव्यरिनेला िारंभ केला. र्ोर्टर्चंी (१९२९) हा याचं्या स्फ ट 
कप्रवतािंा संग्रह. या संग्रहात १९०९ ते १९२९ या काळातील प्रनवडक ४३ कप्रवतािंा समावशे आहे. 
प्रवर्षयािंी प्रवप्रवधता व श्लेर्षय क्त सफाईदार रिना, हे याचं्या कप्रवतेिे प्रवशरे्ष. शृरं्ार, प्रवनोद, प्रवडंबन, 
स्वधमग व स्वराष्ट्रभक्ती इत्यादी प्रवप्रवध प्रवर्षयानंा त्यािंी कप्रवता स्पशग करते. ‘श्रीरामराज्याप्रभरे्षक’, 
‘िर्न्मोप्रहनी’, ‘अप्रहल्याकृत रामस्त ती’, ‘द्रौपदीिा धावा’ इत्यादी भत्क्तभाव िर्ट करिाऱ्या व पत्नी आप्रि 
कन्या याचं्या अकाली प्रनधनाम ळे झालेले द ःख अत्यतं आतग र्ीतातून व्यक्त करिाऱ्या ‘ब वा’ंनी ‘आता मला 
न माझी’, ‘िहाटळपिा’, ‘कप्रवते, कप्ररन त ला मी ठार’, ‘िालिलाऊ र्ीता’ (र्ीतेच्या पप्रहल्या अध्यायािे 
नार्प री बोलीतील प्रवडंबन), ‘बावळट बाळू’ यासंारख्या प्रवनोदी व प्रवडंबनात्मक कप्रवताही रिल्या आहेत. 
ियदेवाच्या ‘र्ीतर्ोनवदा’च्या धतीवरील त्यािें गीतराघव हे काव्यही मनोवधेक आहे. 
श्रीलोकमान्यचररतामृत (१९२४) हे लो. प्रटळकावंरील भत्क्तभावनेने रिलेले ओवीबद्ध दीघगकाव्य. 
‘िनिार्पृ्रतकार’, ‘राष्ट्रसूत्रधार’, ‘िािीन तत्त्वभास्कर’, ‘प्रनििनकल्पतरू’ या शब्दातं ते लोकमान्यािंा 
र्ौरव करतात. त्यािें उमरखय्यामच्या रुबाया्व्घटचचा (१९३२) हे प्रफट झ िेराल्डच्या काव्याच्या इंग्रिी 
अन वादावरून केलेले मंदािातंा वृत्तातील रसाळ रूपातंरही वधेक आहे. सगं्रहात नसलेल्या त्याचं्या काही 
कप्रवता ‘वार्ीर्श्री’, ‘प्रवहंर्म’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाल्या आहेत. नार्पूरकडील भार्ातील 
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कप्रवता र्ायनाच्या पद्धतीिे आद्यिवतगक म्हिनूही ब वा उपाध्ये िप्रसद्ध होते. कवी रािा बढे हे उपाध्यािें 
प्रशष्ट्य म्हिून ओळखले िातात. 

 
प्रविया डबीर, द. प्रव. तेंड लकर, लता िाधव 

 
संदभव : (१) अनेक लेखक : ‘ि. के. उपाध्ये व्यक्ती व काव्यपप्ररिय’, ‘प्रवहंर्म’, सप्टेंबर, १९३७, पृ. ६७०–

६८३. (२) पाठक, या. म . ‘पोपटपंिी’ (परीक्षि), ‘वार्ीर्श्री’, मार्गशीर्षग, शके १८५१ (१९२९), पृ. 
१३८-१४४. 

 
उमरीकर, सदानंदमहाराज ऊर्व  बाबामहाराज : (ि. १८३८ – मृ. १९२४). संतपरंपरेतील आध प्रनक 
काळातील एक कवी. उद्धघप्रिद्धनाचं्या अंबिेोर्ाई येथील वशंशाखेत िन्म. यानंी बरीि अध्यात्मपर 
कप्रवता (स मारे पस्तीस हिार) प्रलप्रहली. परंत  त्यािें स ंदररवलास्दीरर्का व देरर्कलीलामृत हे दोनि 
गं्रथ िप्रसद्ध आहेत (१९३६); ‘स ंदरप्रवलास दीप्रपका’ हा स ंदरदास-रप्रित ‘स ंदरप्रवलास’ या नहदी गं्रथािा 
मराठी भावान वाद आहे. हा गं्रथ अदै्वततत्त्वज्ञानपर आहे. देरर्कलीलामतृ (रिना, इ. स. १८७४) गं्रथात 
कवीने आपले आिे व र् रू बाळकृष्ट्ि यािें िप्ररत्र वर्मिले आहे. 
 

र्. प्रद. कप्रवटकर, शीला खानापूरकर 
 
संदभव : िोशी नि. नी. – ‘मराठवाड्ातील अवािीन वाङ मय, पद्य-प्रवभार् (सन १८३८–१९३८); ि लै, 

१९३९ पृ. १–१११. 
 
ऊध्ववरेषे, वामन गोपाळ : (ि. १८९२, मदाना, ि ने होळकर संस्थान – मृ. १९४१). भासाच्या नाटकािें 
अन वादक-संपादक आप्रि मराठी पंप्रडती काव्यािे सपंादक. प्रशक्षि इंदूर येथे. एम्. ए. (संस्कृत), 
काव्यतीथग. होळकर कॉलेि, इंदूर येथे िारंभी संस्कृतिे (१९२२–३१) व १९३१ नंतर मराठीिे िाध्यापक. 
 

िा. उध्वगरेरे्ष यानंी संस्कृत महाकवी भास याचं्या र्चंरात्रम् (१९२३), स्वप्नवासवदत्ता (१९३०) व 
मध्यमव्यायोग (१९३७) या नाटकाचं्या मराठी अन वादासह सटीक आवृत्त्या िकाप्रशत केल्या. 
वामनपपं्रडतकृत भामारवलास, नामस धा, वणे स धा तसेि मोरोपंतािें आयाभारत इत्यादी मराठी काव्याचं्या 
सटीक आवृत्त्याही (१९३५-४०) िप्रसद्ध केल्या. मराठीचे् नव्े र् द्धलेखन (१९३७-३८) व रामिंद्रपतं 
अमात्य-कृत आज्ञार्त्र (संपादन : १९३७-३८) ही यािंी अन्य प स्तके. 
 

‘महाराष्ट्र साप्रहत्य सभा, इंदूर’ या ससं्थेिे २०–२५ वर्षदेव सरप्रिटिीस, उपाध्यक्ष इत्यादी पदावंरून 
मध्यभारतात मराठी भार्षा व साप्रहत्य याचं्या संवधगनािेही काम त्यानंी केले. ‘मालव–साप्रहत्य’ या 
तै्रमाप्रसकािे ते एक संपादक होते. 

 
अ. अ. बडोदकर 
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॰ एक ब्राह्मि : पहा देशमुख, गोपाळ हणर 
 
॰ एक कहदू : पहा पडवळ, तुकाराम तात्या 
 
एकबोटे, कृष्ट्िाजी अनंत : ॰ सहकारी कृष्ट्ि (ि. १८८६, प िे – मृ. २३ नोव्हेंबर, १९१६). सामाप्रिक व 
ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीकार. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. त्यानंतर पोलीस खात्यात म ख्य कारकून. सरकारी 
नोकरीम ळे लेखनासाठी ‘सहकारी कृष्ट्ि’ हे नाव स्वीकारले. 
 

समािाला–प्रवशरे्षतः मध्यमवर्ीय पाढंरपेशा समािाला, वळि लावाव,े त्यानंा मार्गदशगन करावे, 
या हेतून यानंी १९१३ साली ‘क ट ंब प्रशक्षि-माला’ काढली; व त्या मालेतून लहानमोठ्या अशा स मारे 
पस्तीस सामाप्रिक कथा कादंबऱ्या िप्रसद्ध केल्या. काही ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्याही यानंी प्रलप्रहल्या आहेत. 
प रुर्षाथािी योनय प्रदशा धरण्याकप्ररता, उदात्त ध्येयािी ओळख पटप्रवण्याकप्ररता, ज्यात मन ष्ट्यमात्राच्या उच्च 
व नािूक प्रविारािें व प्रवकारािें िदशगन केले असेल अशा र्ोष्टी आप्रि कादंबऱ्या िप्रसद्ध करिे, हे याचं्या 
मालेिे उप्रद्दष्ट होते. ही पे्रमाची्मसूकी् र् रुषाथाची्मसू (१९१३), माझी्कहाणी (१९१३), हा्ससंार्की्
नरकवास (१९१३), आत्ममोद्धार (१९१३), देहस्वभाव (१९१४), संक्रान्त (१९१४), रर्कली्र्ण्चीज्केलं 
(१९१४), हा्अर्मानाचा्मान (१९१४), संकट्की्सौभाग्य (१९१५), ख नाचा्आरोर् (१९१५), चैत्राचा्
मरहना (१९१५) ही त्याचं्या काही कादंबऱ्यािंी नाव.े मध्यमवर्ीय क ट ंबीय िीवनािे वास्तव प्रित्र 
रेखाटण्यािा त्यािंा ियत्न यातून स्पष्ट प्रदसतो. 

 
मध्यमवर्ीय िीवनातील वरे्वरे्ळे िश्न वािकाचं्या समोर माडंण्यासाठी कथानकािी, घटनािंी व 

पात्रािंी ते कसोशाने प्रनवड करतात. ही पाते्र व घटनादेखील आपल्या अवतीभवतीच्या पप्ररप्रित 
िीवनातील असतात. त्याम ळे तसेि, सरळ आप्रि पप्ररिामकारक प्रनवदेनशलैीम ळे त्याचं्या कथा-कादंबऱ्या 
वािनीय झाल्या आहेत. कलादृष्टीपेक्षा ते उपदेशाला आप्रि बोधालाि अप्रधक महत्त्व देत असल्याम ळे त्यािें 
साप्रहत्य कलात्मकतेच्या दृष्टीने काहीसे उिे पडते. 
 

सामाप्रिक कादंबऱ्यापेंक्षाही त्याचं्या ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्या अप्रधक िप्रसद्ध आहेत. राजक ं वर 
(१९१५) ही र्िोिी प्रशकदेव  यािा रािद्रोह व त्यािी पत्नी रािक ं वर प्रहिी स्वाप्रमप्रनष्ठा यािंा संघर्षग प्रिप्रत्रत 
करिारी ही कादंबरी आहे आप्रि र्ारर्त् महाराष्र ही रािाराम याचं्या कारप्रकदीतील िम ख घटनािें 
प्रित्रि करिारी ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी आहे. वास्तव घटनानंा धक्का न लावता ऐप्रतहाप्रसक वातावरि प्रनमाि 
करण्यात सहकारी कृष्ट्ि यशस्वी झालेले प्रदसतात. नानासाहेब पेशव्याचं्या काळातील नत्रबक या परािमी 
स्वाप्रमभक्तािी कथा सारं्िारी अखेरचा् स्वाथशत्मयागी् देर्स्थ (१९१६) ही त्यािंी प्रतसरी व अखेरिी 
ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी. एक समािप्रहताच्या तळमळीिे लेखन करिारा साप्रहत्त्यक म्हिून सहकारी कृष्ट्िािंी 
वाङ मयीन कामप्रर्री उल्लखेनीय आहे. 

 
म. ना. अदवतं, प्रविया डबीर 

 
ओक, जनादन णवनायक : (ि. १८९७, प िे – मृ. २२, एप्रिल, १९१८, प िे). प्रनयतकाप्रलकािें संपादक व 
कोशकार. प्रशक्षि प िे येथे. मपॅ्ररकच्या परीके्षत िर्न्नाथ शकंरशटे प्रशष्ट्यवृत्ती. डेक्कन कॉलेिातून एम्. ए. 
(१९०१). तीन वर्षदेव फनय गसन महाप्रवद्यालयात िाध्यापक. नंतर काही वर्षदेव मध्यिातं वऱ्हाडात प्रशक्षिखात्यात 
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नोकरी. एक वर्षग नार्पूर येथील नील प्रसटी हायस्कूलिे म ख्याध्यापक आप्रि नंतर िो. प्रवष्ट्िू र्ोनवद 
प्रविापूरकर यानंी तळेर्ाव (दाभाडे) येथे स्थापलेल्या ‘समथग प्रवद्यालया’त प्रशक्षक. 
 

१९१२ साली त्यानंी लोकरर्क्षण नावािे माप्रसक प स्तक व ‘लोकप्रशक्षिमाला’ या नावािी एक 
प स्तकमाला स रू केली. या माप्रसकािा उदे्दश लेखनद्वारा लोकसेवा करिे, सामाप्रिक, धार्ममक, नैप्रतक, 
औद्योप्रर्क, प्रशक्षिप्रवर्षयक व शास्त्रीय प्रवर्षयावंर लेख िप्रसद्ध करून, बह िनसमािाला ज्ञानसंपन्न करिे हा 
होता. डॉ. केतकर, िा. वा. म. िोशी, ना. र्ो. िापेकर, द. वा. पोतदार यासंारखी प्रशक्षकमंडळी 
लोकप्रशक्षि या नावाला सािेसे लेखन या माप्रसकात करीत. ओकािें द सरे महत्त्वािे कायग म्हििे गीवाण्
लघ कोर्ाची प्रनर्ममती हे होय. समथग प्रवद्यालयात रामायि, महाभारत, भार्वत, उपप्रनर्षदे, भर्वद र्ीता, 
मन स्मृती यासंारखे आयगसासं्कृप्रतदशगक गं्रथ वािण्यािी प्रवद्याथ्यांत क्षमता यावी व या गं्रथातील संस्कृत 
भारे्षिे िैतन्यमय स्वरूप त्याचं्या दृष्टीस पडाव,े या दृष्टीने त्यानंी संस्कृतिे अध्यापन केले. या ससं्कृत गं्रथािें 
वािन करताना मराठी प्रवद्याथ्यांस साहाय्य होईल असा गीवाण्लघ कोर् (१९१५) त्यानंी तयार केला. 
संस्कृत गं्रथाि अभ्यास करू इत्च्छिाऱ्या मराठी भाप्रर्षकाचं्या दृष्टीने हा कोश अप्रतशय उपय क्त आहे. 

 
र्ं. दे. खानोलकर 

 
ओक, वामन दाजी :॰ वा. दा. ओ. (ि. १८४५, हेदवी, प्रि. प्रिपळूि – मृ. १३ िून, १८९७, नार्पूर). 
कवी, समीक्षक, ‘काव्यसगं्रह’ माप्रसकािे सपंादक. रत्नाप्रर्री हायस्कूलमधून मपॅ्ररक (१८७०). संस्कृतिी 
पप्रहली िर्न्नाथ शकंरशटे प्रशष्ट्यवृत्ती. हायस्कूलमध्ये डॉ. भाडंारकराचं्या मार्गदशगनाखाली संस्कृतिा 
अभ्यास. प्रवल्सन कॉलेिात िवशे. पि उच्च प्रशक्षि अपूिग. म ख्याध्यापक या नात्याने अनेक शाळातूंन काम. 
 

नार्पूर येथे हप्ररमाधव पपं्रडत यांच्यासारख्या व्यासंर्ी व संशोधक वृत्तीच्या व्यक्तींशी ओकािंा र्ाढ 
स्नेह िमला. ओक नार्पूर बाहेर असताना त्यािंा व पंप्रडतािंा परस्पराशंी वाङ मयप्रवर्षयक पत्रव्यवहार स रू 
असे. अशाि िकारिी मोरोपंतकृत रामायिाच्या संदभातील त्यािंी पत्ररूप ििा ‘शालापत्रक’ माप्रसकात 
(वर्षग द सरे) ‘एक वािक’ व ‘द सरा वािक’ या नावानंी िप्रसद्ध झाली आहे. रा. प्रभ. र् िंीकरानंतर सातव्या 
वर्षापासून, ‘प्रवप्रवधज्ञान प्रवस्तार’ माप्रसकािे संपादकत्व हप्ररपंत पंप्रडताकडे आल्याम ळे वामनरावही या 
माप्रसकात लेखन करू लार्ले. ‘प्रवस्ताराच्या’ वर्षग ९ व १० मध्ये त्यानंी प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकराचं्या ‘संस्कृत 
कप्रवपंिक’ या गं्रथातील ‘काप्रलदास’, भवभतूी, वार्भट्ट, स बंधू व दंडी या प्रनबधंािंी मार्ममक परीक्षिे केली. 
मात्र ‘प्रवस्ताराच्या प्रशरस्त्यान सार’ लेखाखंाली त्यािें नाव घातलेले नाही. या परीक्षिातून िकट होिारा. 
व्यासंर् ओकाचं्या सवगि प्रलखािातून िािवतो. ‘भारतवर्षीय िािीन ऐप्रतहाप्रसक कोश’ या गं्रथाच्या 
‘प्रनबधंमाले’तील (अंक ४२) परीक्षिात प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकरानंी महाराष्ट्र कवींच्या काव्यात यावनी 
शब्दािंा पूिग अभाव आढळतो अशा आशयािे प्रवधान केले होते. त्यािें हे प्रवधान कसे प्रनराधार आहे ते 
ओकानंी ‘प्रनबधंमाले’त (अक ५०) एक पत्र प्रलहून स्पष्ट केले. त्यानंतर प्रिपळूिकरानंी आपले प्रवधान मारे् 
घेतले. 
 

प्रवष्ट्ि शास्त्र्याचं्या ‘मोरोपंतािंी कप्रवता’ या िदीघग प्रनबंधात प्रनबंधमालेतून िो सप्रवस्तर व साधार 
समािार घेतला, त्यावरूनही ओकाचं्या सूक्ष्म, व्यासरं्ी वृत्तीिे दशगन घडते. दीघगकाळ (१८७८-८०) 
िाललेल्या या वादातून मराठी प्रवद्वानानंा ओकाचं्या वादकौशल्यािा, स्पष्टवक्तेपिािा व दृढ व्यासंर्ािा 
िारं्ला पप्ररिय झाला. पप्ररिामतः प्रनिगयसार्र छापखान्याच्या मालकानंी १८९० साली त्यानंा 
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‘काव्यसंग्रहा’िे संपादक म्हिून प्रनय क्त केले. आपल्या सात वर्षांच्या सपंादकीय कारप्रकदीत वामनरावानंी 
आनंदतनयकृत्करवता्संग्रह (१८९१), अमृतरायकृत्करवता्संग्रह (१८९२), म ततेश्वरकृत्महाभारत्– 
आरदर्वश (१८९३), सभार्वश (१८९४), वनर्वश (१८९८), करव् अनंतकृत् करवतासगं्रह (१८९६), वामन्
र्ंरडतकृत् यथाथशदीरर्का, अध्याय् १–४ (१८९६), मोरोर्ंतकृत् महाभारत् आरदर्वश (१८९१), सभार्वश 
(१८९१), वनर्वश (१८९२), रवराटर्वश (१८९६), उद्योगर्वश (१८९६), भीष्मर्वश (१८९८), करव्
रवठ्ठलर्तंकृत् करवतासंग्रह, सोरहरोबानाथ् आंरबयेकृत् रसद्धान्तसरंहता् – रू्वाधश (१८९६), देवनाथ्
महाराजकृत्करवतासगं्रह (आ. द . १९०१), अनेक्करवकृत्र्दे, कटाव, लावण्या्वगैरे-र्दसंग्रह, भाग्१ 
(१८९४), भाग्२ (१८९६), असे अनेक काव्यगं्रथ अथगप्रनिायक साप्रहत्यशास्त्राप्रवर्षयी व अवातंर माप्रहतीने 
पप्ररपूिग अशा टीपा देऊन संपाप्रदत केले. 

 
सावगिप्रनक काका-र्िेश वास देव िोशी याचं्यावरील गणर्रतरनधन् रवलार् (१८८०), 

श्रीमन्माधवनृर्रनधनवणशनात्ममक्र्द्यरत्मनमाला्अथवा्थोरले्माधवराव्रे्र्व्ेह्ाचं्मतृ्मयू (१८८३) ही त्यािंी 
प्रवलापकाव्ये िप्रसद्ध आहेत. 
 

इप्रतहास सशंोधनाच्या के्षत्रातही त्यानंी स्पृहिीय कायग केले आहे. कार्ीराव् ग प्ते् रवररचत्
नागरू्रकर्भोसल्याचं्या्संबधंाचे्कागदर्त्र (१८८९) हे ‘काव्येप्रतहाससंग्रहा’ तून िप्रसद्ध झालेले गं्रथ या 
दृष्टीने उल्लखेनीय आहेत. लॉडश्बेकन्याचें्चररत्र (१८८४) व बाबा्नानक्ह्ाचें्चररत्र (१८८९) ही दोन 
प्रनबधंविा िप्ररते्र व कादंबरीकथासार (१८८९), म द्राराक्षसकथासार (१८८९), वासवदत्ताकथासार 
(१८८९) ही छोटी कथात्मक प स्तकेही यािंी अन्य वाङ मयीन कामप्रर्री. 

 
मराठी वाङ मयाच्या त्स्थती-र्तीकडे वामनरावािें बारीक लक्ष असे. ‘महाराष्ट्र गं्रथोते्तिन’ हा 

त्यािंा एक प्रविारिवतगक लेख मािग १८७८ च्या ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’त िप्रसद्ध झाला होता. त्यात त्यानंी 
एकोप्रिसाव्या शतकात १८७८ पयंत झालेल्या मराठी गं्रथिकाशनाच्या उद्योर्ािा आढावा घेतला आहे. 
त्याििमािे भावी काळातील वाङ मयप्रवर्षयक िळवळीिे मार्गदशगनही केले आहे. ऐप्रतहाप्रसकदृष्ट्ट्या ते 
महत्त्वािे आहे. 

 
प्रविया डबीर, र्ं. दे. खानोलकर 

 
संदभव : प्रव. कों. ओक, ‘वामन दािी ओक’ (‘बालबोध’, ि लै १८९७). 
 
ओक, णवनायक कोंडदेव : (ि. २५ फेब्र वारी, १८४०, हेदवी, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ९ ऑक्टोबर, १९१४, 
म ंबई). िप्ररत्रकार, प्रनबधंकार, ‘बालबोध’ माप्रसकािे संपादक. आईवप्रडलािंा मृत्यू व घरिी र्प्ररबी याम ळे 
प्रशक्षिािी परवड. पोटासाठी त्यानंा अनेक प्रठकािी विवि करावी लार्ली. सातारा येथून इंग्रिी प्रतसरी 
उत्तीिग झाल्यावर त्यानंी स्वपप्ररश्रमाने इंग्रिीिे ज्ञान सपंादन केले. १८६१ पासून त्यानंी प्रशक्षिखात्यात 
प्रशक्षकािी नोकरी केली. १८९५ साली सहाय्यक द य्यम तपासनीस म्हिून ते सेवाप्रनवृत्त झाले (१८६८–
८०). अहमदनर्र येथील मराठी शाळेत हेडमास्तर. 
 

ओकानंी वयाच्या ३४-३५ व्या वर्षी लेखनास स रुवात केली. त्यािंी लहानमोठी प्रमळून स मारे पासष्ट 
प स्तके िप्रसद्ध आहेत. त्यातं िप्ररत्र, प्रनबधं, इप्रतहास, कथा, कप्रवता, अशा प्रवप्रवध िकारच्या प स्तकािंा 
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समावशे आहे. इंग्रिी प्रनबधंाचं्या आधारे प्रलप्रहलेले लघ रनबधंमाला (१८८६) हे त्यािें पप्रहले प स्तक. 
प्रनबधंसगं्रहाला दप्रक्षिा िाइझ कप्रमटीिे बक्षीस प्रमळाले. 
 

त्यािंी सोळा प स्तके िप्ररत्रपर आहेत. त्यातील जावजी्दादाजी (१८९२) व रदनकरराव्राजवाडे 
(१८९७) यासंारख्या स्वकीय अपवाद वर्ळता त्यािें इतर िप्ररत्रनायक बाहेरिे आहेत. र्ीटर्धी्गे्रट्ह्ाचें्
चररत्र्(१८७४), ड्यूक्ऑफ्वसेलग्टन (१८७६), वॉरन्हेथ्स्टंग्ज (१८७९), आल्िेड्रध्गे्रट (१८८२), सर्
टॉमस्मन्रो (१८८६), एब्राहाम् सलकन (१८९०) ही उल्लेखनीय प स्तके. थोर प रुर्षाचं्या िीवनिमातील 
फक्त अन करिीय र्ोष्टी सारं्ून बालकाचं्या मनावर िारं्ले संस्कार करिे, हा त्यािंा िप्ररत्र लेखनामार्िा 
उदे्दश होता. 

 
मराठी वािकािंी करमिकू साधून त्यानंा इप्रतहासािी र्ोडी लावावी या भपू्रमकेतून त्यानंी 

सहद स्थान् कथारस (१८७१), रर्र्ायाचं्या् बंडाचा् इरतहास (१८७४), िान्स् देर्ातील् राज्यक्रान्तीचा्
इरतहास (१८७६) व इरतहास्तरंरगणी (१८७८) ही प स्तके प्रलप्रहली. 

 
ओकानंी र्ोष्टींिी, प्रनबधंािंी त्याििमािे माप्रहतीपर अशी अनेक प स्तके प्रलप्रहली. त्यापंकैी 

मध मरक्षका (१८७१) व म लासं्उत्तम्बक्षीस (१८७९) ही लोकप्रिय झाली होती. रर्रस्तेदार (१८८१) लाि 
खाण्यापासून होिाऱ्या द ष्ट्पप्ररिामािे वधेक विगन तीत आढळते. 
 

म लाकंप्ररता बालबोध (१८८१) नावािे माप्रसक काढून ओकानंी ते िौतीस वर्षदेव (१८८१ ते १९१५) 
िालप्रवले. प्रवप्रवध िकारच्या प्रलखािाद्वारे म लािें रंिन करून त्याचं्या प्रठकािी सद र् िािंी वाढ करावी 
असा त्यािंा ियत्न होता. या माप्रसकातील प्रवप्रवध सदरातूंन त्यानंी ४०८ िप्ररते्र, ४०२ कप्रवता व ४०२ 
नीप्रतपर प्रनबधं, ३७१ शास्त्रीय प्रवर्षयावंरील व ८५० प्रकरकोळ प्रवर्षयावंरील लेख एवढे प्रवप्रवध िकारिे व 
प्रवप ल लेखन केले. ‘बालबोध’िे काम त्यानंी बह तेक एक हाती ठेवले होते. त्याम ळे त्यानंा ते दीघगकाळ 
प्रनयप्रमतपिे िालप्रवता आले. या माप्रसकाने म लानंा ज्ञानदान केले, त्याििमािे त्याचं्या मनात 
सदप्रविारािंी पेरिी केली. लहान वाक्ये आप्रि व्यवहारातील ससं्कृत शब्दािंा वापर याम ळे ओकािंी भार्षा 
साधी, सरळ व सोपी वाटते. त्याचं्या प्रलखािात स्वतंत्र प्रविारशक्तीिा आढळ होत नसला तरी आकर्षगक, 
आटोपशीर, स बोध लेखनशलैीम ळे ते रोिक झाले आहे. 

 
कृ. प्रभ. क ळकिी, प्रविया डबीर 

 
संदभव : अ. म. िोशी, ‘अवािीन मराठीतील आद्य िप्ररत्रकार’ (केसरी, १२ ऑक्टोबर, १९७५). 
 
ओगले, केशव लक्ष्मि : (ि. १८८२ – मृ. १९४८). भार्षातंरकार, पत्रकार, ससं्कृत साप्रहत्यािे व 
धमगशास्त्रािे अभ्यासक. प्रशक्षि बी. ए. व्यवसाय प्रशक्षक, संपादक व अन वादक. 
 

ओर्ल्यानंी प्रवप ल रािकीय लेखन केले. ‘राष्ट्रमत’, ‘लोकमान्य’, ‘श्री लोकमान्य’ आप्रि 
साप्ताप्रहक ‘िबोधन’ या पत्रातं त्यानंी संपादकीय खात्यात कामे केली. 
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लो. प्रटळकाचं्या ‘आत्क्टगक होम इन द वदेाि’ आप्रि ‘द ओरायन’ या प स्तकािंी त्यानंी अन िमे 
आयश् लोकाचें् मलूस्थान् अथवा् ध्र वाजवळील् आयांच्या् वस्तीरवषयी् वदेातील् र् रावा (१९१०) आप्रि 
वदेकालप्रनिगय (आ. २ री, १९२८) ही भार्षातंरे केली. ओर्ल्यानंी महामहोपाध्याय पा.ं वा. कािे याचं्या 
संस्कृत साप्रहत्यशास्त्रािा ऐप्रतहाप्रसक आढावा घेिाऱ्या इंग्रिी प्रनबधंािा्ससं्कृत्सारहत्मयर्ास्त्राचा्इरतहास 
(१९३१) हा अन वाद केला असून, त्यानंी प्रदलेली ‘नहद धमगशास्त्रा’वरील २१ व्याख्याने काळिीपूवगक प्रलहून 
काढून धमशर्ास्त्ररवचार (१९३५) या प स्तकाद्वारे ती िप्रसद्ध केली. ओर्ल्यािें बरेिसे स्फ ट प्रलखाि 
‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’त िप्रसद्ध झाले आहे. करवक लग रू्कारलदास (१९३४) हे त्यािें प स्तक स्वतंत्र असून 
त्यात त्यानंी काप्रलदास व त्यािे वाङ मय यािंा आटोपशीर पि सवांर्ीि पप्ररिय करून प्रदला आहे. 
लोकमान्य् रटळकाचंी् वदेरवषयक्कामरगरी (१९२४) हे प्रटळकाचं्या प स्तकािें स्वरूपदशगन व रसग्रहि 
करिारे प्रनबंधविा प स्तकही िप्रसद्ध आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, प्रविया डबीर 
 
ओगले, गुरुनाथ प्रभाकर : (ि.१८८७, बावडा, कोल्हापूर – मृ. १६ ऑक्टोबर, १९४४). प्रशक्षि कोल्हापूर 
व म ंबई येथे. म ंबईच्या व्ही. िे. टेत्क्नकल इत्न्स्टटू्यटमधून एल्. एम्. इ. उत्तीिग. नहद स्थान सरकारिी 
प्रशष्ट्यवृत्ती घेऊन अमेप्ररकेत कािप्रनर्ममतीच्या तंत्रािे अध्ययन. ‘िभाकर कंदील’ व अन्य कािसामान-
प्रनर्ममतीिा उद्योर्. 
 

एरडसनचे्चररत्र (१९३२) व अमेररका, भाग्१्ला (१९३२) ही दोन प स्तके िप्रसद्ध. ‘प्रकलोस्कर’ 
माप्रसकातून प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर लेखन. 

 
मंप्रिरी बेडेकर, मीनल प्रनसळ 

 
ओगले, प्रभाकर बाळाजी : (ि. १८५३ – मृ. १८३५). और्षधी वनस्पती व वैद्यक प्रवर्षयावंरील गं्रथािें 
लेखक. काि कारखान्यािे उत्पादक ओर्ले यािें िन्मदाते. कोल्हापूर संस्थानात प्रशक्षक. 
आयगवैद्यकावरील रचरकत्मसा्प्रभाकर (१९२६) हा यािंा महत्त्वािा गं्रथ. याखेरीि ज्वर (१९२५), त लसी-
प्रतार्, सनब-प्रभाव (१९३०), बाभळीचा् उर्योग (१९३१), रबल्वमहत्त्व (१९३१), स लभौषरधप्रभाकर 
(१९३२), करंजोर्योग (१९३३), रुईमादंार (१९३३), ही यािंी और्षधी-वनस्पतींवरील लहान लहान 
प स्तके िप्रसद्ध. यािें साम रद्रकर्ास्त्र (१८९०) हे मूळ संस्कृत गं्रथािे भार्षातंरही िप्रसद्ध आहे. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, मीनल प्रनसळ 
 
औंधकर, णवष्ट्िु हरी : (ि. १८९४, कोल्हापूर – मृ. १७ प्रडसेंबर, १९४२). नाटककार, नट व प्रित्रपट 
कथालेखक. प्रशक्षि िेमतेम िार इयत्ता. वयाच्या िौदाव्या वर्षी महाराष्ट्र नाटक मंडळींत िवशे. लवकरि 
नट म्हिून िप्रसद्धी. रंर्भमूीवर अनेक स्त्री भपू्रमका त्यानंी र्ािप्रवल्या. समथग नाटक मंडळीच्या 
संस्थापकापंैकी एक. 
 

औंधकरानंा नाट्यलेखनािी स्फूती र्डकरी व खाप्रडलकर याचं्या नाटकामं ळे प्रमळाली. बेबंदर्ाही 
(१९२४) या पप्रहल्याि ऐप्रतहाप्रसक नाटकाने त्यािें नाव सवगतोम खी झाले. या नाटकािी भार्षा, पाते्र व 
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संभािीप्रवर्षयक दृप्रष्टकोि यावंर र्डकऱ्याचं्या ‘रािसनं्यास’िा स्पष्ट िभाव प्रदसून येतो. आग्र्याहून्स टका 
(१९३१) हे त्यािें द सरे ऐप्रतहाप्रसक नाटकही रंर्भमूीवर अप्रतशय लोकप्रिय झाले. महारथी्कणश (१९३४) 
हे त्यािें पौराप्रिक नाटक. रश्रयाळ नावािे आिखी एक नाटक त्यानंी प्रलप्रहले होते. पि ते िप्रसद्ध झाल्यािा 
प्रनददेवश आढळत नाही. 

 
ियोर्क्षमता, आवशेपूिग व धारदार भार्षाशलैी आप्रि संघर्षगमय घटनािंी नाट्यपूिग र् फंि या दृष्टीने 

बेबंदशाही नाटक िारं्ले साधले आहे. या िभावी ऐप्रतहाप्रसक नाटकािे प ढील बह संख्य ऐप्रतहाप्रसक 
नाटककारानंी अन करि केल्यािे आढळते. 
 

आग्र्याहून् स टका या नाटकानेही त्यातील नाट्यर् िामं ळे पकड घेतली. ऐप्रतहाप्रसक 
वातावरिातील अद भ ततेिा, भव्यतेिा वधे घेिारी प्रपळदार भार्षाशलैी हे औंधकरािें मोठे श्रेय. 
 

त्यािें महारथी्कणश हे क मारी मातेच्या सतंतीिी समस्या पप्ररिामकारकपिे माडंिारे पौराप्रिक 
नाटक तत्कालीन पौराप्रिक नाटकामंध्ये आपल्या वरे्ळेपिाने उठून प्रदसते. किग-क ं ती याचं्या िीवनातील 
रहस्यमयतेच्या पार्श्गभमूीवर मातेच्या अंतःकरिािे भावपूिग दशगन त्यानंी या नाटकात घ़डप्रवले आहे. 
अल्पप्रशप्रक्षत असूनही रंर्भमूीवर काम करीत असताना त्यानंी नाट्यलेखनासाठी आवश्यक ती दृष्टी िाप्त 
करून घेतली होती. 

 
भीमराव क लकिी, प्रविया डबीर 

 
करंदीकर, जनादवन सखाराम : [ि. १५ फेब्र वारी, १८७५, क ं दर्ोळ (िमनखडी संस्थान) – मृ. १२ मािग, 
१९५९, प िे]. प्रटळक-केळकर कालीन पत्रकार. नहद त्वप्रनष्ठ लेखक. अ. ि. करंदीकरािें वडील. क ं दर्ोळ 
येथे इंग्रिी तीन इयत्ता. १८९७ साली प ण्याच्या फनय गसन कॉलेिमधून बी. ए. उत्तीिग. नंतर एल् एल्. बी. 
झाले. काही काळ प्रशक्षक म्हिून काम केले. िो. प्रवष्ट्ि  र्ोनवद प्रविापूरकर यानंी राष्ट्रीय प्रशक्षिासाठी 
कोल्हाप रास काढलेल्या समथग प्रवद्यालयात ते १९०७–१० पयंत होते. १९११ साली ‘केसरी’त िथम लेखक 
व १९१२ नंतर म ख्य उपसंपादक. १९३४ ते १९४६ ‘केसरी’िे म ख्य सपंादक. १९३७ पासून ते दीघग काळ 
केसरी-मराठा संस्थेिे रस्टीही होते. म ळशी सत्याग्रह (१९२२) आप्रि १९३०-३१ िा स्वातंत्र्य लढा यात 
भार् घेतला, सश्रम कारावास भोर्ला. पत्रकार, गं्रथकार, संशोधक, सूक्ष्म अभ्यासक, ज्योप्रतर्ष पंिारं्, 
महाभारत, िािीन अथगशास्त्र यापंासून तो प्रब्रप्रटश अंमलातील ह ंडिावळ, िातीयवाद, प्रब्रप्रटशािंी रािनीती 
इत्यादी प्रवप्रवध िश्नाचं्या प्रवस्तीिग के्षत्रात त्यानंी सतत ३५ वर्षदेव मराठीतून वृत्तपत्रीय व गं्रथात्मक प्रलखाि 
केले. 
 

जगातील् क्रारंतकारक् लढाया (१९०७) हा एडवडग प्रिसी याचं्या इगं्रिी गं्रथािा अन वाद. या 
अन वाप्रदत गं्रथात इसवी सन पूवग ४९० ते इ. स. १९०५ पयंत िर्ाच्या इप्रतहासाला कलाटिी देिाऱ्या सोळा 
य द्धािंा इप्रतहास आहे. कौरटलीय् अथशर्ास्त्र (१९२७) हे कौप्रटल्याच्या ‘अथगशास्त्र’ या स िप्रसद्ध संस्कृत 
गं्रथािे, बळवतं रामिंद्र प्रहरर्ावकर याचं्या सहकायाने केलेले भार्षातंर होय. सहद त्मववाद (१९४१), 
गीतातत्त्व्मरंजरी (१९४७), श्रीगणेर्ोत्मसवाची्साठ्वष े (१९५३), श्री्समथश्चररत्र (१९५३), महाभारत:्
कथाभाग् व् रर्कवण (१९५८) हे त्यािें अन्य िम ख गं्रथ. याप्रशवाय त्यािें ‘केसरीतील प्रनवडक लेख व 
प्रनबधं’ सहाशहूेन अप्रधक पृष्ठातं व दोन खंडातं िप्रसद्ध झाले आहेत. देशसेविेे व अभ्यासपूवगक लोकप्रशक्षि 
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करण्यािे एक साधन म्हिनू ते वृत्तव्यवसायाकडे बघत. ह ंडिावळ, स विगप्रनयात, सरकारी बिेटे आदी 
प्रवर्षयातं ते ममगज्ञ होते आप्रि शास्त्रीयतेला धक्का न लार्ू देता त्या प्रवर्षयावंर ते स र्मतेने प्रलहीत. 

 
पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, के. ए. पोतदार 

 
करंदीकर, त्र्यबंक गोपाळ : (ि. १८७८ – मृ. १९४०). शतेीप्रवर्षयक शास्त्रीय गं्रथािें लेखक. िप्रसद्ध 
उद्योर्पती टाटा याचं्या मळ्यात हे माळीकाम करीत. टाटानंीि त्याचं्या शतेी-बार्ायती प्रशक्षिािी सोय 
केली. शतेीप्रवर्षयक अन भव घेण्यासाठी टाटाचं्या सोबत अमेप्ररकेत रे्ले. हैद्राबाद, इंदूर, ओच्छा आदी 
संस्थानातूंन ‘ॲप्रग्रहॉर्मटकल्िर अप्रधकारी’ म्हिूनही त्यानंी काम केले. भारतातील शतेीप्रवर्षयक उन्नतीिा 
ध्यास त्यानंा लार्ल्याम ळे शतेीप्रवर्षयावरील इंग्रिी गं्रथािंा त्यानंी सूक्ष्म अभ्यास केला. कॅप्रलफोर्मनयात 
त्यानंी फळझाडाचं्या शास्त्रीय पद्धतीच्या लार्वडीिे प्रवशरे्ष अध्ययन केले. त्यानंी मातृभारे्षत शतेीिी 
शास्त्रश द्ध माप्रहती देिारे गं्रथ प्रलप्रहले. त तीर्ासून्रेर्ीम (१९१२) हा यािंा पप्रहला गं्रथ. नंतर खत (१९१७) 
हे त्यािें द सरे प स्तक. कृप्रर्षप्रवद्याशास्त्रावर आठ खंडािंा एक गं्रथ िप्रसद्ध करण्यािी त्यािंी योिना होती. 
पि त्यापैकी ३८० पृष्ठािंा कृरषरवद्या्अथात्बागबागाईत्व्र्तेकीरवषयक्मारहती्:्भाग्१ (१९३०) हाि 
फक्त िप्रसद्ध झाला. शतेी प्रवर्षयावरील स रुवातीच्या काळातील गं्रथ म्हिनू त्याला प्रवशरे्ष महत्त्व आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
करंदीकर, बळवंत जनादवन :॰ बळवंत ॰ गंधवव ॰ रमाकातं नागावकर : (ि. प्रडसेंबर, १८५५, ध ळे – मृ. 
१४ ऑक्टोबर, १९०३, ध ळे). कवी. प्रशक्षि ध ळे येथे मपॅ्ररकपयंत. काही काळ ‘आयावतग’ साप्ताप्रहक व नंतर 
‘खानदेशवैभव’ पत्रािे संपादक. कवी प्रवनायकािें हे वडील बंधू. यािें काही लेख बेळर्ावच्या 
‘भारतप्रमत्रा’तून िप्रसद्ध. यािंी कप्रवता म ख्यतः ‘काव्यरत्नावली’ माप्रसकातून टोपिनावाने िप्रसद्ध झाली. 
पे्रमालेख्य (काव्यरत्नावली, िून १९०१) हे २०३ साक्यािें खंडकाव्य उल्लेखनीय आहे. प्रववाहबधंन 
स्वीकारण्यािी इच्छा नसिाऱ्या माप्रलनीच्या प्रदव्य िीतीिी करुिरम्य कहािी या खंडकाव्यात आहे. 
स वणशरज (१९१३) हे पािश े पन्नास आयांिे नीती आप्रि व्यवहार यासंबधंीिी तत्त्व े सारं्िारे काव्य. 
श्रीबालाजी्अथवा् व्यकंटेर्चररतामृत (१९१३) हे प्रर्रीच्या व्यंकटेशािे र्द्यिप्ररत्र, संत कवी क डिीवीर 
याचं्या ओवीबद्ध ‘श्रीव्यंकटेशमाहात्म्या’च्या आधारे प्रलप्रहले आहे. ‘बळवतं’ कवीच्या प्रनवडक कप्रवतािंा एक 
संग्रह कादंरबनी (१९३६) नावाने िप्रसद्ध झाला आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, रा. बा. बक्षी 
 
करंदीकर, रघुनाथ पाडुंरंग ऊर्व  दादासाहेब : (ि. २१ ऑर्स्ट, १८५७, पंढरपूर – मृ. २४ एप्रिल, १९३५, 
सातारा). पते्र व दैनंप्रदनी लेखक. मराठी भार्षा व संस्कृती यािें कडव ेअप्रभमानी. १८८० मध्ये वप्रकलीिी 
परीक्षा उत्तीिग झाल्यावर सातारा येथे हे स्थाप्रयक झाले व येथे त्यानंी वप्रकली स रू केली. लोकमान्य प्रटळक 
यािें अत्यंत प्रनष्ठावतं सहकारी व स्नेही. िेथे िात, तेथून ऐप्रतहाप्रसक साधनािंा सगं्रह करून आिीत व 
तसा सगं्रह करण्यास उते्तिन देत. १९१८ साली लंडनला रे्ले, तेथून सातारिे छत्रपती ितापनसह यािंा 
रेप्रसडेंटबरोबर झालेला पत्रव्यवहार ह डकून तो नकलून आिला. मेिवली येथील नाना फडप्रिसािें दप्तर 
त्याचं्या वशंिाकंडून प्रमळवनू ते िप्रसद्ध करण्यास पारसनीस यानंा िोत्साहन प्रदले. मराठी इप्रतहास व 
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वाङ मय याबाबत त्यािंी आस्था लक्षात घेऊन १९०५ च्या सातारा, मराठी साप्रहत्य संमेलनाच्या प्रतसऱ्या 
अप्रधवशेनािे अध्यक्षपद त्यानंा देण्यात आले. त्यांनी स्वतंत्र मराठी गं्रथरिना केली नाही. 
 

रवलायतेहून् धाडलेली् र्ते्र (१९३५), केदारखंडयात्रा (पते्र १९३६), कै.् रघ नाथ् र्ाडं रंग्ऊफश ्
दादासाहेब्करंदीकर्याचंी्दैनंरदनी (१९६२) हे त्याचं्या प्रनवडक पत्रािें सगं्रह िप्रसद्ध आहेत. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार 

 
करंदीकर, णवनायक जनादवन :॰ णवनायक ॰ एक णमत्र : (ि. १५ सप्टेंबर, १८७२, ध ळे – मृ. ३० मािग, 
१९०९, प िे).राष्ट्रीय वृत्तीिी कप्रवता प्रलप्रहिारे कवी. आध प्रनक कप्रवपिंकापंैकी एक. फायनलपयंतिे 
प्रशक्षि ध ळे येथे. काही काळ पोप्रलसखात्यात नोकरी. काही काळ प्रमशनमध्ये प्रशक्षक. प ढे हीही नोकरी 
सोडून अनेक प्रठकािी नोकऱ्या. आय ष्ट्याच्या उत्तराधात स्थैयग लाभले नाही. त्यािंा केशवस ताशंी िारं्ला 
पप्ररिय होता. त्याचं्या मनात राष्ट्रप्रवर्षयक ज्वलंत प्रनष्ठा होती. ऐप्रतहाप्रसक वीर व्यक्तींच्या यशोर्ाथा 
र्ािारे ते पप्रहले राष्ट्रीय कवी मानण्यात येतात. 
 

त्यािंी कप्रवता काव्यरत्मनावली ‘मनोरंिन’, ‘करमिूक’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाली. 
कप्रवतासंग्रह मात्र मतृ्यूनंतर. कवी अनंततनय (कै. दत्ताते्रय अनंत आपटे) हे त्याचं्या कप्रवतेिे पप्रहले 
संपादक. यानंी प्रनयतकाप्रलकातूंन प्रवख रलेल्या प्रवनायकाचं्या कप्रवता शोधून व संपादून त्यािंा सगं्रह 
रवनायकाचंी् करवता या नावाने िप्रसद्ध केला. त्यात प्रवनायकाचं्या एकूि ७३ कप्रवता समाप्रवष्ट आहेत. 
प्रतसऱ्या आवृत्तीस (प िे १९४७) वा. ब. पटवधगनािंी िस्तावना लाभली आहे. तीत त्यानंी प्रवनायकरावानंा 
‘तत्कालीन िनतेिा वािस्पती’ असे संबोधले आहे. िा. भ. श्री. पंप्रडतानंी आपल्या प्रवविेक िस्तावनेसह या 
संग्रहािी िौथी आवृत्ती (१९५४, प नम गद्रि : पािवी आवृत्ती, १९६०) संपाप्रदत केली. त्यात एकूि ८५ 
कप्रवतािंा समावशे आहे. मराठीतील राष्ट्रीय कप्रवतेिे पप्रहले व श्रेष्ठ उद र्ाते’ या शब्दातं प्रवनायकाचं्या 
काव्यकतृगत्वािा उल्लखे करण्यात येतो. प्रभावती या नावािे एक नाटकही प्रवनायकानंी प्रलहून १९०८ साली 
पूिग केले होते व श्रीकरुिेश िासाप्रदक नाट्यकलािवतगक संर्ीत मंडळीने ते रंर्भमूीवर आिण्यािी प्रसद्धता 
केली होती. तथाप्रप ते बह धा ज्वलंत राष्ट्रवादािा प रस्कार करिारे असल्याने त्या मंडळीने त्यािा ियोर् 
केला नसावा. 

 
प्रव. म. क ळकिी, के. ए. पोतदार 

 
संदभव : (१) र्. त्र्यं. माडखोलकर, ‘प्रवनायकािंी कप्रवता’, ‘आध प्रनक कप्रवपंिक’, िका. अ. नि. भट, प िे, 

१९२१. (२) मं. प्रव. रािाध्यक्ष, ‘पाि कवी’. (३) रा. श्री. िोर्, ‘अवािीन मराठी काव्य’, म ंबई 
मराठी साप्रहत्यसंघ, म ंबई, १९४६. 

 
करंदीकर, शंकर णदनकर : (ि. ४ मे, १९०२ – मृ. १९ मािग, १९५७, म ंबई). कथा-कादंबरीकर आप्रि 
िापं्रतकारकाचं्या इप्रतहासािे व हस्तसाम प्रद्रक या प्रवर्षयािे लेखक. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. र्ाधंीिींच्या 
साबरमतीच्या सत्याग्रहाश्रमात रािकीय प्रशक्षि (१९२५-२६). काही वर्षग कॉंगे्रसिे ििारक. 
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यािंी बालसहद् अथात् देर्सेवचेा् ओनामा (राष्ट्रसेविेी तत्त्व,े १९२०), खारदर्ास्त्र् – भाग् १ 
(मर्नलाल र्ाधंी याचं्या प स्तकािे भार्षातंर) या दोन प स्तकािंमािेि भारतीय िापं्रतकारकाचं्या 
इप्रतहासावरील राजनैरतक्कारस्थान्अथवा्अरलरू्र्बॉ्ब्केसचे्रहस्य, बाबू उपेंद्रनाथ बंदोपाध्यायकृत 
‘प्रनवाप्रसतेर आत्मकहानी’ या बंर्ाली प स्तकावरून (१९२२), राजनैरतक्कारस्थान–प्रथम्खंड (१९२६), 
राजनैरतक्कारस्थान–रद्वतीय्खंड (अथात काळ्या पाण्यावरील िापं्रतकारकािंी िीवन िप्ररते्र, १९२८), 
अप्रकारर्त् राजनैरतक् इरतहास-रद्वतीय् खंड (डॉ. भपूेंद्रनाथ दत्त याचं्या मूळ बंर्ालीवरून, १९२८) व 
देर्त्मयागाचा्इरतहास (शौकत उस्मानीच्या ‘पेशावर ट  मास्को’ या इंग्रिी आत्मवृत्तपर प स्तकाच्या आधारे 
प्रलप्रहलेले िीवनिप्ररत्र, १९२९) ही प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

िाप्रतकारकासंंबधंीिी ही सारी प स्तके इंग्रि सरकारकडून िप्त करण्यात आली. अत्तरदाणी्
अथात्् रचत्रमय्जगतातील् अत्मयंत् मनोरंजक् गोष्टी (१९२७) हा नऊ र्ोष्टींिा सगं्रह, र्रतव्रता् सारवत्री 
(१९२९) ही पौराप्रिक कादंबरी, र् ष्र्राणी (१९३१, श्री. फिींद्र पाल याचं्या मूळ बंर्ाली कादंबरीच्या 
कथानकाच्या आधारे प्रलप्रहलेली) व नसश्स दं्राबाई (१९४१) या कादंबऱ्याही िप्रसद्ध. भाग्यरेषा (१९४२) हा 
हस्तसाम प्रद्रक प्रवर्षयावरील यािंा गं्रथ प्रवशरे्ष लोकप्रिय झाला. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, अंिली वऱ्हाडपाडें 

 
करकंबकर, एकनाथ अण्िाजी : (ि. १८५०, करकंब – मृ २५ मे, १८८३, इंदूर). कवी; यािें वडील 
प्रवद्वान प राप्रिक होते. त्यानंीि यानंा संस्कृत व ज्योप्रतर्ष यािें प्रशक्षि प्रदले. १८७५ साली हे म ंबई 
प्रवद्यापीठाच्या िवशे परीके्षस बसून तीत उत्तीिग झाले. इंदूर हायस्कूलमध्ये त्यानंी अखेरपयंत प्रशक्षक म्हिून 
काम केले. रर्वाजी् महाराज् यासं् दादाजी् कोंडदेवकृत् उर्देर् (१८७०), थोरले् मल्हारराव् होळकर्
स भेदार (१८९१) अशी त्यािंी दोन काव्ये िप्रसद्ध असून यानंा ‘दप्रक्षिािाइझ कप्रमटी’ कडून पाप्ररतोप्रर्षकेही 
प्रमळाली होती. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार 
 
करकरे, दत्तात्रय बाळकृष्ट्ि : (ि.            –मृ. ११ प्रडसेंबर, १९२४, िळर्ाव). ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीकार 
व नाटककार; इप्रतहास-लेखक. म ख्यतः लेखन हाि व्यवसाय. यािें रे्र्वाईचा् मध्यकाल (१९१८) हे 
ऐप्रतहाप्रसक र्द्य नाटक व राघोबादादाच्या िीवनावरील अस्तनीतील् रनखारा (१९१८) ही ऐप्रतहाप्रसक 
कादंबरी िप्रसद्ध आहे. मराठ्यािंा सपूंिग इप्रतहास वीस भार्ातं प्रलप्रहण्यािी त्यािंी योिना होती. त्यापंैकी 
मराठ्ाचंा् इरतहास– भार् १ ला (१९२१), भार् २ रा (१९२३) व भार् ३ रा (१९२४) हे तीन त्याचं्या 
हयातीत व भार् ४ था (१९२९) त्याचं्या मृत्यूनंतर िकाप्रशत. या भार्ातं अन िमे प्रवियानर्रिे 
राज्यापयंतिी नहद स्थानातील िािीन नहदू राज्ये, मोर्ल बादशाहीच्या काळापयंतिी नहद स्थानातील 
िािीन म सलमान राज्ये, दप्रक्षिेतील म सलमानी राज्ये आप्रि मराठ्याचं्या उत्कर्षांिे पूवगस्वरूप व शहािीिे 
िप्ररत्र यापं्रवर्षयी माप्रहती आढळते. सहद स्थानातील्रब्ररटर््साम्राज्याचा्उदय्आरण्त्मयाची्वाढ (१९१६) हा 
सर आल्फे्रड लायलकृत ‘प्रब्रटीश डोप्रमप्रनयन इन इपं्रडया’च्या आधारे प्रलप्रहलेला इप्रतहासगं्रथही िप्रसद्ध 
आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, मीनल प्रनसळ 
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कनाटकी, श्रीणनवास नारायि :॰ श्रीणनवास ॰ एस. एन. के. : (ि. २८ सप्टेंबर, १८६५, शहापूर, प्रि. 
बेळर्ाव – मृ. १७ ि लै, १९४८). िप्ररत्रकार व प्रनबंधलेखक. मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि बेळर्ावात. 
महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि म ंबईत. स रुवातीला ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ मधून अथगशास्त्र, तत्त्वज्ञान, वदेान्त 
इत्यादी प्रवर्षयावंर प्रनबधंलेखन. 
 

कनाटकींनी प्रलप्रहलेली डॉ.् रामकृष्ण् गोर्ाळ् भाडंारकर (१९२७), न्यायमतूी् कारर्नाथ् सत्रबक्
तेलंग (१९२९), डॉतटर्भाऊ्दाजी्लाड (१९३१) आप्रि रा.्ब.्र्कंर्र्ाडं रंग्दीरक्षत (१९३५) ही िार 
िप्ररते्र िप्रसद्ध आहेत. या िप्ररत्रासंाठी लेखकाने पप्ररश्रमपूवगक माप्रहती र्ोळा केली. त्याम ळे त्यानंा 
िप्ररत्रगं्रथापेक्षाही भावी िप्ररत्रगं्रथासाठी उपय क्त अशा साधनगं्रथािें स्वरूप आले आहे. लेखकाने 
िप्ररत्रगं्रथासाठी (लेखनासाठी) प्रनवडलेल्या व्यक्ती थोर समािध रीि आप्रि प्रवद्याव्यासंर्ी असल्याने ही 
िप्ररते्र प्रलहून लेखकाने मराठी िप्ररत्र वाङ मयात मोलािी भार घातली आहे. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, म. ना. लोही 
 
कवे, आनंदीबाई धोंडो : (ि. १८६४, देवरुख, रत्नाप्रर्री – मृ. ३० नोव्हेंबर, १९५०, प िे). आनंदीबाई या 
बाळकृष्ट्ि केशव िोशी यािंी कन्या. श्री. िोशी हे त्या काळातील एक प रोर्ामी वृत्तीिे र्ृहस्थ होते. त्या 
‘बाया’ म्हिून ओळखल्या िात. त्या र. धों. कवदेव, भास्कर धोंडो कवदेव याचं्या मातोश्री व डॉ. इरावती कवदेव 
याचं्या सासूबाई. पपं्रडता रमाबाईंच्या म ंबईतील ‘शारदासदन’च्या या पप्रहल्या प्रवद्यार्मथनी. वयाच्या 
िोप्रवसाव्या वर्षी शाळेत दाखल. प ण्याला शारदासदनमध्ये असताना त्यािंा धोंडो केशव कवदेव याचं्याशी 
पप्ररिय झाला व त्यानंी धोंडो केशव कवदेव याचं्याशी प नर्मववाह केला. 
 

आनंदीबाई कवदेव यािें एकमेव प स्तक म्हििे त्यािें आत्मिप्ररत्र माझे्र् राण (१९४४). उतारवयात 
प्रलप्रहलेल्या या आत्मिप्ररत्रातून लेप्रखकेने आपल्या र्ताय ष्ट्याकडे बऱ्याि तटस्थपिे पाप्रहले आहे. हे 
आत्मिप्ररत्र बरेि प्रनःसंकोि व िािंळपिे प्रलप्रहलेले आहे. प नर्मववाप्रहत म्हिून बायाच्या वाट्याला 
घरच्यािंी व बाहेरच्यािंी टीका आली. सामाप्रिक बप्रहष्ट्कारही आला. अपमानास्पद वार्िूकही प्रमळाली. 
या आत्मिप्ररत्रातून रे्ल्या शतकाच्या अखेरच्या बालप्रवधवािें िीवन, प्रवसाव्या शतकाच्या आरंभी 
प नर्मववाप्रहतेला समािाकडून प्रमळिारी वार्िूक, यािें दशगन घडते. िािंळ प्रनवदेनाम ळे एक वाङ मयकृती 
म्हिूनही या प स्तकाला महत्त्व िाप्त झाले आहे. त्याचं्या प स्तकातून महर्षी कवदेव याचं्या व्यत्क्तिीवनावरही 
काही िमािात िकाश पडतो. हा या प स्तकािा आिखी एक प्रवशरे्ष. 

 
कृष्ट्िाबाई मोटे, म. ना. लोही 

 
संदभव : ‘माझे प राि’, संपा. कावरेी कवदेव, िकाशन केशव प्रभकािी ढवळे, म ंबई आवृत्ती २ – १९५१. 
 
कवे, रघुनाथ धोंडो :॰ शारदा ॰ र. धों. क. : (ि. १५ िानेवारी, १८८२, म रुड – मृ. १४ ऑक्टोबर, 
१९५३, म ंबई). प रोर्ामी वृत्तीिे लेखक. ‘संतप्रतप्रनयमना’च्या िळवळीिे िवतगक व तत्सबंंप्रधत वाङ मयािे 
िसारक. समाजस्वास्थ्य माप्रसकािे संिालक व संपादक. 
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महर्मर्ष कवदेव यािें िेष्ठ प्रिरंिीव. म ंबई प्रवद्यापीठािे एम्. ए. (र्प्रित), र्प्रित प्रवर्षयातील डॉक्टरेट 
(पॅप्ररस). म ंबईच्या प्रवल्सन कॉलेिात र्प्रितािे िाध्यापक म्हिून नोकरी करीत असतानाच्या काळात 
(१९२२–२५) त्यानंी नैरतकता्आरण्सतंरतरनयमन आप्रि नैरतकता्व्ग प्त् रोगार्ासून्बचाव अशा दोन 
प त्स्तका इंग्रिीत प्रलहून िप्रसद्ध केल्या. १९२४ साली याि प्रवर्षयावर ‘प्रकलोस्करखबर’ मध्ये त्यानंी एक 
लेख प्रलप्रहला. हे संतप्रतप्रनयमन प्रवर्षयक लेखन नकवा ििार न करण्यािी कॉलेिच्या संिालकािंी सूिना 
मान्य नसल्याने रघ नाथरावानंी रािीनामा प्रदला. 

 
१९२७ मध्ये ि लै मप्रहन्यात त्यानंी समाजस्वास्थ्य नावािे माप्रसक स रू केले व ते पंिवीस वर्षदेव 

िालप्रवले. व्यक्तीच्या व समािाच्या शारीप्ररक व मानप्रसक आरोनयािी व त्यासंबधंी उपायािी िी ििा 
करण्यास पत्रकार घाबरत, ती रघ नाथराव या माप्रसकामधून प्रनभीडपिे करीत. यात लैं प्रर्क प्रवर्षयानंा 
िाधान्य प्रमळालेले असे. समाजस्वास्थ्य मधील लेखामं ळे सनातनी, तसेि प्रदखाऊ स धारक यािंा रोर्ष 
त्यानंा पत्करावा लार्ला. त्याचं्या माप्रसकावर, अश्लीलतेच्या आरोपावरून तीन खटले भरण्यात आले. र. 
धों. कवदेव यािंी संतरतरनयमन, रवचार् व् आचार (१९२३), ग प्त् रोगारं्ासून् बचाव (१९२७), आध रनक्
कामर्ास्त्र (१९३४), ग रबाजी (मोप्रलयरच्या ‘तात्य गफ’ नाटकािे रूपातंर, १९३७), आध रनक्आहारर्ास्त्र 
(१९३८), वशे्याव्यवसाय (१९४०), तेरा्गोष्टी (१९४०), र्ॅररसच्या्र्री (१९४६), न्यायाचा्र्ोध (िार अंकी 
नाटक, १९४६) ही प स्तके आहेत. 
 

ब प्रद्धिामाण्य व सत्यप्रनष्ठा हे त्याचं्या लेखनािे प्रवशरे्ष. सत्य तेि स्वीकारिार अन् सत्य तेि 
सारं्िार हा बािा त्यानंी अखेरपयंत बाळर्ला आप्रि संतप्रतप्रनयमनाच्या िळवळीिे काम समािाच्या 
प्रवरोधाला तोंड देत देत व शारीप्ररक, मानप्रसक व आर्मथक झळ सोसून शवेटपयंत प्रनष्ठनेे िालप्रवले. 
 

रं्. दे. खानोलकर, वर्षा रेरे् 
 

संदभव : ‘डॉ. य. प्रद. फडके, र. धों. कवदेव’. 
 
कलाणप : पहा ठोंबरे, त्र्यबंक बापूजी 
 
कल्लोळकर, कृष्ट्िाजी बाबाजी : पहा कुलकिी, कृष्ट्िाजी बाबाजी 
 
कवडी, णभकाजी लक्ष्मि : (ि. २० फेब्र वारी, १८९२, बारामती, प्रि. प िे – मृ. ११ मािग, १९६०, प िे). 
लेखक व रािकीय कायगकतदेव. िाथप्रमक व माध्यप्रमक प्रशक्षि बाशी व पंढरपूर येथे. स्कूल फायनलनंतर 
काही काळ महसूल खात्यात नोकरी. प ढे नोकरी सोडून हायकोटग लीलीडरिी परीक्षा देऊन वप्रकलीच्या 
व्यवसायात िवशे (१९२३). करमाळे (प्रि. सोलापूर) येथ वप्रकली. प ढे रािकारिात सहभार्. याप ढील 
कालात समािकायग आप्रि देशभक्ती, हेि कवडी यानंी आपले ध्येय ठरप्रवले. १९३० व १९४० च्या वैयत्क्तक 
सत्याग्रहात, १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनात व प ढे र्ोवा-म त्क्त-आंदोलनात सहभार्. फावल्या 
वळेात काही स्फ ट लेखन. 
 

मात्र प स्तकरूपाने त्यािंी खालील दोनि प स्तके लोकासंमोर आली : (१) भीमर्कंर् महात्म्य 
(१९२६) – स्कंद प रािातील सयाप्रद्र खंडातील ‘भीमशकंर महात्म्य’ या प स्तकािा िाकृत अन वाद. (२) 
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बालमोहन (१९४७) – म. र्ाधंी आपल्या एकादश व्रतािंी माप्रहती प्रवद्याथ्यांना करून देत आहेत, अशी 
कल्पना करून िस्त त प स्तकािी माडंिी केली आहे. 

 
श्रीमती शामला कवडी, नरेश कवडी 

 
कवी आनंद : पहा बरव,े णवनायक लक्ष्मि 
 
कँडी, टॉमस : (ि. १३ प्रडसेंबर, १८०४, इंनलंड – मृ. २६ फेब्र वारी, १८७७, महाबळेर्श्र). कोशकार, 
कायद्याच्या प स्तकािें मराठी अन वादक व िमाि मराठी भार्षा प्रसद्ध करिारे प्रशक्षितज्ज्ञ व शालेय 
प स्तकािें लेखक. 
 

ऑक्सफडग प्रवद्यापीठाच्या मनॅडेलेन कॉलेिमध्ये प्रशक्षि घेतल्यानंतर लष्ट्करात िवशे. बोथगप्रवक 
प्रमलखाईस्ट याचं्या हाताखाली ओप्ररएन्टल इत्न्स्टटू्यशनमध्ये नहद स्थानी भारे्षिा अभ्यास. तसेि हेप्रलबरी 
कॉलेिमध्ये िा. ईस्टप्रवक याचं्याकडे मराठी भारे्षिा अभ्यास. प ढे ईस्ट इंप्रडया कंपनीच्या लष्ट्करात नोकरी 
प्रमळवनू १८२२ साली ते म बंईस आले. १८२६ मध्ये मोल्सवथगच्या प्रवनंतीवरून कँडी-बंधंूिी टॉमस आप्रि 
िॉिग-मराठी-इंग्रिी कोश तयार करण्यासाठी मोकळीक झाली. मराठी भार्षा व वाङ मय याचं्याशी अशा 
िकारे आलेला प्रनकटिा सबंंध त्याने आमरि प्रटकप्रवला. १८३७ साली प िे पाठशाळेिा िम ख व मराठी 
शाळािंा तपासनीस म्हिून नेमिूक झाली. वीस वर्षदेव त्यानंी हे काम केले. १८४० ते १८४७ त्यानंी इंग्रजी-
मराठी्कोर् तयार केला. िथमावृत्ती १८४७ मध्ये व स धारून वाढप्रवलेली द सरी आवृत्ती १८७३ मध्ये िप्रसद्ध 
झाली. १८५१ मध्ये प िे पाठशाळा व इंग्रिी शाळा एकत्र करण्यात आली. तीत ते िािायग होते. १८४७ मध्ये 
‘मराठी रान्सलेटर ॲण्ड रेफरी’ म्हिून ते काम पाहू लार्ले. या १८४७ ते १८७६ काळात त्यानंी काही 
शालेय प स्तके प्रलप्रहली व इतरानंी प्रलप्रहलेली तपासली. 
 

मराठीत िारं्ली भार्षातंरे व्हावीत, म्हिून त्यािें काही प्रनयम यानंी तयार केले. भार्षातंर करताना 
म ळातील सवग प्रविार व्याकरिश द्ध मराठीत कसे आिावते, शब्दशः भार्षातंर का टाळाव,े परकीय शब्द 
मराठीत कोित्या पद्धतीने प्रलहावते, अनोळखी शब्दाबंद्दल टीपा कोठे व कशा द्याव्यात, शास्त्रीय 
पाप्ररभाप्रर्षक शब्द कसे तयार करावते, दोन प्रभन्न भार्षातंील शब्दािें समास कसे टाळावते इ. मार्गदशगक 
सूिना यानंी भार्षातंरकत्यांना प्रदलेल्या आढळतात. कँडीला इंग्रिी व मराठी भार्षा मार्ममकपिे कळतात 
म्हिून सरकारने त्याच्याकडून ‘इंप्रडयन प्रपनल कोड’, ‘प्रसत्व्हल िोसीिर कोड’ व ‘प्रिप्रमनल िोसीिर 
कोड’ यािंी भार्षातंरे करवनू घेतली (मराठी भार्षातंरे). िमाि भार्षा प्रसद्ध करण्याच्या दृष्टीने त्यानंी बह मोल 
ियत्न केले. मराठी वाक्यरिनेतील शपै्रथल्य व अप्रनयप्रमतपिा काढून टाकून भारे्षला बपं्रदस्तपिा 
आिण्यािे श्रेय मे. कँडीला प्रदले िाते. मराठी भारे्षच्या लेखनात प्रवरामप्रिन्हे वापरण्यािी पद्धतीही यानंीि 
स रू केली. कँडीिे व्याकरिप्रवर्षयक प्रनयम तत्कालीन भाऊ महािन, रामिंद्र प्रभकािी र् ंिीकर, दादोबा 
पाडं रंर् या प्रवद्वानानंा आवडले नाहीत. पि या प्रनयमानं सार त्यानंी नीरतज्ञानाची्र्ररभाषा (१८४८), रवराम 
रचन्हाचंी् र्ररभाषा (१८५०), र्ाळातंील् म लाकररता्क्ररमक् र् स्तके (एक ते सहा) अशी अनेक प स्तके 
त्यानंी प्रलप्रहली. तसेि प्रिस्ती धमगिसाराथग उपयोर्ी पडतील, अशीही प स्तके त्यानंी प्रलप्रहली. अव्वल 
इंग्रिी अंमलातील मराठी र्द्यगं्रथािंी भाप्रर्षक घडि हे कँडीच्या पप्ररश्रमािे फळ होय. 

 
कृ. प्रभ. क लकिी, के. ए. पोतदार 
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काटदरे, माधव केशव : (ि. ३ प्रडसेंबर, १८९२ – मृ. ३ सप्टेंबर, १९५८). राष्ट्रीय वृत्तीिे कवी. 
कोकिातील शीर (प्रि. रत्नाप्रर्री) हे त्यािें मूळ र्ाव. रत्नाप्रर्री येथील सरकारी हायस्कूलमधून 
स्कूलफायनलिी परीक्षा उत्तीिग. म ंबईच्या कस्टम खात्यात नोकरी. सेवाप्रनवृत्तीनंतर प्रिपळूि येथे वास्तव्य. 
 

कवी माधवाचं्या कप्रवता ‘खेळर्डी’, ‘प्रित्रमयिर्त्’, ‘नवय र्’ इत्यादी माप्रसकातूंन िप्रसद्ध होत 
असत. ‘नवय र्’ माप्रसकाच्या काव्यप्रवभार्ािे काही काळ ते संपादकही होते. त्यािें ध्र वावरील् फ ले 
(१९१५) व फेकलेली्फ ले (१९२१) हे काव्यसगं्रह ‘खेळर्डी’ तफदेव  िकाप्रशत झाले आहेत. ध्र वावरील्फ ले 
मध्ये त्याचं्या पत्नी सौ. रमाबाई (माधवारं्ना) याचं्या आठ कप्रवताही समाप्रवष्ट आहेत. करव्माधव्याचंी्
करवता (१९३५) व गीतमाधव (१९५३) हे त्याचं्या कप्रवतािें आिखी काही संग्रह. 
 

पारतंत्र्यकाळात इप्रतहासातील ऊिगस्वल घटनाकंडे स्वाप्रभमान िार्ृतीच्या दृष्टीने पाहण्यािी िी 
वृत्ती कवी प्रवनायकाचं्या कप्रवतामंध्ये िर्ट झाली होती, प्रतिा िभाव काटदरे याचं्यावरही होता. त्या 
कालखंडात द . आ. प्रतवारी, स्वातंत्र्यशाहीर र्ोनवद, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या राष्ट्रीय वृत्तीच्या कवींमध्ये 
माधवािेही नाव ठळकपिे येते. 
 

त्याचं्या इतर अनेक कप्रवतामंधील प्रवर्षयािंी प्रनवड व काव्यदृष्टी काहीशी पपं्रडती थाटािी असून 
त्यातं बोधवादाकडे कल आहे. माधवानंी ऋनवदेातील अनेक सूक्तािें भार्षातंरही केले आहे. क्वप्रित ‘िहा-
र्ीत’, ‘तात्या पंतोिी’ अशा प्रवनोदी ढंर्ाच्या कप्रवताही त्यानंी प्रलप्रहल्या आहेत. 
 

इप्रतहासािा र्ाढ व्यासंर् हा कवी माधवाचं्या व्यत्क्तमत्त्वािा एक महत्त्वािा पलूै होय. प्रवशरे्षतः 
वैप्रदककाल, र् प्तकाल व मराठेशाही या कालखंडातील ऐप्रतहाप्रसक घटनापं्रवर्षयीिे त्यािें प्रिप्रकत्सक 
वृत्तीिे लेख ‘मनोरंिन’, ‘ज्योत्स्ना’, ‘रत्नाकर’, ‘नविीवन’ इत्यादी माप्रसकातूंन िप्रसद्ध झालेले आहेत. 
 

त्यानंी बालसाप्रहत्यप्रनर्ममतीही प्रवप ल िमािात केली असून त्यात ऐप्रतहाप्रसक कथा, पप्ररकथा, 
इत्यादींिा समावशे आहे. 
 
संदभव : ‘अवािीन मराठी वाङ मयसेवक’ (पंिम खंड), र्ं. दे. खानोलकर, व्हीनस िकाशन, प िे, १९६२, 

पृष्ठ १३९–१५५. 
 

उर्षा टाकळकर, क ं दा केळाप रे, डॉ. नीप्रलमा र् ंडी 
 
काबंळे, णशवराम जानबा : (ि. १८७५ – मृ. शक उपलब्ध होऊ शकले नाही). यािें वडील मूळिे भाबं डदेव 
र्ाविे वतनदार महार. प ढे त्यानंी र्ावकीिा धंदा सोडून प िे र्ाठले. इथे एका य रोप्रपयन अप्रधकाऱ्याकडे 
त्यानंी नोकरी स्वीकारली. य रोप्रपयन अप्रधकाऱ्याकडील नोकरीने त्यािंी िाप्रतभेद, र्ावकी इ. त्रस्त 
करिाऱ्या घटनापंासून म क्ती झाली. प्रशवराम िानबा काबंळे अल्पवयाति वप्रडलाबंरोबर नोकरी करू 
लार्ले व आपली ज्ञानप्रवर्षयक लालसाही त्यानंी पूिग केली. 
 

आपल्या ओळखीच्या एका र्ृहस्थाकडे िानबा काबंळे यानंी आपल्या म लास प्रशकायला ठेवले. 
त्यानंा वािनािी खूप आवड होती. बाबा पद् मनिी, िोप्रतबा फ ले याचं्या गं्रथािंा त्याचं्या मनावर योनय तोि 
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पप्ररिाम झाला. त्याििमािे र्ोपाळबाबा वलंर्कराचं्या अस्पृश्यतेप्रवर्षयीच्या प्रवनंप्रतपत्रानंी तर ते कमालीिे 
धर्धर्ू लार्ले. आपल्या समािबाधंवानंा िार्ृत करण्यासाठी व त्याचं्या उन्नतीसाठी त्यानंी १ ऑर्स्ट, 
१९०४ रोिी ‘श्री. शकंर िासाप्रदक सोमवशंीय प्रहतनितक प्रमत्रसमािा’िी स्थापना केली. १८९२ मध्ये महार 
पलटिी रद्द केल्या रे्ल्या, त्याििमािे लष्ट्करभरतीही बंद झाली. त्याप्रवरुद्ध र्ोपाळबाबा वलंर्करानंी 
आवाि उठप्रवला होता; पि त्यानंा फारसे यश लाभले नाही. लष्ट्करभरती थाबंल्याने अस्पृश्यािंी 
प्रशक्षिाच्या के्षत्रातही पीछेहाट होऊ लार्ली. 

 
सविांिी मने द खावण्यापेक्षा अस्पृश्यानंा सरकारी शाळेत िवशे न देिे, हेि इंग्रि सरकारलाही 

योनय वाटले. याप्रवर्षयी िनमत िार्ृत करण्यासाठी १९०४ मध्ये प्रशवराम िानबा काबंळे यानंी प रंदर 
ताल क्यातील सासवड येथे ५१ र्ावातंील महारािंी सभा भरप्रवली. त्यावळेी एक अिग तयार करण्यात 
आला. खालच्या दिाच्या सरकारी नोकरीत िवशे प्रमळावा, सरकारी शाळेत िवशे प्रमळावा, पोप्रलसात 
िाकरी प्रमळावी, सैन्यात नोकरी प्रमळावी या मार्ण्या त्यात करण्यात आल्या व १,५८८ लोकानंी त्यावर 
सया केल्या. इगं्रि सरकारकडे संघप्रटतपिे केलेला महारािंा तो पप्रहलाि अिग होता. पि सरकारने त्या 
अिािी दखल घेतली नाही. 
 

पि तरीही प्रशवराम िानबा हरले नाहीत. आपले मत व आपले प्रविार ते ‘मराठा’, ‘दीनबधूं’, 
‘डेली टेप्रलग्राफ ॲण्ड डेक्कन हेराल्ड’, ‘पूना ऑब्िव्हगर’ यातूंन माडूं लार्ले. सूचीर्त्र (१९०३) हे त्यािें 
प स्तक प्रनघाले. या प स्तकािा हेतू िनिार्ृती. त्यानंी सोमवरं्ीय्रमत्र या नावािे वृत्तपत्र स रू केले होते. ते 
तीन वर्षदेव िालले. 
 

नोव्हेंबर १९१० मध्ये प न्हा िानबानंी लष्ट्कर भरतीच्या िश्नावरून इगं्रि सरकारकडे अिग केला. 
त्यािी पोि प्रमळाली. पि पप्ररिाम मात्र तत्काळ प्रदसला नाही. नंतर पप्रहल्या महाय द्धाच्या स मारास काही 
महारानंा लष्ट्करात घेतले व काहींना इतर खात्यात नोकऱ्याही प्रमळाल्या. 
 

१९२९ साली पवगतीमंप्रदर िवशेाच्या वळेी ते न डर्मर्ता हिर होते. अस्पृश्यता प्रनवारिासाठी व 
समानता लाभावी म्हिून त्यानंी अखेरपयंत कायग केले. 

 
लता िाधव 

 
॰ कािे, गिेश रामकृष्ट्ि : पहा हवालदार, गिेश रामकृष्ट्ि 
 
कािेकर, पुरुषोत्तम गोपाळ :॰ शारदाश्रमवासी : (१४ िानेवारी, १८८१ – मृ. २६ सप्टेंबर, १९५२, म ंबई). 
वृत्तपत्रलेखक व नाट्यस्मपृ्रतकार. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. स धारिावादी मताचं्या िभावाने रािकारि व 
समािकारिात सहभार्. िथम १८९९ च्या स मारास बडोद्याच्या ‘सयािी प्रविय’ पत्रातून ‘शारदाश्रमवासी’ 
या टोपिनावाने व प ढे ‘मनोरंिन’, ‘नवय र्’, ‘उद्यान’, ‘प्रवप्रवधवृत्त’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन त्यानंी 
लेखन केले. ‘इंद िकाश’, ‘ज्ञानिकाश’ पत्रािें काही काळ संपादन केले. डॉ. आंबडेकराशंी त्यािें प्रनकट 
स्नेहसंबधं असल्याने त्याचं्या ‘िनता’, ‘िार्पृ्रत’ या प्रनयतकाप्रलकातूंनही लेखन केले. ‘सोशल सत्व्हगस 
लीर्’च्या इंग्रिी तै्रमाप्रसकािे ते संपादक होते. त्यािें िासपं्रर्क लेखन ‘सव्हगन्टस् ऑफ इपं्रडया’ व 
‘िापं्रतकाल’ या पत्रातूंन िप्रसद्ध. 
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यानंी बंर्ालमधील बालप्रवधवाचं्या करुि त्स्थतीवर स धा (१९११) ही कादंबरी, रमेशिंद्र दत्त 
याचं्या ‘द लेक ऑफ द पाल्मस्’ वरून भार्षातंप्ररत केली. ररर्या (१९४२) ही ऑक्सफडग य प्रनव्हर्मसटी– 
िकाशनासाठी प्रलप्रहलेली प त्स्तका. माझ्या्काही्नाट्यस्मृती (१९४४) हे त्याचं्या नाट्यप्रवर्षयक आठिींिे 
प स्तक मराठी नाटे्यप्रतहासाच्या दृष्टीने उपय क्त आहे, ‘शारदाश्रमवासी’ या टोपि नावाने त्यानंी काही 
कप्रवताही प्रलप्रहल्या. 

 
पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, क ं दा केळाप रे 

 
काथवटे, आबाजी णवष्ट्िु : (ि. १८५४, वाई – मृ. १७ िानेवारी, १९०७, ठािे). अध्यापनशास्त्र या प्रवर्षयािें 
लेखक व संस्कृत गं्रथािें सपंादक. प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिमधून बी. ए. पदवी. सरकारी प्रशक्षि खात्यात 
नोकरी. काही काळ अहमदाबाद येथील र् िरात कॉलेिात व नंतर डॉ. भाडंारकराचं्या प्रनवृत्तीनंतर डेक्कन 
कॉलेिात संस्कृतिे िाध्यापक. फाउलर याच्या इंग्रिी गं्रथाच्या आधारे यानंी मराठीत रर्क्षण्व्अध्यार्न 
(१९००) हे प स्तक प्रलप्रहले. ‘कीर्मतकौम दी’, ‘अथवगवदे-उत्तरभार्’, ‘द्वयाश्रम कोश’ हे यानंी संपाप्रदत 
केलेले संस्कृत गं्रथ. बरीि वर्षदेव हे ‘डेक्कन व्हन्याक्य लर सोसायटी’िे गं्रथ परीक्षकही होते. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
काथवटे, मनोहर णवष्ट्िू : (ि. १८५५, वाई – मृ. २० फेब्र वारी, १९३७). इप्रतहासलेखक व िप्ररत्रलेखक. 
प्रशक्षि प िे व सातारा येथे. बी. ए. एल् एल्. बी. (म ंबई प्रवद्यापीठ). न्यायखात्यात नोकरी. काथेज (१८९३) 
हे श्रीमंत सयािीराव र्ायकवाड याचं्या आश्रयाखाली राष्ट्रकथामालेतील प स्तक. अजमेर्स्थलवणशन (प.ं 
हरप्रवलास सारडाकृत प स्तकाच्या आधारे, १९१५), भरतखंडाचा्प्राचीन्इरतहास–रिस्तरू्वश् ६००् ते्इ.्
स.् १२०० (१९१७), र्ारर्ाचंा् इरतहास (१९२१), हजरत्खलीफा्उमर्ह्ाचें्सरंक्षप्त्चररत्र (१९३०), 
खलीफा् अबूबकरचे् संरक्षप्त् चररत्र (१९३०), स धारणा, उद्भव् व् उर्ाय (एडवडग कापदेवटर याच्या 
‘प्रसत्व्हलायझेशन, इटस् कॉि ॲण्ड क्य अर’िे रूपातंर, १९३३), वाईचे् काथवटे् घराण्याची् मारहती 
(१९३६) ही यािंी िकाप्रशत प स्तके. र्ारर्ाचंा् इरतहास हा त्यािंा स्वतंत्रपिे अभ्यास व शोध करून 
प्रलप्रहलेला गं्रथ प्रवशरे्ष महत्त्वािा आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, अंिली वाऱ्हाडपाडें 
 
कानडे, रामचंद्र गोकवद : (ि. ४ मे, १९००, भोर, सं. भोर – मृ. ५ सप्टेंबर, १९४१). मराठी 
प्रनयतकाप्रलकाचं्या इप्रतहासािे लेखक व िप्ररत्रकार. िाथप्रमक व द य्यम प्रशक्षि भोर येथे. प ण्याच्या प्रटळक 
महाराष्ट्र प्रवद्यापीठािे ‘वाङ मयप्रवशारद’. काही काळ म बंईच्या ‘लोकमान्य’ व प ण्याच्या ‘ज्ञानिकाश’ या 
दैप्रनकाचं्या संपादकीय प्रवभार्ात नोकरी. 
 

यानंी प्रो.् रवष्ण ् गोसवद् रवजारू्रकर्याचें्चररत्र (१९२८) प्रलप्रहले आहे. कानडे यािंी ‘र् रुवयग’ 
प्रविापूरकरावंर प्रकती भक्ती िडली होती, यािा ित्यय त्याचं्या या िप्ररत्रावरून येतो. बंर्ाली भारे्षिा 
अभ्यास करून यानंी रसवद्रनाथ्टागोर (१९२८) व र्ास्त्रज्ञ्सर्जगदीर्चंद्र्बस  (१९३७) यािंीही िप्ररते्र 
प्रलप्रहली आहेत. कानडे याचं्या िप्ररत्रगं्रथापेंक्षाही त्यानंी प्रलप्रहलेला मराठी् रनयतकारलकाचंा् इरतहास 
(१९३८) हा सप्रित्र व सटीक गं्रथ अत्यतं महत्त्वािा आहे. वृत्तव्यवसायात काम करीत असता मराठी 



 अनुक्रमणिका 

प्रनयतकाप्रलकाचं्या इप्रतहासािे द र्ममळ साप्रहत्य मोठ्या कष्टाने िमा करून प्रतच्या आधारे त्यानंी हा गं्रथ 
प्रलप्रहला. या प्रवर्षयावरिा इतका प्रवस्तृत असा हा पप्रहलाि गं्रथ होय. प्रब्रप्रटश रािवटीत भारतात 
म द्रिकला अवतरली तेथपासून त्यानंी या इप्रतहासलेखनास स रुवात केली. माप्रसक, साप्ताप्रहक यासंारखी 
प्रनयतकाप्रलके व वृत्तपते्र यािंा वरे्वरे्ळा इप्रतहास त्यानंी वरे्वरे्ळ्या िकरिातूंन प्रदला आहे. १८३२ ते 
१८९२ या काळातील प्रनयतकाप्रलकातंील उतारे, अर्दी ि न्या वृत्तपत्रािंी व ि न्या-नव्या पत्रकारािंी 
छायाप्रिते्र व पत्रकारािंी संप्रक्षप्त िप्ररते्र या गं्रथात आढळतात. 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, स लभा हेलदेवकर 
 
काणनटकर, काशीताई गोकवदराव : (ि. २० िानेवारी, १८६१, अष्ट,े प्रि. सातारा – मृ. ३० िानेवारी, 
१९४८, प िे). िप्ररत्रलेप्रखका व कथा-कादंबरीकार. र्ोनवदराव काप्रनटकराचं्या पत्नी. स प्रशप्रक्षत स धारक 
पतीच्या सहवासाम ळे संस्कृत, मराठी व इंग्रिी साप्रहत्यािा पप्ररिय काशीबाईनंा घडला. तसेि क ट ंबािे 
स्नेही कादंबरीकार हप्ररभाऊ आपटे याचं्या िोत्साहनाम ळे लेखनािी िवृत्ती प्रनमाि झाली. 
 

स्थूलमानाने १८८५ ते १९३० हा काशीबाईंच्या लेखनािा कालखंड. रंगराव (१९०३) ही 
काशीबाईंिी पप्रहली कादंबरी. १८८५ च्या स मारास ‘मनोरंिन’ आप्रि प्रनबधंिपं्रद्रका’ या माप्रसकातूंन या 
कादंबरीिी अनेक िकरिे िप्रसद्ध झाली होती. र्ालखीचा्गोंडा (१९२८) ही त्यािंी द सरी कादंबरी, १९१३ 
साली ‘नवय र्’ माप्रसकातून िमशः िप्रसद्ध होत होती. रंगराव या कादंबरीत त्याचं्या प्रपढीतील स्त्री-
प रुर्षाचं्या िीवनािी वास्तव प्रिते्र व त्यािंी िीवनस्वप्ने रेखाटली आहेत. बालप्रववाह, सास रवास, वैधव्य 
अशा घटनाचं्या सभोवतालिे एकत्र क ट ंबातील स खद ःखािे प्रित्रि िसे या कादंबरीत आहे, तसेि 
प्रशकलेल्या स्त्री-प रुर्षािंी िेमप्रववाहािी, िौढ प्रववाहािी अद्याप दूरवर असलेली स्वप्ने ित्यक्षात उतरली 
असल्यािेही दशगप्रवले आहे. उत्तम स्वभावप्रिते्र व घरर् ती भार्षा ही या कादंबरीिी प्रवशरे्ष उल्लेखनीय बािू. 
‘िस्त त कृती ही, अलीकडील स्त्री-प्रशक्षिािे अत्यंत मध र फ ल होय’, या शब्दातं तत्कालीन समीक्षकानंी 
रंगराव या कादंबरीिा र्ौरव केला आहे. र्ालखीचा्गोंडा (१९२८) ही काशीबाईंिी द सरी कादंबरी १९१३ 
साली ‘नवय र्’ माप्रसकातून ते माप्रसक बंद होईपयंत, िमशः िप्रसद्ध होत होती. एका लहान ब्राह्मि म लीिे 
एका छोट्या ससं्थानातील वडे्ा प त्राशी झालेले द ःखद लनन, प्रतच्या थोरल्या भावाच्या व स ब द्ध 
रािमातेच्या सहकायाने सामाप्रिक दृष्ट्ट्या कसे यशस्वी होते, ते या कादंबरीत दाखप्रवले आहे. 
 

काशीबाईंिे स्फ ट कथालेखन ‘मनोरंिन’, ‘प्रनबधंिपं्रद्रका’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘नवय र्’, 
‘करमिूक’ इत्यादी माप्रसक-साप्ताप्रहकातूंन िप्रसद्ध झाले आहे. चादंण्यातील्गप्र्ा (१९२१) या संग्रहात 
त्याचं्या काही कथा समाप्रवष्ट असून रर्ळोप्याच्या् गोष्टींसारख्या अनेक कथा असंग्रप्रहत आहेत. या कथा 
म्हििे लहान आकाराच्या कादंबऱ्याि म्हिता येतील. हप्रर नारायि आपटे हे काशीताईंना बहीि मानत. 
आपट्याचं्या कथा-कादंबरी लेखनािा ठसा काशीताईंच्याही लेखनावर उमटलेला प्रदसतो. प स्तक 
परीक्षिात्मक व व्यत्क्तपप्ररियात्मक स्वरूपािे काही स्फ टलेखनही काशीबाईनंी केलेले आहे. हररभाऊंची्
र्ते्र्(१९२९) हे संपाप्रदत प स्तक हप्ररभाऊ व काप्रनटकर दापंत्य याचं्या वाङ मयिेमातून त्याचं्या परस्परातं 
उत्पन्न झालेल्या प्रिव्हाळ्याच्या संबधंािे उत्तम दशगन घडप्रवते. 
 

कथा-कादंबरीपेक्षाही त्यािें प्रवशरे्ष महत्त्वािे प स्तक म्हििे त्यानंी प्रलप्रहलेले डॉ.्आनंदीबाई्जोर्ी्
याचें् चररत्र (१८८९) हे होय. हे काशीबाईिें पप्रहले प स्तक. डॉ. आनंदीबाई िोशी याचं्या मतृ्यनंूतर 
लरे्िि त्याचं्या आय ष्ट्यासबंंधीिी अप्रधकृत माप्रहती आप्तस्वकीयाकंडून प्रमळवनू व आनंदीबाईिंी पते्र 



 अनुक्रमणिका 

संपादून प्रलप्रहलेले हे िप्ररत्र अप्रतशय प्रवर्श्सनीय झाले आहे. स्त्रीस लभ सहिस दंर भार्षा आप्रि वधेक 
विगनशलैीम ळे ते िटकदार वाटते. मराठी िप्ररत्रवाङ मयात या िप्ररत्राम ळे मोलािी भर पडली आहे. 
आपल्या काळािी हकीकत सारं्िारे त्यािें आत्मिप्ररत्रही (१९७९) िकाप्रशत झाले आहे. 

 
सरोप्रिनी वैद्य, स लभा हेलदेवकर 

 
संदभव : सरोप्रिनी वैद्य, ‘श्रीमती काशीबाई काप्रनटकर, आत्मिप्ररत्र आप्रि िप्ररत्र (१८६१-१९४१)’, पॉप्य लर 

िकाशन, म ंबई, १९८०. 
 
काणनटकर, गोकवद वासुदेव : (ि. ९ िानेवारी, १८५४, प िे – मृ. ४ िून, १९१८, प िे). कवी, 
भार्षातंरकार; स रुवातीिे प्रशक्षि प ण्यास व उच्च प्रशक्षि म ंबईच्या प्रवल्सन कॉलेिात. बी. ए. (१८७६), 
एल् एल्. बी.; म ंबई हायकोटात तीन वर्षदेव वप्रकली. नंतर सरकारी न्यायालयात म न्सफ. त्याचं्यासाठी 
‘रावसाहेब’ हे संबोधन अनेकदा उपयोप्रिलेले प्रदसते. प ण्यास भरलेल्या मराठी साप्रहत्य संमेलनािे अध्यक्ष 
(१९०६). 
 

काप्रशताई काप्रनटकर या स िप्रसद्ध लेप्रखकेिे पती. हप्ररभाऊ आपटे यािें प्रिवलर् प्रमत्र. िप्रसद्ध 
नाटककार नारायि बापूिी काप्रनटकर हेही र्ोनवदरावाचं्या क ट ंप्रबयापंैकी एक. प्रित्रकला व संर्ीत या 
कलािें ज्ञाते. कॉलेिमध्ये असताना यानंी ‘दप्रक्षिािाईझ कमेटी’ या िाप्रहरातीवरून बप्रक्षसाकप्ररता श्रीमतं्
नारायणराव् रे्र्व्े याचंा् वध (१८७८), अकबरबादशाह (१८७९) आदी दीघगकाव्ये प्रलप्रहली. त्यापंैकी 
पप्रहल्या दोन काव्यासं बप्रक्षसे प्रमळाली. त्यािें संमोहलहरी (१९००) हे दीघगकाव्य प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहे. 
काप्रनटकरकालीन बऱ्याि स प्रशप्रक्षताचं्या मनात प्रनमाि झालेल्या अजे्ञयवादाचं्या छटा िस्त त काव्यात 
आढळत असल्याम ळे हे काव्य त्या काळी लोकप्रिय ठरले. यांच्या स्फ ट कप्रवतािंा करवकूजन्(१९३३) हा 
संग्रह त्याचं्या कन्येने, इिलकरंिीिे अप्रधपती घोरपडे याचं्या स्न रे्षने, श्रीमती अन ताई घोरपडे यानंी 
िप्रसद्ध केला. 
 

शारदािसादनमंडळ, प िे १९०९ शी संबंप्रधत. 
 
काव्यरिनेखेरीि यािें अन्य लेखन भार्षातंर स्वरूपािे आहे. भट्ट् मोक्षम ल्लरकृत् धमशरवषयक्

व्याख्याने (१८८३) हे मकॅ्सम ल्लरच्या ‘ओप्ररप्रिन ॲण्ड ग्रोथ ऑफ प्ररप्रलिन’िे भार्षातंर, रस्त्रयाचंी्र्रवर्ता 
(१९०२) हे िॉन स्ट्य अटग प्रमलच्या ‘सब्िेक्शन ऑफ व इमेन’िे भार्षातंर, वीरसेन् सकवा् रवरचत्रर् रीचा 
राजर् त्र (१८८३) हा शके्सप्रपअरच्या ‘हॅम्लेट’ नाटकािा अन वाद, याप्रशवाय शके्सप्रपअरच्या ‘टायमन ऑफ 
अथेन्स’, ‘कोप्ररओलेनस’ व ‘मिंट ऑफ व्हेप्रनस’ या तीन नाटकािंी भार्षातंरे केल्यािा उल्लेख करवकूजन 
या संग्रहाच्या िारंभी त्याचं्या कन्येने प्रलप्रहलेल्या ‘अल्पिप्ररत्रा’त आढळतो. 
 

संमोहलहरी् हे स्वतंत्र काव्य बऱ्याि वरच्या दिािे असून, रवींद्रनाथ ठाकूराचं्या ‘र्ीतािंली’िा 
र्द्य अन वाद ‘नवय र्’ (१९१३) माप्रसकात िप्रसद्ध झाला आहे. प ढे प ण्याच्या आर्. व्ही. फडतरे यानंी 
गीताजंली प स्तकरूपाने िप्रसद्ध केली आहे. हे प स्तक त्याचं्या अखेरच्या काळातील उत्कृष्ट अन वाद म्हिून 
प्रनददेवप्रशता येईल. 
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र्ं. दे. खानोलकर, स लभा हेलदेवकर 
 
संदभव : सरोप्रिनी वैद्य, ‘प्रत्रदल’, ‘संिमि’, श्रीप्रवद्या िकाशन, प िे, १९८५. 
 
काणनटकर, नारायि बापूजी : (ि. १८५२, प िे – मृ. २५ ि लै, १८९७). कवी, नाटककार. िाथप्रमक 
प्रशक्षि प िे येथे. म ंबईच्या एत्ल्फन्स्टन हायस्कूलमधून मपॅ्ररक (१८६८). वप्रकलीिी परीक्षा देऊन प िे येथे 
वप्रकलीिा व्यवसाय. 
 

अजरवलार् (श्री. र्ो. बा. काप्रनटकराचं्या सहकायाने, १८७२) ही काव्यरिना आप्रि रदवाणी्काम्
चालरवण्याचे्र्तेीरवषयीचा्कायदा (१८७७) ही यािंी दोन प स्तके िप्रसद्ध झाली असली तरी, त्यािंी खरी 
वाङमयीन कामप्रर्री नाट्यके्षत्राति झालेली आहे. र्रर्कला्व्रत्मनर्ाल (१८८२, शके्सप्रपअरच्या ‘रोप्रमओ 
अँड िूप्रलएट’ या मूळ शोकापं्रतकेिा आनंदपयगवसायी शवेट केलेला अन वाद), प्रतार्राव्चंद्रानना (१८८३, 
केप्रनलवथगच्या एका कादंबरीच्या आधारे), रर्वाजी (१८८९), बाजीराव्मस्तानी (१८९२), बाजी्देर्र्ाडें 
(१८९४), प्रतार्गडचा्मोहरा (१८९६) या अन वाप्रदत व ऐप्रतहाप्रसक स्वरूपाच्या नाटकािंमािेि त्याचं्या 
काळातील पप्ररत्स्थतीिे नाट्यरूप प्रदनदशगन करिारी नकवा तत्संबधंीिा तत्कालीन स धारकािंा दृप्रष्टकोि 
व्यक्त करिारी काही सामाप्रिक नाटकेही यानंी प्रलप्रहली आहेत. मल्हारराव् गायकवाड् याचें् नाटक 
(१८७४), संमती्कायद्याचे्नाटक (१८९२), न्यायरवजय (१८९२) ही नाटके या दृष्टीने उल्लेखनीय आहेत. 
त्यािें सवांत र्ािलेले नाटक म्हििे तरुणीरर्क्षणनारटका (१८८६) हे होय. स्त्रीप्रशक्षिाच्या संभाव्य 
द ष्ट्पप्ररिामािें भडक प्रित्रि करिाऱ्या या नाटकातून तत्कालीन परंपराप्रिय सनातनी आप्रि स्वैरवृत्तीिे 
स धारक याचं्यातील संघर्षािे प्रित्रि आढळते. ित्ययकारी िसंर्प्रित्रि व िटकदार संवादलेखन ही 
त्याचं्या नाटकािंी वैप्रशष्ट्टे्य. ‘रािा भीमदेवी’ थाटाच्या ऐप्रतहाप्रसक नाटकाचं्या काळात घरर् ती 
संवादयोिना असलेली ऐप्रतहाप्रसक नाटके प्रलहून काप्रनटकरानंी आपले वरे्ळेपि स्पष्ट केले. वतगमान 
काळातील लक्षिीय घटनानंा रंर्भमूीवर साकार करिारे मराठीतील पप्रहले नाटककार, असा 
काप्रनटकरािंा उल्लेख केला िातो. 

 
म . श्री. कानडे, स लभा हेलदेवकर, मृिाप्रलनी शहा 

 
संदभव : (१) र्ं. दे. खानोलकर, ‘अवािीन मराठी वाङ मयसेवक, िथम खंड’, भार् पप्रहला, म ंबई १९५२ 

(द . आ.). (२) श.ं बा. म ि मदार, ‘महाराष्ट्रीय नाटककार यािंी िप्ररते्र’, भार् पप्रहला, प िे 
(कालोल्लखे नाही.) 

 
कामत, रामचंद्र कृष्ट्ि ऊर्व  अण्िा : (ि. १५ एप्रिल, १८७२, िंदर्ड, प्रि. बेळर्ाव – मृ. ७ फेब्र वारी, 
१९६०, माशले, र्ोव)े. परमाथग प्रवर्षयावरील प स्तकािें लेखक. स्वग्रामी प्रमळाले तेवढे मराठी, इंग्रिी व 
संस्कृत भार्षािें प्रशक्षि घेऊन यानंी काही काळ बेळर्ावातील छापखान्यात म प्रद्रते तपासण्यािे काम केले. 
 

यानंी परमाथगप्रवर्षयक लहान-मोठी काही प स्तके प्रलप्रहली. त्यापंैकी उल्लखेनीय म्हििे नामजर्ाचे्
महत्त्व (१९३०) व नामसचतामणी (१९३५) ही दोन नामयोर्प्रवर्षयक प स्तके. याप्रशवाय श्रीग रुचररत्र व साथश्
एकनाथी्भागवत् हे दोन गं्रथ त्यानंी संपाप्रदत केले. या दोन्ही गं्रथाचं्या सपं्रहता पप्ररश्रमपूवगक श द्ध करून 
त्यानंी िकाप्रशत केल्या आहेत. 
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र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही 
 
कारखानीस, दत्तप्रसन्न नारायि : (ि. १७ ऑर्स्ट, १९०८, िाळीसर्ाव – मृ. १५ फेब्र वारी, १९८६). 
कवी. दादर (म ंबई) येथील ‘इंप्रडयन एज्य केशन सोसायटी’त अध्यापक. यािंा रक्षरतजावर (१९३५) हा 
कप्रवतासंग्रह िप्रसद्ध आहे. स मारे पन्नासहून अप्रधक कप्रवता या सगं्रहात समाप्रवष्ट आहेत. ‘प्रनराशिेे टोले 
खाऊन पेटलेल्या प्रित्तातून उडालेल्या प्रठिनया म्हििे कप्रवता’ ही आपली काव्यप्रवर्षयक धारिा त्यानंी 
‘काव्यर्ान’ या कप्रवतेतून व्यक्त केली आहे. रे्यता, रिनेिे सौष्ठव व उदात्त कल्पनाप्रवलास हे त्याचं्या 
कप्रवतेिे वैप्रशष्ट्ट्य. सामाप्रिक अन्यायािी िीडही ते क्वप्रित व्यक्त करतात. ‘र्ोड अबोला’, ‘कोंबडा’, 
‘िर्ािा न्याय’, ‘कालाय तस्म ै नमः’ इत्यादी त्याचं्या कप्रवता उल्लेखनीय वाटतात. ‘स्वरृ्प्रहिी’ सारखी 
प्रवडंबनात्मक कप्रवताही त्यानंी प्रलप्रहलेली आढळते. 
 

द. प्रव. तेंडूलकर, म ना. लोही 
 
कालगावकर, कृष्ट्िाजी णवष्ट्िु : पहा आचायव, कृष्ट्िाजी णवष्ट्िु 
 
कालेलकर, गोकवद मंगेश : (ि. १६ मे, १८७४, वेंर् लदेव , प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. फेब्र वारी, १९४५, बडोदे). 
लोकिीवन व लोकसाप्रहत्य या प्रवर्षयािें लेखक. प्रशक्षि सावतंवाडी हायस्कूल व बडोदा कॉलेिात. 
म ंबईच्या सरकारच्या ‘एथ्नॉग्राप्रफकल प्रडपाटगमेंट’मध्ये नोकरी. 
 

कालेलकरानंी म ंबई् इलाख्यातील् जाती (१९२८) आप्रि लौरकक् दंतकथा (१९३४) ही दोन 
प स्तके एन्थोवनेच्या अन िमे ‘राइब्स ॲन्ड कास्टस् ऑफ बॉम्ब’े व ‘प्रद फोकलोअर ऑफ बॉम्बे’ या 
प स्तकाचं्या आधारे प्रलप्रहली आहेत. पप्रहल्या प स्तकात म ंबई इलाख्यात आढळिाऱ्या सवग िाती व त्यािें 
पोटभेद, त्यािंी उत्पत्ती, िालीरीती, आहार, उद्योर् यासंबधंी माप्रहती प्रदली असून, द सऱ्या प स्तकात 
मन ष्ट्यसमािाच्या समि ती व िालीरीती यािंा समावशे आहे. लौरकक् दंतकथा हे लोकसाप्रहत्य या 
प्रवर्षयावरील पप्रहलेि मराठी प स्तक असल्याने ते महत्त्वािे आहे. 

 
रं्. दे. खानोलकर, म. ना. लोही 

 
कावडीबाबा : पहा कपपळगावकर, णवठ्ठल अनंत 
 
काळदंड : पहा सोमि, कृष्ट्िाजी लक्ष्मि 
 
काळे, मोरेिर गोपाळ : (ि. २१ मे, १८९४, कवाड, ता. प्रभवडंी – मृ. १६ िानेवारी, १९६०). 
िवासविगनपर, प्रशक्षि मपॅ्ररक, रेन्ड प्रशक्षक. स रुवातीला िाथप्रमक प्रशक्षक व नंतर प्रवमा एिन्ट. 
 

यािंी माझा्काश्मीरचा्प्रवास (१९३०), आमची््हैसूरची्सफर्(१९३१) व माझ्या्रहमालयातील्
यात्रा (१९३३) ही तीन प स्तके िप्रसद्ध झाली आहेत. लेखकाच्या िवासािा सप्रवस्तर वृत्तान्त कथन 
करिारी ही वस्त प्रनष्ठ िवासविगने प्रिव्हाळ्याच्या प्रनवदेनशलैीम ळे वधेक, ख मासदार व ित्ययकारी उतरली 
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आहेत. हौशी लोकानंा िवासाकप्ररता मार्ािे आराखडे, नकाश ेव उपय क्त माप्रहती प रवनू लेखकाने िस्त त 
प स्तकाद्वारे मार्गदशगनही केले आहे. 

 
उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 

 
काळे, यादव माधव : (ि. १८८१, लोिार, ता. मेहेकर, प्रि. ब लढािा – मृ. ११ मािग, १९४३, ब लढािा). 
इप्रतहाससंशोधक व लेखक. प्रशक्षि लोिार, मेहेकर व अकोला येथे. मपॅ्ररक (१८९८). काही काळ प्रवदभात 
प्रशक्षक. नंतर बी. ए. एल् एल्. बी. झाल्यावर मेहेकर व ब लढािा येथे वप्रकली. मध्यिातं प्रवप्रधमंडळािे 
सभासद (१९२४-३७) व अध्यक्ष (१९२६). प्रवदभग साप्रहत्यसंघाच्या द सऱ्या अप्रधवशेनािे अध्यक्ष (अमरावती 
१९२४). 
 

यािें लोणारवणशन (१९०३), वऱ्हाडचा् इरतहास (भार् १–१९०५ , भार् २ – १९२४), 
गोंडलोकाचंा् इरतहास (१९२७), नागरू्र् प्रातंाचा् इरतहास (१९३४) हे स्वतंत्र सशंोधनात्मक गं्रथ आप्रि 
ऐरतहारसक्र्त्रव्यवहार, नागरू्रकर्भोसल्याचंी्बखर, श्रीधरकृत्मरह्नस्तोत्र व िर्न्नाथकृत र्रर्सेना्
काव्य हे संपाप्रदत गं्रथ महत्त्वािे आहेत. मध्यप्रातं् वऱ्हाडचा् इरतहास या प्रवर्षयावरील व्याख्यानािंी 
प त्स्तकाही (१९३८, नार्पूर प्रवद्यापीठ) िप्रसद्ध आहे. वऱ्हाडचा्इरतहास या गं्रथात इ. स. पूवग ४०० पासून 
आंनलकालखंडापयंतच्या रािाचं्या वशंावळी, राज्यिातं्या, रािकीय, सामाप्रिक व औद्योप्रर्क पप्ररत्स्थती, 
वऱ्हाडी बोली व वाङ मय यािंी प्रवस्तृत माप्रहती आढळते. नागरू्र्प्रातंाचा्इरतहास हा प्रवशरे्ष महत्त्वािा गं्रथ. 
यािीि द सरी स धाप्ररत आवृत्ती नागरू्रकर् भोसल्याचंा् इरतहास (१९७९) नावाने िकाप्रशत झाली. 
वाकाटकाचं्या इप्रतहासािा पप्रहला शोध लावण्यािे श्रेय काळे याचं्याकडे िाते. 
 

याप्रशवाय ‘आप्पासाहेब भोसले’, ‘मालोिींिा मतृ्य शक’, कळंब येथील ‘ब ऱ्हाि प्रनिामशहा’ 
यासारखे गं्रथप्रनप्रवष्ट न झालेले त्यािें संशोधनात्मक लेखही उल्लखेनीय आहेत. 

 
राम शवेाळकर, ियंतक मार बंड 

 
काळे, वामन गोकवद : (ि. १० एप्रिल, १८७६, सारं्ली – मृ. २७ िानेवारी, १९४६, प िे). अथगशास्त्रज्ञ, 
लेखक व अन वादकतदेव. प्रशक्षि एम्. ए. पयंत, न्यू इतं्नलश स्कूल व फनय गसन महाप्रवद्यालय, प िे येथे. 
फनय गसन महाप्रवद्यालयात अथगशास्त्र व इप्रतहासािे िाध्यापक (१९०५–३२). ‘कौत्न्सल ऑफ स्टेट’ 
(१९२१–२३), नहद स्थान सरकारिे ‘िकात मंडळ’ (१९२३–२५) इत्यादी ससं्थािें सभासद. अथश (१९३५) 
या साप्ताप्रहकािे ससं्थापक-संपादक. ‘इंप्रडयन िनगल ऑफ इकॉनॉप्रमक्स कॉन्फरन्स’च्या बाराव्या 
अप्रधवशेनािे अध्यक्ष (म्हैसूर, १९२९). अनेक सहकारी बँकाचं्या व संस्थाचं्या स्थापनेत आप्रि संिालनात 
महत्त्वािा सहभार्. 
 

अथगशास्त्रावरील अनेक इंग्रिी गं्रथाबंरोबरि अथशर्ास्त्र (१९२७), भारतीय् अथशर्ास्त्र (१९२९), 
सहद स्थानची्ररझवश्बकँ (१९३५), व्यार्ारी्उलाढाली (१९३५), बँका्आरण्त्मयाचें्व्यवहार (१९३४) आप्रि 
सहकार (१९४१) हे त्यािें मराठी गं्रथ िप्रसद्ध झाले आहेत. मराठीत अथगशास्त्रप्रवर्षयक ज्ञान िसृत होण्याच्या 
दृष्टीने काळे यािें लेखन महत्त्वािे आहे. 
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िा. काळे यानंी भारताच्या आर्मथक इप्रतहासाच्या के्षत्रात महत्त्वपूिग संशोधनात्मक लेखन केले आहे. 
रर्वकालीन्चलनारवषयी्चचा (िून, १९३१), कोंढणरू्र् येथील्र्भंर् वषांरू्वीचे् चलन (िून १९३२), 
र् ण्यातील्सराफीच्या्र्के्१६७२्च्या्वहीचे्र्ान (मािग १९३६), र्भंर्वषांरू्वीच्या्काही्ह ंड्या (सप्टेंबर 
१९३६), उत्तर् मराठेर्ाहीतील् सराफी् धंदा (एप्रिल १९३८) इत्यादी लेख भारत इप्रतहास संशोधक 
मंडळाच्या तै्रमाप्रसकात िप्रसद्ध. 
 

िा. काळे याचं्या इतर प्रलखािापकैी ‘माप्रसक मनोरंिन’ मधील संर्ोधन-समाज् समाचार ही 
प्रवनोदी लेखमाला, बेन िॉन्सनच्या ‘सायलेंट वमून’ वर आधाप्ररत रवरक्षप्तराव हे िहसन (१९०८) आप्रि 
िालगस् प्रडकन्सच्या ‘प्रपकप्रवक् पेपसग’िे रूपातंर उल्लखेनीय. 

 
रमेश पानसे, ियंतक मार बडं 

 
काळे, णविनाथ रामचंद्र : (ि. १८२३– मृ. १८८८). संर्ीतििारक, संर्ीतप्रवर्षयक वाङ मयािे कतदेव. 
वप्रकलीिे प्रशक्षि पूिग. बडोद्याला वप्रकली. ‘म ंबई र्ायनसमािा’िे प्रियाशील कायगकतदेव. गायनाथ्धदसेत  
(१८७७) आप्रि संगीतदर्शण (१८८३) या अत्यल्प काळ िाललेल्या प्रशळाम प्रद्रत माप्रसकािें संस्थापक-
संपादक. 
 

तंत वाद्य-सतार रर्कण्याचे् र् स्तक (१८७२) (सूयािी सदाप्रशव महात्मे याचं्या सहकायाने); 
तंत गान् प्रवरे्-सतारीत् रचजा् वाजरवण्याचे् र् स्तक (१८७३), मृदंगवादन् सरचत्र (१८८०) ही त्यािंी 
संर्ीतप्रवर्षयक प स्तके िप्रसद्ध आहेत. ही प स्तके आि द र्ममळ झाली आहेत. 
 

साधनािंी अन पलब्धता व काळे यािंा काळ लक्षात घेता त्यािें लेखन उल्लेखनीय वाटते. 
 

शरदिंद्र प्रवष्ट्ि  र्ोखले, ियतंक मार बंड 
 
काळे, णवष्ट्िु लक्ष्मि : (ि. १८५७, शहापूर, प्रि. बेळर्ाव – मृ. १९३९). कादंबरीकार, नाटककार व 
िप्ररत्रलेखक. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. बेळर्ाव येथे प्रमशन हायस्कूलमध्ये प्रशक्षक. सजजीवास्अथवा््त्रर्ती्
राजाराम्महाराज्(१८९३), अस्तोदय्अथवा्रफरून्चढाई–भाग्१्ला या दोन ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्या, 
वृदंा्नाटक्अथवा्मराठ्ाचं्या्स्वारमभततीची्कमाल (१९०४) हे थोरल्या थोरल्या रािाराम महारािाचं्या 
नििी येथील आय ष्ट्यावरील नाटक, धोंडजी्वाघ आप्रि बारू््गोखल्याचंी्प्ररतज्ञा (१९१६) ही दोन अंकी 
नाट्यमय प्रनर्ममती. या लप्रलत प स्तकापं्रशवाय यानंी व्याकरणमंजरी्अथवा्गं्रथावरून्व्याकरण्करण्याची 
र्द्धती (१८९५), सहबोधरत्मनमाला (१८९६) हा बोधपर प्रनबधं व ब्र्हेंद्रस्वामी्चररत्र ही प स्तके प्रलप्रहली 
आहेत. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, मीनल प्रनसळ 
 
काळेले, अनंत सीताराम : (ि. १८७१– मृ. २४ नोव्हेंबर, १९३०). कोशकार. प्रशक्षि एम्. ए. इंदूर येथे 
हायकोटग वकील व सबिज्ज. मराठीत वीस खंडािंा एक प्रवस्तृत कोश ‘रािकोश’ या नावाने तयार करावा, 
अशी यािंी योिना होती. या शब्दकोशात इंग्रिी-मराठी; इंग्रिी-इंग्रिी आप्रि मराठी-मराठी अशा िारही 



 अनुक्रमणिका 

कोशािंी प्रवर्षयवारीने एकप्रत्रत रिना करण्यािी योिना होती. परंत  िस्त त कोशािे फक्त दोनि भार् 
(१९२७, १९३०) िप्रसद्ध झाले आहेत. यातील इंग्रिी शब्दािंी रिना अथान रोधाने व प्रवर्षयािमािे केली 
असून ईर्श्र, धमग व लोक असे तीन म ख्य प्रवर्षय व त्यािें अनेक पोटप्रवभार् त्यात येतात. ित्येक प्रवर्षयातील 
शब्दरिनेिे भार् व्याकरिातील रीतीिमािे नामे, प्रवशरे्षिे, प्रियापदे, भार्षासंिदाय या सदराखाली प्रदले 
आहेत. या कोशािे खास वैप्रशष्ट्टे्य म्हििे त्यात समानाथगक िास्तीत िास्त शब्द एके प्रठकािी गं्रप्रथत 
केल्याम ळे हवा तो शब्द अर्दी सहि सापडतो. मात्र कोशकत्याच्या आकत्स्मक मतृ्यमू ळे हा कोश पूिग होऊ 
शकला नाही. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
ककजवडेकर, वामनशास्त्री : (ि. १८८९– मृ. १६ ऑक्टोबर, १९३९). मीमासंा-प्रवर्षयक लेखक. मूळ र्ाव 
र्ोवा िातंातील पेडिे. संस्कृत प्रशक्षि व व्याकरि, न्याय, वदेान्त इत्यादी शास्त्रािें अध्ययन. मीमासंा-
प्रशरोमिी व सरस्वती-भरू्षि या पदव्या िाप्त. 
 

मीमासेंवरील लेखनास १९९३ साली िारंभ. प ढे लो. प्रटळकाचं्या आश्रयाने राहून अनेक गं्रथ 
िकाप्रशत केले. ‘मीमासंा प्रवद्यालय’ या ससं्थेिी उभारिी त्यानंी केली. 

 
र्. प्रव. कप्रवटकर, रा. बा. बक्षी 

 
णकनरे, कृष्ट्िाजी गोकवद : (ि. १८६९– मृ. १६ िानेवारी, १९५२). आरोनयप्रवर्षयक व शालोपयोर्ी गं्रथािें 
कतदेव. न्यू इतं्नलश स्कूल, प िे येथे प्रशक्षक (१९०४-२७). काव्यदोहन पप्रहली आवृत्ती (१९०७), द सरी 
आवृत्ती (१९२०), काव्यमोहन (१९२७), काव्यामोद (१९१४) ही यािंी िािीन, अवािीन मराठी कप्रवतेतील 
वचे्यािंी सकंलने होत. वाचनर्ाठ, वानराचंा्देव, समथांचे्बालबोध्चररत्र, म लाचंा्श्रीकृष्ण, श्रीरामकृष्ण्
कथामाला, म लींची्द्रौर्दी, म लींची्सीता, रामकृष्णवातयस धा (१९१५) (र्ॉस्पेल ऑफ श्रीरामकृष्ट्ि या 
गं्रथाधारे), श्रीरामकृष्णाचंा् उर्देर् (अन वाद) इत्यादी अनेक प स्तके शालेय प्रवद्याथ्यांवर स संस्कार 
करण्यासाठी यानंी प्रलप्रहली. याप्रशवाय लंघनरचरकत्मसा (१९२०), रमताहार् माहात्म्य (१९२२), 
र्रीरसंगोर्नर्ास्त्र (१९४६), प्रकृरतदर्शन या आरोनयप्रवर्षयक गं्रथािी रिना त्यानंी केली. ‘प्रित्रमयिर्त्’ 
माप्रसकािे हे िारंभापासूनिे लेखक होते. 
 

र्. प्रव. कप्रवटकर, ियंतक मार बंड 
 
णकरात : पहा णटकेकर, रामचंद्र णवनायक 
 
णकरात : पहा सोमि, कृष्ट्िाजी लक्ष्मि 
 
णकलोस्कर, आनंदीबाई शंकर : (ि. १९०५, प्रटलाटी, प्रि. सोलापूर – मृ. १७ सप्टेंबर, १९४२, 
प्रकलोस्करवाडी). स्त्री माप्रसकाच्या संपाप्रदका. शातंाबाई प्रकलोस्कर याचं्या मातोश्री. ‘प्रकलोस्कर’ 
माप्रसकािे श.ं वा. प्रकलोस्कर याचं्या पत्नी व कथालेप्रखका, नाटककार व संपाप्रदका. अध्याप्रपकेिे प्रशक्षि 
पूिग. प्रकलोस्करवाडीतील िाथप्रमक शाळेत प्रशप्रक्षका. ‘स्त्री’ माप्रसकाच्या संपादनात महत्त्वािा सहभार्. 
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प्ररतसबब (१९४१), ज्योती (१९४४) व अंतरंग (१९४६) हे त्यािें तीन कथासंग्रह िप्रसद्ध आहेत. 
प्रस्त्रयाचं्या व्यथा, वदेना, द ःख, समस्या यानंा वािा फोडिे हा या लेखनामार्ील हेतू. समािातील 
लब्धिप्रतप्रष्ठतता, रूप्रढप्रियता, प्रस्त्रयापं्रवर्षयीिी अन दार दृष्टी यामं ळे होिारी प्रस्त्रयािंी क िंबिा, प्रवधवाचं्या 
आप्रि मोलमि री करिाऱ्या प्रस्त्रयाचं्या मनािा होिारा कोंडमारा त्यानंी आपल्या कथातूंन प्रिप्रत्रत केला 
आहे. प्रस्त्रयाचं्या अंतरंर्ातील द ःखे त्यानंी हळ वारपिे रेखाटली आहेत. तंत्रािे भान ठेवल्याम ळे त्याचं्या 
कथा आटोपशीर आप्रि नीटनेटक्या उतरल्या आहेत. 

 
नव्या्वाटा (१९४१) हे त्यािें प रुर्षपात्रप्रवरप्रहत नाटक. पप्ररत्यक्ता, िौढ क माप्ररका, प्रवधवा याचं्या 

िीवनप्रवकसनाथग नव्या वाटा दाखप्रवण्यािा ियत्न या नाटकात आहे. प्रववाहपद्धतीतील दोर्ष नाहीसे करून 
स्त्रीिीवन स खदायक करण्यासाठी नव्या वाटा िोखाळिे आवश्यक असल्यािे िप्रतपादन त्यानंी िस्त त 
नाटकात केले आहे. 

 
आनंदीबाईंनी काही श्र प्रतकाही प्रलप्रहल्या आहेत. 
 

शातंा प्रकलोस्कर, ियतंक मार बंड 
 
णकलोस्कर, बळवंत पाडुंरंग तथा अण्िासाहेब णकलोस्कर : (ि. ३१ मािग, १८४३, र् लगहासूर, प्रि. 
धारवाड – मृ. २ नोव्हेंबर, १८८५, र् लगहासूर). मराठी संर्ीत रंर्भमूीिे प्रशल्पकार. पप्रहले संर्ीत 
नाटककार, नट, र्ायक, संर्ीततज्ञ, नाट्यप्रशक्षक व कवी. प्रकलोस्करािें मूळ घरािे प्रवद्वान शास्त्री – 
पंप्रडतािें. र् लाहासूर येथे कानडी भार्षा व संस्कृतीिा िभाव असल्याने वयाच्या बाराव्या वर्षांपयंत कानडी व 
मराठी या भार्षािंा घरीि अभ्यास. १८५४ पासून कोल्हापूर येथे दोन वर्षदेव प्रशक्षि. त्यानंतर म लकीिी परीक्षा 
देण्याकप्ररता धारवाडला िार वर्षदेव वास्तव्य. १८६३ पासून प िे येथील प्रवश्रामबार्वाड्ातील शाळेत प्रशक्षि. 
१८६६ साली र् लगहासूरला प नि परत. धारवाडला वप्रकलीिी परीक्षा देण्यािा अयशस्वी ियत्न. 
प्रशक्षिासाठी प ण्याला असताना अण्िासाहेबानंा नाटकािा छंद लार्ला. नाटकाच्या नादापायी 
अण्िासाहेबानंी अनेक नोकऱ्या बदलल्या. सहाध्यायी व र् िी घरंदाि म लांना घेऊन स्वतःिी नाटकमंडळी 
स्थापन केली. रवक्रमचररत्र व एथ्ल्फन्स्टन्बाजीराव्फासश या स्वप्रलप्रखत नाटकािें ियोर् केले. परंत  ही 
नाटकमंडळी फारशी तर् धरू शकली नाही. बेळर्ावला प्रशक्षक असताना त्यानंी ‘भरतशास्त्रोते्तिक 
मंडळा’िी स्थापना करून संस्कृत ‘शाक ं तल’, ‘प्रविमिप्ररत्र’, ‘मल्हाररावािें नाटक’ इत्यादी नाटकािें 
ियोर् करून दाखप्रवले. त्यािवळेी त्यानंी र्ाकंररदथ्ग्वजय (१९७४) हे नाटक प्रलप्रहले. १८६७ साली 
दप्रक्षिा िाईझ कप्रमटीच्या स्पधदेवसाठी अण्िासाहेबानंी प्रशवािी महारािावंर ५०० आयांिे एक दीघगकाव्य 
रिले. याखेरीि रकराताज शनीय, सम द्रमंथन, रवक्रमचररत्र, एथ्ल्फन्स्टन् बाजीराव् फासश, 
श्रीकृष्णर्ाररजातक, हररिदं्र इत्यादी अडतीस आख्याने व नाट्यकाव्ये रिली. अल्लाउरद्दनाची्रचतूरगडावर्
स्वारी (१८६७ ते १८७०) हे र्द्य नाटकही त्यानंी प्रलप्रहले. मात्र ज्या नाटकानंी मराठी रंर्भमूीिा 
िेहरामोहरा संपूिग बदलला आप्रि रंर्भमूीवर िातंी केली, अशी अण्िासाहेबािंी संर्ीत नाटके फक्त 
तीनि. संगीत्र्ाक ं तल (१८८०), संगीत्सौभद्र (१८८२) आप्रि रामराज्यरवयोग्(अपूिग –१८८४). 
 

अण्िासाहेबानंी तत्कालीन नाटकमंडळ्यासंाठी आख्याने आप्रि नाट्यपदािंी रिना केली. येथेि 
त्यानंी सवगिथम ‘प्रवष्ट्ि दासी परंपरे’ला छेद प्रदला. त्याचं्या आख्यानातं आप्रि नाट्यकाव्यातं कथानकापेक्षा 
व्यत्क्तरेखा अप्रधक महत्त्वाच्या आहेत. त्यानंी स्वभावलेखनावर अप्रधक भर प्रदला आहे. त्यातील पदे केवळ 
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सूत्रधाराने म्हिावयािी नसून ती प्रनरप्रनराळ्या पात्रानंी म्हिावयािी आहेत. अशा रीतीने मराठी 
नाट्यरिनेतील सूत्रधारािे पारंपप्ररक महत्त्व अण्िासाहेबानंी संप ष्टात आिले. “इगं्रिीत िसे ‘ऑपेरा’ 
असतात तशा िकारिे शाक ं तलिे संर्ीतबद्ध रूपातंर प्रकलोस्करानंी केले आप्रि मराठी नाटकातं आिपयंत 
फारसा उपयोर्ात नसलेला रार्बद्ध संर्ीतािा िकार ििारात आप्रिला” असा उल्लेख र्ाक ं तल नाटकाच्या 
पप्रहल्या आवृत्तीच्या िस्तावनेत आढळतो. संर्ीत नाटकाच्या रूपाने अण्िासाहेबानंी महाराष्ट्राला एका उच्च 
पातळीवरील सासं्कृप्रतक आनंदािे माध्यम उपलब्ध करून प्रदले. हे त्यािें सवाप्रधक महत्त्वािे कायग आहे. 

 
सदानंदस्वामींनी रिलेल्या ‘शकंर प्रविय’ या संस्कृत गं्रथािा आधार घेऊन प्रकलोस्करानंी 

र्ाकंररदथ्ग्वजय (१८७४) हे नाटक प्रलप्रहले. या नाटकािे कें द्र श्रीमद शकंरािायांनी बौद्ध धमािा पाडाव 
करून, वैप्रदक धमािी िप्रतष्ठापना कशी केली हे आहे. हे नाटक स सूत्र, कथावस्तू, रेखीव व्यत्क्तदशगन व 
िवशेािंी कलात्मक योिना वर्ैरे र् िानंी य क्त आहे. त्या काळच्या पौराप्रिक पद्धतीने प्रलप्रहलेले असे िरी 
हे नाटक असले, तरी यात पदे नाहीत. 

 
अण्िासाहेबािें नाट्यलेखन उत्िातं होत रे्लेले आहे. परंपरार्त पौराप्रिक नाटकािंा बारकाईने 

अभ्यास करीत असतानाि, नाट्यकला आप्रि तंत्र याप्रवर्षयी ते नितन करीत होते. त्यातूनि त्यानंा नवीन 
नवीन ियोर् करण्यािी िेरिा प्रमळाली. प्रवष्ट्ि दासी परंपरेतील पौराप्रिक नाटकाबंरोबरि संस्कृत आप्रि 
शके्सप्रपअरिी रूपातंप्ररत नाटकेही त्या काळात होत होती. नाटकासबंंधीच्या त्याचं्या लोकप्रवलक्षि 
नादाच्या ओघात प्रकलोस्करानंी एकदा ‘इंद्रसभा’ या नावािी फारसी सरं्ीप्रतका पाप्रहली. यातूनि स्फूती 
घेऊन त्यानंी महाकवी काप्रलदासाच्या र्ाकं तल या नाटकािा मराठी अन वाद तयार केला. प्रवशरे्षकरून 
त्यातील श्लोकाचं्या िार्ी पदे रिली आप्रि र्द्यपद्यप्रमप्रश्रत नाटकािा एक नवाि िकार मराठी रप्रसकानंा 
सादर केला. त्या नाटकाला प्रमळालेले अपूवग यश आप्रि अफाट लोकप्रियता पाहून त्यानंी १८८० साली 
‘प्रकलोस्कर नाटकमंडळी’ िी स्थापना केली. 

 
संगीत् र्ाक ं तल नंतर अण्िासाहेबानंी महाभारतातील स भद्राहरिािी कथा आप्रि तप्रद्वर्षयक 

मोरोपंतािें ‘कृष्ट्िप्रविया’तील आख्यान याचं्या आधारे संगीत्सौभद्रिी रिना केली. स संघप्रटत कथानक, 
आकर्षगक प्रवलोभनीय स्वभावप्रिते्र, पात्रािंा व िसंर्ािा प्रमतव्यय, ख सख शीत, आटोपशीर, िटकदार, 
अकृप्रत्रम, कथानकाला र्ती देिारे संवाद, रसवैप्रित्र्य, स ंदर काव्यकल्पना, मध र आप्रि िसंर्प्रवशरे्षी 
काव्यमय, िासाप्रदक, नाट्यपूिग व कथेशी एकरूप झालेली प्रवप ल पदे, रसाप्रवभाव आप्रि व्यत्क्तदशगन यािंा 
स रेख समतोल या र् िवैप्रशष्ट्ट्यामं ळे समृद्ध असिारे संगीत्सौभद्र हे नाटक एक अिोड कलाकृती म्हिनू 
मान्यता पावलेले आहे. आिही या नाटकािी मोप्रहनी कमी झालेली नाही. 

अण्िासाहेबािें प्रतसरे नाटक रामराज्यरवयोग (िथम ियोर्, २० ऑक्टोबर १८८४, प िे येथे) हे 
रामायिातील कथानकावर बेतलेले आहे. अण्िासाहेबाचं्या अकाली मृत्यूम ळे ते अपूिग राप्रहले. 

 
अण्िासाहेब प्रकलोस्कर हे स्वतः उत्कृष्ट नट व नाट्यप्रशक्षकही होते. आपल्या क शल संघटन 

कौशल्याने, अप्रभिात रप्रसकतेने आप्रि कल्पकतेने त्यानंी नट, नाटक आप्रि रंर्भमूी यानंा ज्यािमािे स्थयैग 
िाप्त करून प्रदले त्याििमािे त्यानंी एकंदर नाट्यप्रवर्षयाला िप्रतष्ठा िाप्त करून प्रदली. प्रवष्ट्ि दासी 
परंपरेतील पौराप्रिक रंर्भमूीिा त्यानंी कायापालट घडवनू आिला. पूवीच्या नाटकातील ओबडधोबड 
आप्रि अव्यवत्स्थतपिा काढून टाकून मराठी नाटकाच्या अंतबाय स्वरूपात कलात्मक सौंदयािी भर 
घातली. 
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अण्िासाहेबानंी पौराप्रिक नाटकमंडळ्या आप्रि प्रकतगनकार यानंा आख्याने, पदे रिून प्रदली. 
त्याचं्या संर्ीत रिनेत नव्या-ि न्या िवृत्तींिे प्रमश्रि होते. कानडी, उत्तर नहद स्थानी व मराठी र्ाण्याच्या 
आप्रि मराठी लावण्याचं्या त्यानंा अवर्त झालेल्या िालींिा त्यानंी आपल्या पदाकंप्ररता क शलतेने उपयोर् 
करून घेतला. त्याम ळे मराठी नाटक समािाच्या सवगि थरापयंत पोहोिले. 

 
मोप्रहनी वददेव, ियतंक मार बंड, कमलेश 

 
संदभव : (१) अण्िािी प्रवष्ट्ि  क लकिी, ‘मराठी रंर्भमूी’. (२) यशवतं र्ंर्ाधर लेले; नरहर काशीनाथ 

घारप रे, ‘समग्र प्रकलोस्कर’, संपादक – काळे, के. नारायि. (३) क लकिी, वा. ल.; ढवळे वा. 
रा. ‘मराठी रंर्भमूी – मराठी नाटक’. (४) श.ं बा. म ि मदार – ‘अण्िासाहेब प्रकलोस्कर यािें 
िप्ररत्र’. (५) डॉ. व. प्रद. क लकिी – ‘संर्ीत सौभद्र : घटना आप्रि स्वरूप’. (६) व. शा.ं देसाई, 
‘प्रकलोस्कर आप्रि देवल’. (७) कृ. बा. मराठे, ‘मराठी रंर्भमूीिा पूवगरंर्’. 

 
णकलोस्कर, वासुदेव काणशनाथ : (ि. १८६३ – मृ. १९४९). ब प्रद्धिामाण्यवादी व वैज्ञाप्रनक दृष्टीिे 
स धारिावादी प्रनबंधकार. ‘प्रकलोस्कर’ माप्रसकािे ‘श.ं वा. प्रक.’ यािें वडील. व्यवसायाने डॉक्टर. वास्तव्य 
सोलापूर येथे. 
 

यानंी ‘प्रकलोस्कर’ व ‘स्त्री’ माप्रसकातूंन अन िमे अस्र्ृश्यता्रुकक ठार्अथात्डॉ.्भीमराव्रामजी्
आंबेडकर् यासं् रलरहलेली् र्ाच् अनावृत्त् र्ते्र (१९३६) व रववाहससं्थेचा् इरतहास (१९३७) या दोन 
लेखमाला प्रलप्रहल्या व प ढे याि प स्तकरूपाने िप्रसद्ध झाल्या. पप्रहल्या लेखमालेत प्रकलोस्करानंी असे 
िप्रतपादन केले की, आध प्रनक भौप्रतक शास्त्राच्या य र्ात सवग ि ने धमग प्रनरुपयोर्ी असून डॉ. आंबेडकरानंी 
श द्ध भौप्रतकवादी दृप्रष्टकोिािा नवा धमग स्थापावा; द सरी लेखमाला एंरे्ल्सच्या ‘फॅप्रमली, िायव्हेट िॉपटी 
ॲण्ड स्टेट’ या गं्रथाच्या आधारे प्रलप्रहली आहे. 

 
पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, म. ना. लोही 

 
कीतवने, नीलकंठ जनादवन : (ि. १८४४– मृ. ७ मािग, १८९६). मराठ्याचं्या इप्रतहास साधनािें अव्वल 
इंग्रिीतील आद्य संशोधक, संपादक, मराठा इप्रतहासािे टीकाकार व शके्सप्रपयरच्या नाटकािे अन वादक. 
प्रशक्षि बी. ए. व्यवसाय िथम इंदूर राज्यात प्रशक्षक. त्यानंतर देवास, िावरा, आप्रि मंर्रूळ (सौराष्ट्र) या 
संस्थानात रािक मारािें प्रशक्षक. ‘रावबहादूर’ या पदवीने सन्माप्रनत. 
 

डेक्कन कॉलेिात प्रशकत असताना त्यानंी र्टँ डफच्या ‘प्रहस्री ऑफ मराठाि’ (१८२६) या 
तत्कालीन िमािभतू गं्रथाच्या डेत्व्हड केपनकृत ‘मराठ्यािंी बखर’ या मराठी भार्षातंरावर प िे 
कॉलेिातील एक प्रवद्याथी या नावाने ‘पूना यंर् मेन्स असोप्रसएशन’च्या सभेत मराठी् इरतहासारवषयी्
रनरूर्ण (१८६८) या ५४ पृष्ठाचं्या प्रनबंधाद्वारे खरपूस टीका केली. तो प्रनबधं ‘इंद िकाश’ या पत्रात िप्रसद्ध 
झाला. डफच्या ‘मराठी बखरी’ वरील कीतगन्यािें आके्षप व टीका ही केवळ डफवरील ‘पप्रहली मराठी टीका’ 
म्हिूनि नव्हे तर मराठी इप्रतहास, तप्रद्वर्षयक संशोधन व लेखन यािंी िेरिा व स्वरूप व्यक्त करिारी 
आहे. त्यानंी संपाप्रदत केलेल्या मल्हार रामराव प्रिटिीसाचं्या रर्वाजी्महाराजाचें्सप्तप्रकरणात्ममक्चररत्र 
(१८८२) या बखरीच्या िस्तावनेत व्यक्त केलेले इप्रतहाससंशोधन प्रवर्षयक प्रविार मननीय आहेत. 
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आंनलप्रशप्रक्षत नवीन प्रवद्वानामंध्ये मराठ्याचं्या इप्रतहासाबद्दल अज्ञान, अनास्था व पूवगग्रह आहेत आप्रि 
भारतीय ससं्थाप्रनक, सरदार इत्यादीही इप्रतहासािी साधने, त्यािें िकाशन याप्रवर्षयी उदासीन आहेत, 
याप्रवर्षयी त्यानंी खेद व्यक्त केला आहे. 

 
कीतगन्याचं्या उपय गक्त दोन प्रनबंधानंी मराठी इप्रतहाससंशोधन लेखनास नवी प्रदशा दाखवली. त्या 

प्रनबधंामं ळे ‘डफिे य र्’ आप्रि त्याचं्या गं्रथािे िामाण्य सपं ष्टात येऊन इप्रतहासाच्या यथाथग मूल्यमापनास व 
प नर्मविारास िालना प्रमळाली. 

 
कीतगन्यािें शके्सप्रपयरच्या ‘टेंपेस्ट’ नाटकािे भार्षातंरही (१८७५) िप्रसद्ध आहे. तसेि सापं्रत्

प्रचारातील्सहद धमश्आरण्अवाचीन्इष्ट्स धारणासंबधंी् त्मयाचंी्योग्यता हे प स्तक प्रलहून आपल्या धार्ममक 
स धारिावादी मतािें दशगन घडवले. त्यािें संशोधनपर लेख ‘इंप्रडयन अँप्रटके्वरी’ मध्ये िप्रसद्ध होत. 
नयनिंद्रस रीिे ‘हम्मीरवध’ या ऐप्रतहाप्रसक ससं्कृत महाकाव्यािे संपादन त्यानंी केले असून त्याला उत्कृष्ट 
इंग्रिी िस्तावना िोडली आहे. 

 
श्री. र्ं. मोढे, म. ना. लोही 

 
कीतवने, णवनायक जनादवन : (ि. २० ऑर्स्ट, १८४०, रािूर, ता. ि न्नर, प्रि. प िे – मृ. १९ प्रडसेंबर, 
१८९१, प िे). नाटककार. १८५९ साली िथमि बाहेर पडलेल्या मपॅ्ररकच्या पप्रहल्या त कडीतील प्रवद्याथी. 
१८६२ साली कॉलेि सोडून ध ळे, कारवार येथे प्रशक्षक. नंतर इंदूर संस्थानात प्रवद्याखात्यात नोकरी, 
इंदूरच्या य वरािािे प्रशक्षक. (१८७१). काही काळ होळकरािें प्रदवाि. 
 

कीतगन्यानंी ‘मराठी ज्ञानिसारक सभे’ प ढे मपॅ्ररकच्या वर्ात असताना ‘इंनलंडातील सोळाव्या 
शतकातील राज्यिातंी’ व १८६० साली ‘नहद स्थानातील िािीन प्रवद्या’ हा प्रनबधं वािला. १८६१ साली 
‘थोरले माधवराव पेशव ेयािवर नाटक’ या सभेप ढे वािले. थोरले्माधवराव्रे्र्वे (१८६१) हे मराठीतील 
स्वतंत्र–पप्रहले, ऐप्रतहाप्रसक आप्रि शके्सप्रपयरच्या धतीिे शोकान्त नाटक. हे प्रलप्रहण्यािा मान कीतगने 
यािेंकडे िातो. या नाटकाला ग्रँट डफच्या ‘मराठ्याचं्या इप्रतहासा’तील माप्रहतीिा म ख्य आधार आहे. 
ऐप्रतहाप्रसक व्यत्क्तमधला ‘मािूस’ ‘इनर मनॅ’ प्रितारण्यािा कीतगन्यािंा हा ियत्न मराठीत तसा सवगस्वी 
नवा होता. माधवरावाचं्या मृत्यूने आप्रि रमाबाईंच्या सहर्मनाने या नाटकाच्या शोकान्ताला एक वरे्ळे 
भावनात्मक पप्ररमाि िाप्त होते. या नाटकाच्याद्वारा शके्सप्रपयरच्या नाट्यलेखनपद्धतीिा मराठीला िथम 
पप्ररिय झाला. ऐप्रतहाप्रसक कथाभार्, नाट्यवस्तूिी अकं-िवशेातील प्रवभार्िी, संर्ीतािा अभाव आप्रि 
शोकान्त शवेट हे या नाटकािे प्रवशरे्ष. या नाटकात पद्यमय नादंी – मंर्लािरि भरतवाक्य नाहीत. मराठी 
रंर्भमूीवर हे नाटक बरेि र्ािले. 

 
जयर्ाळ (१८६५) हे त्यािें द सरे नाटक. इिलकरंिीकर नाटकमंडळीने ते रंर्भमूीवर आिले. 

िस्त त ‘कल्पनारम्य’ नाटक बायबलच्या ि न्या करारातील कथेच्या आधारे प्रलप्रहले आहे. या कथेला 
मराठी पेहेराव िढप्रवताना त्यानंी मूळ कथेला वढेिारे धार्ममक वातावरि टाळले आहे. ते र्द्य असून 
शके्सप्रपयरच्या पद्धतीिे काही प्रवशरे्ष दशगप्रविारे आहे. ियपाळ व िभावती यातंील पप्रतपत्नीसंबधंािे सरस 
प्रित्रि हा या नाटकािा एक उल्लेखनीय प्रवशरे्ष. नाटकाच्या शवेटच्या िवशेात सूत्रधार व प्रवदूर्षक याचं्याद्वारे 
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नाट्यसंर्ीतावर केलेली टीकाही लक्षिीय आहे. त्या काळातील अप्रतरेकी संर्ीत योिनेवरील कीतगन्यािें हे 
भाष्ट्य मार्ममक वाटते. 

 
त कोिीराव होळकराचं्या आजे्ञने माल्कमच्या गं्रथािे मध्य् सहद स्थानचा् इरतहास (१८७१) हे 

भार्षातंर त्यानंी केले. त्यानंी प्रलप्रहलेली चाळीस्वषांमागचे्र् णे ही कादंबरी अप रीि राप्रहली. १८८७ मध्ये 
प्रतिे ४० भार् ‘ज्ञानिकाशा’तून िप्रसद्ध झाले होते. मथ रा्ही १८८२ साली प्रलहायला घेतलेली कादंबरीही 
अपूिगि राप्रहली. 

 
म. ना. लोही, अरनवद वामन क लकिी 

 
संदभव : (१) स मंत िोशी, ‘पप्रहल्या ब प्रकश नाटकािे लेखक’, लोकसत्ता –३० प्रडसेंबर, १९७०. (२) 

िंद्रकातं धाडें, ‘मराठीिे पप्रहले स्वतंत्र नाटककार’(मराठा, ४ मे, १९६९). 
 
कीर्ततकर, रामराव बाळकृष्ट्ि : (ि.१८७२– मृ. २६ प्रडसेंबर, १९४३). कवी, नाटककार व संपादक. इंग्रिी 
व संस्कृत वाङ मयािे अभ्यासक. यािें गीताराधन (१८५१), भथ्ततस धा (१८७२), त फान (१८९३), 
नाटकी्गंगू, संगीत्र् ंडरलक (१९०४), सरतसारवत्रीचररत्र (१९०४), नूरजहान्आरण्जहागंीर (१९११), 
संगीत्सरतसारवत्री (१९३३) हे लेखन िप्रसद्ध आहे. गीताराधन् हे काव्य केवळ मराठी िाििाऱ्यासंाठी, 
र्ीतेिे मूळ श्लोक म खोद र्त करण्यास उपय क्त व्हाव ेया हेतूने रिले असून, सरतसारवत्री हे बोधिद काव्य 
महाभारताच्या वनपवातील साप्रवत्री आख्यानाच्या आधारे रिले आहे. या काव्यात डेक्कन व्हनाक्य लर 
रान्सलेशन सोसायटीिे बक्षीस प्रमळाले होते. नाटकी्गंगू, भोळी्रमा या त्याचं्या लोकप्रिय कथा. संगीत्
श्रीर् ंडरलक हे प ंडप्रलक िप्ररत्रावर नाटक उपलब्ध नसल्याने म द्दाम प्रलप्रहलेले व त फान हे शके्सप्रपयरच्या 
‘टेंपेस्ट’च्या आधारे प्रलप्रहलेले नाटक. नूरजहान्आरण्जहागंीर ही ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी. प्रनिगन अरण्यात 
िन्मलेली सौंदयगवती नूरिहान महत्त्वाकाकं्षी स्वभावाम ळे प्रदल्लीिे तख्त समथगपिे साभंाळून ििेिे प त्रवत 
पालन कशी करते हे या कादंबरीत स्पष्ट केले आहे. यािें संगीत्अरभनव्र्ाक ं तल हे ऑपेराविा नाटक व 
त्यातील पदे तत्कालीन िनतेत प्रवशरे्ष प्रिय होती. ‘म ंबई वैभव’, ‘आराम’, ‘िर्द वृत्त’ या पत्रािें ते संपादक 
होते असाही उल्लखे आढळतो. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, म. ना. लोही 
 
कंुटे, अण्िा मोरेिर : (ि. २ सप्टेंबर, १८४५, माह ली, प्रि. सातारा – मृ. १५ ि लै, १८९६). वैद्यकशास्त्रािे 
अभ्यासक व लेखक. ‘ज्ञानेर्श्री’ व ‘अमृतान भव’ या गं्रथािें प्रिप्रकत्सक संपादक. ‘रािा प्रशवािी’कतदेव 
महादेव मोरेर्श्र क ं टे यािें हे धाकटे बधूं. बी. ए. (१८६६) व एम्. डी. (१८७४) या पदव्या िाप्त. 
 

वाग्भट हा त्यािंा स िप्रसद्ध गं्रथ (१८८०). आयगवैद्यकािे क ं टे यािें सखोल अध्ययन या गं्रथातून 
िर्ट होते. स्त्रीरोगरवज्ञान (१८८१) हा गं्रथही महत्त्वािा आहे. 
 

मराठी संतसाप्रहत्याच्या अभ्यासकाचं्या दृष्टीने यानंी केलेले ‘ज्ञानेर्श्री’ व ‘अमृताम भव’ या गं्रथािें 
प्रिप्रकत्सक संपादन (१८८८) मोलािे आहे. 
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मंप्रिरी बेडेकर, िंद्रकातं क लकिी 
 
कंुटे, महादेव मोरेिर : (ि. २९ नोव्हेंबर, १८३५, माह ली, प्रि. सातारा – मृ. ८ ऑक्टोबर, १८८८). कवी 
आप्रि भारतीय प्रवद्याप्रवशारद (इन्डॉलॉप्रिस्ट). म ंबईहून १८६४ साली बी. ए. म ंबई सरकारच्या 
प्रशक्षिखात्यात नोकरी. अण्िा मोरेर्श्र क ं टे यािें ज्येष्ठ बधूं. 
 

राजा् रर्वाजी (भार् १ ते ६ : १८६९ – ७२) या महाकाव्याम ळे ते महाराष्ट्राला कवी म्हिनू 
पप्ररप्रित झाले. इंग्रिीतील ‘प्रहरॉइक एप्रपक’च्या धतीवर हे महाकाव्य रिलेले आहे. या काव्याला 
प्रलप्रहलेली त्यािंी िस्तावना इंग्रिीत असली तरी मराठी काव्यप्रवर्षयक समीके्षच्या इप्रतहासात प्रतला 
महत्त्वािे स्थान आहे. राजा् रर्वाजी प्रलप्रहण्यापूवी त्यानंी कोल्हापूरिे रािाराम महाराि याचं्या 
प्रनधनाप्रनप्रमत्त राजाराम्(१८७०) नावािी ४२० ओव्यािंी एक प्रवलाप्रपका प्रलप्रहली होती. मन (१८७२) हे 
त्यािें २५५ श्लोकािें काव्य. या काव्यातून मानवी मनािे प्रवश्लेर्षि करण्यािा ियत्न आढळतो. त्याचं्या 
सवगि काव्यािे वैप्रशष्ट्ट्य म्हििे त्यािंी प्रनभदेवळ मराठी वळिािी अवघड भार्षा. त्या भारे्षम ळेि प्रवष्ट्ि शास्त्री 
प्रिपळूिकरानंी ‘मयूरािा प्रपच्छमार उतरविारा एक महाकवी’ अशी त्यािंी क िेष्टा केली. पप्ररिामी १८७८ 
साली क ं ट्यानंी ‘ऋर्षी’ या नावाने ७७० ओळींिे काव्य इंग्रिीतून प्रलप्रहले. काव्यातून ऋनवदेातील ऋिाचं्या 
आधारे आयांच्या िीवनािे दशगन घडवण्यािा त्यानंी ियत्न केला. अनेक इगं्रिी प्रवद्वानानंी या काव्यािी 
िशसंा केली. त्याचं्या भारतीय वाङ् मयाच्या खोल, व्यापक व प्रिप्रकत्सापूवगक अभ्यासािा ित्यय त्यानंी 
माप्रसक प स्तकाच्या रूपात िप्रसद्ध केलेल्या षड्दर्शन् रचतंरनका (१८७७ ते १८८२) या २,७७५ पृष्ठाचं्या 
बृहद गं्रथावरून येतो. या गं्रथात सहा दशगनापकैी ‘पूवगमीमासंा’, ‘उत्तरमीमासंा’ आप्रि ‘योर्’ या तीन 
दशगनािंाि समावशे आहे. यात मूळ संस्कृत सूत्रािें मराठी व इंग्रिीत भार्षातंर व टीपा आहेत. 
थ्व्हरसरसट्यूड्स्् ऑफ् आयशन् रसथ्व्हरलझेर्न् इन् इंरडया (१८८०) या त्याचं्या गं्रथाला १८७८ साली 
इटलीत लीलॉरेन्स येथे भरलेल्या ‘इंटरनॅशनल ओप्ररएन्टप्रलस्टस कॉगे्रस्’ तफदेव  पाप्ररतोप्रर्षक देण्यात आले 
होते. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही 

 
संदभव : (१) घारप रे, न. का. ‘क ं टे स्मृप्रत–िबंध’, प िे, १९६५. (२) क ळकिी, द. प्रभ., ‘महाकवी क ं टे : 

नव ेआकलन’, नवभारत, ऑर्स्ट १९६८. 
 
कुरंुदवाडकर, गिपत हणरहर ऊर्व  बापूसाहेब : ॰ पटवधवन, ग. ह. : (ि. १८३८, क रंुदवाड – मृ. २९ 
ि लै, १८९९). कवी. क रंुदवाड संस्थानच्या धाकट्या पातीिे अप्रधपती. ससं्कृत व िािीन मराठी कप्रवतेिे 
व्यासंर्ी. यािंी गंगावणशन् आया (१८७४), गणेर्र् राण् आया, प्रथमाधश (१८७५) व उत्तराधश (१८८४), 
भट््टवरं्काव्य (१८९३) ही काव्ये िप्रसद्ध आहेत. गंगावणशन् आया या काव्यातून पापप्रवमोिनी र्ंरे्िे 
लौप्रकक दृष्टीने केलेले प्रित्रि आढळते. प्रहमालय व र्ंर्ा याचं्या संबधंावर व पौराप्रिक मतावंर त्यािंा प्रवशरे्ष 
भर प्रदसतो. गणेर्र् राण्आया हे काव्य म्हििे संस्कृत र्िेशप रिािा मराठी साराशं होय. भट््टवरं्काव्य 
रघ वशंाच्या धतीवर रिले असून पेशव्याचं्या घराण्यािे काव्यमय विगन या सर्गबद्ध काव्यात केले आहे. 
यातील य द्धिसंर्विगने उठवदार वाटतात. क रंुदवाडकराचं्या एकूि रिनेवर मोरोपतंकवींिा िभाव 
पडल्यािे स्पष्ट प्रदसते. र्ंचवटीस्थलरनणशय हा एक ििात्मक प्रनबधंही त्यानंी प्रलप्रहला असून, पंिवटीच्या 
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संबंधात वामन दािी ओक याचं्याशी झालेल्या त्याचं्या वादािा तपशील या प्रनबंधात आहे. ओकाचं्या मते 
पंिवटी र्ोदावरीच्या म खािवळ असून क रंुदवाडकर नाप्रशक-पंिवटीच्या पक्षािे प रस्कतदेव होते. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, म. ना. लोही 
 
कुलकिी, आप्पाजी णवष्ट्िू : (ि. १८६९ – मृ. २५ फेब्र वारी, १९४२). प्रनयतकाप्रलकािें संपादक व लेखक. 
प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. लो. प्रटळकािें लेखप्रनक (१८९८-९९). गं्रथरत्मनाकर नावािे माप्रसक िालप्रवले. प ढे 
‘िर्त् प्रहतेच्छू’ व ‘व्यापारी’ या पत्रािें काही काळ संिालक. 
 

क ळकिी िप्रसद्ध आहेत ते मराठी्रंगभमूी (१९०३) या प स्तकाम ळे. १८४३ ते १९०३ पयंतच्या साठ 
वर्षांतील रंर्भमूीिा संर्तवार इप्रतहास सारं्ण्यािा मराठीतील हा पप्रहलाि ियत्न. महाराष्ट्रात खेळ करीत 
प्रफरिाऱ्या तत्कालीन बह तेक सवग नाटकमंडळ्यािें खेळ िवळिवळ वीस-पंिवीस वर्षदेव स्वतः पाहून, 
त्याििमािे नाटककार व नाटकमंडळ्यािें िालक याचं्याकडून माप्रहती प्रमळवनू हा इप्रतहास त्यानंी 
प्रलप्रहला आहे. अभ्यासकाचं्या दृष्टीने एक महत्त्वािा संदभगगं्रथ म्हिून त्यािे मोल प्रवशरे्ष आहे. 
 

लो.् रटळक् याचंी् गेली् आठ् वष्े :् १९००-१९०८ (१९०९) हे त्यािें द सरे महत्त्वािे प स्तक. 
लोकमान्यािें लेखप्रनक या नात्याने घडलेल्या सहवासातून िे दशगन त्यानंा घडते, त्याच्या व अन्य 
संबंप्रधताचं्या िवळून प्रमळालेल्या माप्रहतीच्या आधारे हे प स्तक प्रलप्रहले आहे. ४४४ पृष्ठािंा हा गं्रथ 
प्रटळकाचं्या िप्ररत्र-लेखकास अस्सल िप्ररत्रप्रवर्षयक साप्रहत्य म्हिनू उपय क्त ठरला आहे. याप्रशवाय वळे्
आरण्त्मयाचा्सद र्योग (१८९५), रनबंधावली्भाग्१्व्२ (ॲडम्सच्या ‘प्रबप्रझनेस हॅप्रबट स’च्या १८९८, ९९), 
मौजच्मौज (अन वाप्रदत र्ोष्टी, १८९६), मराठी्रंगभमूीची्रकल्ली (१९०४) ही त्यािंी अन्य प स्तकेही िप्रसद्ध 
आहेत. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही 

 
कुलकिी (कल्लोळकर), कृष्ट्िाजी बाबाजी : (ि. ५ ऑक्टोबर, १८८०, कल्लोळ, ता. प्रिकोडी, प्रि. 
बेळर्ाव – मृ. १८ नोव्हेंबर, १९५४). कवी. शालेय प्रशक्षि कल्लोळ व प्रमरि येथे. मपॅ्ररक (१९०१). 
प्रशक्षकािा व्यवसाय. 
 

त्यािंी कप्रवता ि न्या वळिािी, परंत  स बोध आहे. ‘नदडी’ हा त्यािंा आवडता छन्द. 
‘काव्यरत्नावली’, ‘प्रित्रमयिर्त्’, ‘नवय र्’, ‘मनोरंिन’, ‘करमिूक’ इ. त्या काळातंील िम ख माप्रसकातूंन 
त्यािंी रिना िप्रसद्ध झाली. त्यानंी स मारे २०० स्फ ट कप्रवता, ५−६ संस्कृत कप्रवता, काही मनोरंिक र्ोष्टी 
व प्रनबंध प्रलप्रहले. काही कप्रवतातं ‘पंितंत्रा’तील तात्पयगकथाही र् ंफल्या. पारखीशास्त्रींच्या संस्कृत कूटाचं्या 
धतीवरील ‘भावर् प्तपद्या’तील िश्नानंा समपगक उत्तर देिाऱ्याही कप्रवता त्यानंी रिल्या. 
 

त्याचं्या मृत्यनंूतर कल्लोरलनी (१९५५) हा त्यािंा कप्रवतासंग्रह िप्रसद्ध झाला. 
 

उर्षा टाकळकर, लीना रस्तोर्ी 
 



 अनुक्रमणिका 

कुलकिी (कंुभोजकर), गिेश णवठ्ठल :॰ व्यणतपात : (ि. १८८९, कोल्हापूर – मृ. मे, १९२१, सारं्ली). 
‘उद्यान’ माप्रसकािे एक प रोर्ामी वृत्तीिे लेखक, संपादक, कादंबरीकार. कोल्हापूर येथून काही रािकीय 
कारिासंाठी त्यानंा हद्दपार व्हाव े लार्ल्याम ळे त्यानंा हायस्कूलच्या पलीकडे अप्रधक प्रशक्षि घेता आले 
नाही. प ढे काही काळ ते इंदोरला होते व नंतर त्यानंी छते्र सकग शीबरोबर काही काळ भ्रमि केले. प ढे ते 
म ंबई येथे स्थाप्रयक झाले. म ंबईच्या वास्तव्यात त्यानंी आपल्या वाङ मयीन कायास प्रवशरे्षत्वाने आरंभ केला. 
त्याचं्या मनावर र्ोपाळ र्िेश आर्रकर याचं्या प्रशकवि कीिे प्रवशरे्ष संस्कार होते. १ िानेवारी, १९१० रोिी 
त्यानंी आपल्या ‘उद्यान’ या माप्रसकाला िारंभ केला. हे माप्रसक लोकप्रिय झाल्याम ळे त्यानंी १९१३ साली 
‘नवय र्’ नावािे द सरे माप्रसक स रू केले. प ढे १९१६ मध्ये ‘सहस्त्रकर’ नावािे साप्ताप्रहक स रू केले. १९१५-
१६ नंतर त्यािें लक्ष कादंबरीलेखनाकडे प्रवशरे्षत्वाने वळले. त्याचं्या कादंबऱ्या लोकानंा आवडल्या. त्याचं्या 
कमशसंन्यास या कादंबरीस वा. म. िोशी यािंी िस्तावना लाभली आहे. त्याचं्या कादंबरीलेखनािी नाव ेव 
िम प ढीलिमािे : (१) चदं्रचूड १९१५, (२) सोनेरी्खंजीर, (३) कमशसनं्यास १९१७, (४) हा्संर्याचा्
प्रतार््१९१८, (५) जन्मठेर््१९१८. 
 

क संबा, आनंदमहाल, बरहष्कृत, स्वराज्याचा्डोलारा व संगीत्प्रबोध या नावािे नाटकही त्यानंी 
प्रलप्रहले आहे; पि आि हे लेखन उपलब्ध नाही. 

 
क ं भोिकर, वसंत व्यं. 

 
कुलकिी, दत्तात्रय माधव : (ि. १८८७– मृ. १९४७). के्षत्रविगनकार आप्रि अन वादक. त ळिापूरकर येथे 
वप्रकलीिा व्यवसाय. महाराष्राची्क लस्वारमनी्अथात्श्री्त ळजाभवानी (१९२०) हा गं्रथ प्रवशरे्ष िप्रसद्ध. या 
प स्तकाला प िे येथील डेक्कन व्हनाक्य लर रान्सलेशन सोसायटीिे आप्रि इंदूर ससं्थानािे पाप्ररतोप्रर्षक 
प्रमळाले. त ळिापूर के्षत्रािा सारं्ोपारं् इप्रतहास अस्सल कार्दपत्राचं्या व पप्ररश्रमपूवगक प्रमळप्रवलेल्या 
माप्रहतीच्या आधारे िस्त त गं्रथात प्रदला आहे. 
 

रवभा (१९१४) आप्रि राजर्षष (१९१६) या याचं्या दोन कादंबऱ्या. या कादंबऱ्या रनवद्रनाथ 
टार्ोराचं्या मूळ बंर्ाली कादंबऱ्यािंी रूपातंरे आहेत. आयेषा (१९१४, बंर्ाली) व सौंदयोर्ासक्मालती 
(१९१७: नहदी) अशी दोन भार्षातंरे सहकायाने िप्रसद्ध केली आहेत. 

 
उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 

 
कुलकिी, दत्तात्रय रामचंद्र :॰ बाळेकंुद्रीकर श्रीपंत महाराज : (ि. ३ सप्टेंबर, १८८५, ता. ह केरी, प्रि. 
बेळर्ाव – मृ. १६ ऑक्टोबर, १९०५). अवधूत संिदायी ब्रह्मवतेे्त व कवी. प्रशक्षि लंडन प्रमशन स्कूल 
बेळर्ाव येथे. तेथेि प्रशक्षक म्हिून नोकरी. प्रवद्याथीदशतेि श्रीबालम क ं द उफग  बालावधूत या पूिादै्वती प्रसद्ध 
प रुर्षाकडून अवधूत मार्ािी दीक्षा (१८७५). 
 

श्र प्रतिप्रतपाप्रदत ‘एकमेवाप्रद्वतीयम् ब्रह्म’ या अदै्वत तत्त्वािा बोध करून देिे, हे या संिदायािे म ख्य 
उप्रद्दष्ट साध्य करण्यासाठी श्रीपतं महारािानंी आय ष्ट्यभर लेखन, िविन, भिन याद्वारे कायग केले. यािें 
सवग लेखन श्रीदत्तपे्रमलहरी्र् ष्र्माला या नावाने आठ खंडातूंन िप्रसद्ध झाले आहे. (१९२५ ते १९३१). पदे, 



 अनुक्रमणिका 

अभरं्, आरत्या, अष्टके, धाव े ही स्फ टरिना व उपदेशपर िविने, परमान भविकाश, आत्मज्योती, 
अन भववल्ली, र्ीतासार इत्यादी गं्रथ व पते्र यािंा या खंडात समावशे झालेला आहे. 

 
र्. प्रव. कप्रवटकर 

 
कुलकिी, नारायि णवनायक : ॰ गोकवदसुत : (ि. २४ ि लै, १८९२, स रळी, प्रि. सातारा – मृ. १२ 
िानेवारी, १९४८). नाटककार, प्रित्रपट कथालेखक व ‘महाराष्ट्र क ट ंबमाले’िे संयोिक. 

 
खाप्रडलकराचं्या नाट्यकृतींनी िभाप्रवत केल्याने साग्रसंगीत् र्ाथशप्ररतज्ञा (१९१७) हे पौराप्रिक 

नाटक प्रलप्रहले व ‘नाट्यकला िसारक मंडळी’ने रंर्भमूीवर आिले. उदयकाल (१९१८) हे द सरे नाटकही 
लोकप्रिय ठरले. ‘लोकमान्य नाटकमंडळी’ साठी १९१९ साली प्रलप्रहलेल्या माईसाहेब (१९२२) या 
नाटकाने तर यशािा उच्चाकं र्ाठला; व ते माईसाहेब्कतदेव म्हिून ओळखले िाऊ लार्ले. याखेरीि त्यानंी 
डाव् सजकला (१९२२, शाहू नर्रवासी मंडळी) व सतं् कान्होर्ात्रा (१९३१, र्ंधवग नाटकमंडळी) या 
पौराप्रिक नाटकापं्रशवाय त्यानंी क्षमेची् क्षमा (१९३२), रतकडची् र्ोभा (१९३३), मंगलभ वन (१९३४), 
संगीत् नवीन् कल्र्ना (१९४२), मानला् तर् देव (१९४६) इत्यादी सामाप्रिक नाटकेही प्रलप्रहली. या 
नाटकातूंन त्यानंी काही सामाप्रिक िश्नानंा हात घातला असला तरी ती खेळकर, प्रवनोदी स्वरूपािी 
आहेत. 
 

१९२५ साली त्यानंी ‘महाराष्ट्र क ट ंबमाला’ ही कौट ंप्रबक कादंबऱ्यािंी िकाशन ससं्था काढली. 
तीतून त्यानंी स्वतःच्या व इतराचं्या अनेक कादंबऱ्या िकाप्रशत केल्या. या कादंबऱ्या िाम ख्याने कौट ंप्रबक 
स्वरूपाच्या असल्या तरी १९२५ च्या स मारास प्रलप्रहलेल्या मजूर, कसे्रदवस्जातील?, मारणक इत्यादी 
कादंबऱ्यातूंन त्यानंी प्रर्रिीकामर्ार, मिूर, र्ोदी कामर्ार इत्यादींिे द लग प्रक्षत िीवन प्रिप्रत्रत केले आहे. 
 

माझ्या् गोष्टी् भाग-१् (१९३४), माझ्या् गोष्टी् भाग-२ (१९३७), भाग-३ (१९४६) हे त्यािें 
कथासंग्रह, आटोपशीरपिा व रेखीव स्वभावप्रित्रि यामं ळे यातील कथा आकर्षगक झाल्या आहेत. 
 

‘अयोध्येिा रािा’, ‘किग’, ‘मायाबािार’, ‘मायामत्च्छंद्र’, ‘मेनका’ व ‘कान्होपात्रा’ या प्रित्रपटािें 
कथालेखनही त्यानंी केले. केवळ लेखनावर उपिीप्रवका असिाऱ्या मराठी लेखकातं क लकिी यािें नाव 
उल्लेखनीय आहे. 

 
भीमराव क लकिी, लीना रस्तोर्ी 

 
कुलकिी, रामचंद्र णवनायक :॰ आनंदघनराम : (ि. सप्टेंबर, १८६५, तासर्ाव, प्रि. सारं्ली – मृ. २८ 
ऑक्टोबर, १९४५). अध्यात्म, मंत्रप्रवद्या, मोप्रहनीप्रवद्या, योर्प्रवद्या, वैद्यक इ. प्रवर्षयावंरील प स्तकािें 
लेखक. 
 

दोनतीन वर्षदेव सरकारी नोकरी. धाकट्या भावाकडे क लकिीपि सोपवनू प ढिे आय ष्ट्य प्रवद्यासाधन, 
लेखन व लोकसेवा यात खिग केले. मंत्र, वैद्यक, स्वप्न, शक न, इ. प्रवद्या ते प्रशकले आप्रि त्यािंा उपयोर् 
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त्यानंी लोककल्यािासाठी केला. आपले प्रविार बह िनापंयंत पोहोिप्रवण्यासाठी िवळपास २५ वर्षदेव 
‘िंडाशं ’ नावािे साप्ताप्रहक िालप्रवले. 
 

त्यािंी एकूि छोटीछोटी ३८ प स्तके िप्रसद्ध झाली. मानसर्थ्तत्र्ररचय (१९१९), संकल्र्सामथ्यश 
(१९२६), रर्र्ाच (अप्रतशय शास्त्रीय पद्धतीने केलेला अभ्यास, १९१२), मोरहनीरवद्या (१९१०), 
स्वप्नमीमासंा, साथश् र्रमाथश् साधन अथात ‘श्रीमद भर्वद र्ीते’च्या पधंराव्या अध्यायािे सार, प्रवविेन व 
स्पष्टीकरि, उर्ासनार्ास्त्र भार् १, २, ३, सूयशरवज्ञान, ॐकारस्वरूर्, भगवद्गीतेतील्रसद्धातं व्अभ्यास 
ही त्यातंील काही प स्तके. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, स्वाती शहािे 

 
कुलकिी (रेठरेकर), श्रीधर कृष्ट्ि :॰ पठे्ठ बापूराव : (ि. ११ नोव्हेंबर, १८६६, हरिाक्ष रेठरे, ता. वाळव,े 
प्रि. सातारा – मृ. २२ प्रडसेंबर, १९४५, प िे). ि नी लाविी–पोवाड्ािी परंपरा आध प्रनक काळात 
िालप्रविारे एक शाहीर. िौथीपयंतिे प्रशक्षि िन्मर्ावी. मराठी सातवी व इंग्रिी पािवीपयंतिे प्रशक्षि औधं 
येथे. िारंभी हे स्वतःिे नाव न देता तमासप्रर्रानंा कवने करून देत. प ढे महार-मारं् िमा करून त्यानंी 
स्वतः आपल्या र्ावाति फड उभा केला. पवळाबाई नावाच्या नाििाप्ररिीला निकून फडात आिले. प्रतिा 
अप्रधकृत स्वीकार केला. त्यािें फड म ंबई, प िे, बडोदा येथे फार र्ािले. 
 

‘दोन लक्ष आम्ही केली लाविी’ असे बापूराव म्हित. त्याचं्या रिनेपैकी काही कवने बी. एम्. 
नितीकर यानंी स प्ररसद्ध्कवी्श्रीधर्कृष्ण्उफश ्र्ठे्ठ्बारू्राव्क लकणी्याचं्या्ढोलकीवरील्लावण्या्भाग्१ 
(१९४२) हे नाव देऊन िप्रसद्ध केल्या आहेत. ‘र्िर्ौळि’, ‘भेप्रदक’, ‘अध्यात्मपर’, ‘छकडी’, ‘शृरं्ाप्ररक’, 
‘विगनात्मक सवाल–िवाब’, ‘वर्ाच्या लावण्या’, ‘देशभत्क्तपर लावण्या’ इ. त्याचं्या लावण्या, िप्रसद्ध 
आहेत. मीठा रािी, रिपूत, रंरे्ला िवान हे त्यािें र्ािलेले वर्. ‘कलर्ी त रा’ पक्षी ते कलर्ीवाले होते. 
त्याचं्या अध्यात्मपर भेप्रदक लावण्यािंी सखं्या मोठी आहे. याप्रशवाय वास देव, र्ोंधळी, पोतराि, वाघ्या–
म रळी अशा रिनाही त्यानंी केल्या. बापूरावािंी रिना सहिस्फूतग असून नादमध र व अथगवाही आहे. 

 
आप्पासाहेब इनामदार, मदन पा.ं क लकिी 

 
कुळकिी, दामोदर माधव :॰ माधवसुत : (ि. १९ सप्टेंबर, १८८८, ह परी, प्रि. कोल्हापूर – मृ. १९ 
फेब्र वारी, १९२२, कोल्हापूर). कवी. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत म ंबईस रेल्व ेखात्यात नोकरी १९१३ ते १६ त्या 
काळात म ंबईत असताना कप्रववयग रेंदाळकराशंी स्नेहसबंधं. 
 

माधवस तािंी उपलब्ध एकूि कप्रवता १२५–३० पृष्ठे भरेल. िप्रसद्धीप्रवर्षयी उदासीन असल्याम ळे 
कप्रवतािंी हेळसाडं. काही कप्रवता ‘करमिूक’ पत्रात िप्रसद्ध. उरलेल्या बऱ्याि कप्रवता त्याचं्या मृत्यूनंतर 
स्नेयानंी ‘माधवस त’ या नावाने ‘काव्यरत्नावली’ व ‘मनोरंिन’ माप्रसकातूंन िप्रसद्ध केल्या. ‘आत्मप्रनवदेन’, 
‘किदेवयानी’, ‘ध व्रिप्ररत्र’, ‘एक र् लाबकप्रलका’ ही मोठी िकरिे असून इतर कप्रवता छोट्या आहेत. स्फ ट 
कप्रवता आत्मभाव व्यक्त करिाऱ्या असून काहीतून प्रनराशनेे खिलेल्या कप्रवमनािे आतग उद र्ार िर्ट झाले 
आहेत. ि न्या ससं्कृत, मराठी व नव्या इंग्रिी कप्रवतेिा ठसा त्याचं्या कप्रवतेवर उमटलेला प्रदसून येतो. 
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उर्षा टाकळकर, म.ना. लोही 
 
कुळकिी, पाडुंरंग ज्ञानेिर :॰ पाडुंरंग शमा : (ि. २३ ि लै, १८८८–मृ. १३ िानेवारी, १९५७). ज्ञानेर्श्र 
वाङ मयािे भाष्ट्यकार. आळंदीिवळच्या ‘िऱ्होली’िे राहिारे. काशीस वदेाध्ययन व ‘पंप्रडत’ उपाधी. मपॅ्ररक 
उत्तीिग. यानंी ‘पाडं रंर्शमा’ या टोपिनावाने १९२१–२३ या कालात ‘प्रित्रमयिर्त’ मध्ये अनेक लेख 
प्रलहून ज्ञानदेवाचं्या तत्त्वज्ञानाप्रवर्षयी नवीन मौप्रलक दृप्रष्टकोि माडंला. ‘ज्ञानेर्श्र महाराि व इतर तत्त्ववतेे्त’ 
(१९२१) ही त्यािंी लेखमाला फारि र्ािली. 
 

यािंी चागंदेवर्ासष्टी (१९५५) ही सटीप व संस्कृत अन वादय क्त प त्स्तका िप्रसद्ध आहे. 
‘ज्ञानेर्श्रीिा अभ्यास’ ही त्यािंी लेखमाला महाराष्ट्राच्या मािग १९५६ ते फेब्र वारी १९५७ या अकंातं छापली 
रे्ली. तसेि इप्रतहासािायग रािवाडे व श.ं वा. दाडेंकर याचं्या ज्ञानेर्श्रीितीतील ि कीच्या पाठािें व अथािे 
प्रववरि करिारी ज्ञानेर्ीय्वाङ्मयाचंी्करुण्कहाणी (१९५६) ही प त्स्तकाही िप्रसद्ध केली. 
 

ज्ञानेर्श्रािे वाङ मय रहस्योद ग्राही दृष्टीने आत्मसात करून आपले प्रविार त्यानंी स्वतंत्रपिे माडंले 
आहेत. मृत्यूपूवी पधंरा प्रदवस अर्ोदर त्यानंी प ण्याच्या ‘भारत इप्रतहास मंडळा’त ‘ज्ञानेर्श्राचं्या िप्ररत्रािा 
प नर्मविार’ हा प्रनबधं वािला होता. 

 
लीना रस्तोर्ी, भा. पं. बप्रहरट 

 
कुळकिी, बाळकृष्ट्ि रामचंद्र : (ि. २३ िून, १८७३, नादंर्ाव, िंप्रिरा – मृ. १९०७). कथालेखक. ठािे 
येथे इंग्रिी प्रशक्षि. म ंबई येथे टपालखात्यात नोकरी. माप्रसक ‘मनोरंिना’तून याच्या अनेक र्ोष्टी व स्फ ट 
लेख िप्रसद्ध. सतीशिदं्र ििवतीच्या ‘राय पप्ररवार’ या बंर्ाली कादंबरीच्या आधारे प्रलप्रहलेली सरस्वती 
(१९०१), तसेि अन्य बंर्ाली कादंबरीच्या आधारे प्रलप्रहलेली र्ररणामी्हेच (१९०७) या दोन सामाप्रिक 
कादंबऱ्या व सोमेश्वरर्ास्रयाचें्र् राण हे यािें साप्रहत्य माप्रसक ‘मनोरंिना’ द्वारेि िप्रसद्ध झाले आहे. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, िंद्रकातं क लकिी 
 
कुळकिी, भगवान रघुनाथ :॰ बी. रघुनाथ ॰ रु्लारी : (ि. १५ ऑर्स्ट, १९१३, सातविे, प्रि. परभिी – 
मृ. ७ सप्टेंबर, १९५३). मराठवाड्ातील एक अग्रर्ण्य कथालेखक, कादंबरीकार व कवी. प्रशक्षि सातविे 
व हैद्राबाद येथे. मपॅ्ररक (१९३०). परभिी येथे बाधंकाम खात्यात कप्रनष्ठ कारकून म्हिून नोकरी. हैदराबाद 
येथून प्रनघिाऱ्या ‘रािहंस’ (संपा. र. म . िोशी) माप्रसकाच्या पप्रहल्याि अंकात (मे १९३०) यािंी एक 
कप्रवता ‘फ लारी’ या टोपि नावाने िप्रसद्ध झाली. 
 

आलार््आरण् रवलाफ (१९४१) व र् न्हा्नभाच्या्लाल्कडा (१९६०) हे त्यािें दोन काव्यसंग्रह 
(प न्हा नभाच्या लाल कडा मृत्यूनंतर िप्रसद्ध). ‘बी रघ नाथा’ंच्या कप्रवतेवर ताबं्याचं्या भावकप्रवतेिे ससं्कार 
झालेले िािवतात. 

 
कवीपेक्षाही कथालेखक म्हिून ते अप्रधक िप्रसद्ध आहेत. साकी (१९४०), फरकराचंी् काबंळी 

(१९४८), ्ागला (१९५१), आकार् (१९५५), काळी्राधा (१९५६) हे त्यािें पाि कथासंग्रह. यातील 
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प्रनवडक कथािंा एक संग्रह, िा. भर्वतं देशम ख याचं्या प्रवविेक िस्तावनेसह रमटलेले्आकार् (१९६५) 
या नावाने िप्रसद्ध झाला. बी. रघ नाथानंी आपल्या कथामंधून िे िीवनदशगन घडप्रवले आहे ते अत्यंत 
वास्तव आहे. प्रनिाम रािवटीतील सामान्य मािूस, सत्ताधाऱ्याकंडून त्यािी केली रे्लेली ससेहोलपट, 
त्याच्या भोवतालिे दाप्ररद्र्य, धार्ममक दे्वर्षािे तिाव आप्रि या सवांम ळे कवडीमोल ठरिारे मानवी प्रििे, 
यािें ित्ययकारक प्रित्र बी. रघ नाथाचं्या कथालेखनातून उभे राहते. सरकारी सत्तास्थानावंर बसून 
सामान्यािें शोर्षि करिारी नोकरशाही वप्ररष्ठाचं्या ह क मासंाठी आपले िीवन हव ेतसे वाकप्रविारे कप्रनष्ठ 
मध्यमवर्ीय परंपरार्त मूल्यानंा प्रिकटून बसिारे वतनदार आप्रि वरच्या वर्ांनी हवा तसा उपयोर् करून 
संस्कृप्रतशनू्य करून ठेवलेला तळािा वर्ग, असे समािातील प्रवप्रवध स्तर बी. रघ नाथाचं्या कथातं सहितेने 
येतात. त्याचं्या कथा घटनािधान असल्या तरी वास्तवदशी आहेत. 
 

ओढ (१९३८), रहरव्ेग लाब (१९४३), बाबू्दडके (१९४४), उत्मर्ात (१९४५), ्हणे्लढाई्संर्ली 
(१९४५), जगाला्कळलं् र्ारहजे (१९४९) आप्रि आडगावचे् चौधरी या त्याचं्या कादंबऱ्या व अलकेचा्
प्रवासी्हा लघ प्रनबंध संग्रहही िप्रसद्ध झालेला आहे. 

 
हप्ररिंद्र थोरात, स्वाती शहािे 

 
॰ के. व्ही. लक्ष्मिराव : पहा लक्ष्मिराव, कोमाराजू वेंकटेश 
 
॰ के. स. णर. : पहा णरसबूड, केशव सदाणशव 
 
केिे, आत्माराम कृष्ट्ि ऊर्व  ज्ञानेिरीबोवा श्रीगोंदेकर : (ि. ३० मािग, १८५२ – समाधी १६ मािग, १९२४). 
ज्ञानेर्श्राचं्या ‘अन भवामतृा’च्या ‘अमृतवाप्रहनी’ नामक टीकेिे प्रनरूपिकार. हे आपल्या कीतगन–िविनातूंन 
‘अन भवामृता’वर सोपपप्रत्तक व साधारि प्रनरूपि करीत. त्याम ळे रामिदं्र बळवतं डोंर्रे यानंी 
ज्ञानेर्श्रीबोवानंा िस्त त गं्रथावर प्रवस्तृत टीका प्रलप्रहण्यािी प्रवनंती केली व ते शक्य न झाल्याने 
ज्ञानेर्श्रीबोवानंी काढलेल्या गं्रथाच्या अथगसंर्तीच्या ओवीवर प्रटपिाचं्या आधारे स्वतः डोंर्रे यानंीि 
‘अन भवामृता’ तील िप्रतपाप्रदत प्रवर्षयािे स्पष्टीकरि करून अमृतवारहनी (१९२०) हा टीकागं्रथ तयार 
केला. 
 

उर्षा टाकळकर 
 
केतकर, व्यकंटेश बापूजी : (ि. १२ िानेवारी, १८५४, नरर् ंद, कनाटक – मृ. ३ ऑर्स्ट, १९३०). 
ज्योप्रतर्षशास्त्रप्रवर्षयक लेखक. मपॅ्ररक. अप्रसस्टंट डेप्य टी एज्य केशनल इन्स्पेक्टर या पदावरून प्रनवृत्त. 
ज्योप्रतर्षशास्त्रप्रवर्षयक बारा गं्रथ आप्रि तेहतीस संशोधनात्मक लेख िप्रसद्ध आहेत. यानंी १८९२ मध्ये 
पंिारं्ोपयोर्ी करिगं्रथ िथम मराठीत प्रलहून, नंतर ज्योरतगशरणतम्् (१८९८) नावाने त्यािे संस्कृतातही 
रूपातंर केले. त्यािंा संस्कृत श्लोकबद्ध केतकीग्रह-गरणतम् (१८९९) हा गं्रथ पिंारं्कत्यांना मार्गदशगक 
ठरिारा आहे. वैजयंती् र्ंचागं-गरणतम् (१९००) यात शास्त्रश द्ध पिंारं्ासाठी सारण्या प्रदलेल्या आहेत. 
केतकी्र्रररर्ष्ट (१९१६), सौरायश्ब्राह्मणरतरथगरणतम् (१९२७), भमूंडलीय्ग्रहगरणतम् (१९३०), इंरडयन्
ॲण्ड् फॉररन् क्रोनॉलॉजी (१९२३), ग्रहगरणत (१९१४), नक्षत्ररवज्ञान (१९१६), गोलद्वय् प्रश्नरवमर्श 
(१९१८) व केतकी्र्ररमलभाष्य (१९३०) इत्यादी ससं्कृत-इंग्रिी-मराठी गं्रथ त्यानंी प्रलप्रहले. 
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केतकरानंी सन १८९९ मध्ये श द्ध पिंारं् म्हिून केतकी्र्चंागं काढले. पािात्त्यानंीही केतकराचं्या 
ज्योप्रतर्षकायासबंंधी र्ौरव केला आहे. 

 
र्ो. म. क लकिी, मदन क ळकिी 

 
केतकर, श्रीधर व्यकंटेश (गोकवदपौत्र) : (ि. २ फेब्र वारी, १८८४, रायपूर, म. ि. − मृ. १० एप्रिल, १९३७, 
प िे). ज्ञानकोशकार, समािशास्त्रज्ञ, कादंबरीकार व ित रस्त्र लेखक. माध्यप्रमक प्रशक्षि अमरावतीच्या 
हायस्कूलमध्ये व महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि म ंबईच्या प्रवल्सन कॉलेिमध्ये. अमेप्ररकेच्या वास्तव्यात तेथील बी. 
ए., एम्. ए. व पीएच्. डी. या पदव्या संपाप्रदत. 
 

अमेप्ररकेला िाण्यापूवी महाराष्र् वाग्रवलास हे माप्रसक काढले. रद् रहस्टरी् ऑफ् कास्ट् इन्
इंरडया (िथम खंड−१९०९) या पीएच्. डी. च्या आपल्या िबंधात यानंी िाप्रतसंस्थेच्या दृष्टीने ‘मन स्मृती’िी 
छाननी केली आहे. १९११-१२ या काळातील इंनलंडमधील वास्तव्यात रद्रहस्टरी्ऑफ्कास्ट्इन्इंरडया 
(प्रद्वतीय खंड) व ॲन्एसे्ऑन्सहद इझम-इटस््फॉमेर्न्अँड्फ्यूचर (१९११) हे त्यािें गं्रथ िप्रसद्ध झाले. 
त्यात नहदू समािाच्या घडिीिा उलर्डा करून त्याच्या भप्रवतव्यािा प्रविार त्यानंी माडंला आहे. १९१३-
१४ या कालखंडात कलकत्ता प्रवद्यापीठात िाध्यापक असताना इंरडयन्इकॉनॉरमतस व सहदू्लॉ ही प स्तके 
त्यानंी प्रलप्रहली. यापंकैी पप्रहल्या प स्तकात नहद स्थानिी आर्मथक त्स्थती आर्मथकेतर र्ोष्टींवर कशी व प्रकती 
अवलंबून आहे, हे त्यानंी स्पष्ट केले, तर द सऱ्या प स्तकात ‘कायदा’ व स्मृप्रतकारानंी उपदेप्रशलेला ‘धमग’ 
यातंील भेद दाखवनू नहदू कायद्याच्या इप्रतहासािी रूपरेर्षा तयार केली. 
 

‘महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश’ या ििंड िकल्पािे यशस्वी प्रनमाते म्हिून ते प्रवशरे्ष पप्ररप्रित आहेत. िस्त त 
ज्ञानकोशािे ‘िस्तावना खंड’, ‘शरीरखंड’ व ‘प रविी खंड’ असे तीन भार् असून यात एकूि २३ उपखंड 
आहेत. ‘िस्तावना खंडा’त ‘नहद स्थान आप्रि िर्’, ‘वदेप्रवद्या’, ‘ब द्धपूवग िर्’, ‘ब द्धोत्तरिर्’ व 
‘प्रवज्ञानेप्रतहास’ हे पाि प्रवर्षय समाप्रवष्ट होतात. ज्ञानकोशािा ‘प रविी खंड’ म्हििे ‘नहद स्थान खंड’ असून 
त्यात ‘नहद स्थानप्रवर्षयक र्झेॅप्रटयर’ विा माप्रहती प्रदली आहे. परंपरार्त ज्ञान व भप्रवष्ट्यकालीन त्स्थती, 
पािात्त्य आप्रि पौवात्य संस्कृती यािें एकत्रीकरि करिे आप्रि समािािे कायगके्षत्र प्रवस्तृत करण्यास मदत 
करिे, ही ज्ञानकोशामार्िी त्यािंी भपू्रमका होती. त्याचं्या कोशकायात साहाय्य करण्यासाठी भारतात 
आलेल्या प्रमस् ईप्रडथ कोहन याचं्याशी त्यांिे १९१९ साली लनन झाले. 
 

सूिीखंड वर्ळता ज्ञानकोशािे सवग कायग १९१६ ते १९२७ या काळात पूिग झाले. सूिीखंड १९२९ 
साली पूिग झाला. ज्ञानकोशािे िकाशन त्यानंी स्वतःच्या नहमतीवर भार् भाडंवल उभारून ‘प्रलप्रमटेड 
मंडळी’ उभी करून प्रतच्यामाफग त केले. ज्ञानकोशानंतर ज्ञानकोशलेखनाच्या अन भवावर आधाप्ररत असे माझे्
बारा्वषांचे्काम्ऊफश ्ज्ञानकोर्मंडळाचा्इरतहास हे प स्तक केतकरानंी प्रलप्रहले (१९२७). ज्ञानकोशाच्या 
अन र्षंर्ाने त्यानंी मराठी्वाङ्मय्सूची (१९१९) तयार केली. १९२४ मध्ये रवद्यासेवक हे माप्रसक स रू केले. 
त्यातून केतकरानंी प्रलप्रहलेले रनुःर्स्त्राचें् राजकारण ही लेखमाला, तीन कादंबऱ्या, महाराष्रीयाचें्
काव्यर्रीक्षण (१९२८) आप्रि स्त्रीसत्ता् र्राभव हे नाटक असे साप्रहत्य िप्रसद्ध झाले. ज्ञानकोशािा 
संपादकवर्ग प्रटकून राहावा म्हिून त्यानंी ‘प िे समािार’ (१९२७) हे दैप्रनकही स रू केले. पि ते लवकरि 
बंद पडले. 
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केतकरानंा १९२६ साली द सऱ्या शारदोपासक संमेलनाच्या अध्यक्षपदािा मान प्रमळाला. त्यावळेी 
त्यानंी पप्रहल्या शारदोपासक संमेलनािे अध्यक्ष प्रव. का. रािवाडे यानंी ‘मराठी भार्षा म मूर्षग आहे’ असे िे 
भाप्रकत केले होते, त्यािा िप्रतवाद करून त्यानंी ‘भ्रष्ट होिे म्हििे नष्ट होिे नव्हे’ असा प्रसद्धान्त माडंला. 
 

ज्ञानकोशानंतरही अखेरपयंत केतकर वाङ मयकायाति प्रनमनन होते. १९२९ ते १९३७ या काळात 
(१) कादंबऱ्या आप्रि महाकाव्य, (२) इप्रतहासिबंध, (३) संपाप्रदत संग्रह गं्रथ, (४) समािशास्त्रीय व 
रािकीय िबधं, आप्रि (५) स्फ ट लेखन यािकारिी वाङ मयप्रनर्ममती त्यानंी केली. त्यानंी एकूि सात 
कादंबऱ्या प्रलप्रहल्या. आंरगरसाचे्सत्र हे अपूिग महाकाव्य प्रलप्रहले. िािीन महाराष्ट्राच्या इप्रतहासावरील 
‘आप्रदपवग’, ‘शातवाहनपवग, भार् १, २ व ३’ आप्रि ‘कायस्थ िभूिंा सामाप्रिक इप्रतहास’ हे पाि सशंोधनपर 
िबंध आहेत. भारतीय् समाजर्ास्त्र हा समािशास्त्रीय व थ्व्हतटोररयस् इरंडया हा रािकीय गं्रथ आहे. 
र् िराती ज्ञानकोशािे सहा भार्, नहदी ज्ञानकोशािा एक भार् व महाय द्धोत्तर जग या गं्रथािे िार भार् असे 
स मारे अकरा संपाप्रदत संग्रह गं्रथ आहेत. केतकरािंी असामान्य प्रनमाि शक्ती व कायगशक्ती या उपिमातून 
ित्ययास येते. 
 

वैिाप्ररक के्षत्रात केतकर मूलतः व म ख्यतः समािशास्त्रज्ञ होते. नहदू समािाच्या घडिीिी 
संकल्पना त्याचं्या समािशास्त्रीय प्रविारात कें द्रस्थानी होती. नहदूसमािातील िाती, विांमधून उत्पन्न न 
होता वरे्वरे्ळ्या महावशंाचं्या ज्या अलर् ज्या अलर् टोळ्या नहद स्थानात राहात त्यातूंन उत्पन्न झाल्या असे 
त्यािें मत होते. भाडंिाम ळे या टोळ्यानंी परस्परातं लनने न करता आपापसात केली आप्रि टोळ्याचं्या 
िाती बनल्या. पाप्रवत्र्याच्या कल्पनानंी िातीत उच्चनीि भाव वाढला आप्रि बाल प्रववाहाच्या पद्धतीने त्या 
दृढमूल झाल्या. ब्राह्मिासंारखे मूळिे विग िाप्रतरूप पावले, तसेि संिदाय व उद्यम याचं्याही िाती प्रनमाि 
झाल्या; पि ही िप्रिया र्ौि होती. म ख्यतः हिारो टोळ्यामं ळेि हल्लीिा िाप्रतप्रनबद्ध संय क्त समाि प्रनमाि 
झाला. प्रििन, म सलमान हे पारमार्मथक प्रविारावर आधाप्ररत संिदाय आहेत, तर नहदू समाि ब्राह्मि-
महारादी िातींिा व शीख महान भावादी संिदायािंा एक सामाप्रिक संघ आहे, ही त्यािंी धारिा होती. 
 

१९०९ साली केतकरानंी िर्दैक्यािे भाप्रकत केले होते. मानवसमूह दूर िाण्यािा िर्ाच्या 
इप्रतहासातला कालखंड सपंला आहे, हे लक्षात घेऊन केतकरानंी नहदू समािाच्या स धारिेिा कायगिम 
तयार केला. नहदू समािािे रूपातंर नहदी राष्ट्रात केले पाप्रहिे; िाती-पंथ याचं्या संघािे उच्चाटन 
करायला हव.े िौढप्रववाह, िेमप्रववाह, आंतरिातीय प्रववाह, धमगसंिदायापं्रवर्षयी औपप्रनर्षप्रदक समत्वब द्धी, 
प्रवर्षमतावधगक पाप्रवत्र्यकल्पनेिा त्यार्, वर्ैरे उपायानंी ते साधता येईल. त्यासाठी भार्षावार िातंरिना, देशी 
भारे्षतून राज्यकारभार व देशी भार्षातूंन प्रशक्षि देिारी प्रवद्यापीठे उपय क्त ठरतील असा त्यानंा प्रवर्श्ास 
वाटत होता. 
 

केतकराचं्या कादंबऱ्या वैप्रशष्ट्ट्यपूिग आहेत. गोंडवनातील् रप्रयंवदा (१९२६), र्रागंदा (१९२६), 
आर्ावादी (१९२७), गावसासू (१९३०), ब्राह्मणकन्या (१९३०), रवचलक्षा (१९३७) व भटतया (अपूिग – 
१९३८) या सात कादंबऱ्यातं त्यानंी आपले समािप्रनरीक्षि व समािप्रवर्षयक म क्तनितन नोंदवले आहे. 
महाराष्ट्रीय समािािमािेि अमेप्ररकेत – इनलंडमध्ये तात्प रते वास्तव्य करिाऱ्या भारतीय समािािी 
अनेकप्रवध प्रिते्र, त्याचं्या कादंबऱ्यात आढळतात. प्रिस्ती, बेने इस्त्राएल, पाशी यासंारखे अल्पसखं्याकंसमहू 
आप्रि वशे्या, रखेल्या, अक लीन ििा यािें दशगन त्याचं्या कादंबऱ्यातूंन घडते. डॉ. केतकराचं्या या 
कादंबऱ्यामं ळे मराठी कादंबरीिे समािप्रवर्श् तर प्रवस्तीिग झालेि पि विगनात्मक समािशास्त्रालाही 
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महत्त्वािी साधनसाम ग्री प्रमळाली. समािविगनाच्या अन र्षंर्ानेि केतकरानंी समािस धारिेिे अनेक 
मूलग्राही, धाडसी, लोकप्रवलक्षि, िक्षोभक प्रविार िकट केले. मात्र त्याचं्या कादंबऱ्यातंील पात्रािंा 
कलात्मक पप्ररपोर्ष करण्याकडे त्यानंी प्रवशरे्ष लक्ष प्रदलेले नाही. त्यािंी पाते्र एक सारखीि भार्षा बोलतात. 
मािसाचं्या कामभावना, स्वाथग व सामाप्रिक उच्चतेच्या आकाकं्षा यािें स्वरूप ते आविूगन स्पष्ट करतात. 
पात्रपप्ररपोर्षािमािेि कथानकािंी माडंिी, हे केतकराचं्या कादंबऱ्यािें द बळे अंर् होते. कथािें वातावरि 
वास्तव, पि कथा मात्र अस्ताव्यस्त वाढलेल्या असतात. कथािंी बाधेंसूद र् फंि व उत्कंठावधगक माडंिी 
याकंडे ते प्रवशरे्ष लक्ष देत नाहीत. 
 

त्यािंी स्फ ट कप्रवता उघड्ाबार्ड्ा पि िामाप्रिक आत्मप्रनवदेनाम ळे लक्ष वधूेन घेते. आंरगरसाचे्
सत्र या अप ऱ्या महाकाव्यात िािीन काळातील यज्ञसंस्थेिे प्रित्रि त्यानंी केले आहे. आप्रि स्त्रीसत्ता र्राभव 
या अप ऱ्या नाटकात उत्तर क रूतील स्त्री-वैराज्यािी हकीर्त त्यानंी सापं्रर्तली आहे. कादंबऱ्यािंमािेि 
त्यािें महाकाव्य आप्रि नाटक ही त्याचं्या समािशास्त्राच्या नितनावरि आधारलेली आहेत. 
 

केतकरािें इप्रतहासनितनही त्याचं्या समािशास्त्रीय प्रविाराइंतकेि महत्त्वािे आहे. त्यातही त्यािें 
वैप्रदक संशोधन हे श्रेष्ठ मानाव ेलारे्ल. महाराष्रीयाचें्काव्यर्रीक्षण्आरण्डॉ.्श्रीधर्व्यंकटेर््केतकर ह्ाचें्
वाङ्मयरवषयक् लेख (१९७४) या प स्तकातून त्यािंा मध्यय र्ीन मराठी साप्रहत्याबाबतिा प्रविार िकट 
झाला आहे. 
 

रािकीय प्रविारवतं म्हिून केतकरािंी ख्याती कधी नव्हतीि. पि रनुःर्स्त्राचें् राजकारण या 
प स्तकात एक उद बोधक रािकीय ििाली त्यानंी माडंली आहे. म. र्ाधंींच्या असहकाप्ररतेच्या िळवळीम ळे 
त्याचं्या या प्रविारसरिीला िालना प्रमळाली. इंनलंडने भारताला स्वराज्य देण्यात इनंलंडिे काही न कसान 
नाही. पि इनंलंड िर देत नसेल तर इंनलंडवर दडपि आिण्यासाठी करबंदीिी िळवळ पद्धतशीर कशी 
करावी यासंबधंीिा एक कायगिम त्यानंी रनुःर्स्त्राचें्राजकारण या प स्तकात प्रदला आहे. 
 

महाराष्ट्रातील म. मो. क ं टे, रािारामशास्त्री भार्वत, इप्रतहासािायग रािवाडे वर्ैरे मनस्वी 
प्रवद्वानािंी परंपरा केतकरानंी समृद्ध केली. 

 
द. न. र्ोखले, स नंदा कप्रवमंडन, कल्याि काळे 

 
संदभव : (१) डॉ. द. न. र्ोखले, ‘डॉ. केतकर’. (२) द र्ा भार्वत, ‘केतकरी कादंबरी’. (३) शीलवती 

केतकर ‘मीि हे सापं्रर्तलं पाप्रहिे’. (४) य. प्रद. फडके (संपा.), ‘केतकर लेखसंग्रह’. (५) 
‘लोकप्रशक्षि’, मे, िून – १९३७ 

 
केपन, डेग्व्हड : (ि. १६ ऑर्स्ट, १७९३, म ंबई – मृ. १७ प्रडसेंबर, १८६९). भार्षातंरकार. वडील िॉन 
केपन ईस्ट इपं्रडया कंपनीच्या लष्ट्करी खात्यात नोकर. प्रशक्षि इंनलंडमध्ये. कंपनी सरकारच्या लष्ट्करात 
नोकरी, िनरलच्या ह द्यापयंत िर्ती. १८१० ते १८१७ पयंत म ंबई–कोकि भार्ात वास्तव्य. 
 

यानंी बाबा साने याचं्या ग्राटं डफ याच्या ‘प्रहस्री ऑफ प्रद मराठाज्’ या इग्रिी इप्रतहास-गं्रथािे 
मराठीत भार्षातंर केले आहे. बखर्मराठ्ाचंी (१८२९) हे ते भार्षातंर. देशातील लोकानंा सवग प्रवर्षयािें 
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सामान्यज्ञान व्हाव,े या हेतूने शास्त्रीय प्रवर्षयावर एक प स्तक याने प्रलप्रहले होते. या प स्तकावर कँडी, 
बाळशास्त्री, महंमद इब्राप्रहम मखवा, हरी केशविी यानंी आपापले अन कूल अप्रभिाय प्रदले आहेत. बखर्
मराठ्ाचंी हे प स्तक प्रशळाछापावर छापले असून त्यािी पृष्ठसखं्या ४+२९+४२७ एवढी आहे. ही बखर 
प्रलप्रहण्यािे कारि देताना केपन प्रलप्रहतो, “बािीराव असता, आत्ल्पष्टन साहेबाच्या हाताखाली कारभार 
िालप्रविारा कप्तान ग्राटं साहेब प ण्यास होता. तो प ढे बािीराव रे्ल्यावर साताऱ्यास नेप्रमला. तो तेथे 
असता त्याच्या मनात आले की, महाराष्ट्र लोक इतक्या योनयतेस कसे िढले, ते समिावयास त्या लोकािें 
वृत्त ध्यानात आप्रिले पाप्रहिे. तेिेकरून प्रवलायतेतीलही लोकासंही प्रवप्रदत होईल, म्हिोन त्यािे (डफने) 
बह त िार्िे प रातन लेख िमा केले...’ त्या सवग प्रवस्तारातील साराशं प्रनवडून, आपले बरोबर घेऊन 
प्रवलायतेस रे्ला आप्रि तेथे इंग्रिी भारे्षत त्यािी बखर प्रलहून छाप्रपली; प्रतिी तीन ब के झाली.” 

 
या प स्तकािी द सरी आवृत्ती दोन भार्ातं सन १८४७ मध्ये प िे पाठशाळेने छापून िप्रसद्ध केली. 

 
उर्षा टाकळकर, रा. बा. बक्षी 

 
संदभव : श्री. म. नपरे्, ‘य रोप्रपयनािंा मराठीिा अभ्यास व सेवा’, म ंबई १९६०. 
 
केमकर, वामनशास्त्री एकनाथ :॰ क्षीरसागर, वामन एकनाथ : (ि. १८५४ – मृ. ऑर्स्ट, १८९९). 
भार्षातंरकार. सोलापूर प्रिल्यातील केम येथील रप्रहवासी. ससं्कृत–पंप्रडत. मराठी रेननर् कॉलेि, प िे 
येथे संस्कृतिे अध्यापक. 
 

यानंी वृत्तरचत्र्व्अलंकाररवकास (१८८०) या छंदशास्त्रप्रवर्षयक संस्कृत गं्रथािंी मराठीत भार्षातंरे 
केली. वृत्तमरणमाला (१८८७) हा मराठीतील त्यािंा वृत्तप्रवर्षयक स्वतंत्र गं्रथ. या गं्रथािी पाि िकरिे 
असून संज्ञा, समवृते्त, अधगसमवृते्त, प्रवर्षमवृते्त, मात्रा, वैतालीक वृते्त यािंा िमशः प्रविार केला आहे. 
रर्र् र्ालवध (१८८१) हे यािें र्द्यपद्यात्मक पौराप्रिक नाटक. रनबधंावली (१८८८) मध्ये ‘श्रमावािनू स ख 
प्रमळत नाही’, ‘शास्त्राध्यनािे महत्त्व’ आप्रि ‘वदेान्त’ असे तीन प्रनबधं समाप्रवष्ट. ‘कीतगनरंप्रर्िी’ या गं्रथाच्या 
संपादनातही केमकरशास्त्र्यानंी साय केले होते. 

 
उर्षा टाकळकर 

 
केरकर, सोनाबाई णचमाजी : (ि. ९ नोव्हेंबर, १८८० – मृ. १७ ि लै, १८९५, म ंबई). नाटककार; 
र्ोमंतकातील कलावतं समािातील क ट ंबात िन्म. प्रशक्षि म ंबईच्या प्रमशन शाळेत. 
 

यानंी संगीत् ्त्रर्ती् संभाजी (१८९६) हे नाटक प्रलप्रहलेले आहे (पृ. ६५१). त्याि स मारास 
रंर्भमूीवर र्ाित असलेले ‘संर्ीत संभािी’ (१८९१) हे आत्माराम मोरेर्श्र पाठारे यािें नाटक पाहून 
सोनाबाईनंा आपले नाटक प्रलप्रहण्यािी िेरिा प्रमळाली असावी असे प्रदसते. 

 
उर्षा टाकळकर 

 
संदभव : िोशी स मंत, ‘नमन नटवरा’, दादर, म ंबई, १९७१; पृ. ३१. 
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केलवाड, मीनप्पा व्यकंप्पा :॰ गोकवदशमा : (ि. १८६३, कृष्ट्िापूर, हैदराबाद – मृ. १९२०, हैदराबाद). 
संर्ीत-प्रलप्रपकार. संर्ीत लेखन पद्धतीला आध प्रनक वळि देिारे संर्ीतज्ञ. मूळिे रायपूरिवळील 
कनकप्रर्री येथील. प्रशक्षि बडोद्याला. योर्ीर्श्र वामनब वािंवळिी ‘मन ष्ट्य–र् िधमग–प्रवज्ञानशास्त्र’ म्हििे 
मािसािे मस्तक तपासून त्यािा योनय लक्षिे िािण्यािी िेंनॉलिीसारखी प्रवद्या त्यानंा लाभली. आिोबा 
व र् रु यािें सरं्ीतिेमही मीनप्पामंध्ये उतरले. बडोद्यािे र्ायक-वादक मौलाबक्ष प्रधस्सेरखाँकडे ते िथम 
र्ायन व कंठदोर्ष प्रनमाि झाल्यानंतर वादन प्रशकले. 
 

म्हैसूरच्या महारािाचं्या संर्ीत किेरीिे ते अभ्यार्त सल्लार्ार होते. त्यािंी दीघगकाळिी रोिप्रनशी 
उद बोधक आहे. त्याचं्या हस्तप्रलप्रखत लेखनापैकी गाधंवोर्रनषद्– भाग्१्:्मूलाधार (१९०७) हे मीनप्पािें 
एकि प स्तक छापले रे्ले असून, त्यात ‘र्ायनािायगमाला’ हा संर्ीतज्ञाचं्या प्रित्रािंा समूहही घातला रे्ला. 
‘मूलाधार’िे म ख्य महत्त्व म्हििे त्यातील स्वरलयताल बारकाईने दाखप्रविारी संर्ीत प्रलपी. ही 
संर्ीतप्रलपी काटेकोर असूनही त्क्लष्टतेम ळे मारे् पडली. पि संर्ीतप्रलपीकरिािा हा पप्रहला ियत्न म्हिनू 
त्यािे महत्त्व फार होते. मौलाबक्षानंी याि प्रलपीवरून स्फूती घेतली होती असे मीनप्पानंी आपल्या 
रोिप्रनशीत नमूद करून ठेवले आहे. 

 
शरचं्चद्र प्रव. र्ोखले, मदन पा.ं क लकिी 

 
॰ केवलानंद सरस्वती : पहा मराठे, नारायिशास्त्री 
 
॰ केशवसुत : पहा दामले, कृष्ट्िाजी केशव 
 
॰ केशवसुत : पहा बेहेरे, नारायि केशव 
 
केसकर, बलभीम भगवंत : (ि. १८८०, प रंदावडे, प्रि. सोलापूर – मृ. ४ िून, १९५१, म ंबई). िप्ररत्रकार, 
प्रनबधंलेखक व संकप्रलत लेखनसगं्रहािे संपादक, प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. तारखात्यात नोकरी (१९०१). 
 

भारतातील एकेर्श्री पंथािे (ब्राह्मोसमािािे) आद्य ससं्थापक राजा्राममोहन्राय (१९१५) यािें 
एक प्रवस्तृत िप्ररत्र प्रलप्रहले आहे. तसेि िाथगनासमाि मपं्रदरातील एकेर्श्रीय नेत्यािंी व्याख्याने व िविने 
लहान लहान पाि खंडातं त्यानंी िप्रसद्ध केली. िारंभीच्या काळात ते ‘इंद िकाश’, ‘स बोधपप्रत्रका’, 
‘ज्ञानिकाश’, ‘िर्त्-वृत्त’ या पत्रातूंन िाथगना समािाच्या तत्त्वििालीिा पप्ररिय करून देिारे छोटे-छोटे 
लेख प्रलहीत. त्यातून रवठ्ठल्रामजी् सर्दे याचें् लेख, व्याख्याने, उर्देर् (१९१२) व संसार्व्धमशसाधन 
(१९३५) (द्वा. र्ो. वैद्य यािें धमगपर लेख व व्याख्याने) ही दोन संपादने प्रनमाि झाली. या प्रशवाय आदर्श्
क लस्वारमनी (१९४८ – सहलेखक) सोहोनी; डॉ.् कार्ाबीई् नवरंगे (१९४८), वामणबारू्् कारेगावंकर 
(१९४३) अशी िाथगनासमािीय व्यक्तींिी िप्ररते्रही त्यानंी प्रलप्रहली आहेत. 

 
नंप्रदनी लोटलीकर, स नंदा कप्रवमंडन 

 
केहीमकर, शालोम शमोएल : (ि. १८१७ – मृ. १४ िून, १८९३). बेने इस्त्राएली लेखक. प्रशक्षि अमेप्ररकन 
प्रमशन स्कूल येथे. प ढे तेथेि प्रशक्षक. बे्रने इस्त्राएल िाथगनामंप्रदरात हे प्रहब्रपू्रवर्षयक मार्गदशगन करीत. 
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यािें सेफेरारदम् :्भाग्१ (१८५९) हे प स्तक िप्रसद्ध आहे. इस्त्राएल मंडळींिी प्रनत्य-तै्रकाप्रलक 
भिनपद्धती िर्ट करिारे िाथगनाप स्तक असे यािे स्वरूप आहे. घरात व िाथगना मंप्रदरात रोि 
म्हिावयाच्या िाथगना प्रहब्रतू असून त्यािंा मराठी अथग या प स्तकात प्रदलेला आहे. आमचा्ग रु्मोर््ेयाने्
रदल्हेले्र्ास्त्र्वाचण्याची्रीत्व्त्मयाचे्स्वगारोहण (१८६५) हे यािें द सरे प स्तक धमगप्रवर्षयक असून, यानंी 
ते एप्रलया वालटकर याचं्या सहकायाने प्रहब्रवूरून मराठीत भार्षातंप्ररत केले आहे. 

 
रेिल र्डकर 

 
केहीमकर, हाईम शमोएल : (ि. १८३०, अप्रलबार् – मृ. ९ ऑक्टोबर, १९०८, म ंबई). बनेे इस्त्राएली 
ज्ञातीच्या इप्रतहासािे लेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि अप्रलबार् माध्यप्रमक प्रशक्षि म ंबईच्या रॉबटग मनी 
हायस्कूलमध्ये. सरकारी प्रमप्रलटरी बोडात नोकरी. म ंबईतील पप्रहल्या इस्त्राएली हायस्कूलिे संस्थापक. 
 

त्यानंी प्रहब्र ूभारे्षतील िाथगना व र्ीते संप्रक्षप्त करून त्यानंा धमाख्यानासंही वाव राहील असे रूप 
प्रदले. सेफेरारदम (इस्त्राएलािंी प्रनत्यतै्रकाप्रलक भिनपद्धती) हे प स्तक िप्रसद्ध केले. तसेि उपासनेच्या 
प्रदवशी उपयोर्ी पडाव ेम्हिनू य रोप-अमेप्ररकेतील यह दी लेखकाचं्या धमगव्याख्यानािें मराठी भार्षातंर केले. 
‘मोकाट’ या ज्यू गं्रथकाराच्या गं्रथातील काही उपय क्त लेख मराठीत रूपातंप्ररत केले. आपल्या म लाने 
िालप्रवलेल्या ‘इस्त्राएल’ या वृत्तपत्रातून त्यानंी काही लेख िप्रसद्ध केले. रििन्रहस्री (अिकाप्रशत) हा 
ि न्या करारािा साररूप गं्रथ त्यानंी प्रलप्रहला. 
 

बेने्इस्त्राएलाचंा्इरतहास हे मराठीतील लहानसे प स्तक व द्रहस्री्ऑफ्द्बेने्इस्त्राएल्ऑफ्
इंरडया्हा मोठा गं्रथ इंग्रिीत प्रलहून, त्यातंील आपल्या ज्ञातीिी पूवगपीप्रठका त्यानंी साधार स्पष्ट केली. 
त्यातून त्यािंी शोधक ब द्धी ित्ययास येते. १८९७ साली प्रलप्रहलेला हा गं्रथ १९३७ मध्ये िप्रसद्ध झाला. 

 
रेिल र्डकर, स नंदा कप्रवमडंन 

 
केळकर, गिेश केशव : (ि. १८६४ – मृ. १९४२). शतेीप्रवर्षयक गं्रथािें लेखक. प्रशक्षि कासारवले व 
बेळर्ाव या प्रठकािी. प ण्याच्या सायन्स कॉलेिमध्ये शतेकीप्रवर्षयक अभ्यासिम पूिग केला. शतेकी खात्यात 
नोकरी. ‘डेप्य टी डायरेक्टर ऑफ ॲप्रग्रकल्िर’ या पदावरून १९१६ मध्ये प्रनवृत्त. १९२० ते १९२३ या 
काळात र्ोवा सरकारिे शतेी-अप्रधकारी. 
 

जमीन, मर्ागत्व्र्तेकीची्आउते (१९१२) हे व अशीि अन्य आठ-नऊ प स्तके प्रलप्रहली. डॉ. 
केतकराचं्या ‘ज्ञानकोशा’तील शतेकीप्रवर्षयक प्रवभार्ािें संपादक व त्या प्रवर्षयािे लेखक म्हिूनही त्यानंी 
कायग केले आहे. 

 
हप्ररिदं्र थोरात 

 
केळकर, गिेश हणर : (ि. १८८७ क रंुदवाड – मृ. १९४७). मराठी प्रनबधंकार, व्याकरिकार व 
काव्यसंप्रहता संपादक. म ंबई प्रवद्यापीठािे एम्. ए. (१९१२). कें प्रब्रि येथे ‘मॉडनग लँनविेेस’ मध्ये रायपॉस 
प्रमळवनू एम्. ए. (१९१५). फनय गसन कॉलेिात इंग्रिीिे िाध्यापक. प्रनवृत्त (१९३२). 
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यानंी लोकरहतवादी्:्सरदार्गोर्ाळराव्हरर्देर्म ख (१९२३), र्तेसरर्यर्व्तत्मकालीन्इंग्रजी्
रंगभमूी्(१९३२), मराठी्व्याकरणाची्मूलतत्त्व े(१९३७), लेखन्कलेची्मूलतत्त्व्ेव्रनबधंलेखन (रा. ह. 
केळकर याचं्या साहाय्याने १९३०), त कारामाचं्या्अभगंाचंी्चचा-भाग्१, २ (संपादन व िकाशन, १९२७) 
अशी काही प स्तके प्रलप्रहली. त्यातील पप्रहली व शवेटिी दोन प स्तके प्रवशरे्ष महत्त्वपूिग आहेत. र्तेसरर्यर्
व्तत्मकालीन्इंग्रजी्रंगभमूी या त्याचं्या प स्तकाच्या पप्रहल्या भार्ात इगं्रिी नाट्यकलेिा उदय व प्रवकास 
यासबंंधीिी माप्रहती असून, द सऱ्या म ख्य भार्ात शके्सप्रपयरिे िप्ररत्र व नाटकाप्रवर्षयी प्रवविेन आले आहे. 
शके्सप्रपयर व त्यािी नाट्यसृष्टी यािंा इंग्रिीतून पूिग पप्ररिय करून घेिे ज्यानंा शक्य नाही, त्याचं्यासाठी 
हे प स्तक उपय क्त ठरेल. 

 
त कारामाचं्या् अभगंाची् चचा हे प स्तक त कारामाचं्या अभरं्ािंा अभ्यास करिाऱ्यानंा बह मोलािे 

वाटाव ेअसे आहे. साडेसातश ेअभरं्ािंी ििा या प स्तकाच्या दोन भार्ातं आलेली आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, स नंदा कप्रवमंडन 
 
केळकर, दामोदर गिेश : (ि. १८५४ – मृ. १८९६). ग्रहज्योप्रतर्ष प्रवर्षयािे लेखक. एम्. ए. पयंत प्रशक्षि. 
काही काळ प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिात दप्रक्षिा-फेलो. त्यानंतर प्रशक्षि खात्यात नोकरी. त्यािें 
आकाशातील ताऱ्यािंी आप्रि नक्षत्रािंी माप्रहती देिारे आकार्ातील्देखाव े(१८९१) हे प स्तक िप्रसद्ध आहे. 
या प स्तकात प्रदलेल्या नकाशाचं्या मदतीने ताऱ्यािंी स लभ रीतीने माप्रहती करून घेता येते. असे एकंदर 
बारा नकाश ेम ंबई अक्षाशंान सार तयार करण्यात आलेले आहेत. आकाशातील ताऱ्यािंी व नक्षत्रािंी माप्रहती 
करून देिारे मराठीतील पप्रहलेि प स्तक म्हिनू सदर प स्तकािे प्रवशरे्ष महत्त्व आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, ि. रा. कस्त रे 
 
केळकर, नरकसह कचतामि :॰ अनाणमक ॰ आत्मानंद : (ि. २४ ऑर्स्ट, १८७२, मोडननब, प्रमरि संस्थान 
– मृ. १४ ऑक्टोबर, १९४८ प िे). ‘केसरी’ व ‘मराठा’ यािें संपादक. प्रनबधंलेखक, नाटककार िप्ररत्रकार, 
कादंबरीकार. सव्यसािी स्वरूपािी िसादर् िय क्त लेखनशलैी. ते ‘साप्रहत्यसम्राट’ या नावानेही पप्ररप्रित. 
िाथप्रमक व माध्यप्रमक प्रशक्षि प्रमरि येथे व उच्च प्रशक्षि प िे येथे. बी. ए. (१८९१), एल् एल्. बी. (१८९३). 
काही काळ सातारा येथे वप्रकली. प ढे लो. प्रटळकािें ‘केसरी’तील सहकारी. स्वराज्य पक्षातफदेव  मध्यवती 
कायदेमंडळािे काही वर्षदेव प्रियाशील सभासद. स्वकालीन रािकारिाच्या के्षत्रातही ते अग्रर्ण्य होते. त्यानंा 
त्याचं्या हयातीत अनेक मानसन्मान प्रमळाले. 
 

लो. प्रटळकानंा १८९७ साली रािद्रोहाच्या आरोपावरून प्रशक्षा झाली, तेव्हा न. नि. केळकरािंी 
‘केसरी’ व ‘मराठा’ या साप्ताप्रहकािें सपंादक म्हिून नेमिूक झाली. त रंुर्ातून स टल्यानंतर ‘केसरी’िे 
संपादकत्व लो. प्रटळकानंी आपिाकडे परत घेतले पि ‘मराठा’िे संपादकत्व केळकराकंडेि कायम ठेवले. 
प ढे लो. प्रटळकािें मृत्यूनंतर ते प न्हा ‘केसरी’िे संपादक झाले. ‘केसरी’च्या संपादनाच्या िबाबदारीतून ते 
िरी १९३७ साली म क्त झाले, तरी िानेवारी १९३५ मध्ये केसरी–मराठा संस्थेच्या वतीने िप्रसद्ध होिाऱ्या 
‘सयाद्री माप्रसकािे ते नंतरही संिालन करीत होते. त्याच्यासाठी लेखही प्रलप्रहत. कावळा्व्ढार्ी (१९४०) 
ही यािी कादंबरी व माझा्जन्मभरचा् एक् उद्योग (१९४२) हो आठविीविा वाङ मयीन िकरि िथम 
सयाद्रीतूनि िकाप्रशत झाले. 
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केळकरानंी काव्य, कथा, कादंबरी, नाटक, प्रनबधं, िप्ररत्र, आत्मिप्ररत्र, इप्रतहास, तत्त्वज्ञान, 
रािकारि, प्रशक्षि, िवासविगन, धमगशास्त्र, समािशास्त्र, गं्रथसमीक्षा, साप्रहत्यप्रविार इत्यादी प्रनरप्रनराळ्या 
प्रवभार्ात मोडिारे गं्रथलेखन व स्फ ट लेखन मोठ्या िमािावर केले आहे. यातील बराि मोठा भार् समग्र्
केळकर् वाङ्मय् (१९३८) या नावाने एकूि बारा खंडातं िकाप्रशत झाला आहे. नवलरू्रचा्ससं्थारनक 
(१९३४) ही त्यािंी पप्रहली कादंबरी. गतगोष्टी (आत्मिप्ररत्र, १९३९), कावळा्व्ढार्ी (कादंबरी, १९४०), 
िान्सची्झार्ीवाली (िप्ररत्र, १९४०), कोकणचा्र्ोर (कादंबरी, १९४२), जगाची्रीत (कादंबरी, १९४३), 
रदवाण्रझप्री (अपूिग १९४३) अशी त्यािंी प स्तके त्यानंतर िकाप्रशत झाली आहेत. व्यासंर्, तकग , प्रववके, 
अप्रभिात प्रवनोदब द्धी, मनातील प्रविार स संर्तपिे व स र्म भारे्षत माडंण्यािी पद्धती इत्याप्रदकािंी िोड 
प्रमळाल्याम ळे त्यािें लेखन समािाच्या सवग थरातंील लोकानंा प्रिय झाले आहे. केळकराचं्या िप्रसद्ध 
झालेल्या प स्तकािंी संख्या त्या त्या साप्रहत्यिकारान सार प ढीलिमािे आहे : आत्मिप्ररत्र – २, इप्रतहास – 
४, कथासंग्रह – २, कप्रवतासंग्रह – २, कादंबरी – ८, िप्ररत्र – ४, नाटक – ११, िबंधप्रनबधं – ५, 
तत्त्वज्ञान – ४, रािकारि – ९, लेखभार्षिे इ. सगं्रह – ६. 

 
मराठीभारे्षिमािे इगं्रिीभारे्षतही केळकरानंी लेखन केले आहे. त्यािंी िम ख इंग्रिी प स्तके प ढीलिमािे : 
(१) लाइफ्ॲण्ड्टाइम्ऑफ्लो.्रटळक (१९२८), (२) लँडमाकश स््इन्लोकमान्याज्लाइफ (१९२४), 
(३) प्लेझसश्ॲण्ड्रप्रथ्व्हलेजेस्ऑफ्रद्रे्न (१९२९), (४) स्र्ीचेस्ॲण्ड्ॲडे्रसेस, (५) कंटे्ट्ऑफ्कोटश्
केस (१९२४), (६) रटळक्रायल (१९०८) सरकारजमा, (७) केस्फॉर्इरंडयन्होमरूल (१९१७), (८) 
र्ाससग्फेज्ऑफ्र्ॉरलरटकल्स (१९२५), (९) ररर्ोटश्ऑफ्माय्वकश ्ॲट्रद्थडश्राउंडदेबल्कॉन्फरन्स 
(१९३३). 
 

केळकरानंी प्रलप्रहलेल्या मराठी प स्तकापंैकी आयलंडचा् इरतहास (१९०९), मराठे् व् इंग्रज 
(१९१८), रतरंगी्नवमतवाद (१९३७), केळकरकृत्लेखसंग्रह (१९१५), समग्र्केळकर्वाङ्मयाचे्केसरी्
खंड, वाताहर्खंड, सारहत्मय्खंड, संस्कृरत्खंड (१९३८), तसेि तोतयाचे्बंड (१९१३), कृष्णाज शनय द्ध्
(१९१५) ही नाटके, लो.् रटळक् याचें् चररत्र् :् तीन् भाग (१९२३), गतगोष्टी (१९३९), हास्य् रवनोद्
मीमासंा (१९३७) ही प स्तके प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत. 

 
वृत्तपत्रीय संपादक ही त्यािंी व्यावसाप्रयक भपू्रमका त्याचं्या प्रनबधंलेखनातील कतृगत्वाला अत्यतं 

उपकारक ठरली. प्रवर्षयािंी प्रवप्रवधता, सतत नवनवीन माप्रहती ग्रहि करण्यािी व प्रतिी संदभान सार वापर 
करण्यािी योिकता आप्रि स बोध व आकर्षगक शलैी यामं ळे त्यािें प्रनबधंलेखन ज्ञानिद असूनही रंिक झाले 
आहे. ‘प्रदल्लीिा बादशाही दरबार’, ‘ज्ञानािी सदावतदेव’ यासंारख्या अनेक प्रनबधंातूंन त्याचं्या बह श्र तपिािे, 
उपमािि र व प्रवनोदमध र रंिक शलैीिे दशगन घडते. िप्रतपाद्य प्रवर्षय रोिक व रंिक उपमा-दृष्टातंानंी 
फ लवीत असताना त्यावर केलेला मंद प्रवनोदािा प्रशडकावा, हे त्याचं्या प्रनबधंलेखन पद्धतीिे हृद्य वैप्रशष्ट्ट्य 
आहे. 

 
नाट्यके्षत्रातील त्यािंी कामप्रर्रीही महत्त्वािी आहे. नवरदेवाचंी् जोडगोळी (१८९८), 

कृष्णाज शनय द्ध (१९१५), वीर् रवडंबन (१९१९) व र्तीची् रनवड (१९५०) ही त्यािंी खेळकर स्वरूपािी 
नाटके. नवरदेवाचंी् जोडगोळी (१८९८) हे शपे्ररडनच्या ‘टू रायव्हल्स’ या नाटकािे रूपातंर होय. 
ज्योप्रतनरद्रनाथ टार्ोर याचं्या ‘सरोप्रिनी’ या बंर्ाली नाटकावरून त्यानंी सरोरजनी (१९०१) हे रूपातंप्ररत 
नाटक प्रलप्रहले. तोतयाचे्बडं (१९१३) हे त्यािें सवाप्रधक र्ािलेले व सवोत्कृष्ट नाटक. चंद्रग प्त (१९१३) 
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आप्रि अमात्मयमाधव (१९१५) ही नाटकेही वैप्रशष्ट्ट्यपूिग आहेत. र्तीची रनवड (१९५०) हे त्याचं्या मृत्यनंूतर 
िप्रसद्ध झालेले प्रवनोदी िहसन सामाप्रिक स्वरूपािे आहे. 

 
केळकरािें िप्ररत्रलेखनही मराठी िप्ररत्रवाङ मयात उठून प्रदसते. त्यािें रत्रखंडात्ममक्रटळकचररत्र 

(१९२३, १९२८) घडलेला इप्रतहास संर्तवार सारं्ण्याच्या दृष्टीने प्रलप्रहलेले आहे. गरॅरबाल्डी या्इटलीच्या्
स्वातंरयसेनानीचे् चररत्र (१९०१) व िान्सची् झार्ीवाली (१९४०) हे िोन ऑफ आकग िे िप्ररत्रही 
उल्लेखनीय आहे. 
 

त्यानंी प्रदलेली वाङ मयप्रवर्षयक भार्षिे, गं्रथानंा प्रलप्रहलेल्या िस्तावना, साप्रहत्य समीक्षिे, 
वाङ मयप्रनर्ममतीच्या संदभात त्यानंी केलेली अनेक िश्नािंी ििा यानंा वाङ मयीन दृष्टीने महत्त्वपूिग स्थान 
आहे. बडोदा (१९२१) येथील मराठी साप्रहत्य संमेलनािे ते अध्यक्ष होते. या संमेलनात त्यानंी 
काव्यानंदमीमासेंतील ‘सप्रवकल्प समाधी’ िा स िप्रसद्ध प्रसद्धातं माडंला. ज्ञानेर्श्राचं्या साप्रहत्यािा पप्ररिय 
करून देण्यासाठी त्यानंी ज्ञानेश्वरीसवशस्व (१९४६) हे प स्तकही प्रलप्रहले आहे. 

 
वैिाप्ररक के्षत्रात केळकर ‘स विगमध्या’िे प रस्कतदेव म्हिूनही िप्रसद्ध आहेत, पप्ररप्रित आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, ि. रा. कस्त रे 
 
संदभग : (१) न. नि. केळकर, ‘र्तर्ोष्टी अथात माझी िीवनयात्रा’ (आत्मिप्ररत्र), प िे १९३९. (२) 

केळकर-वाढप्रदवस-मंडळ, प िे. (३) ‘केळकर िप्ररत्र’ व ‘वाङ मयप्रवर्षयक अनेक लेखकािें लेख’, 
प िे, १९७२. (४) वा. ल. क लकिी, ‘न. नि. केळकर वाङमयदशगन’, म ंबई, १९७३. 

 
नीप्रलमा र् ंडी 

 
केळकर, वासुदेव बाळकृष्ट्ि : (ि. १८६०, सातारा – मृ. १८९५, प िे). नाटककार. १८८१ साली 
एत्ल्फन्स्टन कॉलेिातून बी. ए. काही काळ न्यू इंत्नलश स्कूल येथे प्रशक्षक आप्रि १८८५ पासून प ण्याच्या 
फनय गसन कॉलेिमध्ये इगं्रिीिे म ख्य िाध्यापक. अध्यापनाबरोबरि ‘केसरी’त ‘मराठा’ या साप्ताप्रहकात 
संपादकीय प्रवभार्ात काम. नाट्यवाङ मयाला वाप्रहलेल्या ‘नाट्यकथािगव’ या माप्रसकाच्या संपादनािी 
िबाबदारीही काही काळ यानंी साभंाळली. 
 

नटवयग र्िपतराव िोशी याचं्या ‘शाहूनर्रवासी’ नाटक मंडळीशी १८९१ पासून त्यािंा सबंधं 
आला. त्यावळेी त्यानंा शके्सप्रपअरच्या ‘टेनमर् ऑफ प्रद श्रू’ या नाटकािे त्रारटका (नाट्यकथािगव, १८९२) 
या नावाने रूपातंर करून ते स्वतःि बसवनू घेतले. हे रूपातंर करताना मराठी वातावरिाला पोर्षक असे 
अनेक फेरफार त्यानंी मूळ नाटकात केले. या नाटकातील प्रवनोदािा िभाव प ढील मराठी प्रवनोदी 
नाटकावंर पडलेला प्रदसून येतो. शके्सप्रपअरच्या ‘हॅम्लेट’ या नाटकािे र्ो. र्. आर्रकर यानंी ‘प्रवकार 
प्रवलप्रसत’ या नावाने मराठी रूपातंर केले होते. त्यात केळकरानंी िायोप्रर्क दृष्टीने काही बदल करून 
‘शाहूनर्रवासी’ मंडळींकडून रंर्भमूीवर आिले (१८९३). या नाटकातील हॅम्लेटच्या भपू्रमकेने मराठी 
नाट्यके्षत्रात एक नवा इप्रतहास प्रनमाि केला. याि वर्षी शके्सप्रपअरच्या ‘अँटनी ॲण्ड त्क्लओपरॅा’ या 
नाटकािे वीरमणी् आरण् श्रृंगार् स ंदरी (१८९३) या नावाने रूपातंर करून िथम ते ‘नाट्यकथािगव’ 
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माप्रसकात छापून िप्रसद्ध केले व नंतर रंर्भमूीवर आिले. १८९२ मध्ये त्यानंी एका इंग्रिी नाटकाच्या आधारे 
लटर्टा्र्द्या हे तीन अंकी िहसन प्रलहून ते ‘नाट्यकथािगवा’तून िकाप्रशत केले. 

 
ज्या काळात प्रकलोस्कराचं्या संर्ीत नाटकािंा िेक्षकाचं्या मनावर फार मोठा िभाव पडलेला होता, 

त्या काळात र्िपतराव िोशींसारख्या अप्रभनयक शल नटाला हाताशी धरून व उप्रित मार्गदशगन करून श्री. 
केळकर यानंी संर्ीत नाटकािंमािेि र्द्य नाटकही कलात्मक आप्रि पप्ररिाम करिारे होऊ शकते, हे 
दाखवनू प्रदले. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, ि. रा. कस्त रे 

 
केळकर, णविनाथ णवनायक : (ि. १८९० – मृ. ५ फेब्र वारी, १९५०, नार्पूर). राष्ट्रीय वृत्तीिे लेखक. 
प्रशक्षि बी. ए., एल् एल्. बी. नार्पूर येथे वप्रकलीिा व्यवसाय. स्वा. सावरकरािें वैिाप्ररक अन यायी. 
नहद महासभेिे सप्रिय कायगकतदेव. 
 

महात्ममा् र्ररचय (१९१२) हे केळकरािें पप्रहले प स्तक. प्रववकेानंदानंी कथन केलेल्या िर्ातील 
थोर महात्म्याचं्या सपं्रक्षप्त िप्ररत्रािंा अन वाद या प स्तकात आहे. करुणा (१९२१) ही यािंी कादंबरी म्हििे 
िप्रसद्ध वरं् साप्रहत्त्यक राखालदास बंदोपाध्याय याचं्या मूळ ‘करुिा’ या कादंबरीिे भार्षातंर होय. 
र्ोनवदर् प्त व स्कंदर् प्त या ध रंधर सेनानायकानंी ह िाचं्या परििाशी प्रदलेली रोमहर्षगक झ िं आप्रि 
आयावताच्या रक्षिासाठी असंख्य वीरानंी केलेले बप्रलदान हा िस्त त कादंबरीिा प्रवर्षय आहे. याप्रशवाय 
‘बॅप्ररस्टर प्रवनायकराव सावरकर यािंबद्दल सरकारने िालप्रवलेला अन्याय’ ही प त्स्तका व स्वा. 
सावरकरानंी पोटगब्लेअरमधील त रंुर्ाच्या अधंारकोठडीतून पाठप्रवलेल्या पत्रािें अदंमानच्या् अधेंरीतून 
(१९२४) हे भार्षातंर व संपादन, ही केळकरािंी अन्य वाङ मयीन कामप्रर्री. 

 
हप्ररिदं्र थोरात, स्वाती शहािे 

 
केळकर, सदाणशव पाडुंरंग : (ि. १८४८, िाकि, प्रि. प िे – मृ. २० प्रडसेंबर, १९०६, म ंबई). 
प्रनबधंलेखक, ज्ञानदीर् (१८८४–९२) माप्रसकािे संस्थापक व पत्रकार. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. प्रर्रण्यातूंन 
प्रवत्व्हंर् मास्टर म्हिनू काम. 
 

िाथगनासमािाच्या ‘संबोधपप्रत्रका’ या म खपत्रातून त्यानंी धमग, समाि, उद्योर् इत्यादी प्रवर्षयावंर 
वैिाप्ररक लेख प्रलप्रहले. ज्ञानदीर् या स्वतःच्या माप्रसकातूनही धार्ममक, सामाप्रिक, वैद्यक, यंत्रप्रवर्षयक इ. 
प्रवर्षयावंरील उद बोधक लेखन िप्रसद्ध केले. कामगार, कामगार् व् रहतोर्देर् अशी पते्रही काही काळ 
िालप्रवली. मरू्षतरू्जा्आवश्यक्आहे् काय? (१८९९) व गं्रथप्रामाण्य (१९१५) या दोन गं्रथातूंन त्यानंी 
िाथगनासमािाच्या धमगप्रसद्धान्तािें मंडन केले आहे. देशाच्या प्रहतासाठी समािाच्या रािकीय, सामाप्रिक, 
औद्योप्रर्क, धार्ममक इत्यादी सवगि र्ोष्टींना सारखेि महत्त्व देण्यावर त्यािंा भर होता व हीि भपू्रमका त्याचं्या 
व्याख्यानामंारे् व लेखनामारे् होती. 

 
उर्षा टाकळकर, स्वाती शहािे 
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केळूसकर, कृष्ट्िराव अजुवन : (ि. २० ऑर्स्ट, १८६०, केळूस, ता. वेंर् लदेव  – मृ. १४ ऑक्टोबर, १९३४, 
म ंबई). मराठीमधील महत्त्वािे िप्ररत्रकार, भार्षातंरकार, वक्ते, प्रविारवतं, स धारक आप्रि सामाप्रिक 
कायगकतदेव. ब्राह्मिेतर िळवळीिे आधारस्तंभ; िप्ररताथासाठी बराि काळ प्रशक्षकािी नोकरी. प्रवद्वत्ता व 
व्यासंर् यातून प्रमळालेल्या अप्रधकाराम ळे ‘र् रुवयग’ असा उल्लेख. र्रीब मराठा शतेकरी क ट ंबात िन्मलेल्या 
कृष्ट्िरावानंी अडििींना तोंड देत िरुरीप रते (मपॅ्ररक) प्रशक्षि घेतले आप्रि ते नोकरी करू लार्ले. 
प्रवद्याथीदशते आप्रि नोकरी करीत असतानाही केळूसकरानंी प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर सूक्ष्म आप्रि िौफेर वािन 
केले. त्यातून ते प्रनरीर्श्रवादी आप्रि नीप्रतवादी बनले. 
 

केळूसकराचं्या लेखनािी स रुवात त्यानंा शाळेत नोकरी प्रमळवनू देिारे ज्यू सद र्हृस्थ हाईम 
केप्रहमकर याचं्या िरिेतून झाली. त्याचं्यासाठी केळूसकरानंी ‘ि न्या करारा’च्या इंग्रिी संके्षपािे मराठी 
भार्षातंर केले. प ढे हाईमसाहेबानंी स रू केलेले ‘इस्त्राएल’ नावािे साप्ताप्रहक पत्रही केळूसकरानंी 
िालप्रवले. त्यातून ते ‘ज्य ईश िॉप्रनकल’ नावाच्या लंडनमधून प्रनघिाऱ्या साप्ताप्रहकातील उपय क्त 
मिक रािे मराठी भार्षातंर करीत. िसंर्ी स्वतंत्र लेखही प्रलहीत. हीिा त्याचं्या वाङ मयसेविेी सरुवात. 
याि काळात रा. ब. नारायि मेघािी लोखंडे या ब्राह्मिेतर नेत्याने िालप्रवलेल्या ‘दीनबधं ’ पत्रामधूनही 
केळूसकर प्रलहू लार्ले. तसेि ब्राह्मिशाही प्रवरुद्ध त्यानंी केलेल्या भार्षिािें वृत्तातंही छापून येऊन त्यािंी 
िप्रसद्धीही बरीि झाली. 
 

िाथगनासमािािे एक कायगकतदेव मोरो प्रवठ्ठल वाळवकेर याचं्या हाती समािाच्या ‘स बोधपप्रत्रका’ या 
पत्रािी व्यवस्था आल्यावर केळूसकरानंी त्याच्यातूनही प्रलखाि केले. वाळवकेराचं्याि ‘स बोधिकाश’ या 
पत्रातून केळूसकरानंी टॉम पेनच्या ‘Rights of Man’ या प्रवख्यात गं्रथािे मराठी भार्षातंर िमशः िप्रसद्ध 
केले. बडोदा-महाराि सयािीराव याचं्या आश्रयाने इंग्रिीतून िप्रसद्ध झालेल्या ‘राष्ट्रकथा’ मालेतील 
(The Story of Nation Series) बारा गं्रथापंकैी ‘फ्रान्सच्या ि न्या इप्रतहासा’िे भार्षातंर करण्यािी कामप्रर्री 
ख द्द महारािानंी केळूसकराकंडे सोपप्रवली. ती त्यानंी इतक्या िारं्ल्या रीतीने पार पाडली की त्यािे 
भार्षातंर बारा भार्षातंरामंध्ये सवोत्कृष्ट ठरले. (१८९३). 
 

१८९३ मध्येि लक्ष्मि पाडं रंर् नार्वकेर यानंी ‘आध्यात्त्मक ज्ञानरत्नावली’ नामक माप्रसक 
कृष्ट्िरावाचं्या सपंादकत्वाखाली स रू केले. त्यातून िमशः िप्रसद्ध झालेली त काराम महाराि आप्रि 
र्ौतमब द्ध यािंी िप्ररते्र अन िमे १८९६ आप्रि १८९८ साली त कारामबावाचें्चररत्र आप्रि गौतमब द्धाचे्चररत्र 
या नावानंी गं्रथरूपाने िप्रसद्ध झाली. त काराम िप्ररत्रास न्या. रानड्ाचं्या प्रशफारशीवरून ‘दप्रक्षिा िाइझ 
कप्रमटी’िे बक्षीस प्रमळाले. दरम्यान सयािीराव महारािाचं्या इच्छेन सार केळूसकरानंी सेनेका् व्
एरर्क््टेटस्् याचंी् बोधवचने ही िप्रसद्ध केली होती (१८९७). केळूसकराचं्या ब द्धिप्ररत्राम ळे धमानंद 
कोसबंी, डॉ. आनंदराव नायर सारख्यािंी बौद्धधमाकडे िवृत्ती झाली. 
 

बडोदा सरकारनेि केळूसकराकंडे उपप्रनर्षदाचं्या मराठी रूपातंरािे काम सोपप्रवले. सात 
उपप्रनर्षदाचं्या रूपातंरािे काम त्यानंी १८९९ मध्ये पूिग केले. हे भार्षातंर त्यानंी प्रवशरे्षतः शाकंरभाष्ट्याला 
अन सरून केले. 
 

‘आध्यात्त्मक ज्ञानरत्नावली’तूनि प ढे श्रीमद्भगवद्गीता् :्सान्ययर्दबोध्साथश्आरण्सटीक हा 
कृष्ट्िरावािंा िमशः िप्रसद्ध झालेला गं्रथ, १९०२ मध्ये प स्तकरूपाने िप्रसद्ध होऊन बाहेर पडला. गं्रथाच्या 
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शवेटी त्यानंी र्ीतेिे ‘रहस्य’ सारं्ण्यािाही ियत्न केलेला आहे. या गं्रथािी द सरी आवृत्ती १९३० मध्ये 
दामोदर सावळाराम यंदे यानंी काढली. 
 

केळूसकरािंी सवात महत्त्वािी कामप्रर्री म्हििे प्रशविप्ररत्रािे लेखन ही होय. १९०७ मध्ये हे 
िप्ररत्र क्षरत्रयक लावतंस् ्त्रर्रत् रर्वाजी् महाराज् याचें् चररत्र या नावाने िथम िकाप्रशत झाले. 
मराठीमधील समग्र व साधार असे हे पप्रहलेि प्रशविप्ररत्र म्हिाव े लार्ते. त्यात केळूसकरामंधील 
इप्रतहाससंशोधकही प्रदसून येतो. प्रवशरे्षतः समथग रामदास आप्रि दादािी कोंडदेव याचं्या 
प्रशवछत्रपतींबरोबर असलेल्या कप्रथत र् रुप्रशष्ट्यसबंंधाबद्दलच्या रूढ समि तींना केळूसकरानंी धक्का 
प्रदल्याम ळे हा गं्रथ वादग्रस्त झाला. त्याच्या अनेक मराठी आवृत्त्या तर प्रनघाल्याि पि र् िराती, नहदी आदी 
भार्षामंध्ये भार्षातंरेही झाली. त्यािे इंग्रिी भार्षातंर िा. नीलकंठ ताकारवाव यानंी ‘The Life of Shivaji 
Maharaj’, या नावाने िप्रसद्ध केले (१९२१). 

 
िप्ररत्रकार या नात्याने केळ सकरािें स्थान वादातीत आहे. त काराम, ब द्ध, प्रशवािी याचं्यासारख्या 

ऐप्रतहाप्रसक प्रवभतूींच्या िप्ररत्राबंरोबरि त्यानंी अवािीन आप्रि समकालीन परंत  एरव्ही द लग प्रक्षत झालेल्या 
थोर व्यक्तीिी िप्ररते्र प्रलप्रहली. रामचदं्र् रवठोबा् धामणस्कर (१९०२), एल्लाप्र्ा् बाळाराम (१९१४), 
ग णाजीराव्घ ले, जनाबाई्रोकडे, माधवराव्रोकडे, स्वामी्गोसवद्जनादशन्बोरकर याचं्या िप्ररत्रािंा त्यात 
समावशे होतो. ्यूर्मकॅन्झीिे िप्ररत्रही त्यानंी प्रलप्रहले. 
 

आपल्या वाङ मयसेविेी स रुवाति ‘इस्त्राएल’ पत्राच्या सपंादकत्वाने करिाऱ्या केळूसकरानंा, प ढे 
‘िर्द वृत्त’ या साप्ताप्रहकािे संपादन करण्यािी सधंी (१९०७) प्रमळाली. या साप्ताप्रहकामधून त्यानंी 
समािस धारिा, अथगकारि याचं्याबद्दल तर प्रलप्रहलेि. परंत  त्यानंी त्याचं्या आवडत्या नीप्रतशास्त्र या 
प्रवर्षयावरील नीरतबोधमालाही िालप्रवली. प ढे ही माला त्यानंी एकूि िार स मनातं (१९१४ व १९१६) 
प स्तकरूपाने िकाप्रशत केली. ही िारी प स्तके त्यानंी श्रीमंत सयािीरावानंा अपगि केली. प्रवशरे्ष म्हििे 
याद्वारे ते म लािें मनोरंिनातून नीप्रतप्रशक्षि करू शकले. अशा िकारे केळूसकरानंी बालवाङ मयही 
हताळले. नीप्रतिसारक सभेच्या ‘प्रनत्य पदेशक’ या माप्रसकात त्यानंी प्रलखाि केलेले होतेि. 
 

आरंभी हाईमसाहेबांसाठी ज्यूंच्या ि न्या कराराच्या संके्षपािे मराठी भार्षातंर करिाऱ्या 
केळूसकरानंा प ढे प्रब्रटीश बायबल सोसायटीच्या म ंबई शाखेच्यावतीने बायबलिे मराठी भार्षातंर करण्यािे 
काम कराव ेलार्ले. ते त्यानंी फारि िारं्ल्या रीतीने पूिग करून सोसायटीिी िशसंा पदरात पाडली. 
 

केळूसकराचं्या कायािी दखल म ंबईकरानंी घेतली यािा येथे उल्लखे करायला हवा. ६ ऑक्टोबर, 
१९३४ रोिी भरलेल्या पप्रहल्या म ंबई मराठी साप्रहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी त्यािंी प्रनय क्ती झाली. 
 

म ंबईतील प्रवशरे्षतः ब्राह्मिेतर िळवळीशी संबद्ध असलेल्या अनेक सामाप्रिक संस्थाशंी 
केळूसकरािंा संबधं होता. परंत  त्याचं्यावर कोिीही िातीयवादािा आरोप करू शकिार नाही, इतकी 
त्यािंी दृष्टी व्यापक होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या पूवगवयात केळूसकरानंी त्यानंा अनेक बाबतीत 
मदत केलेली आहे. 

 
कीर धनंिय, सदानंद मोरे 



 अनुक्रमणिका 

॰ कोिीतरी : पहा रहाळकर, नरहर शंकर 
 
कोरेकल, यशवंत सदाणशव : (१२ प्रडसेंबर, १८८५, हैद्राबाद – मृ. १९५०). कवी व लेखक. कोरेकलािें 
उदूग व नहदीवर िभ त्व होते. यानंी िारंभी उदूगत व नंतर मराठीत काव्यलेखन केले. त्यािें तीन काव्यसंग्रह 
िप्रसद्ध आहेत. काव्यक स मकरलका् :्प्रथम्उद्भव (१९३३), रद्वतीय्उद्भव् :्र् ष्र्र्ाकळया (१९३४) व 
तृतीय्उद्भव् :्स मन-सौरभ (१९३६). त्याचं्या कप्रवता ईर्श्रप्रवर्षयक, अध्यात्मिवि व र्ूढ, उपदेशपर 
असून अदै्वत वदेान्तािा िभाव त्यावर िािवतो. एकूि रिना ि न्या धतीिी व प्रवप्रवध वृत्तातंील आहे. 
 

रवचारवैभव (१९३८) हा वदेोपप्रनर्षदातंील अदै्वततत्त्वासंबंधी प्रवर्षयािें पप्ररशीलन करिारा गं्रथ, 
कौस्त भरकरण (१९३९) हा लघ कथा व लघ प्रनबधं यािंा संग्रह आप्रि यर्ोरवलास (स मारे १९३९-४०) हा, 
त्यािें वाङ मयप्रवर्षयक प्रविार, व्याख्याने व परीक्षिे यािें सकंलन करिारा गं्रथ ही त्यािंी अन्य 
साप्रहत्यप्रनर्ममती. त्याचं्या लेखनात नीती व सदािार-संवधगनाला सवाप्रधक महत्त्व प्रदलेले आढळते. 

 
उर्षा टाकळकर, लीना रस्तोर्ी 

 
कोलेकर, दाऊद रेऊबेन : (ि. १८५८ – मृ. ३ नोव्हेंबर, १९१७). बेने–इस्त्राएली लेखक. प्रहब्र  व मराठीवर 
कोलदेवकरािें िभ त्व होते. म ंबईच्या अमेप्ररकन प्रमशन स्कूलमध्ये प्रशक्षि. त्यानंतर वप्रडलाचं्या ‘सत्यिकाश’ 
या पप्रहल्या इस्त्राएली प्रनयतकाप्रलकाच्या सपंादनात साहाय्य. ‘तेरुवा’ (१८७८–७९) या प्रनयतकाप्रलकािे 
ते बेंिाप्रमन अष्टमकरासंोबत उपसंपादक. त्यािें लेखन म ख्यतः ‘धमग’ या प्रवर्षयासबंंधी आहे. 
 

इस्त्राएली् स ंतेचा् रवधी (१८९३), र्ास्त्रध्ययन् माला (१८९४) (इस्त्राएली धमगगं्रथ एकाि वर्षात 
पढप्रवण्याप्रवर्षयी मार्गदशगन), धमाचरणव्याख्यान (१८९४) – (शास्त्रज्ञापालन हेि धमािरि असे 
िप्रतपादन), र्रवत्र् र्ास्त्ररनयममाला (१८९६) – (‘राम्बो मोझेस मेमोनायडस’च्या मूळ प्रहब्रवूरून 
भार्षातंप्ररत, शास्त्रातील ६१३ प्रनयम), ईश्वरी् नामोच्चार (१८९६) – (मूर्मतपूिेिे खंडन व नामस्मरिािी 
थोरवी). बेने् इस्त्राएल्लोकाचंी् स धारणा (१९०९) – (स्त्री प्रशक्षिाद्वारे समािस धारिेिे िप्रतपादन) हे 
त्यािें गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. 

 
रेिल र्डकर, लीला रस्तोर्ी 

 
कोल्हटकर, अच्युत बळवंत : (ि. १ ऑर्स्ट, १८७९, वाई – मृ. १५ िून, १९३१, म ंबई). महाराष्ट्रातील 
एक लोकोत्तर, सव्यासािी, बह रंर्ी, बह ढंर्ी लेखक. पत्रकार, प्रनबधंलेखक. नाटककार आप्रि 
कादंबरीकर. वप्रडलािें नाव वामनराव, परंत  आईच्या मतृ्यूनंतर आपले संर्ोपन करिाऱ्या ि लत्यािे नाव–
बळवतं–हे अच्य तरावानंी प्रपतृस्थानी लावले. मपॅ्ररक (१८९४). एल् एल्. बी. (१९०४). नंतर नार्पूर येथे 
काही काळ वप्रकली. ‘देशसेवक’ (नार्पूर, १९०६) व संदेर् (स्थापना – १९१२) इत्यादी वृत्तपत्रािें 
संपादक. 
 

प्रवद्याथीदशपेासूनि लो. प्रटळकाचं्या ‘केसरी’तील लेखनािे आप्रि राष्ट्रीय वृत्तीिे त्याचं्यावर 
संस्कार झाले होते. ‘देशसेवक’िे संपादकत्व स्वीकारल्यानंतर १९०८ साली सरकारी अवकृपेम ळे त्यानंा 
दीड वर्षांिा कारावास भोर्ावा लार्ला. त्यानंतर मद्रासकडे अज्ञातवासात राहून बी. प्रवर्श्नाथन् या टोपि 
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नावाने त्यानंी ‘मनोरंिन’ मध्ये लेखन केले. १९१२ साली म ंबईला येताि त्यानंी आपले स िप्रसद्ध संदेर् हे 
वृत्तपत्र स रू केले व आपल्या ित रस्त्र, लवप्रिक, िटकदार लेखनशलैीने मराठी वृत्तपत्राचं्या इप्रतहासात 
एका नवीन पवािा आरंभ झाला. तोपयंतच्या काळात उच्च मध्यमवर्ीय वातावरिात वावरिाऱ्या 
वृत्तपत्रसृष्टीला त्यानंी बह िनाप्रभम ख केले. आपल्या कल्पक माडंिीतून समािात वृत्तपत्रवािनािी र्ोडी 
प्रनमाि केली. प ढील काळात लोकप्रिय झालेल्या िटकदार प्रनबंधशलैीला िवर्मतत करण्यात व ही शलैी 
प्रिय करण्यात अच्य तराव कोल्हटकरािंा फार मोठा वाटा आहे. हलक्याफ लक्या लेखनशलैीिमािेि 
र्ंभीर, र्प्रहऱ्या, काव्यात्म शलैीकप्ररताही ते िप्रसद्ध आहेत. १९१८ साली सरकारने िबर िामीन 
माप्रर्तल्याम ळे संदेर् बंद करावा लार्ला. संदेर्िमािेि मेसेज हे इंग्रिी वृत्तपत्र आप्रि संजय, चाब कस्वार 
इत्यादी अनेक मराठी वृत्तपते्रही त्यानंी काही काळ िालप्रवली. ‘इंद िकाश’ या पत्रािे संपादनही त्यानंी 
काही काळ (१९२१) केले. तथाप्रप, संदेर्कारम्हिनू त्यानंा प्रमळालेली लोकप्रियता अबाप्रधत राप्रहली. 
 

‘संदेशिा फ लबार्’, ‘संदेश दरबारिा पदवीदान समारंभ’, ‘संदेश आटग र्लॅरी’, ‘िहा’, ‘प्रिवडा 
आप्रि प्रिरूट’ यासंारखी प्रित्तवधेक सदरे देण्यािी, मोठ्या अक्षरािें मथळे देण्यािी िथा िथम संदेर्ने 
पाडली. तत्पूवीच्या मराठी वृत्तपत्रातंील मिकूर र्ंभीरपिे प्रलप्रहला िाई. अच्य तरावानंी त्यात रंिकता 
आिली. ‘नाटकमंडळ्यािें र्झेॅट’, ‘बेटा र् लाबच्या कानर्ोष्टी’, ‘वत्सला वप्रहनींिी पते्र’ इत्यादी 
मथळ्याखाली िप्रसद्ध होिाऱ्या मिक राम ळे संदेर्मध्ये वैप्रित्र्य आिले. ि रि रीत बातमीपते्र व 
थोरामोठ्याचं्या लहानमोठ्या हालिालींिी माप्रहती ख सख शीत पद्धतीने देण्यािी पद्धती मराठी 
वृत्तपत्रसृष्टीत संदेर्म ळे स रू झाली व सवगसामान्य वािकानंा त्याने वृत्तपत्रवािनािी िटक लावली. 
‘वािनीय’ व ‘मननीय’ वृत्तपत्र त्याचं्या वधेक शलैीम ळे रंिक झाले. 

 
मराठी वृत्तपत्रसृष्टीत आपल्या नेमकेपिािा ठसा उमटप्रविाऱ्या कोल्हटकरािें प्रनबंधलेखनही 

तसेि वैप्रशष्ट्ट्यपूिग व वरे्ळे आहे. स्वातंत्र्यिाप्ती, धमगिीती आप्रि स्वदेशिीती यातूंन त्यािें सवगि लेखन 
स्फ रलेले आहे. वण्यग प्रवर्षयािे वा व्यक्तीिे ह बेहूब विगन करण्यािे त्यािें कौशल्य अिोड होते. कल्पकता, 
सरसता, मार्ममकता रप्रसकता, सहृदयता व र् िग्राहकता अशा प्रवप्रवध र् िािंा संर्म त्याचं्या 
प्रनबधंलेखनातून आढळतो. कोल्हटकर हे वृत्तीने रािकारिी असल्याने त्याचं्या अनेक प्रनबंधातून 
िप्रतस्पध्यांवर टीका केलेली आढळते व ही टीका करताना िेष्टा, उपहास, उपरोध इत्यादींिाही वापर ते 
करतात. त्याम ळे या पत्रातूंन िप्रतपक्षावर केलेली त्यािंी टीका अत्यंत वािनीय झाली आहे. 
 

नाटक व कथा-कादंबरी हे साप्रहत्यिकारही त्यानंी हाताळले आहेत. त्यानंी स्वतःि ‘नानरर्ो 
प्रनशाि मंडळी’ (१९१८) ही एक नाट्यसंस्था उभारून त्या ससं्थेसाठी नाटके प्रलहून त्यात स्वतः अनेक 
भपू्रमकाही केल्या. स्वामी्रववकेानंद (१९१४), नासरगी्रनर्ाण (१९१७), सौख्यसोर्ान, मस्तानी (१९२६), 
ताई्तेलीण, बट्ट्ट्याबोळ, चादंरबबी, देवी्अरहल्या, रतने्काय्सारंगतले? नूतन्चदं्र ही दहा व इश्र््मेलं्
र् णे हे एक अपूिग, ही त्यािंी नाटके. इगं्रजाचंा् र्राभव (१९२६), लोकमान्याचं्या् समाधीर् ढे (भार् १, 
१९२६) या पूिग व साध ्की्सैतान, चोरून्च बंन, नसशची्करुण्कहाणी या अपूिग कादंबऱ्या; र्रहली्रात्र, 
द सरी् रात्र, रवस्कटलेली् वणेी, रंगीला् रसूल, ग लाबी् रवधवा (१९३०) इत्यादी कथा िप्रसद्ध आहेत. 
र्रहली्रात्र, द सरी्रात्र, ग लाबी्रवधवा, चोरून्च ंबन इत्यादी शीर्षगकावंरून ही प स्तके िरी रंरे्ल व िावट 
वाटण्यासारखी असली तरी ती तशी नसून, स्वाप्रभमान व देशाप्रभमान प्रशकप्रविाऱ्या उदात्त तत्त्वािें 
आप्रवष्ट्करि त्यानंी या प स्तकादं्वारे केले आहे. ‘उर्षा’ माप्रसकातील त्यािंी प स्तक परीक्षिे, ‘मराठी काव्यािी 
िभात’ यासारखे शाप्रहरी वाङ मयावरील प्रनबधं, त्याििमािे वडील वामनराव कोल्हटकर याचं्यावरील 
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लेख हेही अन्य उल्लेखनीय साप्रहत्य. त्याचं्या प्रवप्रवध लेखािंा संग्रह, ‘अच्य तराव कोल्हटकर स्मारक गं्रथ’, 
भार् १, २ व ३ (१९३३-३४) या नात्याने त्यािें प्रशष्ट्य अनंत हप्रर र्दे्र यानंी िप्रसद्ध केला आहे. 

 
प्रव. ह. क लकिी, म. ना. लोही 

 
संदभव : िा. प्रव. ह. क लकिी, ‘अ. ब. कोल्हटकर व्यक्ती आप्रि वाङ मय’. 
 
॰ कोल्हटकर, गजानन त्र्यबंक : पहा देसाई, गजानन त्र्यंबक 
 
कोल्हटकर, कचतामि गिेश : (ि. १२ मािग, १८९१, सातारा – मृ. २३ नोव्हेंबर, १९५९, म ंबई). नट, 
नाट्यप्रदनदशगक, नाट्यस्मपृ्रतलेखक. नितामिरावािें ९ वी पयंतिे प्रशक्षि सातारच्या ‘न्यू इतं्नलश स्कूल’ 
मध्ये झाले. त्याि स मारास ‘शाहूनर्रवासी’ मंडळीिी नाटके पाहून र्िपतराव िोशींच्या अप्रभनयाने ते 
िभाप्रवत झाले व त्याचं्यािसारखे व्हायिे म्हिनू, शालेय प्रशक्षि सोडून ते नाट्यकलेकडे वळले. १७ 
ऑर्स्ट, १९११ रोिी त्यानंा ‘महाराष्ट्र नाटक मंडळी’त िवशे प्रमळाला. त्याि वळेी त्यािंा पप्ररिय राम 
र्िेश र्डकऱ्याशंी झाला व त्यानंी र्डकऱ्यािें प्रशष्ट्यत्व पत्करले. प्रकलोस्कर नाटक मडंळीत मा. दीनानाथ 
आप्रि कोल्हटकर हे िम ख नट होते. 
 

तात्यासाहेब परािंपे, दीनानाथ मंरे्शकर, प्रदनकर ढेरे, कृष्ट्िराव कोल्हाप रे आदींच्या सहकायाने 
त्यानंी १९१८ मध्ये ‘बलवतं संर्ीत मंडळी’ स्थाप्रपली व १९३३ पयंत िालप्रवली. ‘भावबंधना’तील 
‘घनःश्याम’ च्या भपू्रमकेने त्यानंा ‘पट्टीिा अप्रभनयक शल िभावी नट’ म्हिून अलोट िप्रसद्धी प्रमळवनू प्रदली. 
 

प ढे १९३३–३४ नंतर त्यानंी ‘संर्ीत मंडळी’िे रूपातंर ‘बलवतं प्रपक्िसग’ मध्ये केले पि त्यात ते 
अपयशी ठरले. तरीही, खिनू न िाता ते परत नाट्यप्रदनदशगनाकडे वळले. 
 

अहमदनर्र (१९४६) व कोल्हापूर (१९४९) येथे भरलेल्या मराठी नाट्यसंमेलनािें ते अध्यक्ष होते. 
अप्रभनयक शल नितामिराव हे नाट्यशास्त्र व नाट्यवाङ मयािे मार्ममक अभ्यासक व प्रिप्रकत्सकही होते. 
त्याचं्या बह रूर्ी (१९५७) या आत्मिप्ररत्रातून यािा ित्यय येतो. िस्त त िप्ररत्रातून स्वतःच्या 
िीवनकथेबरोबरि, ज्या नाटकी िर्ात ते दीघगकाळ वावरले, त्यािेही यथाथग दशगन ‘स्व’ ला दूर ठेवनू 
त्यानंी अत्यतं मार्ममकपिे व िामाप्रिकपिे घडप्रवले आहे. त्याचं्या या गं्रथाला साप्रहत्य अकादमीिे 
पाप्ररतोप्रर्षक प्रमळाले. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, लीना रस्तोर्ी 

 
संदभव : प्रवश्रब्ध शारदा-खंड-द सरा-मराठी रंर्भमूी. 
 
कोल्हटकर, महादेवशास्त्री गोकवद : (ि. १८२२– मृ. १८६५). नाटककार व गं्रथकार. यािें मूळ र्ाव नेवरे 
(प्रि. रत्नाप्रर्री). प िे पाठशाळेत ज्योप्रतर्ष-व्याकरिादी शास्त्राध्ययन झाल्यावर, सरकारी प्रशष्ट्यवृत्तीवर ते 
पाि वर्षदेव कँडीसाहेबाचं्या हाताखाली राप्रहले. तेथेि इंग्रिी प्रशकून ते प्रवद्याखात्यात डेप्य टी इन्स्पेक्टर झाले. 
१८६१ साली मराठीिे िोफेसर म्हिून नेमिूक. 
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कोलंबसाचा् वृत्तातं (१८४९), (रॉबटगसनच्या प स्तकावर आधाप्ररत); िेंबसगच्या गं्रथावरून 
प्रलप्रहलेले र्दाथशरवज्ञानर्ास्त्र (१८६१); ऑथेल्लो (शके्सप्रपयरच्या नाटकािा अन वाद (१८६७, नवीन आवृत्ती 
१९६२); नव्या प्रशक्षििमासाठी इंग्रिी धतीवर प्रलप्रहलेली ि टकेविा कप्रवतािंी प्राकृत्करवतेचे् र्रहले्
र् स्तक व मराठी्करवतेचे् द सरे् र् स्तक ही प स्तके आप्रि ज्ञानिसारक सभेतफदेव  पदाथगप्रवज्ञानावर त्यानंी 
प्रदलेली व ‘ज्ञान िसारक’ माप्रसकातून िमशः िप्रसद्ध झालेली सहा व्याख्याने ही त्यािंी गं्रथसंपदा. 
 

त्यािें ऑथेल्लो हे इंग्रिीतून मराठीत भार्षातंप्ररत झालेले पप्रहले नाटक. त्यानंा ‘गं्रथकार’ म्हिून 
मान्यता या नाटकाम ळेि प्रमळाली. कोल्हटकराचं्या या भार्षातंराच्या उत्कृष्टपिाप्रवर्षयी प्रवष्ट्ि शास्त्री 
प्रिपळूिकरानंी ‘भार्षातंर’ या प्रनबधंात िारं्ले उद र्ार काढले आहेत. मराठी वािकानंा शके्सप्रपयरिी िथम 
ओळख कोल्हटकराचं्या भार्षातंराम ळेि झाली. 

 
उर्षा टाकळकर, लीना रस्तोर्ी 

 
कोल्हटकर, यशवंत व्यकंटेश : (ि. १८७३– मृ. ४ ऑर्स्ट, १९३७). अध्यात्म व तत्त्वज्ञानपर गं्रथािें 
लेखक. प्रशक्षि : बी. ए., एल् एल्. बी. व्यवसाय : िथम प्रशक्षक व नंतर सारं्ली ससं्थानात नोकरी. तेथेि 
न्यायाधीश म्हिून प्रनय क्ती. कोल्हटकर हे शब्द िामाण्यवादी, प्रनवृत्तीमार्ी दत्तसंिदायी होते. 
 

गीताधश् अथवा् रहस्यखण्डन (१९१६) हा त्यािंा पप्रहला गं्रथ. लोकमान्याचं्या र्ीतारहस्यातील 
िवृप्रत्तमार्ािा प रस्कार व शकंरािायगििीत प्रनवृप्रत्तमार्ािे खण्डन या र्ोष्टी न पटल्याम ळे, हा गं्रथ प्रनमाि 
झाला. श्रीमद्भागवतदर्शन्अथवा्श्रीमद्भागवताचा्उर्संहार (१९२१) या गं्रथाला ह. भ. प. पारं्ारकर 
यािंी िस्तावना लाभली असून धमगगं्रथाकडे प्रिप्रकत्सक दृष्टीने न पाहता भाप्रवकतेने पाहव े असे त्यानंी 
िप्रतपाप्रदले आहे. ऋग्वदेातील्गूढरवद्या (१९३५) हे वदेमूती नकिवडेकरानंी कृष्ट्िेकाठी केलेल्या यज्ञाच्या 
प्रनप्रमत्ताने कोल्हटकरानंी क रंुदवाड येथे प्रदलेल्या सहा व्याख्यानािें संकलन होय. श्री.्रनरंजन्रघ नाथाचें्
गं्रथ (१९३५) या गं्रथात श्री प्रनरंिन रघ नाथ (इ. स. १७८२–१८५५) या दत्तसािंदायी साक्षात्कारी 
सत्प रुर्षािे आध्यात्त्मक र्द्यपद्य लेखन संग्रप्रहत केले आहे. 
 

याप्रशवाय, ‘प्रवर्श्वृत्त’, ‘रत्नाकर’ आदी तत्कालीन माप्रसकातूंनही त्यािें अनेक लेख िप्रसद्ध झाले. 
त्याचं्या लेखनािा िारंभ, पािात्त्य व पौवात्य दशगनाच्या तौलप्रनक अभ्यासावर आधाप्ररत ‘प्रवद्याभ्यास’ नामक 
लेखाद्वारे झाला होता. 

 
ि. नी. नवरे, लीना रस्तोर्ी 

 
कोल्हटकर, श्रीपाद कृष्ट्ि : (ि. २९ िून, १८७१, नार्पूर – मृ. १ िून, १९३४, प िे). कवी, नाटककार, 
प्रवनोदी लेखक, प्रनबधंकार, साप्रहत्यसमीक्षक आप्रि भारतीय ज्योप्रतर्गप्रितािे अभ्यासक व प्रवविेक. ि. श्री. 
कोल्हटकरािें वडील, िाथप्रमक व द य्यम प्रशक्षि अकोला येथे व महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प िे येथे. १८८८ 
मध्ये मपॅ्ररक. बी. ए. १८९१ मध्ये. एल् एल्. बी. (१८९७) म ंबई येथे. १८९८ पासून अकोला, तेल्हारा, 
खामर्ाव येथे वप्रकलीिा व्यवसाय. 
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साप्रहत्य, संर्ीत आप्रि स धारकििाली यािंा वारसा श्रीकृष्ट्िानंा ि लत आिोबा (महादेवशास्त्री 
कोल्हटकर) व ि लते (वामनराव कोल्हटकर) याचं्याकडून प्रमळाला. शारीप्ररक व्यंर्ावर (वयाच्या दहाव्या 
वर्षी अधांर्वायिूा आलेला झटका) मात करण्यासाठी मानप्रसक सपंन्नता प्रनमाि करण्यािी उत्पन्न झालेली 
ईष्ट्या, त्यावळेिे स िप्रसद्ध नाटककार शकंर मोरो रानडे याचं्या स्वतंत्र व अन वाप्रदत नाटकािें वािन, 
‘ननबधंमाला’ इत्यादींिे वािन, सहाध्यायी न. नि. केळकरांिा सहवास, शाक ं तल-सौभद्रािे पाप्रहलेले 
ियोर्, या सवांतून त्यािें नाट्यिेम तर वाढीस लार्लेि, पि आपि नाटककार व्हाव ेया महत्त्वाकाकें्षने 
त्याचं्या मनात घर केले. 
 

वीरतनय (१८९८), मूकनायक (१९०१), ग प्तमंजूष (१९०१), मरतरवकार (१९०७), पे्रमर्ोधन 
(१९११), वधूर्रीक्षा (र्द्य १९१४, संर्ीत-१९२८), सहचाररणी (१९१८), जन्मरहस्य (१९१८), र्ररवतशन 
(१९२३), रर्वर्ारवरय (१९२४), श्रमसाफल्य (१९२९), मायारववाह (१९४६-य र्वािी माप्रसकातून िप्रसद्ध) 
ही श्रीपाद कृष्ट्िािंी नाट्यसपंदा. यातंील रर्वर्ारवरय हे इप्रतहास-प्रवर्षयावर प्रलप्रहलेले नाटक वर्ळता, 
इतर सवग नाटके सामाप्रिक नकवा काल्पप्रनक प्रवर्षयावंर आधारलेली आहेत. कोल्हटकरपूवग काळात 
प्रकलोस्कर-देवल यािंी अमदानी होती. पि त्यािंी नाटके पौराप्रिक थाटािी होती. कोल्हटकरपूवग 
काळातील नाटकावंर संस्कृतिा पर्डा होता. तर कोल्हटकरावंर शके्सप्रपयर, मोप्रलयर, म ंबईिी पारशी-
उदूग रंर्भमूी यािंा िभाव होता. त्याचं्या नाटकािें कथाभार् स्वयंकत्ल्पत होते. श्रीपाद कृष्ट्िानंी मराठी 
नाट्यसृष्टीला स्वतंत्र व रहस्यपूिग कथानके, कोप्रटबाि प्रवनोद आप्रि उदूग-र् िराती नाट्यमंडळाचं्या धतीिे 
संर्ीत यािंी िोड प्रमळवनू प्रदली. मात्र यातंील काही नाटके िायोप्रर्कदृष्ट्ट्या अयशस्वी ठरली. 
 

नाट्यके्षत्राच्या त लनेने टीकेच्या के्षत्रातील श्रीपाद कृष्ट्िािंी कामप्रर्री प्रवशरे्ष लक्षिीय आहे. 
‘प्रविमशप्रशकला’ नाटकाच्या परीक्षिापासून िवळिवळ ३८ वर्षदेव त्यानंी वरे्वरे्ळ्या स्वरूपािे प्रनबधंलेखन 
केले. या काळातील (१८९२ ते १९३०) याचं्या लेखािंा संग्रह श्रीर्ाद्कृष्ण्कोल्हटकराचंा्लेखसंग्रह (ि. 
आ. १९३२, प्रद्व. आ. दोन खंडातं १९७२) िप्रसद्ध झाला आहे. या प्रनबधंािंी सखं्या पन्नास इतकी आहे. 
त्यापैकी समीक्षिात्मक लेखािंी संख्या २३ आहे. ‘कोल्हटकर लेखसगं्रहा’तील त्यािें लेख, त्यािंी प्रवद्वत्ता, 
त्यािंा व्यासंर् आप्रि त्यािंी साप्रहत्यप्रवर्षयक िश्नासबंंधींिी आस्था यािे िारं्ले दशगन घडप्रवतात. साधे 
गं्रथपरीक्षि करीत असतानाही कोल्हटकरािंा कल साप्रहत्यप्रसद्धान्तािी माडंिी करण्याकडे होता. 
वाङ मयतत्त्वमीमासंक वाङ मयसमीक्षक या दोन्ही भपू्रमका त्यानंी यशस्वीपिे पार पाडलेल्या प्रदसतात. 
आध प्रनक टीकाशास्त्रािी पायाभरिी करण्यािे श्रेय श्रीपाद कृष्ट्िाकंडेि िाते. 
 

मराठी साप्रहत्यात प्रवनोदािे स्वतंत्र दालन उघडण्यािा मानही श्रीपाद कृष्ट्िाकंडे िातो. त्यािें 
वळेोवळेी िप्रसद्ध झालेले प्रवनोदी लेख स दा्याचे्र्ोहे (१९१०) या नावाने संग्रप्रहत झाले आहेत. श्रीपाद 
कृष्ट्िानंा मराठी साप्रहत्यातील प्रवनोदिि र स्फ टलेखािें आिायगपद िाप्त झाले, ते या प स्तकाम ळे. प रोर्ामी 
आध प्रनक दृप्रष्टकोन, कल्पकता कोप्रटबािपिा या र् िप्रवशरे्षामं ळे रा. र्. र्डकरी, भा. प्रव. वरेरकर, र्. त्र्यं. 
माडखोलकर, प्रव. स. खाडेंकर तसेि र्ं. दे. खानोलकर यासंारखी अव्वल दिािी लेखक मंडळी त्यानंा 
र् रुस्थानी मानीत. 
 

या प्रवनोदी लेखामंार्ील कोल्हटकरािंा हेतू मनोरंिनाबरोबरि समािाला स्वतःिे अंतबाय रूप 
पाहावयास प्रमळाव,े नहदूसमािातील धार्ममक रूढींवर प्रवदारक िकाश टाकता यावा व लोकानंा 
आत्मपरीक्षिास िवृत्त कराव ेहा होता. या सवग प्रवनोदी लेखातं अप्रतयोक्तीिा कल्पकतेने केलेला वापर, 
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तीक्ष्ि प्रनरीक्षिशक्ती, असामान्य भार्षािभ त्व इ. र् ि प्रदसून येतात. स दामा, बंडूनाना, पाडूंतात्या ही 
लक्षिीय पाते्र त्यानंी प्रनमाि केली व त्यानंा प्रनरप्रनराळ्या समािव्यवहारातून नहडवनू आिले. १९२२ साली 
‘अरनवद’ माप्रसकात िप्रसद्ध झालेला ‘धमान्तर’ हा या प्रवनोदी लेखमालेतील शवेटिा लेख. 
 

टीका, नाट्य, प्रवनोद या के्षत्रािंमािेि कप्रवता, कथा, कादंबरी, आत्मवृत्त, ज्योप्रतर्षशास्त्र या 
के्षत्रातंही त्यानंी लक्षिीय लेखन केले. भारतीय्ज्योरतगशरणत (१९१३) हा त्यािंा गं्रथ ज्योप्रतर्षशास्त्रावरील 
महत्त्वपूिग गं्रथ मानला िातो. या गं्रथाम ळेि त्यानंा सारं्लीच्या पिंारं्संमेलनाच्या अध्यक्षपदी (१९२०) 
लोकमान्य प्रटळकानंी प्रनवडले. या आपल्या गं्रथात त्यानंी भारतीय ज्योप्रतर्गप्रिताच्या र्ौरवाबरोबरि 
त्यातील न्यूनही दाखवले. िािीन भारतीय ज्योप्रतर्गप्रित आवािीन पाप्रिमात्य र्प्रिताच्या आधारे माडूंन ते 
स्पष्ट, स बोधपिे समिावनू देण्यािे कायग त्यानंी केले. 
 

गीतोर्ायन (१९२४) हा त्यािंा सोळा कप्रवतािंा एक प्रिम कला संग्रह. त्यािें ‘महाराष्ट्रर्ीत’ हे 
अप्रतशय लोकप्रिय ठरले. श्रीपाद कृष्ट्िाचं्या चार्लघ कथा (१९३१) उल्लेखनीय आहेत. ‘र्ािारे यंत्र’, ‘पप्रत 
हाि स्त्रीिा अलंकार’, ‘संपाप्रदका’ आप्रि ‘र्रीब प्रबिारे पाडस’ या त्याचं्या िार कथा. द टप्र्ी्की्द हेरी 
(१९२५) ही स्वभावरेखन व मनोप्रवश्लेर्षिावर भर देिारी त्यािंी कादंबरी. रािकीय िश्नािंी ििा हा या 
कादंबरीिा महत्त्वािा प्रवशरे्ष. श्यामस ंदर ही कादंबरी (१९३५) त्यानंी अस्पृश्योद्धाराच्या प्रवर्षयावर प्रलप्रहली. 
कोल्हटकरािें आत्मिप्ररत्र–आत्ममवृत्त (१९३५) हे कोल्हटकरािें व्यत्क्तमत्त्व व त्याचं्या नाटकािें 
िन्मरहस्य समिून घेण्याच्या दृष्टीने उपय क्त वाटते. 
 

१९१७ साली म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय आप्रि १९१८ मध्ये ठािे मराठी गं्रथसगं्रहालय या संस्थानंी 
आपल्या वार्मर्षक समारंभािे अध्यक्षपद देऊन श्रीपाद कृष्ट्िािंा र्ौरव केला. प्रद्वतीय मराठी कप्रवसंमेलन 
(प िे, मे १९२२), प्रवदभग साप्रहत्य संमेलन (अमरावती, १९२३) आप्रि महाराष्ट्र साप्रहत्यसंमेलन (प िे, 
१९२७) यािें अध्यक्षपदही यानंी भरू्षप्रवले होते. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार, कमलेश 

 
संदभव : (१) नाटककार कोल्हटकर-द. रा. र्ोमकाळे. (२) श्रीपाद कृष्ट्ि : वाङ मयदशगन-वा. ल. 

क ळकिी. (३) श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर–व्यत्क्तदशगन : र्. त्र्यं. माडखोलकर. (४) ‘य र्वािी’ 
(श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर प्रवशरे्षाकं), िून १९७०. (५) ‘आलोिना’ (श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर 
प्रवशरे्षाकं), नोव्हें. प्रडसें. १९७१. (६) महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्रत्रका (प्रवशरे्षाकं), ि लै, सप्टेंबर १९७१. 
(७) ‘श्रीपादािंी कलावती वािी’– र्ो. म. क लकिी (सादपडसाद). (८) साप्रहत्यनसह-र्ं. दे. 
खानोलकर. (९) श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर, मनोहर लक्ष्मि वराडपाडें. (१०) बह रूपी–
नितामिराव कोल्हटकर. 

 
॰ कोल्हापूरकर : पहा शाहू, छत्रपती 
 
॰ कोंणडराम : पहा वळंगकर, गोपाळबाबा 
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कोसंबी, धमानंद दामोदर : (ि. ९ ऑक्टोबर,१८७६, सासंबाळ, र्ोव े– मृ. ४ िून, १९४७, सेवाग्राम). 
बौद्धधमग व तत्त्वज्ञान या प्रवर्षयािें आंतरराष्ट्रीय कीतीिे लेखक. प िे, नवाल्हेर आप्रि काशी येथे 
संस्कृताध्ययन केल्यानंतर सीलोन येथे प्रभक्षूवृत्तीने राहून संस्कृत, पाप्रलभार्षा व बौद्ध वाङ मयािे अध्ययन, 
कलकत्ता व प िे येथे काही काळ पालीिे िाध्यापक. र् िरात प्रवद्यापीठाच्या प रातत्त्व मंप्रदरात 
‘पाप्रलभार्षािायग’ म्हिून अध्ययन, संशोधन व अध्यापन. 
 

िा. कोसंबी याचं्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या प्रवकासात व कायात ब द्धिीवन, बौद्धधमगतत्त्वज्ञान, माक्सगवादी 
प्रविारिवाह आप्रि र्ाधंीििीत अनहसा, सत्याग्रह व अपप्ररग्रह यािें अपूवग रसायन प्रदसून येते. ब द्ध, धमश्
आरण्संघ्(१९१०) हा त्यािंा पप्रहला छोटासा गं्रथ. या प स्तकातून, त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वातील भाप्रवकता, 
श्रद्धावृत्ती याचं्या बरोबरीने त्यािंा ब प्रद्धवादी व प्रिप्रकत्सक संशोधकीय दृप्रष्टकोन िकट झाल्यािे आढळते. 
ब द्धलीला्सारसगं्रह (१९१४) हा त्यािंा प्रत्रखंडात्मक गं्रथ. िथम खंडात िातक कथाचं्या आधारे ब द्धािे 
पूवगिन्मातील िप्ररत्र, द सऱ्या खंडात ब द्धािे समग्र िप्ररत्र आप्रि प्रतसऱ्या खंडात त्याचं्या उपदेशािे प्रदनदशगन 
आलेले आहे. भगवान् ब द्ध (१९४०) हा त्यािंा ब द्धिप्ररत्रपर गं्रथ. त्यातून त्यानंी तत्कालीन सामाप्रिक, 
धार्ममक व रािकीय इप्रतहासावरही िकाश टाकला आहे. बौद्ध्संघाचा्र्ररचय (१९२६) हा प्रवनयप्रपटक व 
प्रत्रप्रपटक याचं्या अटठकथावंर आधाप्ररत असा गं्रथ असून तोही प्रत्रखंडात्मक आहे. समाप्रधमार्ग (१९२५) या 
गं्रथात ब द्धाने प रस्काप्ररलेल्या अष्टापं्रर्क मध्यम मार्ािे प्रवविेन ब द्धघोर्षप्रवरप्रित ‘प्रबस प्रद्धमनर्’ या 
पाप्रलगं्रथाच्या आधारे केले आहे. स त्तरनर्ाताचे्भाषातंर (१९५५) या गं्रथात मूळ सपं्रहता, श द्धपाठ, इतर 
पाठभेद स्पष्टीकरिात्मक टीका यािंा समावशे आढळतो. र्ाश्वशनाथाचा् चात यामधमश (१९४७) या गं्रथात 
पार्श्गनाथाने िवर्मतत केलेल्या िात यामधमािा उद र्म व प्रवकास यािें, तसेि, िैन, बौद्ध नहद  आदी सवग 
धमांिे र् िदोर्षप्रववरिपूवगक प्रवविेन आलेले आहे. सहदी्संस्कृरत्आरण्असहसा (१९३५) या पंिखंडात्मक 
प स्तकात भारतीय संस्कृतीच्या संदभात समािवाद, र्ाधंीवाद व ब द्ध तत्त्वज्ञान यािंा समन्वय साधिारे 
नव्या मानवधमािे स्वतःिे सामाप्रिक तत्त्व, ज्ञान त्यानंी माडंले आहे. भारतीय संस्कृतीिा व्यापक आढावा 
घेिारे व मूलग्राही प्रवविेन करिारे प स्तक म्हिून हे महत्त्वािे आहे. बोरधसत्त्व (१९४७) हे नाटक व 
रनवदेन (१९२४) ‘हे १९११ पयंत’ या काळापयंतिे आत्मिप्ररत्र िप्रसद्ध आहे. पूवाय ष्ट्यातील घटना, 
मनावरील संस्कार यािें अंतम गख वृत्तीने िािंळपिे केलेले प्रनवदेन असे या आत्मिप्ररत्रािे स्वरूप आहे. 

श्री. र्ं. मोढे, के. ए. पोतदार 
 
संदभव : (१) बा. द. सातोस्कर, ‘बौद्ध पंप्रडत धमानंद कोसंबी’, र्ोमंतक २९–६–६९. (२) नरहर 

क रंुदकर, ‘िो. कोसंबी आप्रि भर्वद र्ीता’, ‘मराठवाडा’, (प्रदवाळी) १९६८. (३) मध कर कासारे, 
‘धमानन्द कोसंबी’ अत्स्मतादशग, आक्टो., नोव्हें., प्रडसें. १९७६. 

 
खरे, काणशनाथ त्र्यबंक : (ि. १८३० – मृ. २८ सप्टेंबर, १८९८). वृत्तपत्रीय लेखक व गं्रथकार. प ण्यातील 
‘सावगिप्रनक सभा’ या स िप्रसद्ध संस्थेतील एक महत्त्वािे कायगकतदेव. ‘सावगिप्रनक काका’ वास देव र्िेश 
िोशी यािें सहकारी. 
 

यािें लेख ‘स धारक’ व ‘ज्ञानिकाश’ या वृत्तपत्रातूंन िप्रसद्ध झाले आहेत. स्थारनक् स्वराज्य, 
संरक्षप्त्मारहती्(१८८२), सहद स्थानातील्र्तेकऱ्याचंी् थ्स्थती्व्र्तेकीची्कामे (१८८२), वततृत्मवकला्
रववचेन (१८८७), मध्यप्रदेर्ाची्सरंक्षप्त्मारहती (१८९१), सहद ्आरण्म सलमानातं्होणारे् तंटे्व् ते्बंद्
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करण्यारवषयी् रवनंती (प्रनबंध, १८९५) या प स्तक–प त्स्तकािें लेखक, स्वातंत्र्यपूवगकालातील 
समािाप्रभम ख वृत्तीिे एक महत्त्वािे लेखक. 

 
उर्षा टाकळकर, अंिली क लकिी 

 
खरे, गिेश सखाराम : (ि. २१ ऑर्स्ट, १८५४, र् लगहोसूर, कनाटक – मृ. १० नोव्हेंबर, १९२२, प िे). 
प्रशवकालीन िंत्रीिे कतदेव, र्प्रितज्ञ व ज्योप्रतर्मवद. १८७७ साली ओव्हरसीयरिी परीक्षा िथम िमाकंाने 
उत्तीिग, इंप्रिप्रनअनरर् खात्यात नोकरी. 
 

यािंी इंप्रिप्रनअर लोकानंा उपयोर्ी पडिारी अथश् वकश ् टेबल्सिी दोन प स्तके आप्रि ‘कात्रििा 
तलाव’ व ‘खानदेशातील बधंारे’ हे संशोधनपर लेख िप्रसद्ध आहेत. श.ं बा. दीप्रक्षत याचं्या ‘ज्योप्रतर्मवलास 
अथवा रात्रीिी दोन घटका मौि’ या प स्तकातील नक्षत्रपट खऱ्यानंी तयार केला. कृष्ट्िािी बल्लाळ देवल 
याचं्या संर्ीतशास्त्रावरील सवग प्रनबधंातील र्प्रितप्रवर्षयक ििा व श्र तीप्रवर्षयक योिना खऱ्यानंी तयार 
केल्या. र्प्रिताच्या व्यासंर्ाम ळेि इप्रतहाससंशोधकानंा उपय क्त ठरिाऱ्या दीडश े वर्षांच्या प्रशवकालीन 
िंत्रीिे काम त्यानंी वयािी साठी उलटल्यावर पूिग केले. त्यापैकी नव्याण्िव वर्षांिी िंत्री (शके १५५१ ते 
शके १६४९) प ण्याच्या भारत इप्रतहास संशोधक मंडळाने खरे् जंत्री्अथवा् रर्वकालीन्संरू्णश् र्कावली 
(१९२३) या नावाने िप्रसद्ध केली. यापूवी िभाकर मोडक यानंी शके १६५० पासूनिी अप्रलकडिी िंत्री 
तयार केली होती. तत्पूवीच्या प्रशवकालीन िसंर्ािंा कालप्रनिगय करण्यािे कोितेही साधन अभ्यासकानंा 
उपलब्ध नव्हते. खऱ्याचं्या िंत्रीम ळे एक काटेकोर व स लभ असे कालप्रनिगयािे साधन अभ्यासकानंा 
लाभले. र्िेश दैवज्ञािंा ‘प्रतप्रथनितामिी’, केरुनाना छते्र यािें ‘ग्रहसाधनािें कोष्टक’, ज्योप्रतर्गप्रितप्रवर्षयक 
गं्रथ आदींच्या सायाने खऱ्यानंी या िंत्रीत घटकापळािंी नोंद केली आहे. वळेोवळेी प्रपल्ले िंत्रीशी ताडून ती 
पक्की केली आहे. या िंत्रीिी रिना सोपी व सरळ असल्याने सवगसामान्य वािकाला कोितेही र्प्रिती प्रहशबे 
कराव ेलार्त नाहीत. शके १५५१ ते १६४९ पयंतच्या ९९ वर्षांच्या प्रतथी (घटका-पळासंह) म सलमानी व 
इंग्रिी मप्रहने व तारखा यात प्रदल्या आहेत. ही िंत्री शाप्रलवाहन शकान वती असली तरी शकाबरोबर इसवी 
सन, स हूरसन, रािशक, ि ल सी सन, फसली सन यािेंही आकडे िाड ठशात पृष्ठाचं्या प्रशरोभार्ी छापले 
आहेत. 

उर्षा टाकळकर, स शीला पाटील 
 
खरे, गोकवद नारायि :॰ दभव : (ि. १८७३ – मृ. २९ नोव्हेंबर, १९४१). कथालेखक. आरंभी सदनग मराठा 
रेल्वते स्टेशन मास्तर. प्रमरि येथे वास्तव्य. ‘दभग’ या टोपि नावाने ‘करमिूक’, ‘लोकप्रमत्र’, ‘रत्नाकर’, 
‘प्रित्रमयिर्त्’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन यानंी कथा प्रलप्रहल्या. आंधळयाची्काठी, आत्ममघात, घडीचा्र्खंा 
(१९१५), महाभारताची्नारयका्सती्द्रौर्दी (१९१५), दंभकथा (१९३५) ही यािंी प स्तके िप्रसद्ध. याचं्या 
कथातूंन तत्कालीन देशकालपप्ररत्स्थती, इंग्रिी राज्य, भारतीय समाि व रािकारि यासंबधंीिे प्रविार 
व्यक्त झाले आहेत. कथा प्रलप्रहताना स्वसंस्कृतीप्रवर्षयी स्वाप्रभमान प्रनमाि करून राष्ट्रीय वृत्तीिी दीक्षा 
द्यावी, या बोधवादी दृष्टीने त्यानंी इप्रतहासािा आप्रि प रािािंा आधार घेतला. त्याचं्या अनेक कथा म्हिूनि 
ितीकात्मक झाल्या आहेत. तत्कालीन वाङ मयात क्वप्रित प्रदसिारा प्रवनोद खऱ्याचं्या कथातूंन बऱ्यािदा 
प्रदसतो. तत्पूवीच्या अद भ तरम्य वातावरिातून मराठी कथा बाहेर पडत असल्याच्या ख िा खऱ्याचं्या 
कथातूंन आढळतात. 
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हप्ररिदं्र थोरात, स शीला पाटील 
 
खरे, वासुदेव वामनशास्त्री : (ि. ५ ऑर्स्ट, १८५८. र् हार्र, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ११ िून, १९२४). कवी, 
नाटककार व इप्रतहास संशोधक, प्रशक्षि : सातारा व प िे येथे. प्रमरि हायस्कूलमध्ये अध्यापक. लहापिीि 
मोरोपंत, वामनपपं्रडत, म क्तेर्श्र या िाकृत कवींिी कप्रवता यानंी म खोद र्त केली. ते स्वतः काव्यरिना 
करीत. कौम दी, तकग संग्रह, काव्ये यािंा अभ्यास व ‘मनोरमा’, ‘शब्दरत्न’ या व्याकरिगं्रथािें अध्ययन. 
१८७६ च्या द ष्ट्काळात ‘महाराष्ट्र प्रमत्र’ या साप्ताप्रहकािे सवग सपंादकीय लेख व्यवस्थापक वानळबे यानंी 
खऱ्याकंडून घेतले. 
 

१८८१ ते १८९१ या दहा वर्षांच्या काळात तेव्हाच्या ‘आयगप्रमत्र’, ‘प्रनबधंिंद्र’, ‘काव्यरत्नावली’ या 
प्रनयतकाप्रलकातूंन शास्त्रीब वािें लेख, कप्रवता, परीक्षिे िप्रसद्ध झाली. कोल्हापूरच्या रािाराम कॉलेिातील 
प्रवद्याथ्यांसाठी ग णोत्मकषश (१८८४) हे ऐप्रतहाप्रसक र्द्य नाटक त्यानंी प्रलप्रहले व ते अप्रतशय लोकप्रिय ठरले. 
दोन वर्षांत त्याच्या तीन आवृत्त्या प्रनघाल्या. सम द्रकाव्य (१८८४), यर्वतंराव्महाकाव्य (१८८८) ही यािंी 
दोन काव्ये. यर्वतंराव या काव्यात १७२६ श्लोक असून त्यातूंन सन १७३५ ते १७५७ या कालातील 
नहद समािाच्या लोकत्स्थतीिे दशगन घडते. याखेरीि अन्य स्फ ट कप्रवताही त्यानंी प्रलप्रहल्या आहेत. 
यर्वतंरायच्या िस्तावनेत त्यानंी आपली काव्यप्रवर्षयक कल्पना स्पष्ट केली आहे. प्रनयगमक काव्यािा त्यांनी 
प रस्कार केला. 
 

प्रमरि येथे स्थाप्रयक होऊन त्यानंी पटवधगनी दप्तरािे संशोधन केले. या दप्तरात अनेक 
इप्रतहासिप्रसद्ध प रुर्षािंी पते्र आहेत. त्यािंा पप्रहला इप्रतहासप्रवर्षयक गं्रथ नाना् फडणरवसाचे् चररत्र 
(१८९२) हा होय. हे िप्ररत्र प्रलप्रहले िात असता मळे संस्थानच्या ि न्या दप्तरािी माप्रहती त्यानंा प्रमळाली. 
या दप्तरािे व पटवधगनाचं्या दप्तरािे त्यानंी सखोल संशोधन केले. यानंतर प्रमरि, क रंुदवाड, इिलकरंिी 
वर्ैरे संस्थानाचं्या दप्तरािंा त्यानंी शोध घेतला. ऐप्रतहाप्रसक कार्दपत्राचं्या संशोधनातून प्रसद्ध झालेले 
प्रनवडक हिारो ऐप्रतहाप्रसक लेख त्याचं्या संग्रही होते. ते लेख िप्रसद्ध करण्याकरता त्यानंी १८९७ मध्ये 
ऐरतहारसक्लेखसगं्रह नावािे माप्रसक स रू केले पि तीन वर्षांनंतर प रेशा वर्गिीदाराचं्या अभावी ते बदं 
पडले. प ढे हे ऐप्रतहाप्रसक लेख १८९७ ते १९२४ पयंत त्यानंी प्रवस्तृत िस्तावनासह एकूि १२ खंडात िप्रसद्ध 
केले. त्याप्रशवाय अरधकार्योग (१९०८), हररवरं्ाची्बखर (१९०९), इचलकरंजी्संस्थानाचा्इरतहास 
(१९१३), मालोजी्व्र्हाजी (१९२०), रमरज्प्रकरण, हैदर्अल्लीवरील्रतसरी्स्वारी अशी ऐप्रतहाप्रसक 
प स्तके त्यानंी िप्रसद्ध केली. न. नि. केळकराचं्या ‘मराठे व इंग्रि’ (१९१८) या गं्रथात त्यानंी प्रलप्रहलेला 
उपोद घातही िप्रसद्ध आहे. 
 

इप्रतहास सशंोधनाच्या कामातील प्रवरंर् ळा म्हिनू तसेि अथग उत्पादनािा एक मार्ग म्हिून त्यानंी 
काही नाटके प्रलप्रहली. तारामंडळ (१९१४), सं.् रचत्रवचंना–सं.् कृष्ण् काचंन (१९१७), रर्वसंभव 
(१९१९), उग्रमंगल (१९२२), सं.्देर्कंटक (१९३०) ही त्यािंी नाटके िप्रसद्ध आहेत. यातील रर्वसंभव 
नाटक अप्रतशय लोकप्रिय ठरले होते. श द्ध ऐप्रतहाप्रसक स्वरूपािे हे एकि नाटक असून इतर नाटकातं 
ऐप्रतहाप्रसकतेिा आभास उत्पन्न करण्यािा ियत्न केला आहे. त्यातंील संप्रवधानके बह ताशंी कल्पनारम्य 
स्वरूपािी आहेत. त्यानंी ही नाटके प्रलप्रहताना म ख्यतः संस्कृत नाट्यरिनापद्धतीिे अन करि केले आहे. 
ही सवगि नाटके रंर्भमूीवर थोड्ाफार अंशाने यशस्वी ठरली. 
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उर्षा टाकळकर, स शीला पाटील 
 
संदभव : भट, दा. मो. िप्रसद्ध इप्रतहाससंशोधक, र् रुवयग, वास देव वामनशास्त्री खरे िप्ररत्र व गं्रथपप्ररिय 

पूवाधग व उत्तराधग, प िे १९२९. 
 
खाबेंटे, महादेव लक्ष्मि : (ि. १८८६ – मृ. ४ मािग, १९४७). रत्नप्रवर्षयक गं्रथािें कतदेव. काही काळ 
िळर्ाव येथे वप्रकली. नंतर िवाप्रहरािा व्यापार. मौथ्ततक्प्रकार््अथवा्मोत्मयारंवषयी्सवश्काही (१९२५), 
रत्मनप्रदीर्, खंड १ (१९३१), खंड २ (१९३६) हे प्रवस्तृत माप्रहतीपर गं्रथ आप्रि या प्रतन्ही गं्रथातील माप्रहती 
संके्षपाने देिारा लघ रत्मनर्रीक्षा (१९४१) हा गं्रथ ही यािंी साप्रहत्यप्रनर्ममती. मौथ्ततक्प्रकार् व रत्मनप्रदीर् हे 
मराठीतील रत्नपरीक्षा प्रवर्षयावरील बह मोल गं्रथ आहेत. या प्रवर्षयावर पूवी एवढे प्रवस्ताराने व शास्त्रीय 
दृष्टीने लेखन झाले नव्हते. गं्रथािंी भार्षा सोपी, सरळ व स्पष्टाथग व्यक्त करिारी आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, राम घोडे 
 
खाणडलकर, (नाट्याचायव) कृष्ट्िाजी प्रभाकर ऊर्व  काकासाहेब : (ि. २३ नोव्हेंबर, १८७२, सारं्ली – मृ. 
२६ ऑर्स्ट, १९४८, म ंबई). नाटककार. वृत्तपत्रकार व आध्यात्त्मक प्रवर्षयािे अप्रधकारी लेखक. 
मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि सारं्ली येथे. महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प ण्यास. बी. ए. (१८९२). दोन वर्षदेव सारं्ली येथे 
प्रशक्षक. प ढे कायद्यािे अभ्यासासाठी म ंबई येथे काही काळ वास्तव्य. 
 

मराठी रंर्भमूीिे सौंदयग आप्रि सामथ्यग अप्रधक वाढप्रविारे नाटककार म्हिून काकासाहेब 
खाप्रडलकर प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत. हॅम्लेट व ऑथेल्लो या दोन नाटकाचं्या अवलोकनानंतर या दोन 
नाटकातंल्या हॅम्लेट व अयार्ो या भपू्रमका एकाि नाटकात आिण्यािी कल्पना त्यानंा स िली व त्यान सार 
१८९३ साली सवाई् माधवराव् याचंा् मतृ्मयू हे आपले पप्रहले नाटक त्यानंी प्रलप्रहले. त्यामधील सवाई 
माधवराव हॅम्लेटवरून आप्रि केशवशास्त्री अयार्ोवरून घेतलेला आहे. त्यािें हे नाटक नंतर १८९५ मध्ये 
‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’त िप्रसद्ध झाले. याि स मारास नि. र्ोळे याचं्या ‘ब्राह्मि आप्रि त्यािंी प्रवद्या’ या 
गं्रथावरील अप्रभिायािे िार लेख व ‘र्ौतमब द्धा’वरील लेख हे त्यािें साप्रहत्य ‘प्रवस्तारा’तून िप्रसद्ध झाले. 
नि. र्ोळे याचं्या गं्रथावरील परीक्षिलेखातूंन िकट होिाऱ्या खाप्रडलकराचं्या उज्ज्वल राष्ट्रवादी प्रविारानंी 
िभाप्रवत होऊन, लो. प्रटळकानंी खाप्रडलकरानंा बोलावनू घेतले आप्रि ‘राष्ट्रीय महोत्सवािी आवश्यकता’ 
या प्रवर्षयावर त्याचं्याकडून लेख प्रलहवनू घेऊन तो १ सप्टेंबर १८९६ च्या ‘केसरी’त अग्रलेख म्हिून िप्रसद्ध 
केला. ‘केसरी’ सारख्या राष्ट्रीय बाण्याच्या वृत्तपत्राशी खाप्रडलकरािंा याम ळे िो संबंध िडला तो, १९१० 
ते १९१५ हा काळ सोडल्यास, प्रटळकाचं्या मतृ्यूपयंत कायम राप्रहला. 
 

खाप्रडलकर हे वृत्तीने िहाल राष्ट्रवादी होते. त्यानंी ‘केसरी’तून प्रलप्रहलेल्या प्रकत्येक लेखातूंन 
त्यािंी ही वृत्ती िकट झाली आहे. याम ळेि ‘बॉम्बर्ोळ्यािे रहस्य’ यासंारखे अनेक कडक लेख त्यानंी 
प्रलप्रहले. खाप्रडलकराचं्या यापंकैीच्या दोन लेखाबंद्दल प्रटळकावंर रािद्रोहािा खटला भरण्यात येऊन 
त्यानंा सहा वर्षदेव काळ्या पाण्यािी सिा झाली. प्रटळक मंडेलाच्या त रंुर्वासात असताना, ‘केसरी’िे 
संपादकत्व अल्पकाळ खाप्रडलकराकंडे देण्यात आले होते. १९१० ते १९१५ या काळात ‘केसरी’पासून दूर 
रे्लेल्या खाप्रडलकरािंा प्रटळक स टून परत येताि प न्हा ‘केसरी’शी संबधं ि ळला व १९१८ मध्ये प्रटळक व 
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न. नि. केळकर प्रवलायतेत रे्ल्याम ळे प्रटळक परत येईपयंत ‘केसरी’िे संपादकपद खाप्रडलकरानंी 
साभंाळले. 
 

‘केसरी’िमािेि खाप्रडलकरानंी अन्य वृत्तपत्रातूंनही लेखन केले. १९१४ साली स रू झालेल्या 
पप्रहल्या महाय द्धावरील ‘प्रित्रमयिर्त’ मधून िप्रसद्ध झालेली त्यािंी लेखमाला वािकानंा प्रवशरे्ष आवडली. 
प्रटळकाचं्या मृत्यूनंतर त्यानंी म ंबईच्या ‘लोकमान्य’ पत्रािे संपादकत्व काही काळ स्वीकारले होते. १९२३ 
मध्ये त्यानंी स्वतःिे ‘नवाकाळ’ हे वृत्तपत्र काढले व ते भरभराटीस आिले. ‘नवाकाळ’िे संपादक असताना 
१९२९ साली त्यानंा रािद्रोहाच्या आरोपावरून एक वर्षािा त रंुर्वास भोर्ावा लार्ला. १९३३ ते ३५ या 
काळात त्यानंी वैप्रदक वाङ मयािा सूक्ष्म अभ्यास केला. उपप्रनर्षदावंर िविने प्रदली. ती प ढे प स्तकरूपाने 
िप्रसद्ध झाली आहेत. एक िापं्रतकारक मनोवृत्तीिा िहाल राष्ट्रवादी पत्रकार म्हिून खाप्रडलकरानंी 
केलेली कामप्रर्री महत्त्वािी आहे. 
 

वृत्तपत्रकार म्हिून लोकिार्ृतीिे कायग करीत असतानाही त्यािें मूळ नाट्यिेम मदंावले नव्हते 
नकबह ना रािकारिातूनही त्यानंा नाट्यलेखनािी िेरिा प्रमळत होती. कझगनशाहीिा ि लमी ध माकूळ 
पाहूनि त्यानंा महाभारतातील सैरंध्रीसारख्या अर्प्रतक व असहाय साध्वीिा छळ करिाऱ्या उन्मत्त 
कीिकािे स्मरि झाले व कीचकवध (१९०७) या तेिस्वी नाटकािी त्यानंी प्रनर्ममती केली. या नाटकािा 
िनमनावर एवढा िभाव पडली की प्रब्रप्रटश सते्तला या नाटकावर बंदी आिावी लार्ली. १९२६ मध्ये ही बंदी 
उठली. कालातंराने त्यांच्या मनावर र्ाधंीवादािा िभाव पडला आप्रि त्यािेही पडसाद त्याचं्या 
उत्तरकालातील सारवत्री, मेनका आप्रद नाटकामंधून उमटले. खाप्रडलकर हे ‘पप्रहल्याने नाटककार’ 
असल्याम ळेि प्रनत्याच्या व्यवसायात मनन असतानाही त्यािंी नाट्यदृष्टी सतेि राप्रहली. 
 

खाप्रडलकरानंी एकूि पधंरा नाटके प्रलप्रहली. यातील आठ नाटके संर्ीत असून सात र्द्य नाटके 
आहेत. यातंील दोन ऐप्रतहाप्रसक, एक व्यािैप्रतहाप्रसक (कल्पनारम्य) आप्रि नऊ पौराप्रिक नाटके आहेत. 
त्यािंी नाव ेअशी – (१) सवाई् माधवरावाचंा् मृत्मयू (१८९३), (२) काचंनगडची् मोहना (१८९८), (३) 
कीचकवध (१९०७), (४) बायकाचें् बंड (१९०७, मूळ स्वरूप र्द्य, १९३५ मध्ये त्याला संर्ीत स्वरूप 
देण्यात आले.), (५) भाऊबंदकी (१९०९), (६) पे्रमध्वज (१९१०, सर वॉल्टर स्कॉटच्या ‘टॅप्रलस्मन’ या 
कादंबरीतील ध्विनाशाच्या कथानकावर आधाप्ररत), (७) संगीत् मानार्मान (१९११), (८) संगीत 
रवद्याहरण (१९१३), (९) सत्त्वर्रीक्षा (१९१४), (१०) संगीत् स्वयंवर (१९१६), (११) संगीत् द्रौर्दी 
(१९२०), (१२) संगीत् मेनका (१९२६), (१३) सवतीमत्मसर (१९२७), (१४) संगीत्सारवत्री (१९३३), 
आप्रि (१५) संगीत्रत्रदंडी्संन्यास (१९३६). 
 

खाप्रडलकरािंी बह ताशं नाटके पौराप्रिक स्वरूपािी असली तरी ती केवळ रंिनात्मक नाहीत. 
त्याचं्या ध्येयवादी नाट्यसृष्टीिे दशगन याही नाटकामंधून घडते. उदात्त आप्रि ध्येयदशी िीवनािा आदशग 
लोकापं ढे उभा करण्यासाठी, त्यानंी आपल्या नाटकातूंन पौराप्रिक कथािंा उपयोर् करून घेतला. 
समािोन्नतीला सायभतू होतील अशी व्यापक आप्रि उदात्त तत्त्व े पौराप्रिक नाटकातूंन त्यानंी र् ंफलेली 
असल्याम ळे त्या तत्त्वाचं्या ििाराला एक िकारिी िप्रतष्ठा व भव्यता आपोआप िाप्त होऊन त्यािंी 
िभावक्षमता वाढली. क्वप्रित काही नाटकातूंन त्यानंी ििप्रलत रािकारिातील व समािकारिातील 
ज्वलंत िश्नािेंही संसूिन मोठ्या मार्ममकपिे केले. 
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संगीत्मानार्मान हे खाप्रडलकरािें पप्रहले संर्ीत नाटक. या व त्यानंतरच्या रवद्याहरण व स्वयंवर 
या दोन संर्ीत नाटकानंी खाप्रडलकरानंा संर्ीत नाटककार म्हिून लोकमान्यता प्रमळाली. मराठी 
नाट्यसृष्टीत ‘र्ंधवगय र्ा’िा उदय झाला. बालर्धंवासारख्या लोकप्रिय र्ायकाच्या कंठातून बाहेर पडलेली 
खाप्रडलकरािंी अनेक पदे प्रवलक्षि लोकप्रिय ठरली. त्यािंी नाटके र्द्य असोत वा संर्ीत, ध्येयात्मकता हे 
त्यािें वैप्रशष्ट्ट्य आहे. पौराप्रिक व ऐप्रतहाप्रसक व्यत्क्तरेखातूंन शार्श्त मानवी मनोवृत्तीिे प्रिवतं प्रित्रि ते 
करतात. कलापूिग व तंत्रश द्ध रिना हा त्याचं्या नाटकािंा द सरा महत्त्वािा प्रवशरे्ष. परंपरेने िालत आलेल्या 
पौराप्रिक नाटकानंा केवळ रंिनाच्या पातळीप रतेि मयाप्रदत न ठेवता त्यानंी त्या नाटकानंा उज्ज्वल व 
उदात्त ध्येयवादािी बैठक प्रदली आप्रि ते करताना नाटकाच्या कलात्मकतेिी हानी होिार नाही असे 
रिनािात यग िकट केले. र्द्य नाटकासाठी शके्सप्रपयरिे आप्रि संर्ीत नाटकासाठी परंपरार्त संस्कृत 
नाट्यरिनेिे अशी दोन्ही नाट्यतंते्र त्यानंी समथगपिे योप्रिली आहेत. 
 

खाप्रडलकरानंी उत्तराय ष्ट्यात भारतीय अध्यात्मगं्रथािें सूक्ष्म अध्ययन केले व िविने प्रदली. ही 
िविने (१) ‘खाप्रडलकरािंा रुद्र’, (२) ‘खाप्रडलकरािें संध्यावदंन व प रुर्षसूक्त’, (३) ‘खाप्रडलकरािें 
ऐतरेय व ईशावास्योपप्रनर्षद’, (४) ‘खाप्रडलकरािें तैत्तरीयोपप्रनर्षद’, (५) ‘खाप्रडलकरािंी ॐकारािी 
उपासना’ व (६) ‘खाप्रडलकरािंा याज्ञवल्क्यमतेै्रयी सवंाद व प्रत्रस पिािी प्रशकविूक’ या नावाने िप्रसद्ध 
आहेत. तत्त्वज्ञान आप्रि प्रनत्य व्यवहार यािंा समन्वय साधण्यािी त्यािंी वृत्ती या िविनातूंनही िकट झाली 
आहे. 
 

पत्रकार व िविनकार म्हिनू खाप्रडलकरानंी केलेल्या कायापेक्षाही उच्च राष्ट्रीय आकाकं्षा व्यक्त 
करण्याच्या व राष्ट्रीय सद र् िािें प्रशक्षि समािाला देण्याच्या उदात्त हेतूने त्यानंी िी नाट्यसृष्टी प्रनमाि 
केली ती अत्यतं श्रेष्ठ दिािी आहे. त्याचं्या या कायाम ळेि प ण्याच्या नाट्यसंमेलनािे (१९१७) व नार्पूर 
येथील महाराष्ट्र साप्रहत्य समेंलनािे (१९३३) अध्यक्षपद त्यानंा प्रमळाले होते. 

 
उर्षा टाकळकर, वसंत वऱ्हाडपाडें, अरनवद वामन क लकिी 

 
संदभव : (१) ना. सी. फडके, ‘खाप्रडलकराचं्या नाट्यकृती ’, (२) व. शा.ं देसाई, ‘खाप्रडलकरािंी 

नाट्यसृष्टी’. (३) वा. ल. क लकिी, ‘नाटककार खाप्रडलकर : एक अभ्यास’. (४) र्ंर्ाधर 
र्ाडर्ीळ, ‘खाप्रडलकरािंी तीन नाटके’. (५) ‘लोकराज्य’, १६ नोव्हेंबर १९७३. 

 
खानापूरकर, णवनायक पांडुरंग : (ि. १८५८–मृ. १ ऑक्टोबर, १९१९). ज्योप्रतर्मवद. संस्कृतभार्षा, 
व्याकरि, ज्योप्रतर्ष या प्रवर्षयािें पारंपप्ररक व पािात्त्य अशा दोन्ही पद्धतींनी अध्ययन. प िे येथील 
वदेशास्त्रोत्तोिक सभेच्या भारतीय ज्योप्रतर्ष व संस्कृत या प्रवर्षयाचं्या परीक्षा १८७५ मध्ये उत्तीिग. 
खानापूरकरानंी संस्कृतातील र्प्रित व ज्योप्रतर्ष मराठीत आिले. खानापूरकराचं्या श्रीभास्कराचायशकृत्
लीलावती्सोर्र्रत्तक्भाषातंर (१८९७) या गं्रथात अकंािंी बेरीि, विाबाकी, र् िाकार, भार्ाकार, वर्ग, 
वर्गमूळ, घन, घनमूळ, व्यवहारी अपूिांक, र्प्रितश्रेिी, भपू्रमतीश्रेिी, के्षत्रफळ इत्यादी प्रवर्षय आले आहेत. 
श्रीभास्कराचायशकृत्बीजगरणताचे्सोर्र्रत्तक्भाषातंर (१९१३) या ग्रथातं वर्गिकृती, एकविगसमीकरि, 
अनेकविगसमीकरि इत्यादी िश्न िर्मिले आहेत. गोलाध्याय–रू्वाधश्:्अध्याय्१्ते्८ (१९१३) या गं्रथात 
बाराव्या शतकातील खर्ोलशास्त्रप्रवर्षयक िश्नािंा प्रविार केला आहे. िौथा श्रीभास्कराचायशकृत्
गरणताध्यायाचे् सोर्र्रतक् भाषातंर (१९१३) हा गं्रथ सवात महत्त्वािा होय. यात िंद्रग्रहि, सूयगग्रहि, 
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ग्रहािें प्रनत्योदय, प्रनत्यास्त वर्ैरे खर्ोलशास्त्रप्रवर्षयक माप्रहती आहे. खानापूरकरानंी वरील िार गं्रथांद्वारे 
संस्कृतातील ‘प्रसद्धान्त प्रशरोमिी’ हा गं्रथ मराठीत आिला. या गं्रथािा िकाशनकाल िरी १८९७–१९१३ 
हा असला तरी त्यािंा लेखनकाल १८९२ ते १९॰॰ हा आहे. त्यािंा पािवा गं्रथ श्रीभास्कराचायशकृत्
गोलाध्याय्उत्तराधाचे्सोर्र्रतक्भाषातंर मात्र अिकाप्रशत आहे. 
 

भास्करािायांच्या ‘प्रसद्धान्तप्रशरोमिी’ या गं्रथात अनेक प्रठकािी प्रसद्धान्त प्रदले आहेत. पि त्याचं्या 
उपपत्त्या प्रदलेल्या नाहीत. खानापूरकरानंी आपल्या भार्षातंरात र्प्रितप्रवर्षयक प्रसद्धान्ताबरोबर त्यािंी 
उपपत्तीही प्रदली. पौवात्य ग्रह र्प्रितातील भेद काढून टाकण्यािा त्यानंी ियत्न केला. खानापूरकराचं्या या 
गं्रथावर न्या.रानडे, लो. प्रटळक, शकंर बाळकृष्ट्ि दीप्रक्षत यासंारख्या तत्कालीन प्रवद्वानानंी अन कूल 
अप्रभिाय प्रदला आहे. 

 
याखेरीि वधूवरर्रत्रकासंमेलन (१९॰७), सूयशरसद्धान्ताचे् सोर्र्रतक् भाषातंर, म जज्यारद्

षट््कोत्मर्ती् (रू्वाधश् व् उत्तराधश), भौमरववके, ग्रहवधे, रतथी् सचतामणीिे भार्षातंर ही त्यािंी मराठीत 
प्रलप्रहलेली अन्य प स्तके. वैनायकीय्द्वादर्ाध्यायी, क ं डसार, अथशकाण्ड, य थ्तलडच्या दोन् र् स्तकातंील्
रसद्धान्ताचं्या्प्ररतज्ञाचंा्वृत्तबद्ध्संस्कृत्अन वाद, रसद्धान्तसार ही त्यािंी संस्कृत प स्तके आहेत. 

 
ि. नी. नवरे, स शीला पाटील 

 
खापडे, गिेश श्रीकृष्ट्ि (दादासाहेब) : (ि. २७ ऑर्स्ट, १९५४, नहर्ोली – मृ. १ ि लै, १९३८, 
अमरावती). राष्ट्रीय वृत्तीिे वऱ्हाडातील िप्रसद्ध वकील. नामापं्रकत वक्ते, नाट्यरप्रसक, लो. प्रटळकािें एक 
प्रनकटवती अन यायी. कडव े राष्ट्रवादी. प्रवप्रवध भार्षाकोप्रवद. औदायाकप्ररता िप्रसद्ध, खापडदेव यानंी 
स्वकालात प्रवप्रवध के्षत्रातं िरी कतृगत्व र्ािप्रवले असले तरी त्यािंी गं्रथप्रनर्ममती तशी फारि थोडी आहे. 
 

त्यानंी प्रलप्रहलेले एकमेव प स्तक म्हििे उर्ासनी्वाकस धा (१९३६). 
 

वा. ब. खापडदेव 
 
णिस्ती, हरी रामचंद्र : (ि. ९ फेब्र वारी, १८२० – मृ. – ११ िानेवारी, १८६४). हप्ररपंतािें घरािे मूळिे 
अहमदनर्रिे. पि कामाप्रनप्रमत्त त्यािें वडील सहक ट ंब प ण्यास आले होते. येथेि हप्ररपंतािंा िन्म झाला. 
ते दीड वर्षांिे असतानाि त्यािें वडील वारले. िौथ्या वर्षी त्यािंी म ंि झाली आप्रि सहा वर्षांिे असताना 
त्यािंा प्रववाह झाला. त्यावळेी वधूिे वय होते अवघे अडीि वर्षािे. या बालप्रववाहात या र्रीब क ट ंबािंा 
बराि खिग झाला आप्रि त्रास सहन करावा लार्ला. हप्ररपंत शाळेत िाऊ लार्ले होते, पि घरच्या 
र्प्ररबीम ळे त्यानंा प्रशक्षिाबरोबरि कामही कराव ेलार्ले. 
 

नवार्त प्रमशनरींना मराठी प्रशकविारे ‘पंडीत’ म्हिूनही हप्ररपतं काम करीत. त्याम ळे प्रिस्ती 
लोकाशंी आप्रि त्याचं्या गं्रथाशंीही त्यािंा िवळिा संबधं येत रे्ला. प ढे १८३९ मध्ये धमांतर करून ते प्रिस्ती 
झाले. 
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हप्ररपंतानंा संस्कृत व इंग्रिी भार्षािें िारं्ले ज्ञान होते. या दोहो भार्षातूंन त्यानंी काही प स्तकािंी 
मराठीत भार्षातंरे केली आहेत. तसेि काही स्वतंत्र प स्तकेही प्रलप्रहली आहेत. बायबलिे मराठी भार्षातंर 
तपासण्याच्या कामात त्यानंी बह मोल मदत केली. त्यानंा कप्रवतेिी र्ोडी असून ते स्वतः िारं्ले कवी होते. 
बायबलिे ओवीबद्ध भार्षातंर करायिा त्यािंा मानस होता. त्यािा उपोद घात म्हिनू त्यानंी १०६ ओव्या 
प्रलप्रहल्या. त्यावरून त्यािंी साधी, स बोध आप्रि भत्क्तरसपूिग रिना ित्ययास येते. हे ओवीबद्ध प्रिस्तिप्ररत्र 
पूिग झाले असते तर मराठी प्रिस्ती वाङ मयात मोलािी भर पडली असती. 

 
भास्कर िाधव 

 
वाङ्मय : (१) महमदािा वृत्तान्त, म ंबई, १८५३ (इंग्रिीतून भार्षातंर). (२) मतपरीक्षा, भार् १ ला, म ंबई 
१८५६ (संस्कृतातून भार्षातंर). (३) उद्धारमप्रहमा (काव्य), म ंबई, १८७५. स्वतंत्र िप्ररत्र, ििा, अभ्यास. 
(४) स वृत्तिसार (माप्रसक) मे १९६३, पृ. ४ – ६. 
 
॰ गंधवव : पहा करंदीकर, बळवंत जनादवन 
 
॰ गजानन : पहा सावडेकर, बाळकृष्ट्ि वामन 
 
गडकरी, राम गिेश : ॰ गोकवदाग्रज ॰ बाळकराम ॰ सवाई, नाटकी : (ि. २६ मे, १८८५, र्िदेवी, 
नवसारी-र् िरात, – मृ. २३ िानेवारी, १९१९, सावनेर, प्रवदभग). कवी, प्रवनोदी लेखक आप्रि नाटककार 
म्हिून प्रवशरे्ष िप्रसद्ध. आठव्या वर्षीि वप्रडलािें प्रनधन झाल्याने प ढील सहा-सात वर्षदेव नवसारी-किगत या 
प्रठकािी काढून १९०० साली त्याचं्या मातोश्रींनी प ण्यात प्रबऱ्हाड केले. १९०४ मध्ये ते िवशेपरीक्षा (मपॅ्ररक) 
उत्तीिग झाले आप्रि फनय गसन कॉलेिात दाखल झाले. पि वािनवडे्ा स्वभावाम ळे औपिाप्ररक प्रशक्षि 
घेण्यात त्यानंा रस वाटेनासा झाला. तेथून ते ‘प्रकलोस्कर नाटक कंपनी’त अल्पवयीन नटानंा प्रशकविारे 
‘मास्तर’ म्हिून नोकरीस लार्ले (१९०६). येथे त्यािंी श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकराशंी ओळख झाली आप्रि 
र्डकऱ्यानंी त्यानंा आपले लेखनर् रू मानले. 
 

र्डकऱ्यानंी ‘र्ोनवदाग्रि’ या टोपिनावाने १९०९ पासून कप्रवतालेखन स रू केले. ‘अल्लड िेमास’ 
ही त्यािंी पप्रहली कप्रवता ‘मनोरंिन’ या त्या काळच्या िप्रतप्रष्ठत माप्रसकात १९०९ साली िप्रसद्ध झाली. ते 
स्वतःला केशवस तािें ‘सचे्च िेले’ म्हिवत. केशवस ताचं्या स्मरिाथग त्यानंी ‘त तारीमडंळ’ स्थापन करण्यात 
प ढाकार घेतला. तथाप्रप र्ोनवदाग्रिािंा नपड केशवस तांपेक्षा प्रभन्न होता. वाग्वैजयतंी (१९२१) हा त्याचं्या 
कप्रवतािंा एकमेव संग्रह. यात त्याचं्या स मारे दीडश ेकप्रवता (१९०९ ते १९१८ या काळातल्या) आहेत. 
प्रवलक्षि कल्पनाशक्ती, अत्य त्कट भावना आप्रि त्यानंा पेलिारी समथग शब्दकथा यानंी र्ोनवदाग्रिाचं्या 
कप्रवतेला प्रतिे एक खास रूप प्रदले आहे. र्ोनवदाग्रिानंी ताप्रत्त्वक, र्ूढर् ंिनात्मक, आध्यात्त्मक, 
सामाप्रिक अशा प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर कप्रवता प्रलप्रहली असली, तरी िीतीिा – प्रवशरे्षतः प्रवफल िीतीिा – 
िभावी आप्रवष्ट्कार त्याचं्या अनेक कप्रवतातूंन त्यानंी घडप्रवला आहे. िेमभावना ही या कप्रवतामंध्ये िाम ख्याने 
येते. याम ळेि ‘र्ोनवदाग्रि’ हे ‘िेमािे शाहीर’ म्हिून ओळखले िातात. 
 

कोल्हटकर आप्रि खाप्रडलकर यािंा वाङ मयीन ऋिान बधं घेऊन र्डकऱ्यानंी मराठी नाट्यके्षत्रात 
िवशे केला. वयाच्या सहाव्या वर्षीि त्यानंी स रस ंदरी नावािे नाटक अवघ्या तीन प्रदवसातं प्रलहून 
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काढल्यािे सारं्ण्यात येते. १९११ मध्ये प्रलप्रहलेले पे्रमसनं्यास हे त्यािें रंर्भमूीवर आलेले पप्रहले नाटक. ते 
१९१२ मध्ये रंर्भमूीवर आले. त्यापूवी त्यानंी दोन नाटके प्रलप्रहली होती. प्रकलोस्कर नाटक मंडळींच्या 
‘रंर्भमूी’ माप्रसकात त्यानंी वडे्याचंा् बाजार हे िहसन दोन अंक प्रलहून अपूिग सोडले होते. त्यानंतर 
गवशरनवाण हे िल्हादाच्या कथेवरील नाटक ‘प्रकलोस्कर’ कंपनासाठी प्रलप्रहले. पि नाप्रशकला कलेक्टर 
िॅक्सनिी हत्या झाली व गवशरनवाणमधील रािकीय रंर् त्रासदायक होईल असे वाटल्याने त्यािे 
हस्तप्रलप्रखत र्हाळ करण्यात आले. द सरे नाटक र् ण्यप्रभाव (१९१९). त्यािा ियोर् १ ि लै, १९१६ रोिी 
प्रकलोस्कर नाटक मंडळीने केला. राजसनं्यास (अपूिग), एकच्प्याला (१९१९) आप्रि भावबंधन (१९२०) 
ही नाटके त्याचं्या हयातीत रंर्भमूीवर येऊ शकली नाहीत. भावबधंनिा शवेटिा िवशे त्यानंी मतृ्यपूूवी 
काही तास आधी प्रलहून पूिग केला. 
 

कप्रवतेिमािेि र्डकऱ्याचं्या नाटकातूंनही त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वािे िप्रतनबब वारंवार प्रदसते. 
उण्याप ऱ्या ३४ वर्षांच्या आय ष्ट्यात आप्रि प्रवशरे्षतः सात-आठ वर्षांत त्यानंी िी वाङ मयप्रनर्ममती केली, प्रतने 
त्यािें नाव प्रिरस्थायी होऊन रे्ले. ‘र्ोक ळ’, ‘ध ंप्रडराि’, ‘घनःश्याम’, ‘कामण्िा’, ‘तळीराम’, ‘नसधू’, 
‘र्ीता’ यासारखी मराठी रंर्भमूीवर अिरामर झालेली पाते्र आप्रि िसंर्प्रनष्ठ, स्वभावप्रनष्ठ आप्रि शात्ब्दक 
प्रवनोद–त्यािे िभावी आप्रवष्ट्करि याम ळे ही नाटके आिही रंर्भमूीवर यशस्वी ठरतात. 
 

र्डकऱ्यािें असामान्य भार्षािभ त्व हा त्याचं्या नाटकािा लक्षिीय प्रवशरे्ष. त्यािंी भार्षा िप्रतक-
िप्रतमािंी सढळ योिना करते व त्याम ळे ती काव्यात्म होते. ती लयबद्ध, िासय क्त व िभावी आहे. अनेकदा 
उक्तींना स भाप्रर्षतािें रूप येते. आत्यंप्रतकता हा त्याचं्या नाट्यलेखन शलैीिा प्रवशरे्ष आहे. 

 
‘रंर्भमूी’ माप्रसकात िप्रसद्ध झालेले दोन अंकी अपूिग वडे्याचंा् बाजार यात िहसनपरता आप्रि 

हास्यपरता आप्रि हास्योत्पादक पात्रािें रंिक नम ने आहेत. या िकारच्या िहसनपरतेिे प ढे खूपि 
अन करि झाले. 
 

‘बाळकराम’ या टोपि नावाने र्डकरी यानंी स्वतंत्र प्रवनोदी लेखनही केले आहे. ररकामर्णाची्
कामरगरी (संपूिग बाळकराम) १९२१ साली िप्रसद्ध झाले. प्रवडंबन व अप्रतशयोक्तीबरोबरि त्यामार्िे 
दडलेले कारुण्य लक्षिीय आहे. 
 

र्डकऱ्याचं्या काही अिकाप्रशत राप्रहलेल्या स्फ ट लेखनािा शोधही डॉ. भीमराव क लकिी यानंी 
त्याचं्या िकाप्रशत वाङ मयाबरोबरि, पप्ररश्रमपूवगक घेतला आहे. (संपूिग र्डकरी भार्, १, २ व ३ – संपादक 
व िस्तावना डॉ. भीमराव क लकिी – अन िमे १९८४, १९८४, १९८५). 

 
कमलेश 

 
संदभव : (१) ‘र्डकऱ्यािंी नाट्यसृष्टी’ – वसंत शातंाराम देसाई. (२) ‘र्डकऱ्यािंा प्रवनोद’ – प्रश. र्ो. भाव,े 

(३) ‘र्डकरी – व्यक्ती व वाङ मय’, – प्रव. स. खाडेंकर, (४) ‘नाटककार र्डकरी’ – डॉ. रा. 
श.ं वानळबे. (५) ‘र्डकऱ्यािंी संसार नाटके’ – िा. त्र्यं. प्रव. सरदेशम ख. (६) ‘अंधार यात्रा’ – िा. 
त्र्यं. प्रव. सरदेशम ख. (७) ‘शोध िप्रतभावतंािा’ – श्री. माधव र्डकरी. (८) ‘संपूिग र्डकरी’ – 
(िस्तावना)सपंा. आिायग अते्र. (९) ‘संपूिग र्डकरी’ – (िस्तावना) सपंा. डॉ. भीमराव क लकिी. 
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॰ गिपत णपराजी : पहा पंणडत (वसईकर), गिपत णपराजी 
 
॰ गिेशभट्ट : पहा बोडस, राजारामशास्त्री 
 
गदे्र, नारायि कृष्ट्ि : (ि. ७ मािग, १८७०, वाई – मृ. १४ ि लै, १९३३, वाई). इप्रतहासतज्ञ, िप्ररत्रलेखक, 
ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीकार व ‘सरस्वती मपं्रदर’ या प्रनयतकाप्रलकािे संपादक. 
 

िाथप्रमक व माध्यप्रमक प्रशक्षि वाई, म ंबई व प िे येथे. म ंबईस हवामान खात्यात नोकरी. १८९२ 
साली संगीत्अक्षरवर्ाक नाटक प्रलप्रहले असले, तरी मराठी वाङ मयके्षत्रात त्यािें िे महत्त्व मानले िाते ते 
महाराष्र् महोदयाचा् रू्वशरंग (१९०५) या गं्रथािे कतदेव म्हिून. या गं्रथात महाराष्ट्रातील प्रशवकालीन 
स्वराज्याच्या उदयािी पार्श्गभमूी त्यापूवीच्या प्रवियनर्रच्या साम्राज्याच्या अस्तात अंशतः सापडू शकेल 
असे सूप्रित केले आहे. प्रशविन्मप्रतथी, त कारामकालीन द ष्ट्काळ, बािीराव िन्मशक अशा प्रवर्षयावर 
संशोधनात्मक लेखनही त्यानंी केले आहे. प्रा.्श्री.्ग.्रजनसीवाले (१९०३) आप्रि रवष्ण र्ंत््ते्र (१९०६) 
यािंी िप्ररते्र यानंी प्रलप्रहली आहेत. यािंी प्याद्याचा्फजी्अथवा्भोसले्घराण्याचा्अभ्य दय (१८८९) ही 
मालोिी भोसले याचं्या िीवनावरील ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी िप्रसद्ध आहे. त्याप्रशवाय त्याचं्या बाप्र्ारावळ्
चक्रवती् (१९००), मनूच् रफरला (१९०६) या कादंबऱ्याही िकाप्रशत झाल्या. ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’तील 
‘रे्ल्या पंिवीस वर्षांतील कादंबऱ्या’ंिा परामशग घेिारे त्यािें समीक्षिात्मक लेखनही उल्लेखनीय वाटते. 
 

‘म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय’ (१८९८) ही ससं्था स्थापना करण्यात यानंी प ढाकार घेतला होता. 
 
‘सरस्वती मपं्रदर’ हे प्रनयतकाप्रलक (िथम र्षण्माप्रसक, नंतर तै्रमाप्रसक आप्रि शवेटी दै्वमाप्रसक) 

त्यानंी वा. दा. म ंडले याचं्या संपादकीय सहकायाने १९०१ ते १९०८ पयंत िालप्रवले. त्यामधूनि त्यािें 
बह तेक गं्रथरूप व स्फ ट लेखात्मक वैिाप्ररक वाङ मय िप्रसद्ध झाले आहे. 

 
श्रीधर र्ंर्ाधर मोढे, राम घोडे 

 
गगे, शंकर काणशनाथ :॰ नाट्यच्छटाकार णदवाकर : (ि. १८ िानेवारी, १८८९ – मृ. १ ऑक्टोबर, 
१९३१). ‘नाट्यछटा’ कार. प ण्याच्या नूतन मराठी प्रवद्यालयातून स्कूल फायनलिी परीक्षा उत्तीिग. प ढे 
त्याि शाळेत इंग्रिी प्रवर्षयािे प्रशक्षक. इंग्रिी व मराठी वाङ मय वािनािा छंद. १९१०–११ पासून 
लेखनाला िारंभ. िथम ‘यॉकग शायर रपॅ्रिडी’, ‘फ्रॉऊस्ट’ इत्यादी काही इंग्रिी नाटकािें अन वाद त्यानंी 
केले. परंत  त्यािें हे प्रलखाि िप्रसद्ध झालेले नाही. १९१९ पासून ते नाट्यिसंर् प्रलहू लार्ले व १९१३ साली 
‘केसरी’तून ‘नाट्यछटा’ या शीर्षगकाखाली दोन नाट्यिसंर् िप्रसद्ध केले. त्यानंतर करमिूक, मनोरंिन, 
उद्यान, ज्ञानिकाश, रत्नाकर आदी प्रनयतकाप्रलकातूंन त्याचं्या एक्कावन नाट्यछटा िप्रसद्ध झाल्या. १९११ 
ते १९२९ या अठरा वर्षांच्या काळातील या नाट्यछटा, िीवनान भवातील नाट्यात्मकतेिे प्रवप्रवध िकारे 
आप्रवष्ट्कारि करतात. याचं्या ‘नाट्यछटा’ंिा सगं्रह िो. रा. कृ. लार्ू यानंी नाट्यछटा याि नावाने 
संपाप्रदत (प्रद्व. आ. १९३९) करून िप्रसद्ध केला आहे. या िकारिे लेखन करावे, ही कल्पना आपिास 
ब्राऊननर्च्या ‘डॅ्रमपॅ्रटक मोनोलॉर्’वरून स िली, असे यानंी म्हटलेले असले, तरी त्या दोघाचं्या 
िीवनान भवािे स्वरूप वरे्ळे आहे. 
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नाट्यछटेव्यप्रतप्ररक्त प्रदवाकरानंी केलेली इतर वाङ्मयीन कामप्रर्रीही महत्त्वािी आहे. ‘मसालेदार 
तािा प्रिवडा’, ‘अहो! मला वािता येतंय’, ‘आले कोठून’, ‘रे्ले कोठे’, अशा छोट्या भावपूिग स ंदर कथा, 
‘िवासी’, ‘प्रनिलेले मलू’, ‘भर िौकात’ असे साध्या शब्दातूंन-िसंर्ातूंन िीवनप्रवर्षयक खोल आशय 
स िप्रविारे नाट्यिवशे आप्रि कारक नासारख्या सामान्य मािसाच्या वास्तप्रवक आय ष्ट्यािे स्वाभाप्रवक 
स्वरूपात प्रित्रि करिारे तीन अंकी कारकून नाटक इत्यादी साप्रहत्य वाङ्मयीन दृष्टीने नाट्यछटेइतकेि 
लक्षिीय आहे. त्यािें हे सवग लेखन संरू्णश्रदवाकर (१९३३) या गं्रथनामाखाली िप्रसद्ध झाले आहे. सामान्य 
मािसाच्या मयाप्रदत प्रवर्श्ातील क्षिोक्षिीिी वैिाप्ररक, भावप्रनक खळबळ साधेपिाने पि सयंतपिे 
अप्रभव्यक्त करिे, हे प्रदवाकराचं्या लेखनिवृत्तीिे वैप्रशष्ट्ट्य आहे. 
 

१९१० ते १९३० हा प्रदवाकरािंा लेखनकाळ. हा काळ नाट्यके्षत्रात खाप्रडलकर, कोल्हटकर, 
र्डकरी याचं्या रंर्भमूीवरील वैभवािा तर काव्यके्षत्रात रप्रवप्रकरि मंडळातील कवींच्या स बोध कप्रवतेच्या 
माप्रसकातून व कप्रवसंमेलनातून झालेल्या िसारािा काळ आहे. या सवग कोल्हटकर–र्डकरी आप्रि 
रप्रवप्रकरि मंडळातील मान्यवर समकाप्रलनाचं्या प्रवर्श्ात प्रदवाकरािंी लहानशी साप्रहत्यसृष्टी प्रतच्या सच्च्या 
व आर्ळ्या स्वरूपाम ळे महत्त्वािी असून मराठी साप्रहत्यातील अर्दी आिच्या िवाहात प्रदसिाऱ्या 
कलाप्रवर्षयक संकल्पनेशी प्रतिे नाते आहे. प्रदवाकरानंी प्रलप्रहलेली केशस तप्रवर्षयक प्रटपिेही महत्त्वािी 
आहेत. 
 

सरोिनी वैद्य, राम घोडे 
 
संदभव : (१) ‘िस्तावना’ – ‘प्रदवाकराचं्या नाट्यछटा’ –संपा. रा. कृ. लार्ू. (२) वा. ल. क ळकिी, 

‘प्रदवाकराचं्या वाङ्मयािे स्वरूप’, ‘ज्योत्स्ना’, ऑक्टोबर १९३७ (३) सरोप्रिनी वैद्य, 
‘नाट्यछटाकार प्रदवाकर–एक आत्मसंवाद’, ‘केसरी’, ४ ऑक्टोबर १९८१. 

 
गदे, खंडो कृष्ट्ि : ॰ बाबा गदे : (ि. २ प्रडसेंबर, १८४८, र् लगहासूर, प्रि. बेळर्ाव – मृ. १३ ऑर्स्ट, १९२६, 
प िे). कन्नड आप्रि मराठी या दोन्ही भार्षातंील सव्यसािी लेखक. प्रशक्षि स्कूल-फायनलपयंत. वडील 
शाकंरवदेान्ती असल्याम ळे बाबानंा वदेान्तािी र्ोडी लहानपिापासूनि लार्ली. काही काळ. यानंी शाळा-
तपासनीस म्हिनूही काम केले आहे. 
 

बाबानंी प्रसद्धारूढ स्वामींच्या सारं्ण्यावरून प्रवद्यारण्याचं्या संस्कृत पिंदशीिे आरंभी कन्नडमध्ये व 
नंतर मराठीत र्द्यपद्यात्मक भार्षातंर केले. यािंी बह ताशं रिना पद्यबद्ध आहे. वदेान्तािी ओळख 
सवगसामान्यानंा व्हावी या िेरिेतून म ख्यतः वदेान्तावरील संस्कृत गं्रथाचं्या आधारे यानंी आपली गं्रथप्रनर्ममती 
केली. र्ीतेतील आप्रि वदेान्तप्रवर्षयक तत्त्वज्ञान सोपे करून सारं्ण्याकप्ररता वरे्वरे्ळ्या िालींवरिी 
रार्दारीतील पदािंी रिना यानंी केली. गीतामृतर्तर्दी (१८७०) हे भर्वद्र्ीतेिे तात्पयग कथन करिारे 
शभंर पदािें काव्य. र्ीतेच्या अध्यायातील प्रवर्षयान िमान सार ित्येक अध्यायािे तात्पयग काढून ते प्रसद्ध केले 
आहे. श्रीगीतर्चंदर्ी्सकवा्वदेान्तर्तक (आ. २ री, १८९४) हे प्रवद्यारण्याचं्या संस्कृत पंिदशीतील वदेान्त 
सोप्या रीतीने समिावनू सारं्िारे पद्यात्मक काव्य. स्फ ट् र्तर्दी (१९२७) व संगीत् चूडालाख्यान 
(१९३७) हे यािें अन्य पदरूप गं्रथ. पप्रहल्या प स्तकात भक्ती, ज्ञान, वैरानय या प्रवर्षयावंरील अध्यात्मपर 
स्फ ट पदे असून, द सऱ्यात योर्वाप्रसष्ठातील रािा प्रशप्रसध्वि व त्यािी आत्मज्ञानी रािी याचं्या कथेवर 
आधारलेली पदे आहेत. हे काव्य बाबाचं्या मृत्यूम ळे अपूिग राप्रहले होते, ते नार्पूरिे कवी कृष्ट्िािी र्ोनवद 
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ताम्हिकर यानंी पूिग केले. वरील पद्यगं्रथाखेंरीि रवजनर् री (१८८४) र्ोल्डत्स्मथच्या ‘डेझटदेवड त्व्हलेि’ 
या दीघगकाव्यािे नदडी छंदातील १७० कडव्यािें भार्षातंरही िप्रसद्ध आहे. 
 

रवद्यारण्यकृत्साथश्र्ंचदर्ी (१८९५), लघ वास देवनमन (१९१०), ब्रह्मरसद्धान्तमाला (१९१०) हे 
यािें वदेान्त प्रवर्षयावरील र्द्य गं्रथही िप्रसद्ध आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, राम घोडे 
 
गदे, गिेश कृष्ट्ि : (ि. १८५५ –मृ. २ ि लै, १९१६). वैद्यक प्रवर्षयक गं्रथािें भार्षातंरकार व कवी. 
माध्यप्रमक प्रशक्षि बेळर्ावी व प ढील प्रशक्षि म ंबईच्या ग्रटँ मेप्रडकल कॉलेिात. वैद्यकीय व्यवसाय प िे येथे. 
 

यानंी ‘साथग वानभट’ (अष्टारं्हृदय व त्यािे मराठी भार्षातंर) भार् १–२ (१८९०-१८९१) व ‘साथग 
माधवप्रनदान’ (१९०४) या वैद्यकावरील ससं्कृत गं्रथािें मराठीत भार्षातंर केले. या दोनही गं्रथानंा 
िोडलेल्या उपोद्घातात त्यानंी आयगवैद्यकािे मोठ्या प्रिप्रकत्सेने पयालोिन केले आहे. माधवरनदान या 
गं्रथात इंग्रिी पद्धतीिमािे अनेक रोर्ािंी प्रनदाने प्रदलेली असून शरीर व इपं्रद्रयप्रवज्ञान यावरील एक 
प्रनबधंही गं्रथास िोडला आहे. त्यािें हे गं्रथ आय वदेवदाच्या अभ्यासिमात िमाि मानले िातात. 
 

त्यानंा काव्यरिनेिाही छंद होता. सटीर््ईर्ग णादर्श (१९१९), साथश्व्समश्लोकी्रर्वमरह्न व 
उर्मन्य कृत्रर्वस्तोत्र (१९०५) ही त्यािंी संस्कृतवरून भार्षातंप्ररत केलेली काव्ये. या काव्यावरून त्यािंी 
काव्यशक्ती, भार्षािभ त्व व प्रनदोर्ष छंदरिना यािा ित्यय येतो. 
 

उर्षा टाकळकर, राम घोडे 
 
गव्हािकर, राघोबा जनादवन : ॰ राघोबा जनादवन : (ि. १८१५ –मृ. १८९७). रदग्दर्शन या आद्य मराठी 
माप्रसकािे पप्रहले संपादक व िकाशक. म ंबईतील एतदे्दप्रशयासंाठी स्थापन झालेल्या ‘नेप्रटव्ह िनरल 
लायब्ररी’ या संस्थेिे िनक. प्रमप्रलटरी पे-ऑप्रफसमध्ये हेडक्लाकग . बेळर्ाव येथे ‘ह ि र डेप्य टी कलेक्टर’ व 
‘मपॅ्रिस्रटे’ (१८४९–६८). 
 

१८३७ साली इंग्रिी भार्षा प्रशकिाऱ्या एतदे्दप्रशयाचं्या उपयोर्ाकप्ररता त्यानंी मरे् ह्ाचं्या् इंग्रजी्
व्याकरणाचा्संके्षर््असे एक प स्तक िप्रसद्ध केले. १८४० च्या मे मध्ये रदग्दर्शन िा पप्रहला अंक त्यानंी 
िप्रसद्ध केला. ‘रदग्दर्शन म्हििे मराठी भारे्षत सवग प्रवर्षयािंा संग्रह’, असेि त्या माप्रसकािे ब्रीदवाक्य होते. 
आध प्रनक पािात्त्य ज्ञानािा स्वभार्षीयानंा पप्ररिय घडावा व त्यानंा एक नवी दृष्टी िाप्त व्हावी हा त्यािंा 
रदग्दर्शन काढण्यामार्ील हेतू होता. १८३४ मध्ये त्यानंी ते भाऊ महािनानंा प्रवकले व दोन वर्षांनी ते बदं 
पडले. तसेि त्यानंी ७ िून, १८४५ रोिी ‘नेप्रटव्ह िनरल लायब्ररी’ म ंबईत स्थापन केली. हेि म ंबईमधील 
पप्रहलवप्रहले सावगिप्रनक गं्रथालय. 
 

इंग्रिी राज्यकत्यांच्या प्रशक्षििसाराच्या धोरिाम ळे व इंग्रिी भारे्षच्या नप्रिकच्या संपकाम ळे 
एकोप्रिसाव्या शतकाच्या िथमाधात स्वदेशोन्नतीिा प्रविार करिाऱ्या ज्या काही थोड्ा व्यक्ती त्या काळी 
होत्या, त्यापंैकी ते एक होते. त्या वळेी ज्ञानसाधन, ज्ञानोपािगन यािें िे एक नव ेपवग भारतात स रू झाले, 
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त्या िारंभकाळातील मराठी भाप्रर्षकाचं्या वृप्रत्त-िवृत्तींना काही ध्येयदृष्टीने आकार देऊ इत्च्छिाऱ्या मोिक्या 
प्रशल्पकारापंकैी एक म्हिनू राघोबा िनादगन यािंा उल्लेख करावा लारे्ल. 
 

उर्षा टाकळकर, राम घोडे 
 
गाईकवाड, सीताराम रामचंद्र : (ि. १८५९, बापडदेव, ता. देवर्ड, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. १८९७). प्रशक्षि 
मपॅ्ररकपयंत. यािंा रसायनशास्त्रािा िारं्ला अभ्यास होता. यािंा इतर प्रवर्षयािंा व्यासंर्ही िारं्लाि होता. 
त्यानंी बरेि गं्रथ प्रलप्रहले आहेत. 
 

क णकेश्वर् माहात्म्य (१८८३) हे त्यािें पप्रहले स्थलविगनात्मक प स्तक. त्यानंतर यािंी 
रवजारू्रवणशन (१८८४), र् णे् र्हरवणशन (भार् १ – १८८६ व भार् २ – १८८८) आप्रि जेज री् वणशन 
(१८८७), अशी आिखी काही स्थलविगने प्रलप्रहली आहेत. रवजार् रातील्प्राचीन्इमारती (१८८७) असेही 
एक प स्तक यानंी तयार केले आहे. अर्ीररया (१८९४) हा त्यािंा भार्षातंप्ररत ऐप्रतहाप्रसक गं्रथ, ‘स्टोरी ऑफ 
नेशन्स’ या इंग्रिी गं्रथाधारे तयार केला असून, तो बडोद्याच्या सयािीराव महारािाचं्या उते्तिनाने स रू 
झालेल्या राष्ट्रकथामालेतून िप्रसद्ध झाला. या गं्रथरिनेप्रशवाय बाळंतीण्व्बाळ्याचें्संगोर्न (१८८८) हा 
आरोनयप्रवर्षयक गं्रथ यानंी सवगसामान्याचं्या अडििींिा प्रविार करून तयार केला आहे. त्यानंी 
प्रनरंिनकप्रवकृत ‘प्रिद बोध रामायि’, बालकाडं (१८८६) हा एक काव्यगं्रथही सपंाप्रदला आहे. पि त्यािंी 
प्रवशरे्ष िप्रसद्धी आहे, ती स्थलविगनकार या नात्याने. 
 

उर्षा टाकळकर, राम घोडे 
 
गाडगीळ, कृष्ट्िाजी परशुराम : (ि. १५ िून, १८४७ – मृ. मे १८९४). नाटककार व अन वादक. 
प्रशष्ट्यवृत्त्यावंर बी. ए. पयंतिे प्रशक्षि प रे केले. आधी शाळाखात्यात व नंतर न्यायखात्यात नोकरी. 
 

फटफरजतीचा् कळस (१८७४) हे एक अंकी नाटक. संवादलेखनातील कौशल्य व यथोप्रित 
वातावरिप्रनर्ममती, याम ळे पप्ररिामकारक ठरले. ‘वरे्षप्रवभ्रम नाटक’ (शके्सप्रपयरच्या ट वले्फथ नाईट च्या 
आधारे, १८९१), संसारस ख्– ‘प्लेझसग ऑफ लाईफ’ वरून (१८९३), रससेरोचे् रनबंध, समाजघटना हे 
त्यािें अन्य लेखन. यानंी इंग्रिीतूनही लेखन केले असून काही कप्रवताही प्रलप्रहल्या आहेत. (नेप्रटव्ह 
ओप्रपप्रनयन, १४ मे, १८६४). 
 

उर्षा टाकळकर 
 
गायकवाड, संपतराव काणशराव : (ि. १६ मे, १८६४, कवळिे, खानदेश – मृ. १९३४). िवासविगनकार. 
श्रीमंत सयािीराव र्ायकवाडािें बधूं. बडोदा ससं्थानात महत्त्वािी पदे भरू्षप्रवली. ऑक्सफडग कॉलेििी 
‘बॅप्ररस्टर ॲटलॉ’िी पदवी. बडोद्याच्या श्रीसयािी प स्तकालयािे संस्थापक. 
 

त्यािंी स्वातंरय (१९०७), रववाहाच्या् ऐरतहारसक् र्द्धती (१९०८) ही व्याख्याने व मराठी, 
र् िराती, नहदीतील िािीन काव्यवचे्यािें भजनक स ममाला (१९२०), भजनस धासार (१९२३) हे संग्रह 
प स्तकरूपाने िकाप्रशत झाले आहेत. प्रशवाय नेर्ाळचा् प्रवास (१९२८), माझी् तीथशयात्रा (१९३३) ही 
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उपय क्त िवासविगने िकाप्रशत झाली आहेत. आप्रफ्रकेतील अन भव आरिकेतील्रर्कार या गं्रथात वर्मिले 
आहेत. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, क ं दा केळाप रे 
 
गंुजीकर, गिपत णभकाजी : ॰ गिेश णभकाजी : [ि. १८५१, र् ंिी (प्रिल्हा बेळर्ाव)–मृ. ५ सप्टेंबर, 
१८९५]. िप्ररत्रलेखक, भार्षातंरकार व अन वादक. यािें बह तेक साप्रहत्य भार्षातंप्ररत आहे. स्वर्राक्रम 
(स्माइत्सच्या ‘सेल्फहेल्प’च्या िथम भार्ािे भार्षातंर), दानत (स्माइत्सच्या ‘कॅरेक्टर’च्या िथम भार्ािे 
भार्षातंर), बालरववाह (प्रफसनबाईंच्या व्याख्यानािे भार्षातंर), ज ळया् बरहणी (१८९२), करण् वाघेला 
(१८९९) (नंदशकंर त ळिाशकंर याचं्या ‘करि घेलो’ या र् िराथी प स्तकािा अन वाद), महाराणी्
थ्व्हतटोररया्याचें्चररत्र (१८९७), क ट ंबवत्मसल (आत्मकथन) अशी यािंी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

ज ळया् बरहणी या प स्तकात औरंर्िेबािी कडवी, िूर वृत्ती आप्रि त्यािाि प त्र महंमदािे 
प्रपतृवात्सल्य यािें दशगन घडते. महाराणी् थ्व्हतटोररया या िप्ररत्रात प्रतच्या िन्मापासून ते रािप त्र 
त्व्हक्टरच्या मृत्यूपयंतिी माप्रहती असून, रािीच्या प्रवप्रवध र् िावर् िावंर िकाश टाकीत टाकीत तत्कालीन 
इंनलंडिे व नहद स्थानिे प्रित्र रेखाटले आहे. करण् वाघेला या प स्तकातून आपल्या िािीन रािकीय 
घराण्याबंद्दलिा अप्रभमान व्यक्त होतो. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, क ं दा केळाप रे 
 
गंुजीकर, रामचंद्र णभकाजी : (ि. १० एप्रिल, १८४३, िाबंोटी, प्रिल्हा बेळर्ाव – मृ. १८ िून, १९०१, 
म ंबई). ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ माप्रसकािे आद्य संपादक. मराठीतील ‘मोिनर्ड’ या पप्रहल्या ऐप्रतहाप्रसक 
कादंबरीिे िनक; मराठी लघ प्रलपीिे आद्य उत्पादक. िाथप्रमक प्रशक्षि िाबंोटी व बळेर्ाव येथे. म ंबईच्या 
एत्ल्फन्स्टन हायस्कूलमधून मपॅ्ररक (१८६४) व त्याि हायस्कूलमध्ये प्रशक्षक (१८६७). १८८८ साली ह बळी 
अँनलोव्हनाक्य लर शाळेत हेडमास्तर व १८९२ साली बळेर्ाव प्रिल्यािे अप्रसस्टंट डेप्य टी एज्य केशनल 
इन्स्पेक्टर. 
 

कॉलेिात असताना ‘प्रमत्रोदय’ या वृत्तपत्रातून (१८६६) ते लेख प्रलहू लार्ले. इंनलंडमधील 
‘एनडबरो प्ररव्य’ू व ‘क्वाटगली प्ररव्य’ू या प्रनयतकाप्रलकाचं्या धतीवर मराठीत माप्रसक प्रनघाव ेया प्रविाराने ि लै 
१८६७ मध्ये ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’िी स्थापना झाली. त्यािे र् ंिीकर हे पप्रहले सपंादक. पि सरकारी 
नोकरीम ळे त्यािें नाव अंकावर छापण्यात आले नव्हते. पप्रहल्या अंकात सपंादकानंी या माप्रसकािे स्वरूप 
प ढीलिमािे स्पष्ट केले आहे : “याच्या पप्ररमािान सार त्यात नानाप्रवध प्रवर्षयािंा संग्रह केला िाईल. 
शास्त्रीय प्रवर्षय, देशज्ञान, प्रवख्यात प रुर्षािंी िप्ररते्र, नवीन प स्तकािें र् िावर् िप्रवविेन, नीप्रतवादािे प्रनबधं 
इत्यादी अनेक प्रवर्षयािंा सगं्रह करिार आहो.” र् ंिीकरानंा मराठी, संस्कृत व इगं्रिीबरोबरि र् िराती, 
कानडी व बंर्ाली याही भार्षा अवर्त होत्या. त्याम ळे या वािनाच्या बळावर ते अनेक नावीन्यपूिग व प्रवप्रवध 
माप्रहतीपूिग सदरे सिव ूशकले. पप्रहली सात वर्षदेव (१८६७–७४) त्यानंी सातत्याने व पप्ररश्रमपूवगक संपादन 
केले. अनेक व्यासंर्ी प्रवद्वानािें सहकायग प्रमळवनू उच्च दिािे ज्ञानिसारक प्रनयतकाप्रलक असा लौप्रकक 
त्यानंी ‘प्रव. ज्ञा. प्रव.’ला प्रमळवनू प्रदला. त्यानंी त्यात प्रलप्रहलेल्या लेखातंील काही प्रनवडक लेख, संकरलत्
लेख, प्रथम्खंड (१९४२) यात आले आहेत. ‘मराठी भार्षा’, ‘मराठी भारे्षिे कोश’, ‘देशभार्षािंी द दगशा’, 
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‘आपल्या भारे्षिी त्स्थती’, ‘आपल्या भारे्षिे प ढे काय होिार?’, ‘मराठी कप्रवता’, ‘काव्यप्रविार’, 
‘व्याकरिप्रविार’ आदी त्यातील लेख पाप्रहले म्हििे त्यािें सखोल प्रविार व तळमळ लक्षात येते. त्याचं्या 
िार स्नेयानंी म ंबईत स रू केलेल्या (१० ऑक्टोबर, १८७१) ‘दंभहादक’ या माप्रसकासाठीही यानंी काही 
लेखन केले आहे. 
 

प्रनयतकाप्रलकासंाठी िालिाऱ्या लेखनाबरोबरि त्यांिे स्वतंत्र गं्रथलेखनही िालू असे. त्यािें गं्रथ 
प ढीलिमािे : मोचनगड (ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी, १८७१), गोदावरी (अपूिग), अरभज्ञान् र्ाक ं तल 
(भार्षातंर, १८७०), रोमकेत रवजया (शके्सप्रपअरच्या ‘रोप्रमयो व ज्य प्रलएट’िे भार्षातंर १८७२), 
रवद्यावृद्धीच्या्कामी्आमची्अनास्था (व्याख्यान, १८८७), सरस्वती्मंडळ (१८८४), भ्रमरनरास (१८८४), 
सौभाग्यरत्मनमाला (१८८६), कौम दी् महोत्मसाह, भाग-१ (भट्टोिी दीप्रक्षत याचं्या ‘प्रसद्धान्त कौम दी’ या 
संस्कृत व्याकरि गं्रथािे भार्षातंर, खंड १, २, ३ – १८७७; ४, ५ – १८७८; ६ – १८७९), स बोधचंरद्रका 
(भर्वद्र्ीतेवरील मराठी टीका–१८८४), ‘रामिंप्रद्रका’, कन्नडर्ररज्ञान (१८९५), लाघवी् रलर्ी् सकवा्
अरतत्मवरेने् रलरहण्याची् य तती् (१८७८), त्यािें भार्षा, व्याकरि, प्रलप्रप आदीसंबधंी ‘रामिंद्र प्रभकािी 
र् ंिीकर : संकप्रलत लेख’ संपा. अ. का. प्रियोळकर, या गं्रथात संकप्रलत केले आहेत. भार्षा, व्याकरि, 
प्रलप्रप स धारिा, लेखनश द्धी हे याचं्या नितनािे प्रवर्षय होते. वाङ्मय के्षत्रात वावरिाऱ्या अनेक 
समकाप्रलनानंा व उत्तरकाप्रलनानंा त्याचं्या लेखानंी प्रविारिवृत्त व कायगिवृत्त केले. मोचनगडच्या रूपाने 
र् ंिीकरानंी ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीिा एक उत्कृष्ट आदशग प्रनमाि केला आहे. मराठीतील पप्रहली ऐप्रतहाप्रसक 
कादंबरी म्हिनू ती प्रवशरे्ष उल्लेखनीय आहे. प्रशवािीच्या उदयकाळातील मराठ्यािें िीवन व तत्कालीन 
वातावरि यािें प्रिवतं प्रित्रि या कादंबरीत आढळते. गोदावरी पोत गर्ीिाचं्या इप्रतहासाशी सबंंप्रधत अशी 
कादंबरी; पि ती पूिग होऊ शकली नाही. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार 
 
संदभव : िस्तावना, ‘रा. प्रभ. र् ंिीकर यािें संकप्रलत लेख’ – संपा. अ. का. प्रियोळकर. 
 
गुिे, गंगाधरशास्त्री गोपाळ : (ि. ७ मे, १८८२, अरवी, नर्र – मृ. २० फेब्र वारी, १९५१, प िे). 
वैद्यकशास्त्रावरील गं्रथािें कतदेव. आय वदेवदाश्रम फामगसी प्रल. या कारखान्यािे संिालक व स िप्रसद्ध वैद्य. १९१७ 
साली नर्र येथे ‘आय वदेवद प्रवद्यालया’िी स्थापना. १९१६ पासून ‘प्रभर्षत्नवलास’ या वैद्यक शास्त्रावरील 
माप्रसकािे तीन तपे सपंादन. शकंरािायांकडून ‘वैद्यपंिानन’ या पदवीने र्ौरव. अप्रखल भारतीय आय वदेवद 
महामंडळािे अध्यक्ष (१९३८). 
 

र् िेशास्त्री यानंी इन्फ्ल्य एन्झा्अथवा्वातकफप्रचार्ज्वर (१९१९), आय वेदीय्औषरध्ग णधमशर्ास्त्र 
भार् १ ते ५ (१९२७ ते १९३४), आय वेद्यकलारनधी (सहाय्यक-कवडे, कृष्ट्िशास्त्री, आ. ५ वी १९३०), 
सहस्त्रार्व्नाडीचके्र (१९३४), आंरत्रक्सरन्नर्ात (आ. २–१९३६), आय वेदीय् रचरकत्मसाप्रबोध (१९५०), 
दंडकज्वर, रवषरूचका आप्रि कै. का. रा. करंदीकर याचं्या औषधीसंग्रह नामक गं्रथात ‘रसर् िादी’ वर एक 
प्रवस्तृत  उपोद्घात असे गं्रथलेखन केले आहे. ‘प्रभर्षत्नवलास’ माप्रसकातून २१ लेखादं्वारे माझ्या्आठवणी 
(१९४२ ते १९४४) िप्रसद्ध केल्या. 
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औषरधग णधमशर्ास्त्र या गं्रथात आय वदेवदातील प्रसद्धौर्षधे व संय क्त कल्प इत्यादी माप्रहती आहे. 
आय वेद्यकलारनधी यात िािीन व अवािीन गं्रथाचं्या सायाने और्षप्रधर् िधमग व शारीप्ररक प्रिप्रकत्सा प्रदलेली 
आहे. रचरकत्मसा्प्रबोध या गं्रथात पथ्यापथ्य व साध्यास ध्या वनस्पतींिा उपयोर् यािे प्रववेिन आहे. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, क ं दा केळाप रे 
 
गुिे, पाडुंरंग दामोदर : (ि. २० मे, १८८४, राह री, प्रिल्हा अहमदनर्र – मृ. २५ नोव्हेंबर, १९२२). 
भार्षावैज्ञाप्रनक. प्रशक्षि अहमदनर्र व म ंबई येथे. एम्.ए. १९०८ साली फनय गसन कॉलेि, प िे येथे संस्कृतिे 
िाध्यापक. काही काळ सारं्लीच्या प्रवनलनडन कॉलेिमध्ये बदली. िमगनीतील लाय् प त्त्सम प्रवद्यापीठािी 
पीएि.डी. संपादन. भाडंारकर िाच्यप्रवद्या संशोधन मंप्रदराच्या स्थापनेत (१९१६) प ढाकार. 
 

डॉ. र् िे यािें मराठीतील लेखन प ढीलिमािे. जमशनीतील लोकरर्क्षण (प िे, १९१६, काही भार् 
‘ज्ञानिकाश’मधून १९११–१२ साली िकाप्रशत). मराठी् करवतेच्या् रू्वीच्या् व् हल्लीच्या् थ्स्थतीरवषयी्
त लनात्ममक्प्रासरंगक्रवचार (महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्रत्रका ि नी १ : ५, ६ – समावशे : प्रवप्रवध ज्ञानप्रवस्तार, मे 
– िून, १९१४), माझा्य रोर्चा्प्रवास (सप्रित्र, म ंबई १९१५); करवमतै्री (मनोरंिन, एप्रिल १९१५, प्रशलर 
व व्योथे हे िमगन कवी); मराठी्भाषेचा्कालरनणशय (भारतइप्रतहास संशोधन मंडळ समेंलन वृत्त ६, १९२०); 
अर्भं्रर््भाषेतील्वाङ्मय (भा. इ. सं. मं. संमेलन वृत्त ७, १९२१)्क लग रु्सच.्रव.्वैद्य्व्मराठी्भाषेची्
उत्मर्त्ती [प्रव. ज्ञा. प्रव., ि लै, सप्टेंबर, ऑक्टोबर १९२२, प रविी : ऑक्टोबर १९२२; प नम गप्रद्रत; मराठी्
भाषेची्उत्मर्त्ती (वैद्य-र् िे वाद), म ंबई-१९६८]. 
 

र् ण्याचं्या भार्षा वैज्ञाप्रनक लेखनपद्धतीवर त्याचं्या िमगनीतील अध्ययनािा िभाव पडलेला आहे. 
ऐप्रतहाप्रसक अंर्ावर त्यािंा प्रवशरे्ष भर प्रदसतो. त्यािें िवासविगन मूलतः खािर्ी पत्राचं्या स्वरूपािे 
असल्याने त्यात सहिता व अकृप्रत्रमता आढळते. आध प्रनक मराठी कप्रवतेने घेतलेल्या नव्या वळिािे त्यानंी 
स्वार्त केले आहे. यािंा ॲन्इंरोडतर्न्टू्क्र्ॅरररटव्ह् रफलॉलॉजी (प िे, १९१८) हा भार्षाशास्त्रावरील 
इंग्रिी गं्रथ, अत्यंत महत्त्वािा आहे. ‘ऐप्रतहाप्रसक भार्षाप्रवज्ञान’ हा प्रवर्षय प्रवद्यापीठीय अभ्यासिमात त्स्थर 
करण्यास डॉ. र् ण्याचं्या व्याख्यानानंी (म ंबई प्रवद्यापीठ, १९१७-१८) प्रवशरे्ष साय झाले. 
 

अशोक रा. केळकर; अ. अ. बडोदकर 
 
गुप्ते, नारायि मुरलीधर : ॰ बी : (ि. १ िून, १८७२, मलकापूर, प्रवदभग – मृ. ३० ऑर्स्ट, १९४७, 
नछदवाडा, म. िदेश). कवी, प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. प्रिल्हा न्यायाधीशािे किेरीत कारकून. वाशीम, 
मूर्मतिापूर, अकोला या शहरी दीघगकाळ वास्तव्य. १९२९ साली सेवाप्रनवृत्त. 
 

यािंी सवग कप्रवता ‘बी’ (Bee) या टोपि नावाने िप्रसद्ध झाली. प्रणय-र्रत्रका ही पप्रहली िकाप्रशत 
कप्रवता. ती ह. ना. आपटे याचं्या ‘करमिूक’ पत्रात (१४ सप्टेंबर १८९१) िप्रसद्ध झाली. एका स्त्रीने परर्ावी 
रे्लेल्या पतीला उदे्दशून पाठप्रवलेले वृत्तात्मक पत्र असे या कप्रवतेिे स्वरूप आहे. त्यानंतर िवळिवळ वीस 
वर्षदेव त्यािंी कप्रवता क ठेही िप्रसद्ध झाली नाही. परंत  माप्रसक मनोरंिनात (ि लै १९११) त्यािंी िप्रतभेच्या 
अलौप्रकक स्वरूपािे विगन करिारी वडेगाणे्ही कप्रवता िप्रसद्ध होताि ‘बी’ कवींनी र्ोनवदाग्रि, ना. वा. 
प्रटळक याचं्यासारख्या कवींिे व रप्रसकािें लक्ष वधूेन घेतले आप्रि त्यानंतरच्या चाफा, फ लाचंी्ओजंळ, 
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सर्गा, माझी् कन्या इत्यादी कप्रवतामं ळे एक नितनशील तत्त्वज्ञ कवी म्हिनू ते सवगश्र त झाले. त्याचं्या 
बह संख्य कप्रवता ‘माप्रसक मनोरंिन’ मधून व काही ‘प्रित्रमयिर्त’, ‘करमिूक’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, 
‘महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्रत्रका’, ‘िप्रतभा’, ‘य र्वािी’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाल्या. फ लाचंी्ओजंळ 
(१९३४) हा त्याचं्या केवळ ३८ कप्रवतािंा संग्रह. याच्याि द सऱ्या आवृत्तीत (१९४७) िोडलेला रर्कले्र्ान 
हा त्यानंतरच्या ११ कप्रवतािंा स्वतंत्र प्रवभार् लक्षात घेतल्यास ‘बी’ कवींच्या एकूि उपलब्ध कप्रवतािंी 
संख्या ५० च्या आति भरते. मात्र एवया ा कमी कप्रवता प्रलहूनही त्यांनी आध प्रनक मराठी कवींत आपले 
स्वतंत्र असे स्थान आपल्या काव्यर् िानंीि प्रनमाि केले आहे. आिायग अते्र यानंी ‘फ लािंी ओिंळ’ या 
संग्रहाला प्रलप्रहलेल्या प्रवविेक िस्तावनेत “ते नावाने िरी ‘बी’ असले तरी त्यािें कतृगत्व ‘ए-वन’ दिािे 
आहे” असे उद्र्ार काढून ‘बी’ हे केवळ पोएट नसून पोएट आप्रि प्रफलॉसफर आहेत” अशा शब्दातं त्यािंा 
र्ौरव केला आहे. 
 

‘बी’ िी वैिाप्ररक कप्रवताही वैप्रशष्ट्ट्यपूिग आहे. त्यािंी ही वैिाप्ररकता तत्त्वर्भग व सवग िकारच्या 
मानवी स्वातंत्र्यािा प रस्कार करिारी आहे. 
 

त्यानंी टोपि नावाने रािकीय स्वरूपािे र्द्यलेखनही केले आहे; मात्र ते स्वतंत्रपिे िकाप्रशत 
झालेले नाही. त्याचं्या कप्रवतेिे बाय रूप बरेिदा पंप्रडती काव्याला िवळिे वाटले, तरी िर्प्रतवादी 
प्रविारािें आप्रवष्ट्करि करिारी त्यािंी कप्रवता अंतरंर्ाने आध प्रनक ठरते. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, व. कृ. वऱ्हाडपाडें 
 
संदभव : (१) ‘बी’ कवी, ‘फ लािंी ओिंळ’, ‘िस्तावना’ िस्तावनाकार आिायग अते्र. (२) म क्ता केिेकर, ‘बी’ 

: िप्ररत्र व काव्यििा. (३) ‘य र्वािी’-फेब्र वारी १९४६. (४) वा. ल. क लकिी, ‘मराठी कप्रवता : 
ि नी आप्रि नवी’ : ‘बी कवींिी कप्रवता’. 

 
गुप्ते, बाळकृष्ट्ि आत्माराम ऊर्व  भाईसाहेब : (ि. ८ िानेवारी, १८५१, प्रभवडंी, प्रि. ठािे – मृ. ८ मािग, 
१९२५, कलकत्ता). नहद स्थानातील शास्त्रसंबपं्रधत व्यवहारोपयोर्ी गं्रथािें लेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि ठािे 
येथे. इंग्रिी प्रशक्षि म ंबईस. इंग्रिी राज्यात व होळकरशाहीत अनेक महत्त्वाच्या व िबाबदारीच्या ह द्यावंर 
त्यानंी काम केले. 
 

यानंी कृप्रर्षशास्त्र, देशी काराप्रर्री (ह न्नर), आरोनय, इप्रतहास, भपू्रमती अशा प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर स मारे 
पस्तीस–िाळीस लहानमोठी प स्तके प्रलप्रहली. कृरषकमान्तगशत्रसायनर्ास्त्र्व्भगूभशर्ास्त्र (१८७९), जूट्व्
रवलायती्अंबाडी (१८७९), सहद स्थानातील्लोकमत (ली बानगर याचं्या प्रनबधंािे भार्षातंर–१८८०), देर्ी्
ह न्नर्अथवा्सहद स्थान्देर्ातील्कारारगरीचे्वणशन (१८८९), दारू्रर्णे (१८९०), र्रिम्सहद स्थानातील्
ह न्नर्(१८९१), द ष्काळ्रनवारण (द . आ. १८९१), होळकरर्ाहीतील्र्ोवाडे (सपंादन : १८९३), कतशव्य्
अथवा्रर्ल्र्कलोर्योगी्भरूमती (१८९६), जीवथ्न्तक (घर व शरीर यािंी स्वच्छता-१९०४), ज न्यात्ज ने्
मोडी्लेख्व्त्मयाचे्जनकत्मव्(१९०६), स्मरणर्ततीची्वृरद्ध (१९०६), जातभाई्जैन (१९०७), नोटस््ऑन्
ग्रँट् डफस्् रहस्री् ऑफ् मराठाज् (१९१२), रवदे्यचा् रवमा (१९१५) ही त्यािंी लहानमोठी प स्तके. 
कृरषकमान्तगशत्रसायनर्ास्त्र हे त्या कालखंडातील या प्रवर्षयावरील बह धा पप्रहलेि प स्तक असाव.े देशी 
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ह न्नर या गं्रथात भारतीय काराप्रर्री, कलाक सर याप्रवर्षयीच्या वस्तू व वस्त प्रवर्षयक शास्त्रीय माप्रहती देण्यात 
आलेली आहे. 
 

नवय र्, प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार, महाराष्ट्र साप्रहत्य, सरस्वती िकाश, शतेकरी इत्यादी तत्कालीन 
प्रनयतकाप्रलकातूंन उपरोक्त प्रवर्षयापंैकी काही प्रवर्षयावंर त्यानंी स्फ ट लेखन केलेले आहे. स्कूल ऑफ आटग 
येथील म्य प्रझअमिा कॅटलॉर्, त्व्हक्टोप्ररया व ऑल्बट म्य प्रझयम येथील कॅटलॉर् यािंी रिना त्यानंीि केली 
आहे. ते १८८१-८२ साली ‘कायस्थ िभूचं्या इप्रतहासािी साधने’ हे माप्रसक िालवीत होते. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, के. ए. पोतदार 
 
गुप्ते, यशवंतराव राजाराम : (ि. १६ सप्टेंबर, १८८१ – मृ. ११ मािग, १९५९). िप्ररत्रकार व स्थलविगनपर 
प स्तकािें लेखक. इप्रतहाससंशोधक. प्रशक्षि बी. ए., एम्. आर्. ए. एस्. (लंडन). शासनाच्या प रािवस्त  
खात्यात अप्रधकारी. 
 

कऱ्हाड (स्थलविगन, िािीन अवशरे्ष इत्यादी, १९२९, द . आ.), आमची्र्रळीची (सज्जनर्डिी) 
यात्रा (१९२८), घारार् रीची्लेणी (१९४२), सरदार्सखाराम्हरर्ग प्ते (िप्ररत्र, १९४५), खेड (१९४६) ही 
यािंी नवी माप्रहती देिारी प स्तके. िप्ररत्रगं्रथासह प्रनबधंविा प त्स्तका त्यानंी प्रलप्रहल्या. सरदार सखाराम 
हप्रर र् प्ते याचं्या िप्ररत्रगं्रथाद्वारा पेशवाईकडे पाहण्यािा एक वरे्ळा दृप्रष्टकोि प्रमळू शकतो. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, क ं दा केळाप रे 
 
गुरुजी, कृष्ट्िाजी बाबाजी : (ि. ३१ ि लै, १८४७, सातारा – मृ. १९ नोव्हेंबर, १९२२, महाडिवळील 
सरवली). ित रस्त्र लेखक व पत्रकार. िाथप्रमक प्रशक्षि सातारा येथे. स्वावलंबनाने इंग्रिी भारे्षिे ज्ञान 
प्रमळवनू काही काळ म ंबई सरकारच्या लोककमग प्रवभार्ात नोकरी. स्वाप्रभमानासाठी सरकारी नोकरीिा 
त्यार्. लो. प्रटळक हे आराध्यदैवत, तर समथग रामदास हे आध्यात्त्मक र् रू. 
 

र् रुिींच्या भवानी्तलवार या काव्यावर प्रब्रप्रटश सरकारने िप्ती आिली होती. त्यानंी प्रलप्रहलेली 
प स्तके प ढीलिमािे राष्रीय्सभा (१८८९), भीष्मचररत्र (१८९०), मारुतीचररत्र (१८९०), अरभमन्य चररत्र 
(१८९१), श्री्मध्वाचायश्याचें्लघ चररत्र (१८९८), लो.्बाळ्गंगाधर्रटळक्याचें्र्न्नास्वषांचे्चररत्र (भार् 
१ – १९०६), श्री्गणेर्ोत्मसव (१९०१), गोरक्षण्का्ंकेले्र्ारहजे? (१९०८), नाटकाची्थ्स्थत्मयंतरे (िथम 
िप्रसद्धी – ‘रंर्भपू्रम’, नोव्हेंबर, प्रडसेंबर १९११ व िानेवारी, मे, िून १९१२; प. आ.–१९१३, द . आ.–
१९७५), रर्रली् अथवा् योगायोग् चमत्मकार (१९०२), गंगू (सामाप्रिक र्ोष्ट), संगरतर्ररणाम (नाटक, 
िमशः िप्रसद्ध – ‘रंर्भमूी’ िानेवारी ते ऑर्स्ट १९१३), रनियाची्बागंडी व रनियाची्र्गडी, घागरगडचा 
स भेदार (नाटक, १९१५), रत्रग णात्ममक्गोसंगोर्न (१९२२), याप्रशवाय ‘रंर्भमूी’ माप्रसकातूंन त्यािें बरेि 
स्फ टलेखन िप्रसद्ध झाले आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, क ं दा केळाप रे 
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गुजवर, मुकंुद बाळकृष्ट्ि : (ि. १८६७ – मृ. २० िानेवारी, १९००). भारतीय रािकारिसंबधंीच्या पप्रहल्या 
अन वाप्रदत मराठी गं्रथािे कतदेव. मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या आद्य ससं्थापकापंैकी एक. 
 

भाऊ महािन याचं्या ‘िभाकर’ पत्रािे (१८४१ – ५८) प नरुज्जीवन त्यानंी केले. भारतीय 
पप्ररत्स्थतीिी मीमासंा करिाऱ्या वरे्वरे्ळ्या प्रवद्वानाचं्या लेखािंा ‘इंप्रडयन पॉप्रलप्रटक्स’ हा गं्रथ सहद स्थानची्
राजनीरत (१९०१) या नावाने मराठीत भार्षातंप्ररत करीत असतानाि त्यािें अकाली प्रनधन झाले. 
भार्षातंरािे उवगप्ररत काम नंतर र. र्. प्रलमये आप्रि श्री. नी. िापेकर यानंी पूिग केले. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, क ं दा केळाप रे 
 
गुजवर, सीताराम बाबाजी : (ि. १८५१ – मृ. १ एप्रिल, १९४०). नाटककार व कादंबरीलेखक. अव्वल 
इंग्रिी काळातील मराठी वाङ्मयाच्या पप्रहल्या प्रपढीतील लेखक. अश्वधाटी् प्रबोरधका (१८७८), उदार्
दामोदर (१८८०), संगीत् रत्मनावली्नारटका (१८८२) आप्रि सीता (१८८९) ही प स्तके याचं्या नावावर 
िप्रसद्ध झालेली आढळतात. 
 

अश्वधाटी्प्रबोरधका म्हििे पंप्रडतराि िर्न्नाथाच्या ‘अर्श्धाटी’ या काव्यावरील पद्यात्मक साकी 
वृत्तातील भाष्ट्य आहे. उदार् दामोदर हे सात अंकी नाटक ‘भत्क्तप्रविय’ व ‘दामािीपतंािी रसाद’ या 
आधारे सतं दामािीच्या िीवन-िप्ररत्रावर प्रलप्रहले आहे. नाटकमंडळी ‘दामािीपतंािा फासग’ करीत. 
प्रकलोस्करपूवग काळातील नाटकािे स्वरूप त्यातून कळते. संगीत् रत्मनावली् नारटका हा श्रीहर्षाच्या 
‘रत्नावली’िा अन वाद आहे. मात्र तो शब्दशः नाही. सीता म्हििे रामभाया सीता, प्रहच्या िीवनावरील 
आधारलेली एक पौराप्रिक कादंबरी. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, क ं दा केळाप रे 
 
॰ गुलाबराव सीताराम : पहा सुकथनकर, भालचंद्र 
 
गोखले, अवणंतकाबाई : (ि. १७ सप्टेंबर, १८८२ –मृ. २६ मािग, १९४९). िप्ररत्रलेप्रखका. वयाच्या नवव्या 
वर्षी लनन. त्यानंतर र्श्स रांच्या िोत्साहनाने घरीि इंग्रिी भारे्षिे प्रशक्षि. इिलकरंिीच्या 
रािीसाहेबाबंरोबर इंनलंडला िाण्यािी सधंी िाप्त. म ंबईस नहद मप्रहला समािाच्या संस्थाप्रपका. 
 

महात्मा र्ाधंींच्या आमतं्रिावरून अवपं्रतकाबाई प्रबहारमध्ये िाऊन िंपारण्यातील िळवळीत 
सहभार्ी झाल्या. तेथे र्ाधंीिींच्या साप्रन्नध्यािा त्यानंा लाभ झाला. महात्ममा्गाधंी्याचें्चररत्र (१९१८) हे 
यािें प स्तक लो. प्रटळकाचं्या िस्तावनेसह िप्रसद्ध झाले. िप्ररत्राखेरीि र्ाधंीिींिा प्रवशरे्ष पप्ररिय, लेख व 
व्याख्याने यात समाप्रवष्ट आहेत. महात्मािींिे कायग ित्यक्ष पाप्रहल्याम ळे व त्यांच्या िीवनिमािी ित्यक्ष 
माप्रहती प्रमळाल्याम ळे हे िप्ररत्र िारं्ले उतरले आहे. महात्मािींच्या बालपिापासून तर खेडा व िंपारि 
प्रिल्यातील त्याचं्या कायापयंतिा भार् या िप्ररत्रात आढळतो. र्ाधंीय र्ाच्या आरंभकाळात महाराष्ट्राला 
र्ाधंीिीवनािा व प्रविारािंा ित्ययपूिग पप्ररिय करून देण्यािे दृष्टीने अवपं्रतकाबाईिें हे िप्ररत्र लक्षिीय 
आहे. 
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पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, रा. बा. बक्षी 
 
गोखले, केशव गोकवद : (ि. १६ सप्टेंबर, १८९६ – मृ. २९ मे, १९५२). साम्यवादी रािकारिप्रवर्षयक 
लेखन करिारे गं्रथकार व लघ िप्ररत्रलेखक. िभावी वक्ते. प्रशक्षि बी. ए. पयंत. बेळर्ाव येथे वप्रकली. 
काँगे्रसच्या िळवळीत आठ वळेा कारावास (१९२१–४४). म ंबई कायदेमंडळािे काही काळ सदस्य. 
 

आयावतातील् तेजस्वी् रत्मने (१९३३) हे यािें पप्रहले प स्तक. ियरामदास दौलतराम, दरबार 
र्ोपाळदास, क मारप्पा बधूं, बलवतंराय ठाकूर इत्यादी देशभक्तािंी सपं्रक्षप्त िप्ररते्र या प स्तकात आहेत. 
सोथ्व्हएट् ररर्याचा् सवांगीण् सवोदय (१९४९) हा स मारे तीन हिार पृष्ठािंा सप्त खंडात्मक गं्रथ 
संकलनात्मक स्वरूपािा आहे. १९१७ ते १९४७ या कालखंडातील रप्रशयन राष्ट्रिीवनािे विगन या गं्रथात 
आढळते. नवचीन (१९५३) हा िापं्रतकाळातील िीनिे प्रित्रि करिारा गं्रथही माप्रहतीपूिग आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, रा. बा. बक्षी 
 
गोखले, गंगाधर णविनाथ ऊर्व  नानासाहेब : (ि. २१ प्रडसेंबर, १८८९, कोल्हापूर – मृ. १ ऑक्टोबर, 
१९६०, प िे). नाटककार. मपॅ्ररकपयंत प्रशक्षि. १९२३ मध्ये पत्रव्यवसायात िवशे. ‘अरुिोदय नाटक 
मंडळी’िे (१९२९–३७) संस्थापक. र्ोखले यानंी स मारे वीस-पंिवीस नाटके प्रलप्रहली. सं.् प्राणप्ररतष्ठा 
(१९२८) हे पप्रहले नाटक. स्वराज्यािे तोरि बाधंण्याच्या ऐप्रतहाप्रसक घटनेवरील या नाटकािे ियोर् 
बालमोहन मंडळी करीत असे. सद्वतगनी व द वगतगनी प्रवद्याथ्यांच्या प्रवरोधावर आधारलेले सं.् रवद्याथी 
(१९३१), फॅशनच्या आहारी रे्लेल्या तरुिीबरोबरि नव्या-ि न्यािा समन्वय साधिाऱ्या तरूिीिे 
िीवनप्रित्रि करिारे कॉलेज् क मारी (१९३५) आप्रि एका िप्रथतयश साप्रहत्त्यकाच्या, कलेच्या व 
प रोर्ामीपिाच्या नावावर िालिाऱ्या, ननद्य व ढोंर्ी व्यवहारािे प्रित्र रेखाटिारे नव्े राज्य (१९४३) 
यासंारख्या सामाप्रिक नाटकािंमािेि सैरंध्री (१९३५) हे पौराप्रिक व उत्तर पेशवाईतील शाहीर अनंतफंदी 
याचं्या िीवनावरील अनंतफंदी (१९५७) हे नाटक िप्रसद्ध आहे. त्याचं्या नाटकािें एकूि स्वरूप पारंपप्ररक 
आहे. 
 

श भदा सबनीस, अंिली वऱ्हाडपाडें 
 
गोखले, णवष्ट्िु णभकाजी : ॰ णवष्ट्िुबाबा ब्रह्मचारी : (ि. २० ि लै, १८२५, प्रशरवली, प्रि. ठािे – मृ. १७ 
फेब्र वारी, १८७१, म ंबई). वदेोक्त धमािे ििारक व प्रिस्तीमतािे खंडनकतदेव लेखक. अव्वल इंग्रिी 
आमदानीत िन्म. इंग्रि सरकारच्या कस्टम खात्यात नोकरी. वयाच्या प्रवसाव्या वर्षी ईर्श्रसाक्षात्कार व 
नंतर आत्मज्ञान िाप्तीसाठी मंत्रोपदेश. वदेोक्त धमाच्या िसारासाठी आमरि भ्रमंती. 
 

वदेोतत् धमशप्रकार् (१८५९) हा यािंा स िप्रसद्ध गं्रथ. यानंी प्रिस्ती धमाच्या ‘ि न्या’ व ‘नव्या’ 
करारािंा सूक्ष्म अभ्यास केला असल्याने प्रििन धमगििारकाचं्या ििारातील प्रवसंर्ती ते साधार दाखवीत. 
प्रिस्ती धमगशास्त्र हे परमेर्श्र ििीत नसून मन ष्ट्यििीत आहे व म्हिून ते अपूिग प्रविारािें आहे असे ते प्रसद्ध 
करीत. प्रिस्ती धमगमतािे खंडन करीत असतानाि ते ज्या मानवी धमािे मंडन करीत त्याला ते 
‘वदेिप्रतपाद्यधमग’, ‘वदेोक्तधमग’, ‘वैप्रदक धमग’ म्हित व त्यािे मूळ वदेगं्रथात आहे असे सारं्त. वदेोतत्
धमशप्रकार््या गं्रथात त्यानंी हे सारे प्रविार िोवीस िकरिातूंन नमूद केले आहेत. 
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वरील गं्रथाप्रशवाय भावाथश् ससधू (१८५६) हा यािंा ओवीबद्ध पंििकरिी गं्रथ िप्रसद्ध असून 
‘मन ष्ट्यिाती असे एक। हेि ज्ञान सम्यक’ ही त्यातली भपू्रमका आहे. राजनीती (१८५९) हा 
रािकारिप्रवर्षयक मते व्यक्त करिारा प्रनबधं (‘वदेोक्त धमगिकाश’च्या िथमावृत्तीत १५ व ेिकरि म्हिून 
समाप्रवष्ट) व स खदायक् राज्यप्रकरणी् रनबधं (१८६७) हा स्वतंत्र प त्स्तकारूपाने िप्रसद्ध झालेला प्रनबधं 
िप्रसद्ध आहे. हे दोन्ही प्रनबधं म ंबईच्या ‘मराठी संशोधन मडंळा’ने प्रवष्ट्ि ब वा ब्रह्मिारी यािें रािनीप्रतप्रवर्षयक 
प्रनबधं, (१९७५) या नावाने िप्रसद्ध केले. या दोन्ही प्रनबंधातील प्रविार अत्यंत प रोर्ामी व िापं्रतकारक 
आहेत. चत ुःश्लोकी् भागवत (१८६७), सहजथ्स्थतीचा् रनबधं (१८६८), गीतेवरील् सेत बधंनी् टीका 
(मृत्यूनंतर िकाप्रशत-१८९०) यासंारखी लहानमोठी प स्तकेही त्यानंी प्रलप्रहली. त्यानंी 
प्रिस्तीधमगििारकाशंी ठाक रद्वार (म ंबई) येथील सम द्रप्रकनाऱ्यावर स मारे वीस सभातूंन िाहीर वादप्रववाद 
केला होता. हा वादप्रववाद बोएन या पाऱ्द्याने ‘सम द्रप्रकनारीिा वादप्रववाद’ (१८७२) या शीर्षगकाखाली 
प स्तकरूपाने िप्रसद्ध केला. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
गोखले, शंकरशास्त्री रघुनाथशास्त्री : (ि. २२ मािग, १८५७, र्ावखडी, ता. रािापूर – मृ. २१ ऑक्टोबर, 
१९०४, कोल्हापूर). गं्रथकार, पत्रकार व नाटककार. शालेय प्रशक्षि पाि इयत्तापयंत. त्यानंतर वैद्यकािा 
अभ्यास. काही काळ वैद्यकीिा व्यवसाय. त्यानंतर ‘प्रवद्याप्रवलास’ हा कोल्हापूरातील पप्रहला टाइपािा 
कारखाना यानंी काढला (१८८५). प ढे रवद्यारवलास हे आरंभी माप्रसक व नंतर साप्ताप्रहक प्रद्वसाप्ताप्रहक 
स्वरूपािे प्रनयतकाप्रलकही काढले. तत्त्वप्रकार्क (१८९२) हे वदे, वदेारें् व उपारें् यातील मतं्र, ऋिा, 
मंत्रद्रष्टे व ऋिािंा थोडक्यात साराशं देिारे माप्रसक यानंी वर्षगभर िालप्रवले. हेमाद्री (वैद्यप्रवद्याप्रवर्षयक); 
वैद्यवगश्वाग्भट (१८९१), ससंगशजन्य्व्यारधक्अथवा्गमीचे्रवकार (१८९५), संगीत्रातोत्मसव (पौराप्रिक 
नाटक, १८९७), आयाच्या्चौदा्रवद्या (इप्रतहास, १९०४), प्रल्हादचररत्र ही यािंी प स्तकेही िप्रसद्ध आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
गोगटे, गिेश वामन : ॰ लीला : (ि. १८७४, र्ोळप, प्रिल्हा रत्नाप्रर्री – मृ. १९२९). स्वामी 
प्रववकेानंदाचं्या समग्र गं्रथािें भार्षातंरकार, िप्ररत्रकार व कथालेखक. प्रशक्षि प िे येथे. मपॅ्ररकनंतर काही 
काळ म ंबई येथे वैद्यकीय प्रशक्षि, नंतर ते सोडून घड्ाळ द रुस्ती व लेखन हा व्यवसाय. 
 

‘राष्ट्रमत’, ‘मनोरंिन’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन यािें लेखन िप्रसद्ध झाले आहे. वदेान्त प्रवर्षयाच्या 
आवडीम ळे यानंी स्वामी प्रववकेानंदाचं्या समग्र इंग्रिी गं्रथािें मराठीत भार्षातंर केले. या अन वादािे तेरा 
खंड िप्रसद्ध झाले आहेत. पप्रहला खंड १९१३ मध्ये िकाप्रशत झाला. प्रशकॅर्ो येथील िार्प्रतक 
धमगपप्ररर्षदेतील प्रववकेानंदाचं्या स िप्रसद्ध व्याख्यानापासून (११ सप्टेंबर, १८९६) तर त्याचं्या मृत्यूपयंतच्या 
(४ ि लै, १९०६) काळातील व्याख्याने, लेख, पते्र, उपदेश इत्यादी त्याचं्या साप्रहत्यािा समावशे या समग्र 
गं्रथात झाला आहे. हा अन वाद आशयप्रनष्ठ आहे आप्रि रसाळही. यातील काही भार् कमशयोग (१९६२), 
र्ातंजल्योगसूते्र (१९६२), राजयोग या नावानंी स्वतंत्र प स्तकरूपानेही िकाप्रशत झाला आहे. 
 

यानंी ‘लीला’ या टोपिनावाने ‘माप्रसक मनोरंिन’ मधून बऱ्याि लघ कथा व रहस्यकथा प्रलप्रहल्या. 
१९०० साली ‘बाब राव पंप्रडत’ हे नाव देऊन शरेलॉक होम्स ही व्यत्क्तरेखा मराठीत आिली. 



 अनुक्रमणिका 

भारतर्ौरवगं्रथमालेतून त्यािंी अनेक प स्तके िप्रसद्ध झाली. कौंट्टॉलस्टॉय्चररत्र् खंड् १-५, केसरची्
प्रभावळ, रप्रन्स् रबस्माकश , ज्ञानदीर््इत्यादी प स्तके या संदभात उल्लखेनीय आहेत. स्वामी प्रववकेानंदाचं्या 
प्रविारािंा महाराष्ट्राला पप्ररिय करून देण्याच्या बाबतीत यािंा महत्त्वािा वाटा आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
गोडबोले, कृष्ट्िाजी पाडुंरंग : (ि. १ सप्टेंबर, १८३१, वाई – मृ. २२ नोव्हेंबर, १८८६, प िे). व्याकरिकार, 
र्प्रित आप्रि ज्योप्रतःशास्त्र या प्रवर्षयािें लेखक. मराठी, संस्कृत व इंग्रिी प्रशक्षि प ण्याच्या प्रवश्रामबार् 
पाठशाळेत. वप्रडलाचं्या साप्रन्नध्यात र्प्रित प्रवर्षयािी आवड व अध्ययन. प्रवप्रवध प्रशक्षिसंस्थातं अध्यापक. 
नसधी व फाशी भार्षािें िािकार. 
 

यािंी ग्रहलाघव (१८५६, १८७३), ज्योरतुःर्ास्त्र (१८६२), मराठी्भाषेचे्नवीन्व्याकरण (१९६७), 
य थ्तलडची्र्रहली्चार्र् स्तके (१८७४), बालसंगोर्न (१८८०), ससधी्भाषेतील्अकंगरणत्ससधी्भाषेचे्
रनरुर्ण, अशी काही छोटेखानी प स्तके प्रलप्रहली. यापंैकी ग्रहलाघव हे र्िेश दैवज्ञाच्या संस्कृत 
करिगं्रथािे भार्षातंर असून ते वामन कृष्ट्ि िोशी (र्दे्र) याचं्या सहकायाने तयार केले. ज्योरतुःर्ास्त्र हे 
िेंबसगच्या इंग्रिी प स्तकाच्या आधारे प्रलप्रहले आहे. मराठी्भाषेचे्नवीन्व्याकरण हे त्यािें सवात महत्त्वािे 
प स्तक ‘दप्रक्षिा िैझ कप्रमटींच्या िाहीर सूिनेवरून (१८६३) त्यानंी प्रलप्रहले. याच्या तीन आवृत्त्या (१८६७, 
१८७४, १८९५) िप्रसद्ध झाल्या. मराठी र्द्यात व प्रवशरे्षतः पद्यात येिाऱ्या संस्कृत आप्रि अन्य साप्रधत 
शब्दािें प्रवविेन बऱ्याि िमािात केले आहे. ित्येक नवीन आवृत्तीत त्यानंी माप्रहतीिी अप्रधकाप्रधक भर 
घातलेली प्रदसते. ऐप्रतहाप्रसक दृष्टी, स्वतंत्र प्रविारसरिी, अनेक भार्षािंा त लनात्मक प्रविार, संस्कृत व 
िाकृत भार्षाचं्या संदभात मराठी ित्ययािंी उपपत्ती शोधण्यािा ियत्न, वाक्यप्रविार व व्य त्पप्रत्तप्रविार 
इत्यादींम ळे र्ोडबोले यािंा हा व्याकरि गं्रथ महत्त्वािा ठरला आहे. वदेािें िािीनत्व दशगप्रविारा इंग्रिी 
लेख प्रथयॉसॉप्रफस्ट माप्रसकात (१८८२) िप्रसद्ध झाला असून ज्योप्रतर्गप्रिताच्या आधारे वदेकाल शकपूवग ३० 
हिार वर्षदेव ि ना आहे असे त्यात म्हटले आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
गोडबोले, कृष्ट्िाजी बल्लाळ : (ि. १८४९ – मृ. ७ नोव्हेंबर, १९३८, म ंबई). िप्ररत्रकार व अन वादक. 
िाथप्रमक, माध्यप्रमक प्रशक्षि रत्नाप्रर्री येथे. मपॅ्ररक (१८६७) वप्रडलाचं्या आकत्स्मक मृत्यूम ळे कॉलेि 
सोडून क रंुदवाड संस्थानात (धाकटी पानी) नोकरी. 
 

यािंी अनाथ् र्ाडं रंग (१८८८, १९१३), सहद स्थानातील् राजेरजवाड्याचंा् इरतहास (१८९२), 
रॉरबनह डचे्चररत्र (१९०३), माउंट्स्ट अटश्एथ्ल्फन्स्टनचे्चररत्र (पूवाधग १९११; उत्तराधग १९१२), ड्य प्लीचे्
चररत्र (१९१५) ही प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

अनाथ्र्ाडं रंग हे प स्तक म्हििे प्रवल्यम ब्राऊन हॉक्ले (१७९२–१८६०) याने प्रलप्रहलेल्या ‘पाडं रंर् 
हरी’ (१८२६) या इंग्रिी कादंबरीिा अन वाद होय. या कादंबरीत द सऱ्या बािीराव पेशव्याचं्या 
कारप्रकदीच्या शवेटच्या प्रदवसािें विगन आहे. राज्यातील सवगत्र मािलेल्या र्ोंधळाच्या व अनार्ोंदीच्या 
अवस्थेिे वास्तव शब्दप्रित्र या कादंबरीत पहावयास प्रमळते. भार्षातंर स बोध, सरळ व स्वाभाप्रवक असून 
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प्रतला दप्रक्षिा िाईि कप्रमटीिे ३०० रुपयािें बक्षीस प्रमळाले होते. एत्ल्फन्स्टन व ड् प्ले या अन िमे इंग्रि व 
फ्रें ि म त्सद्यािंी िप्ररते्र र्ोडबोल्यानंी प्रलप्रहली आहेत. एत्ल्फन्स्टनिे िप्ररत्र बरेि प्रवस्तृत म्हििे ६६० पृष्ठािें 
आहे. रोिप्रनशा, अस्सल कार्दपते्र व अप्रधकृत गं्रथ यािंा काळिीपूवगक अभ्यास करून ते प्रलप्रहले रे्लेले 
आहेत. एत्ल्फन्स्टन हा महाराष्ट्रािा प्रहतकता होता, या भत्क्तभावनेने प्रलप्रहलेल्या या िप्ररत्रािी शलैी 
अत्यंत आकर्षगक आहे. नहद स्थानास फ्रान्सने आपल्या अमलाखाली आिावा असे प्रविार माडंिारा ड् प्ली 
(१६९१–१७६४) हा पप्रहला य रोप्रपयन म त्सदी. यािे र्ोडबोल्यानंी प्रलप्रहलेले िप्ररत्र हे वृत्तान्तविा असले 
तरी बोधिद आहे. सहद स्थानातील्एतदे्दर्ीय् रवद्यमान्राज्ये, संस्थाने्व्जहारगरी्याचंा्इरतहास, रू्वाधश 
(१८९२) हा त्यािंा गं्रथ म्हििे कनगल मलेॅसनच्या ‘ॲन प्रहस्टॉप्ररकल स्केि ऑफ प्रद नेप्रटव्ह स्टेट्सस् ऑफ 
इंप्रडया’ या गं्रथािा अन वाद होय. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
संदभव : रघ वशं काव्यावर िाकृत पद्यात्मक टीका, १९२५. म ंबई इलाख्यािे िप्रसद्ध र्व्हनगर मा. मौंट स्ट अटग 

एत्ल्फन्स्टनसाहेब यािें िप्ररत्र – पूवाधग १९११, उत्तराधग १९१२. 
Col. Meadows Taylor कृत Pandurang Hari च्या आधारे क रंुदवाड, भाऊनाना १८८८, २ री 
आवृत्ती, र्ोवधगन, प िे, द र्ममळ. 

 
गोडबोले, परशुराम बल्लाळ : (ि. १७९९, वाई – मृ. ३ सप्टेंबर, १८७४, प िे). कवी, काव्यसंकलक व 
संस्कृत नाटकािें भार्षातंरकार. वाई येथे अध्ययन. म ंबईच्या नेप्रटव्ह एज्य केशन सोसायटीत सहाय्यक 
म्हिून काम. काही काल प ण्याच्या कलेक्टर किेरीत व नंतर प िे पाठशाळेच्या छापखान्यात स पनरटेंडेंट. 
१८४७ पासून मराठी रान्सलेटर व रेफरी असलेल्या मेिर कँडीकडे साहाय्यक पंप्रडत म्हिून प्रनय क्ती. 
 

परश राम तात्या म ंबईस असताना नेप्रटव्ह एज्य केशन सोसायटीतफदेव  ‘महाराष्ट्र भारे्षिा कोश’ तयार 
करण्यासाठी नेमलेल्या प्रवद्ववान मंडळीत त्यािंी प्रनवड झाली होती. मोल्सवथगिा मराठी-इंग्रिी कोश व 
डॉ. स्टीव्हनसनिे मराठी व्याकरि तयार करण्यात तात्यानंी मदत केली. मे. कँडीिे मदतनीस पपं्रडत 
म्हिून काम करताना मराठी प स्तकाचं्या तपासिीिे व प्रशक्षि खात्यािा वार्मर्षक अहवाल प्रलप्रहण्यात मदत 
करण्यािे काम ते करीत. मेिर कँडीच्या मते त्या काळातील अनेक प्रवद्ववानातं तात्या हे भार्षातंर करण्यात 
अप्रधक क शल होते. 
 

तात्यानंी प ढील सहा संस्कृत नाटकािंी मराठीत भार्षातंरे केली :– (१) वणेीसंहार (१८५७); (२) 
उत्तर्रामचररत्र (१८५९), (३) र्ाक ं तल (१८६१), (४) मृच््करटक (१८६२), (५) नागानंद (१८६५) व 
(६) र्ावशती-र्ररणय. मराठीिी ि नी परंपरा व िकृती लक्षात घेऊन त्यानंी ही भार्षातंरे केली; व संस्कृत 
भारे्षिी िौढी, शब्दसौंदयग आप्रि अथगर्ौरव हे त्यानंी मराठीत आिले. भार्षातंर करताना र्द्याच्या प्रठकािी 
र्द्य व पद्याच्या प्रठकािी पदे्य यािंी योिना केली. मात्र ही पदे्य करताना मराठी िकृतीला धरून ओवी, 
अभरं्, साकी, नदडी, लाविी, कटाव अशा लोकपप्ररप्रित मराठी छंदांिा व रे्य पदािंा त्यानंी वापर केला. 
ते िारं्ले कवीही होते व तत्कालीन मराठी िप्रमक प स्तकातंील नव्या कप्रवता बह तेक त्याचं्याि होत्या. 
मराठ्ाचं्या्इरतहासावर्लहान्म लाकंररता्सोर्ी्करवता (१८६४), बालबोधामतृ (१८७४), गंगामहात्म्य 
हे पद्यगं्रथ त्यानंी रिले असून वृत्तदर्शण (१८६०) हे छंदप्रवर्षयक छोटे प स्तक व केकादर्श (१८६७) ही 
मोरोपंताचं्या श्लोक केकावलीवरील तात्यािंी र्द्यटीका महत्त्वपूिग आहे. ते िािीन मराठी कप्रवतेिे व्यासरं्ी 
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होते व ‘सवगसंग्रह’ कार माधव िंद्रोबा ड कले याचं्या ि न्या मराठी काव्यसपंादनाच्या कायात तात्यांिे त्यानंा 
फार मोठे साय लाभले होते. प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकर व इप्रतहासािायग रािवाडे यानंीही तात्यािें हे ऋि 
मान्य केले आहे. 
 

तात्यािें सवात महत्त्वािे कायग म्हििे ‘महाराष्ट्र भारे्षतील कप्रवतािें विेे’ त्यानंी नवनीत (१८५४) 
या नावाने सकंप्रलत करून मराठी रप्रसकानंा सादर केले हे होय. म क ं दराि, ज्ञानेर्श्रादी संतापंासून तर 
देवनाथ-राम िोशीपयंतच्या कवींिी काव्ये, तसेि नहद स्थानी भारे्षतील काही पदे व दोहरे, संस्कृतमधील 
काही काव्ये, आरत्या इत्यादींिा समावशे या नवनीतात असून काही कवींिी त्रोटक िप्ररते्रही त्याला 
िोडली आहेत. इंग्रिी आमदानीतील नवप्रशप्रक्षतािंी वाङ्मयीन अप्रभरुिी वाढप्रवण्यािे कायग या गं्रथाने 
केले. तात्याचं्या हयातीति याच्या आठ आवृत्त्या प्रनघाल्या होत्या. यािी शवेटिी शतसावंत्सप्ररक १८ वी 
आवृत्ती १९५७ साली िप्रसद्ध झाली. नवनीत, भार् २ रा (१८६३) हा गं्रथही त्यानंी तयार केला होता. 
 

कृ. प्रभ. क लकिी, व. कृ. वऱ्हाडपाडें 
 
संदभव : व. प्रद. क लकिी, ‘परश रामतात्या र्ोडबोले,’ ‘नवनीतकार,’ ‘अवािीन मराठी सारस्वतकार.’ 
 
गोडबोले, रघुनाथ भास्कर : (ि. १८२०, वाई – मृ. ि लै १८८७). कोशकार. िािीन मराठी कप्रवतेिे 
अभ्यासक व संपादक. प िे येथे इंग्रिी भारे्षिे प्रशक्षि. काही वर्षदेव लष्ट्करात कारक नी. नंतर शाळाखात्यात 
प्रशक्षक. 
 

यानंी हंसकोर् (१८६३), मराठी् भाषेचा् नवीन्कोर् (१८७०), भारतवषीय् प्राचीन् ऐरतहारसक्
कोर् (१८७६), श्री् ज्ञानेश्वरी् र्ररभाषा (१८७७) व भरतखंडाचा्अवाचीन्कोर् (१८८१) हे पाि कोश 
तयार केले असून रववकेससधू (१८७५) व ज्ञानदेवगाथा या काव्यगं्रथािें संपादनही यानंी केले आहे. 
 

‘हंसकोशा’त मराठी कप्रवतातंील कठीि व प्रनवडक अशा द बोध शब्दािंा स बोध अथग प्रदलेला आहे. 
याच्या पप्रहल्या भार्ात कवीिे विगन, कप्रवतामंधील विेे, कप्रवतामंधील ित्यय, अव्यये, र् िप्रवशरे्षिे व 
प्रियाप्रवशरे्षिे, प्रियापदे व शब्दािें रूपातंर प्रनयम प्रदले असून द सऱ्या भार्ात शब्दाथग कोश आहे. एकूि 
शब्दसंख्या सात हिारावंर आहे. ‘मराठी भारे्षिा नवीन कोश’ हा त्यानंी म ंबई सरकारच्या प्रवद्याखात्याच्या 
ह कूमावंरून रिलेला स टस टीत असा कोश आहे. ‘भारतवर्षीय िािीन ऐप्रतहाप्रसक कोशा’त भरतवर्षात पूवी 
होऊन रे्लेल्या िख्यात स्त्री-प रुर्षादी व्यक्ती, तसेि नद्या पवगतादी स्थाने, रािधान्या इत्यादींिी 
विगिमान सार माप्रहती आढळते. प्रठकप्रठकािी प रािािें, स्थलाचं्या आकड्ासप्रहत आधार प्रदलेले आहेत. 
मराठी भारे्षतील अशा रीतीिा हा पप्रहलाि कोश होय. पौराप्रिक व्यत्क्तप्रिते्र, स्थळे व घटना या बाबतीत 
हा कोश प्रवर्श्सनीय आहे. ‘भरतखंडािा अवािीन कोश’ यात य प्रधप्रष्ठर शकाच्या आरंभापासून आिपावतेो 
भारतात होऊन रे्लेल्या नामापं्रकत प रुर्षािंी िप्ररते्र, प्रवर्श्सनीय पद्धतीने व शकप्रमतीवार प्रदली आहेत. 
‘श्रीज्ञानेर्श्री पप्ररभार्षा’ हा गं्रथ राविी श्रीधर र्ोंधळेकर यानंी १८७७ साली िप्रसद्ध केलेल्या ‘ज्ञानेर्श्री’ 
सोबत देण्यासाठी तयार करण्यात आला. ज्ञानेर्श्रीतील कठीि शब्दािंा अथग समिण्यास व त्यातील 
काव्यसौंदयािे आकलन करण्यास िस्त त कोश अत्यंत उपय क्त असल्यािा अप्रभिाय प्रवष्ट्ि शास्त्री 
प्रिपळूिकरानंी प्रदलेला आहे. 
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र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
गोडबोले, रावजी बल्लाळ : (अंदािे एकोप्रिसाव्या शतकािा ित थग पाद व प्रवसाव्या शतकािा िथम पाद). 
आद्य शकंरािायांच्या गं्रथािें अन वादक. औंध येथील हायस्कूलिे बराि काळ म ख्याध्यापक व प ण्याच्या 
ब्रह्मर्षी अण्िासाहेब पटवधगनािें प्रशष्ट्य. 
 

यानंी श्रीशकंरािायांच्या प्रबोधस धाकर व वदेान्तकेसरी या गं्रथािंा पद्यान वाद (अन िमे १९१६ व 
१९१७) केला आहे. हा अन वाद आयाबद्ध असून शक्य प्रततका मूलान सारी आहे. लो. प्रटळकाचं्या 
काळातील ‘स्वराज्याच्या मोप्रहमा’ंस उदे्दशून प्रलप्रहलेले नवरभक्ष गीत (१९१७) हे स्वतंत्र िबोधनपर काव्यही 
िप्रसद्ध आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, अंिली क लकिी 
 
गोडबोले, रावजीशास्त्री सदाणशवशास्त्री : (ि. १८३४, वाई – मृ. ८ सप्टेंबर, १८९१, प िे). भार्षातंरकार व 
व्याकरिकार. मूळिे वाईिे. व्यवसाय प्रभक्ष कीिा. िप्ररताथासाठी प ण्यास आर्मन. तेथे प्रवश्रामबार् 
वाड्ातील पाठशाळेत अध्ययन. काही काळ इंग्रिी अप्रधकाऱ्यासं मराठी प्रशकप्रवण्यािे काम. नंतर सरकारी 
शाळाखात्यात नोकरी. ‘दप्रक्षिा िाइझ कप्रमटी’िे प्रिटिीस म्हिनू पंिवीस वर्षदेव काम. त्यानंतर ‘मराठी 
रान्स्लेटर’ म्हिून नेमिूक. 
 

महाराष्र् देर्ाचा्सरंक्षप्त्इरतहास (१८७६) हे पाठ्यप स्तक व सहद स्थानातील्लोकाचंा्संरक्षप्त्
इरतहास (१८८५) व रॉरबन्सन्क्र सो्ह्ाचें्चररत्र (भार् १ ला, १८७१) ही अन िमे हंटर व दाप्रनयल दीफो 
याचं्या इंग्रिी प स्तकािंी भार्षातंरे िप्रसद्ध असून, मराठी्भाषेचे्मध्यम् व्याकरण (१८९७) हे यािें स्वतंत्र 
प स्तक आहे. नारायिशास्त्री साठे व नारायि धोंडदेव िोशी या दोघाचं्या मदतीने राविीशास्त्र्यानंी हे 
प स्तक प्रलप्रहले. ‘मराठी रान्स्लेटर’च्या पदावरून शालोपयोर्ी मराठी प स्तके स्वतः प्रलप्रहिे व प्रलहवनू 
घेिे, ती छापप्रविे इत्यादी कामेही यानंी केली. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, अंिली क लकिी 
 
गोडसे (वरसईकर), णवष्ट्िु बाळकृष्ट्ि : ॰ गोडसे भटजी : (ि. १८२७, वरसई, ता. पेि, प्रि. क लाबा –
मृ.१९०१). िवासवृत्त - लेखक. याप्रज्ञकी िाििारे प्रभक्ष क. द्रव्यािगनासाठी १८५७ च्या मािगमध्ये उत्तर 
नहद स्थानात यानंी ियाि केले. परंत  १८५७ च्या िापं्रतय द्धात काही काळ अडकून पडल्याने ते अडीि 
वर्षांनी िन्मर्ावी परतले. 
 

माझा्प्रवास्अथवा्१८५७्सालच्या्बंडाची्हकीकत (१९०७) हे यािें िवासविगन िप्रसद्ध आहे. 
र्ोडसे उत्तर नहद स्थानात िवासात असताना, अठराश ेसत्तावनच्या ध मििीिे स्वरूप त्यानंा िवळून पाहता 
आले. झाशी येथे रािी लक्ष्मीबाईच्या आश्रयालाही ते राप्रहले होते. यासंबधंीिे आपले अन भव त्यानंी १८८४ 
च्या स मारास प्रलहून काढले. इप्रतहासकार नि. प्रव. वैद्यानंा या प्रलखािाच्या वया उपलब्ध झाल्यावर, 
त्यानंी आवश्यक ते संपादकीय संस्कार व बदल करून हा िवासवृत्तान्त (१९०७ साली) िप्रसद्ध केला. 
यािी द सरी आवृत्ती (१९४८) िा. न. र. फाटकाचं्या िस्तावनेसह िप्रसद्ध झाली. म. म. दत्तो वामन 
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पोतदार यानंी र्ोडसे भटिींच्या मूळ हस्तप्रलप्रखतास तंतोतंत अन सरिारी िौथी आवृत्ती (१९६६) िप्रसद्ध 
केली. मराठीतील आद्य िवासविगन म्हिून हा वृत्तातं महत्त्वािा आहे. प्रशवाय १८५७ च्या य द्धािे एका 
एतदे्दप्रशयािे ित्यक्षान भवाच्या आधारे केलेले विगन म्हिनूही तो मोलािा आहे. तत्कालीन समाित्स्थतीिे 
वास्तव दशगनही या प स्तकातून िारं्ले घडते. या िवासविगनािी शलैीही लक्षिीय आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मीनल प्रनसळ 
 
गोरे, नीळकंठशास्त्री णशवरामशास्त्री (नेहणमया गोरे) गोऱ्हे : (ि. ८ फेब्र वारी, १८२५ – मृ. २९ ऑक्टोबर, 
१८९५). नहद धमािा त्यार् करून अतँ्नलकन ििगद्वारा प्रिस्ती धमात रे्लेला पप्रहला व्य त्पन्न महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मि. मूळ घरािे प्रित्तपावन. पेशवाईच्या अस्तानंतर व द सरे बािीराव पेशव ेब्रह्मावती त्स्थरावल्यानंतर, 
िी महाराष्ट्रीय क ट ंबे उत्तर भारतात िप्ररताथासाठी रे्ली त्यातंील एक क ट ंब प्रदनकरराव र्ोरे यािें. बादं 
संस्थानिे प्रदवाि म्हिून िाकरीस लार्ले. १८२६ मध्ये वयाच्या सत्तराव्या वर्षी त्यािें प्रनधन झाले. त्यानंा 
िार म लरे्. प्रशवराम हा थोरला. या प्रशवरामपंतािा नीळकंठ हा म लर्ा. िन्म ८ फेब्र वारी, १८२५ रोिी 
नीळकंठाच्या िन्माच्या वळेी क ट ंब काशी येथे स्थानातंप्ररत झाले होते. प्रशवरामशास्त्री यािंा वदे, उपप्रनर्षदे, 
प रािे इत्यादींिा व्यासंर् होता. व्यवसाय शास्त्री-प राप्रिकािंा. आन वपं्रशक प्रवद्वता िाप्त करून हाि 
वप्रडलोपार्मित व्यवसाय करून नीळकंठ र्ोरेंनी आय ष्ट्यािी वाटिाल िारंप्रभली. काशीच्या रस्त्यावर प्रिस्ती 
धमगििारक त्यानंा आढळले. त्यानंा नहद धमगसंबधंातील प्रवपरीत िप्रतपादनाने रार् येऊन नीलकंठ 
बनारसच्या प्रमशनमध्ये वाद घालण्यासाठी रे्ले (१८४६). प ढे प्रिस्ती धमाबद्दल आस्था प्रनमाि झाल्याने ते 
१८४८ मध्ये प्रिस्ती झाले. 
 

प्रिस्ती धमात िवशे केल्यानंतरिी पन्नास वर्षदेव व्यतीत करिारे नेहप्रमया र्ोरे यािें प ढील िप्ररत्रही 
रोमािंकारी आहे. त्यानंी दोन वळेा इंनलंडला भेट प्रदली. प्रिस्ती झालेला शीखािा पोरसवदा रािा 
द प्रलपनसर् यािंा ज्येष्ठ सोबती म्हिून ते िून १८५० मध्ये िथम इंनलंडला रे्ले. रािी त्व्हक्टोप्ररयाने 
नेहेप्रमयानंा भेटीस बोलाप्रवले. त्याििमािे ज्ञानप्रपपासू र्ोऱ्हे यानंी ऑक्सफडग प्रवद्यापीठात मकॅ्सम ल्लर या 
िमगन पपं्रडतािी भेट घेतली. ‘प्रिप्स फ्रॉम िमगन वकग शॉप’ या मकॅ्सम ल्लरच्या गं्रथात या भेटीिे विगन आहे. 
 

उत्तर आय ष्ट्यात १८७६ मध्ये नेहप्रमया यानंी प नः इंनलंडला भेट प्रदली. आता फादर र्ोऱ्हे म्हिून ते 
ख्याती पावले. १८७७ साली प्रिस्तीधमग ििारासाठी त्यािंी पिंहौद प्रमशनमध्ये प ण्याला नेमिूक झाली. 
गं्रथलेखन व प्रिस्तीधमग ििार हेि आता त्यािें िीवनकायग बनले. त्यावळेी इंनलंडात असलेल्या ‘पंप्रडता 
रमाबाई’ यािें पत्रद्वारा शकंा प्रनरसन करून त्यानंा प्रिस्तीधमग स्वीकारण्यास अन कूल करण्यात र्ोरे यािंा 
हात असल्यािे, पंप्रडता रमाबाईनंी आपल्या आत्मप्रनवदेनात म्हटलेले आहे. 
 

१८८६ पासून फादर र्ोऱ्हे देहू-आळंदी-पंढरपूर येथे धमगििाराथग िाऊ लार्ले. ‘त काराम’ हे नहद  
समािाच्या सवग श्रमिीवी थरात पसरलेले असल्याने, ते धमगिसाराच्या आड येिार हे ओळखून नेहप्रमया 
यानंी त कारामाचं्या अभरं्ािंा प्रवशरे्ष अभ्यास करून त कारामाचें् धमशरवषयक् ज्ञान (१८९२) हे प स्तक 
प्रलप्रहले. या प स्तकात त काराम हे पके्क वदेान्ती असल्यािे त्यानंी स्पष्ट केले. 
 

नेहप्रमया र्ोरे यानंी मराठी, इंग्रिी व नहदी भारे्षत प्रमळून एकूि स मारे िौदा प स्तके व वीस-बावीस 
प त्स्तका प्रलप्रहल्या. त्यािंी िम ख मराठी प स्तके अशी – (१) रिस्तीधमश्ईश्वरदत्त्आहे्यास्काही्प्रमाण्
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आहे् काय? (पृ. २००), १८८३, प िे. (२) रिस्ती् प्राथशनार् स्तकातील् बदलाची् मीमासंा (पृ. १६०), 
१८८३. (३) प्राथशनासमाजाचा्धमश्स्वब रद्धकथ्ल्र्त्असल्याने्मन ष्यांच्या्उर्योगी्र्डणार्नाही. (पृ. ११), 
१८८४. (४) बनेे् इस्त्रायलींना्उर्देर् (पृ. ३२), १८८४. (५) र्रवत्र्र् भवतशमानाच्या्असाध्य्असण्याची्
प्रमाणे्व् त्मयावरील्आके्षर्रनवारण, म ंबई (पृ. ९७), १८९७. (६) त कारामाचें्धमशरवषयी्ज्ञान, म ंबई (प.ृ 
१००), १८९२. (७) रिस्ती्धमाची्सत्मयता, म ंबई, १९११. 
 

नहदी प स्तकात नहद धमाच्या सहा दशगनावंर टीका असलेला र्षड्दशगन दपगि (पृ. ३५०) १८६०, हा 
त्यािंा गं्रथ महत्त्वािा मानला िातो. 
 

वयाच्या सत्तराव्या वर्षी २९ ऑक्टोबर, १८९५ या प्रदवशी म ंबईला उमरखाडीच्या प्रमशनमध्ये पहाटे 
नीळकंठशास्त्री (नेहप्रमया) र्ोऱ्हे प्रिस्तवासी झाले. 
 

प्रव. र्. काप्रनटकर, भास्करराव िाधव 
 
गोऱ्हे, चंद्रशेखर णशवराम : ॰ चंद्रशेखर : (ि. २९ िानेवरी, १८७१, नाप्रशक – मृ. १७ मािग, १९३७). 
अप्रभिात पपं्रडती वळिािे आध प्रनक कवी. प्रशक्षि नाप्रसक, बडोदे व प िे येथे. िवशेपरीक्षा अन त्तीिग. 
व्यवसाय–बडोदे संस्थानात नोकरी. संस्कृत, मराठी आप्रि इंग्रिीिा र्ाढ व्यासंर्. म ंबई उपनर्र साप्रहत्य 
संमेलनातील कप्रवसंमेलनािे अध्यक्ष (१९२९). बडोदा ससं्थानिे रािकवी (१९३२–३७). 
 

अवािीन कप्रवता (पूवाधग) (१९०३) (गं्रथिसारक मंडळी बंडोदातफदेव  िकाप्रशत) िे संपादन यानंी 
केले असून त्यात २५ कवींच्या रिना व िप्ररत्र समाप्रवष्ट आहे. कवी दत्त, द. कों. घाटे यािें साहाय्य लाभले 
होते. 
 

िंद्रशखेरािंी ‘कोप्रकळ’ ही र्ािलेली पप्रहली कप्रवता. ती प ण्याच्या ‘करमिूक’ साप्ताप्रहकात १८ 
मे, १८९५ मध्ये िथम िप्रसद्ध झाली. त्याचं्या कप्रवतािंा चंरद्रका (१९३२) हा संग्रह िप्रसद्ध असून याि 
संग्रहातील हा प्रनवडक पस्तीस व अन्य तीन अशा अडतीस कप्रवतािंा संग्रह क ं जकूजन (१९६३) या नावाने 
िप्रसद्ध झाला. 
 

िंद्रशखेरािें काव्यलेखन केशवस तापंासून रप्रवप्रकरि मडंळापयंतच्या तीन तपाहून अप्रधक अशा 
िदीघग कालखंडात झाले. पि त्याचं्या कप्रवतेिी एकंदर िकृती आध प्रनक कप्रवतेपेक्षा अप्रभिात पंप्रडती 
कप्रवतेशी अप्रधक प्रमळतीि ळती आहे. त्यािंी कप्रवता आत्मप्रनष्ठ असण्यापेक्षा ती अप्रधकतर िमािात 
वस्त प्रनष्ठ आहे. त्याचं्या काव्यािा आशय व अप्रवष्ट्कारपद्धती यात प्रवश द्ध अप्रभिातवादािे दशगन होते. ओि, 
माध यग व िसाद या र् िाचं्या दृष्टीने केलेली शब्दािंी अिकू प्रनवड, संस्कृतिि र व नादमध र अशी प्रनदोर्ष व 
स डौल वृत्तरिना, व्याकरिश द्ध भार्षा, यमक-अन िासािंा सहि प्रवलास, ही याचं्या कप्रवतेिी वैप्रशष्ट्टे्य. 
त्याचं्या काव्यािी बठैक नितनशील व प्रविारिधान आहे. या सवग वैप्रशष्ट्ट्यांिा उत्कर्षग त्याचं्या अपूिग परंत  
अपूवग अशा ‘र्ोदार्ौरव’ या दीघग काव्यातून झालेला प्रदसतो. 
 

िंद्रशखेरानंी अनेक इंग्रिी कप्रवतािंी भार्षातंरे व रूपातंरे केली. ‘काय हो िमत्कार’ हे ‘Suffolk 
Miracle’ नावाच्या एका करुि रसात्मक काव्यािे रमिीय रूपातंर असून ते मराठी काव्यसृष्टीत अिोड 
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मानले िाते. ‘नितोपतं उदास’ ही प्रमल्टनच्या अन िमे ‘L’ elegro आप्रि ‘I’-‘Panseroso’ या इंग्रिी 
कप्रवतािंी रूपातंरेही उत्कृष्ट आहेत. िंद्रशखेराचं्या अन वादकौशल्यािी नवाही या रूपातंरावंरून प्रमळते. 
प्रमल्टनच्या कप्रवतेतील पौराप्रिक दाखल्यानंा व प्रनददेवशानंा समातंर असलेले आपल्या प रािातील दाखले व 
प्रनददेवश हे या रूपातंप्ररत कप्रवतािें खास वैप्रशष्ट्ट्य आहे. ‘स्वदेशिीती’, ‘िैतन्यदूत’, ‘वनवासािी स खे’, 
‘धनर्र व तत्त्ववते्ता’, अशा प्रकतीतरी अन वाप्रदत पि स्वतंत्र वाटाव्यात अशा त्याचं्या कप्रवता आहेत. 
 

उघडं्ग रर्त (१९३३) व रकस्मतरू्रचा्जहागीरदार (१९३६) ही त्यािंी दोन स्वतंत्र खंडकाव्ये. 
उघडं्ग रर्त हे ग्रामीि िीवनावर आधाप्ररत व ग्रामीि सवंादािा वापर करण्यात आलेले खंडकाव्य असून, 
रकस्मतरू्रचा् जहागीरदार हे श्रीमंत सयािीराव र्ायकवाड याचं्या स विगमहोत्सवाप्रनप्रमत्त प्रलप्रहलेले 
िासपं्रर्क खंडकाव्य आहे. सोमनाथ नावािे आिखी एक खंडकाव्य त्यानंी प्रलहावयास घेतले, पि ते 
अपूिगि राप्रहले. िदं्रशखेरािंी रिना पल्लेदार आहे. वृत्तयोिना प्रनदोर्ष व आशयाला पोर्षक अशी आहे. 
‘उदे्दप्रशका’ (उदा. तारातरंर्, रंर्राव हर्षदेव, नितोपतं उदास), ‘प्रवलाप्रपका’ (उदा. दत्तप्रवयोर्), 
‘नाट्यकाव्य’ (उदा. काय हो िमत्कार) कथाकाव्य (उदा. प्रकस्मतपूरिा िहार्ीरदार, उघडं र् प्रपत) अशा 
प्रवप्रवध काव्यिकारातंील रिना त्यानंी केल्या आहेत. संस्कृत अप्रभिात काव्यपरंपरेत म रलेल्या 
िंद्रशखेरानंी उघडं् ग रर्त या कथाकाव्यात ग्रामीि बोलीिा वापर करावा यावरून त्यािंी समकालीन 
आध प्रनक काव्यिवाहाशी समरस होण्यािी वृत्ती प्रदसते. माधवराव पटवधगन, प्रव. द. घाटे आप्रि र्. त्र्य.ं 
माडखोलकर या रप्रवप्रकरि मंडळातील कवींशी िदं्रशखेरािें स्नेहािे सबंंध होते आप्रि या कवींना 
िंद्रशखेराचं्या कप्रवतेप्रवर्षयी आत्मीयता होती. 
 

म. ना. लोही, नीप्रलमा र् ंडी 
 
संदभग : (१) घाटे प्रव. द. ‘कप्रवराि िंद्रशखेर’, ‘काही म्हातारे व एक म्हातारी’, रप्रवप्रकरि मंडळ, म ंबई, पृ. 

१०४–११३ (२) पटवधगन मा. त्र्यं. ‘कै. रािकप्रव िदं्रशखेर’, ‘लोकप्रशक्षि’, एप्रिल १९३७, पृ. 
७४९–७५५. (३) ‘िंप्रद्रका’ या काव्यसंग्रहाला र्. त्र्यं. माडखोलकर यानंी प्रलप्रहलेली िस्तावना. 

 
॰ गोकवदपौत्र : पहा केतकर, श्रीधर व्यकंटेश 
 
॰ गोकवदशमा : पहा केलवाड, मीनप्पा व्यकंप्पा 
 
॰ गोकवदसुत : पहा कुलकिी, नारायि णवनायक 
 
॰ गोकवदसुत : पहा कचचाळकर, परशराम गोकवद 
 
॰ गोकवदाग्रज : पहा गडकरी, राम गिेश 
 
॰ गोस्वामी, पृथ्वीगीर हणरगीर : पहा पृथ्वीगीर हणरगीर 
 
गोळे, महादेव णशवराम : (ि. १८ फेब्र वारी, १८५९, मढदेव, प्रि. सातारा –मृ. ८ प्रडसेंबर, १९०६, नाप्रसक). 
धमगप्रवर्षयक गं्रथािें कतदेव. प्रशक्षि मराठी व इंग्रिी पािव्या इयते्तपयंतिे घरीि झाले. मपॅ्ररक (१८७७) 
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झाल्यानंतर डेक्कन कॉलेि, प िे या ससं्थेतून संस्कृत व तत्त्वज्ञान हे प्रवर्षय घेऊन बी.ए. कॉलेिमध्ये दप्रक्षिा 
फेलो म्हिनू प्रनय क्ती. कॉलेिमध्ये ‘पदाथगप्रवज्ञान’ हा प्रवर्षय प्रशकप्रवता यावा म्हिनू त्या प्रवर्षयात एम्.ए. 
(१८८४). ‘डेक्कन एज्य केशन सोसायटी’िे एक आिीव सभासद. सोसायटीच्या फनय गसन कॉलेिात 
‘पदाथगप्रवज्ञान’ प्रवर्षयािे िाध्यापक. िािायग र्ो. र्. आर्रकराचं्या मतृ्यनंूतर फनय गसन कॉलेििे िािायग. 
(१८८५–१९०२). 
 

प्रि. र्ोळे यानंी हवा (सोपपप्रत्तक व सियोर् प्रदलेली व्याख्याने, (१८९१), र्ाळेचा्अरभमान् व्
क ट ंबाचा्अरभमान्(आय ष्ट्यातील कतगव्याप्रवर्षयी प्रवद्याथ्यांना उपदेश, १८९४), मराठी्सातव्ेर् स्तक्अथवा्
र्ास्त्रीय्रवरवध्रवषयाचंा्संग्रह (१८९६), धयूबॉरनक्प्लेग्व्त्मयासंबधंी्लोकाचें्कतशव्य (१८९७) अशी काही 
व्यवहारोपयोर्ी प्रवर्षयावंर प स्तके प्रलप्रहली असली, तरी ब्रा्हण्आरण् त्मयाचंी् रवद्या (१८९५) व सहद धमश्
आरण् स धारणा (१८९८) या दोन गं्रथामं ळेि त्यानंा गं्रथकार म्हिून मान्यता प्रमळाली. समािाच्या 
उन्नतीप्रवर्षयीच्या तीव्र तळमळीतून या गं्रथािंी प्रनर्ममती झाली आहे. तत्कालीन पाढंरपेशा वर्ाच्या िवृत्तीिी 
प्रिप्रकत्सा करून एकूि समािाच्या भप्रवतव्यािी सडेतोड ििा िस्त त गं्रथातूंन आढळते. स्वकालीन 
आध प्रनक स धारिावादािे एकेरीपि स्पष्ट करिे आप्रि नहद धमातील काही परंपरािें ममग प्रवशद करिे, ही 
त्याचं्या गं्रथलेखनािी िम ख ियोिने. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, व. कृ. वऱ्हाडपाडें 
 
णग्रअसवन, (सर) जॉजव एब्रहॅम : (ि. ७ िानेवारी, १८५१ –मृ. ८ मािग, १९४१). प्रब्रप्रटश रािवटीतील 
सनदी अप्रधकारी, भारतीय भार्षािें अभ्यासक व भारतीय भार्षा सवदेवक्षि योिनेिे सूत्रधार. 
 

भारतात प्रबहार येथे सनदी अप्रधकारी म्हिनू १८८४ साली काम स रू केले. भारतातील अनेक 
िािीन व अवािीन भार्षािें व प्रलप्यािें त्यानंा ज्ञान होते. १९०१ च्या िनर्िनेत भारतातील भार्षािंी 
िाथप्रमक पाहिी केल्यानंतर ‘नलत्नवत्स्टक सव्हदेव ऑफ इपं्रडया’ (भारतीय भार्षा-सवदेवक्षि) हे खाते त्याचं्याकडे 
सोपप्रवण्यात आले व त्या सवदेवक्षिािे फप्रलत म्हिनू १९२८ पयंत त्यानंी केलेल्या भाप्रर्षक – अभ्यासािे अनेक 
खंड िकाप्रशत झाले. काही खंडाचं्या बाबतीत स्टेन कोनौ या डॅप्रनश भार्षा वैज्ञाप्रनकािे साय डॉ. प्रग्रअसगन 
यानंा झाले असले तरी त्या सवदेवक्षिािे म ख्य श्रये त्यानंाि द्याव ेलार्ते. त्याचं्या या कायाबद्दल त्यािंा अनेक 
प्रवद्वतसभाकंडून सन्मान करण्यात आला. 

 
अनेक िाकृत, अवािीन इंडो-आयगन भार्षातंील ि न्या गं्रथांिे संपादन; मपै्रथली, काप्रश्मरीसारख्या 

अनेक भार्षािंा व्याकरप्रिक अभ्यास व रबहार्र्ीझंट्लाईफ (१८८५) हे लोकिीवनावरील प स्तक ही डॉ. 
प्रग्रअसगन यािंी कामप्रर्री महत्त्वािी असली, तरी भारतीय भार्षा सवदेवक्षिाशी त्यािें नाव अप्रभन्नत्वाने िोडले 
आहे. एवया ा मोठ्या िमािावर पद्धतशीरपिाने केलेले हे िर्ातील एकमेव भार्षा सवदेवक्षि आहे. भारतातील 
भाप्रर्षक अभ्यासाला त्याम ळे योनय अशी नवी प्रदशा प्रमळाली. भारतातील िनसामान्याचं्या व उपेप्रक्षत 
िमातींच्या भार्षाचं्या अभ्यासाकडे त्याम ळे भारतातील भार्षाअभ्यासकािें िथमि लक्ष वधेले रे्ले. मराठी 
भारे्षच्या बोलींिे नम ने र्ोळा करून त्यािंा अभ्यास करिे आप्रि अप्रहरािी, कोकिी यािें मराठीशी नाते 
प्रनप्रित करण्यािा पद्धतशीर ियत्न करिे या कायाला स रुवात करण्यािा मान प्रग्रअसगन व स्टेन कोनौ 
यानंा द्यावा लार्तो. बोली-समूह नकवा भार्षा याप्रवर्षयीिी सवगसाधारि माप्रहती, भाप्रर्षक िनर्िना, 
नकाश,े बोलींिे नम ने, संप्रक्षप्त व्याकरि, प्रनवडक शब्दसंग्रह, स्थाप्रनक प्रलपींबद्दल माप्रहती आप्रि 
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संदभगसूिी एवढी सामग्री या खंडातूंन प्रमळते. मराठी भारे्षच्या अभ्यासकानंा प्रवशरे्ष उपय क्त असे त्यािें 
लेखन प ढीलिमािे 
 

‘On the Stress Accent in the Modern Indo-Aryan Varnaculars’, IRAS(1895); ‘Linguistic 
Survey of India’, Ⅱ volumes in 20 parts (Calcutta,1903¬-28; Vol. 7, with Sten Konow, Indo-
Aryan, Southern Group, Specimens of the Marathi Language, 1905); ‘Spontaneous 
Nasalization in the Indo-Aryan Languages’, JRAS (1922); ‘On the Modern Indo-Aryan 
Vernaculars’, Indian antiquary (1931-33, Suppl. in book form), Bombay, 1934. 
 

अशोक रा. केळकर, म. ना. लोही 
 
घरत, रामजी लक्ष्मि : (ि. २३ िून, १८५५ – मृ. १३ िानेवारी, १९४९). ‘प्रववके-िूडामप्रि’ (१९१४) या 
गं्रथािे भार्षातंरकार. श्रीमत् परमहंस श्रीिीवन्म क्तस्वामी (उरि, प्रि. क लाबा) यािें प्रशष्ट्य. 
आद्यशकंरािायांनी रिलेल्या ‘प्रववके-िूडामप्रि’ या ५८२ श्लोकाचं्या संस्कृत गं्रथात वदेान्तािे सार गं्रप्रथत 
करण्यात आले असून तो र् रु प्रशष्ट्यसंवादरुपाने प्रलप्रहलेला आहे. रामिी घरत यानंी या गं्रथािे भार्षातंर 
केले आहे. िथम संस्कृत श्लोक, नंतर पदच्छेद. ित्येक पदावर मराठी भार्षातंराच्या ि ळिीकरता 
अन्वयाकं देऊन त्याखाली सरळ मराठी अथग अशी यािंी रिना आहे. मूळ ससं्कृत गं्रथािे स्वरुप 
धमगप्रवर्षयक व ताप्रत्त्वक असूनही भार्षातंर स बोध व सहिर्म्य झाले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
घाटे, दत्तात्रय कोंडो : ॰ दत्त : (ि. २७ िून, १८७५, अहमदनर्र – मृ. १३ मािग, १८९९, बडोदे). कवी, 
िंद्रशखेरािें समकालीन व प्रमत्र. प्रव. द. घाटे यािें वडील. शालेय व प्रवद्यालयीन प्रशक्षि अहमदनर्र 
येथील प्रमशन हायस्कूलमध्ये. महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प्रवल्सन कॉलेि, म ंबई व प्रििन कॉलेि, इंदूर या 
प्रठकािी. कलकत्ता प्रवद्यापीठातून बी.ए. ही पदवी. प ण्यातील नूतन मराठी प्रवद्यालयात काही काळ प्रशक्षक 
म्हिून नोकरी (१८९२). 
 

कवी दत्त हे केशवस तानंी िवर्मतत केलेल्या आध प्रनक मराठी कप्रवतेिे एक िवक्ते होते. यािंी 
कप्रवता ‘काव्यरत्नावली’, ‘मनोरंिन’, ‘स प्रविार समार्म’, ‘बालबोध मेवा’, ‘करमिूक’ इत्यादी 
प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाली. याचं्या एकूि एक्कावन्न कप्रवता आि उपलब्ध आहेत. त्यापंैकी ४८ 
कप्रवतािंा दत्ताचंी्करवता हा संग्रह (१९२२) दत्तािें प त्र प्रव. द. घाटे यानंी िप्रसद्ध केला. नव्ेर्ान (१९६७) 
या डॉ. मा. र्ो. देशम ख संपाप्रदत संग्रहात मात्र त्याचं्या उपलब्ध सवग कप्रवता सकंप्रलत केल्या आहेत. 
त्याचं्या बह संख्य कप्रवतािंा रिनाकाल १८९७ व १८९८ हा आहे. 
 

दत्तानंी िेम, प्रनसर्ग, राष्ट्र इत्यादी प्रवर्षयावंर कप्रवता प्रलप्रहल्या आहेत. काही इंग्रिी कप्रवतांिाही 
त्यानंी अन वाद केला आहे. तथाप्रप या सवग कप्रवतातं त्यािंी करुि व वत्सल र्ीते अत्यंत हृदयस्पशी आहेत. 
‘प्रवर्श्ाप्रमत्रीच्या काठी’ ही त्यािंी अत्यंत स ंदर प्रनसर्गकप्रवता आप्रि मराठीतील पप्रहली सौंदयगलक्ष्मी ह रहूर 
(Romantic longing) व्यक्त करिारी कप्रवता म्हिून उल्लेखनीय आहे. त्याचं्या कप्रवतेिे स्वरूप िाम ख्याने 
र्ीप्रतकाव्यािे (Lyrical Poetry) आहे. दत्त हे स्वतःि र्ायन-वादनकलेत क शल असल्याने त्याचं्या 
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कप्रवतातं सहिपिे अंतर्गत संर्ीत अवतरले आहे. समकाप्रलनाचं्या त लनेने भावर्ीत कप्रवतेिे तरल सौंदयग 
दत्ताचं्या कप्रवतेतून अप्रधक िमािात िकट होते. 
 

ित्यक्ष कप्रवतालेखनाव्यप्रतप्ररक्त दत्तािें अन्य वाङ्मयीन कतृगत्व आहे, त्यािंा उल्लेख करिे 
आवश्यक आहे. कवी दत्तानंी अवािीन मराठी कप्रवतािंा एक िाप्रतप्रनप्रधक सगं्रह तयार करण्यािा संकल्प 
केला होता. पि दत्ताचं्या अपघाती प्रनधनाने को पूिग होऊ शकला नाही. तो त्यािें प्रमत्र कवी िदं्रशखेर यानंी 
प ढे पूिग केला (१९०३). त्यानंी ‘मेघदूता’स नाट्यरूप प्रदले होते असे कळते. प्रकलोस्कर नाटक 
मंडळीकप्ररता त्यानंी ‘उत्तररामिप्ररत’ मराठीत बसप्रवण्यास स रुवात केली होती. इंग्रिी व संस्कृत काव्य-
नाटकािंा त्यािंा अभ्यास होता. या अभ्यासािा िभाव त्याचं्या कप्रवतेवरही पडलेला प्रदसून येतो. उत्कट 
भावना, कमनीय कल्पना, समपगक शब्दयोिना व प्रनदोर्ष पद्यरिना यािंा स ंदर समन्वय त्याचं्या कप्रवतेत 
झालेला प्रदसतो. 
 

कृ. बा. मराठे, व. कृ. वऱ्हाडपाडें 
 
संदभव : (१) नहर्िेकर, र्ो. रा. ‘दत्तािंी कप्रवता’ (काव्यििा). (२) पेंढारकर, य. प्रद. ‘दत्तािंी कप्रवता’ 

(काव्यििा). (३) बेहेरे, ना. के. ‘दत्तािंी कप्रवता’, (‘मनोरंिन’, िून १९२२). (४) पटवधगन, मा. 
त्र्य;ं घाटे दत्तात्रय कोंडो ‘अवािीन मराठी वाङ्मय सेवक’, शके १८५३, िथम खंड. (५) पंप्रडत, 
भ. श्री. ‘कप्रव दत्त’, (सत्यकथा, सप्टेंबर १९५३). (६) पंप्रडत, भ. श्री. ‘मनोलेखप्रनक कवी दत्त’, 
‘आध प्रनक मराठी कप्रवता’, १९६८. (७) पंप्रडत, भ. श्री. ‘दत्त’, ‘आध प्रनक कप्रवतेिे ििेते’, भार् २, 
१९७१. (८) मराठे, कृ. बा. ‘कवी दत्त आप्रि त्यािंी कप्रवता’, (‘हेमंत’, ि लै १९६१). (९) 
देशपाडें, अ. ना. ‘आध प्रनक मराठी वाङ्मयािा इप्रतहास’, भार् पप्रहला, १९५४. (१०) देशम ख, 
मा. र्ो. ‘नव ेपान’, १९६७, या संग्रहािी िस्तावना. 

 
घारपुरे, पुरुषोत्तम गिेश : ॰ अण्िा घारपुरे : (ि. १८४३ – मृ. १९२०). संर्ीत-प्रवर्षयावरील गं्रथकार. 
मूळ र्ाव मळि (ता. र् हार्र, प्रि. रत्नाप्रर्री). तीन प्रपया ापूंवीपासून प िे येथे वास्तव्य. वडील व्य त्पन्न 
शास्त्री व उत्तम संर्ीतज्ञ. काही काळ म लकी खात्यात नोकरी. परंत  ती सोडून यानंी आमरि संर्ीतकायास 
वाहून घेतले. ते उत्तम बीनकार, सताप्ररये व मृदंर्-तबला वादक होते. 
 

घारप रे यानंी तालादर्श (१८९५) या गं्रथात संर्ीतशास्त्रातील तालािंी शास्त्रश द्ध माप्रहती देऊन, 
मृदंर् व तबला यािंी रिना व वादनप्रिया याप्रवर्षयी प्रवविेन केले आहे. स्वरर्ास्त्र (१८८०), सोमनाथकृत 
रागरवबोधाचंा्प्रथमरववके (१८८१), नारदी् रर्क्षा (१८८२), संगीत्दर्शण (१८८५) हे ि ने हस्तप्रलप्रखत 
संस्कृत गं्रथ संशोधून त्यानंी म प्रद्रत केले. ध्र र्दे्इत्मयादी्रचजाचंा्संग्रह (१८८४), सतारीचे्र् स्तक (पप्रहले, 
१८८६, द सरे–पप्रहला भार् १८८८, द सरा भार् १८८९) ही प स्तके व तानसेनकृत्सगंीतसार व रागमाला 
(१८८३) हे नहदी गं्रथही त्यानंी प्रलप्रहले. संगीत् मीमासंक हे सोळा पृष्ठािें माप्रसकही त्यानंी (िानेवारी 
१८८६ ते प्रडसेंबर १८९०) एक हाती िालप्रवले होते. 
 

डॉ. शरचं्चद्र प्रव. र्ोखले, मीनल प्रनसळ 
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घारपुरे, श्रीकृष्ट्ि सदाणशव : ॰ प्रज्ञानेिरयणत : (ि. १८६१ – मृ.          ). धमगप्रवर्षयक लेखन करिारे 
गं्रथकार. प्रशक्षि बी.ए. सरकारी प्रवद्याखात्यात प्रशक्षक. श्रीसनातन् मानवधमशरहस्य (१९१६) हा २८ 
अध्यायािंा ओवीबद्ध गं्रथ असून सनातनधमाची्मूलतत्त्व े(१९१८) हा र्द्यगं्रथ आहे. अप्रखल मानविातीच्या 
प्रहतासाठी धमगरहस्य कथन करण्यािा ियत्न या दोन्ही गं्रथातूंन केला आहे. जन्मातंर्रचरकत्मसा्व्र्ारीर्
अध्यात्मम (१९३२), ईर्ावास्योर्रनषद्रहस्य (ऋर्षीस अप्रभिेत अथग उद धृत करण्यािा ियत्न) (१९३५), 
सनातन्वैरदक्धमाचे्ऐरतहारसक्स्वरूर््अथात्मूळचा्कृतय गीन्खरा्धमश्व्र् ढे्मन ष्याचा्ऱ्हास्होऊन्
बनलेला्खोटा्धमश्ह्ाचें्सोर्र्रत्तक्रववचेन (१९३९), भ ते्व् रर्र्ाचे्च्आरण्त्मयाचें्अथ्स्तत्मव्व्नाथ्स्तत्मव 
(१९४०) हा त्यािंी अन्य काही उल्लखेनीय प स्तके. स्यतूसौरतक (१९११), हा टॉमस कालाईल याच्या 
‘साटार प्ररसाटगस्’ (१८३१) या इंग्रिीतील अध्यात्मासारखे र्हन प्रविार िकट करिाऱ्या गं्रथािे स बोध 
भार्षातंर त्यानंी केले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
घुले, (णवद्याभूषि) कृष्ट्िशास्त्री भाऊशास्त्री : (ि. १८७३ – मृ. १९५४). वदेोपप्रनर्षदादी संस्कृत गं्रथािें 
अभ्यासक; संशोधक व समीक्षक. संस्कृत व्याकरि, वदेान्त-मीमासंाप्रद दशगनशास्त्र, धमगशास्त्र इत्यादींिे 
पंप्रडत. महामहोपाध्याय. ‘वदेान्तकेसरी’ असा श्रीशकंरािायांकडून र्ौरव. 
 

मूळ घरािे दप्रक्षिेकडिे. नार्पूरच्या रघूिीरािे भोसले यानंी काशीवरून नार्पूरला 
कृष्ट्िशास्त्र्याचं्या पििोबानंा आिले. कृष्ट्िशास्त्र्यािें आध प्रनक प्रशक्षि नार्पूरच्या मॉप्ररस कॉलेिमध्ये 
झाले. र्रततोद्धार् मीमासंा हा ससं्कृत गं्रथ प्रवद्याथीदशतेि िप्रसद्ध झाला. ऋग्वदेाचे् मराठी् भाषातंर हे 
माप्रसक १९०४ मध्ये काढले. त्यातून ऋनवदेातील पप्रहल्या ९१ सूक्तािें मराठी भार्षातंर त्यानंी िप्रसद्ध केले. 
हौत्रध्वान्तरदवाकर् : (अत्ननहोमाबाबत ‘िो अज्ञानाधंकार मािला आहे त्यािा नाश करिारा सूयग’) हा 
त्यािंा गं्रथ आप्रहतात्नन बाबािी दीप्रक्षत याचं्या मराठी अन वादासह िप्रसद्ध झाला. नार्पूरहून प्रनघिाऱ्या 
‘वार्ीर्श्री’ माप्रसकाच्या सपंादक-मंडळात ते काही काळ होते व त्यािें बरेि अभ्यासपूिग लेख 
‘वार्ीर्श्री’तून िप्रसद्ध झाले आहेत. ‘र्ाथासप्तशतीिा काळ’, ‘नहदंूिी असर्ोत्र प्रववाहपद्धती’, महादेवािे 
‘मूळ रूप’ इत्यादी लेखािंा या संदभात उल्लेख करता येईल. भवाळकर-नेने संपाप्रदत ‘श्रीििधर प्रसद्धान्त 
सूते्र’ या गं्रथाच्या ‘वार्ीर्श्री’तून िप्रसद्ध झालेल्या घ लेशास्त्र्याचं्या परीक्षिलेखाद्वारे, घ लेशास्त्री व स िप्रसद्ध 
महान भाव प्रवद्वान श्री. बाळकृष्ट्िशास्त्री याचं्यातील ‘श्रीििधर हे ज्ञानेर्श्राचं्या आधीिे की नंतरिे’, या 
िश्नासंबधंीिा वादप्रववाद कृष्ट्िशास्त्र्याचं्या व्यासंर्शीलतेिा प्रनदशगक म्हिून उल्लेखनीय आहे, (पहा– 
‘वार्ीर्श्री’ वर्षग ३, अंक ३-४ व ‘वार्ीर्श्री’ फेब्र वारी, एप्रिल िून व ि लै १९३४) पृथ्वीर्ीर हप्ररर्ीर याचं्या 
‘र्ोसावी व त्यािंा संिदाय’ या गं्रथािी िस्तावना, त्याििमािे ‘वप्रसष्ठ व प्रवर्श्ाप्रमत्र’, ‘प्रदप्रत व अप्रदप्रत’, 
‘ऋनवदेातील सरस्वती नदी’ यासंारखे कृष्ट्िशास्त्र्यािें लेखही अभ्यासपूिग आहेत. त्यािें अनेक स्फ टलेख 
नार्पूरिे साप्ताप्रहक ‘धमगवीर’ व ‘प्रवहंर्म’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ यासंारख्या प्रनयतकाप्रलकातूंनही िप्रसद्ध 
झाले आहेत. त्याचं्या प्रनवडक अकरा लेखािंा संग्रह म.् म.् कृष्णर्ास्त्री् घ ले् लेखसंग्रह-वैरदक् खंड 
(१९४९) म. म. बाळशास्त्री हरदास यानंी संपाप्रदत व िकाप्रशत केला आहे. या लेखसंग्रहाच्या आरंभी 
‘कृष्ट्िशास्त्रींिे घरािे : व्यक्ती व वाङ्मय’ असा पप्ररियात्मक लेख बाळशास्त्र्यानंी प्रदला आहे. 
 

प्रव. म. बेडेकर, व. कृ. वऱ्हाडपाडें 
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संदभव : (१) हरदास, वीिा ‘महामहोपाध्याय साप्रहत्यािायग बाळशास्त्री हरदास यािें िप्ररत्र’, भार् १ ला, 
१९७२, पृ. १०६–१०९. (२) वऱ्हाडपाडें, वसंत, ‘वार्ीर्श्रीिा वीिाझंकार’, ‘य र्वािी’, ऑर्स्ट-
नोव्हेंबर १९८०, पृ. १५९–१६२. 

 
घोरपडे, नारायिराव गोकवदराव तथा बाबासाहेब : ॰ इचलकरंजीकर : (ि. २५ नोव्हेंबर, १८७०, करकंबे, 
प्रि. सोलापूर – मृ. २१ ऑक्टोबर, १९४३, प्रमरि). िवासविगनकार व अन वादक, मूळ नाव र्ोपाळ लक्ष्मि 
िोशी. इिलकरंिीकर सरदार घोरपडे यािेंकडे दत्तक रे्ले. इिलकरंिी िहाप्रर्रीिे अप्रधपती. 
महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि कोल्हापूर व म ंबई येथे. 
 

द्रव्याभावी व्यासंर्ी लेखकािे गं्रथ अिकाप्रशत राहू नयेत यासाठी त्यानंी कायम स्वरूपािा प्रनधी 
प्रनमाि करून, “इिलकरंिी गं्रथमाला” प्रनमाि केली. र्णे (भार्षातंर, १९१३), आयलंडातील् थोड्या्
सहकारी् रे्ढ्ाचें् तारंत्रक् रनरीक्षण (भार्षातंर, १९१३). सरचत्र् भारत– प्रवासवणशन (१९१२) यासंारखे 
काही गं्रथ यानंी प्रलप्रहले आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
॰ चंद्रशेखर : पहा गोऱ्हे, चंद्रशेखर णशवराम 
 
चंद्राते्रय, लक्ष्मि नारायिशास्त्री : (ि. १८५२ – मृ. १९२०). श क्ल यि वदेवदािे भार्षातंरकार. सटािे (प्रि. 
नाप्रशक) येथील रप्रहवासी. व्याकरिािायग वप्रडलािंवळ संस्कृतिे अध्ययन. शालेय प्रशक्षि मराठी सहावी 
(व्ह. फा.) त्यानंतर मामलेदार किेरीत नोकरी. 
 

यज्ञसंस्थेिा तपशीलवार प्रविार करिाऱ्या ‘यि वदेवदा’च्या श क्ल शाखेच्या वािसेनेय संप्रहतेिे ‘मंत्र, 
अन्वय, शब्दाथग, अथग, भावाथग, प्रवप्रनयोर्, व्याकरि िप्रतवादक टीपा’ अशा स्वरूपात पूिग भार्षातंर यानंी 
केले होते; त्यातले पप्रहले पाि अध्याय (एकूि अध्याय ४०) वदेर् ष्र् (१९२१) नावाने िप्रसद्ध आहेत. यानंी 
िारीधाम तीथगयात्रा केल्यानंतर त्या याते्रिे विगन करिारे संस्कृत काव्यही प्रलप्रहले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
॰ चकोर : पहा लाड, पुरुषोत्तम मंगेश 
 
चापेकर, श्रीकृष्ट्ि नीलकंठ : ॰ श्रीकृष्ट्ि : (ि. ३ ऑर्स्ट, १८७७, अंमळनेर – मृ. १७ प्रडसेंबर, १९४२). 
िप्रसद्ध नट नानासाहेब िापेकर यािें बंधू. कवी. प्रशक्षि प िे येथे. म ंबई प्रवद्यापीठािे मराठी प्रवर्षयातील 
पप्रहले एम्.ए. (१९०३), एल्एल्. बी. (१९१३). काही काळ म ंबई येथे प्रशक्षक. एप्रलिपूर येथे आठ वर्षदेव 
वप्रकली व १९२१ पासून प िे येथे मराठीिे िाध्यापक. ज्येष्ठ समीक्षक. यानंी श्रीकृष्ट्ि या टोपि नावाने 
काव्यलेखन केले. स वणशचंर्क (१९२८) व एकावली (१९३३) हे यािें कप्रवतासंग्रह िप्रसद्ध आहेत. एकावली 
या संग्रहातील सवग कप्रवता एकश्लोकी आहेत, हे त्यािें वैप्रशष्ट्ट्य. काव्यचचा (सपंादक : ना. म. प्रभडे, 
१९२५) या काव्यसमीक्षाप्रवर्षयक गं्रथात त्यािंा रसव्यवस्थेवरील एक महत्त्वािा लेख िप्रसद्ध झालेला आहे. 
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र्ोवधगनराम-कृत ‘सरस्वतीिदं्र’ या िप्रसद्ध र् िराती कादंबरीिा ग णस ंदरी (१९०३) हा िापेकरानंी केलेला 
अन वादही िप्रसद्ध आहे. आध प्रनक मराठी कप्रवतेिे ि न्या प्रपढीतील एक महत्त्वािे समीक्षक. 
 

रा. श्री. िोर्, रा. बा. बक्षी 
 
कचचाळकर, परशराम गोकवद : ॰ गोकवदसुत ॰ महाराष्ट्रीय (ि. १ प्रडसेंबर, १८६२, सावडदेव, प्रि. रत्नाप्रर्री 
– मृ. ८ िानेवारी, १९३४). आध्यात्त्मक गं्रथािें लेखक. प्रशक्षि प्रिपळूि येथे, मराठी सहावीपयंत. नर्र 
येथे म लकी खात्यात नोकरी. १९१६ साली प्रनवृत्त. प्रनवृत्तीनंतर वदेान्ताच्या अभ्यासास प्रवशरे्ष िालना. 
 

यािें र्रमाथश् रवचारमाला (१९१३), रहस्यरनरीक्षण (१९१७), आत्ममान संधान (१९२०) व 
आरधभौरतक्स धारणा्व्आध्याथ्त्ममक्धारणा (१९२६) हे गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. र्रमाथश्रवचारमालेतून त्यािें 
पारं्ारकराचं्या ‘म म क्षू’ पत्रातून िप्रसद्ध झालेले अध्यात्म, वदेान्त, भक्ती, वैरानय इत्यादी प्रवर्षयावंरील 
प्रविार एकप्रत्रत करण्यात आले आहेत. रहस्यरनरीक्षण हा लो. प्रटळकाचं्या ‘र्ीतारहस्या’ वरील टीका गं्रथ 
होय. हा गं्रथही ‘म म क्ष ’ मधूनि िप्रसद्ध झाला होता. 
 

र्. प्रव. कप्रवटकर, मीनल प्रनसळ 
 
कचतामणि पेठकर, पाडुंरंग व्यकंटेश : (ि. १८५१ – मृ. १८७९). कवी. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. यानंी डेप्य टी 
एज्य केशनल इन्स्पेक्टर म्हिून काम केले. यािें गंगावणशना हे एकमेव काव्य िप्रसद्ध आहे. दप्रक्षिा ििै 
कप्रमटीने हा काव्यप्रवर्षय िाहीर केला होता व त्या प्रनप्रमत्ताने गंगावणशना (१८७४) या काव्यािी रिना 
नितामप्रिपेठकरानंी केली. र्ंरे्च्या उर्मािे, प्रतच्या तीरावरील िािीन व अवािीन काळातील िप्रसद्ध 
िदेशािें, प्रतच्या काठावरील पप्रवत्र के्षते्र व ि नी, संपन्न शहरे यािें व प्रतच्या मार्ातील मनोहर सृप्रष्टसौंदयािे 
विगन या काव्यात आढळते. हे काव्य काही इंग्रिी कवींच्या व बऱ्याि अंशी संस्कृत कवींच्या धाटिीवर 
रिले आहे. र्ंरे्कडे पारलौप्रकक दृष्टीने न पाहता ऐप्रहक दृष्टीने पाहवे, प्रतच्या सबंंधातील पौराप्रिक कथा व 
दंतकथा यािें संदभग बािूला साराव,े संस्कृत शब्दािंा व अलंकारािंा अप्रतरेक टाळावा, एवढेि नव्हे तर 
यमकािें व छंदािें सहाय्यस द्धा आवश्यक मानू नये, ही नितामप्रिपेठकरािंी काव्यलेखनामार्ील भपू्रमका 
होती. मात्र वृत्तबद्धता, यमकयोिनेतील दक्षता, ििाराबाहेरील संस्कृत शब्दािंा वापर, समासबह लता 
इत्यादी संस्कृतातील पंप्रडती कप्रवतेिे वळि यानंाही पूिगपिे टाळता आलेले प्रदसत नाही. ओिस्वी भार्षा, 
िर्ल्भ प्रविार, शादूगलप्रविीप्रडतासारखे धीरर्ंभीर वृत्त व सृप्रष्टसौंदयािी ित्ययकारी विगने, याम ळे हे काव्य 
पप्ररिामकारक झाले आहे. दप्रक्षिा ििै कप्रमटीिे प्रिटिीस शकंर पाडं रंर् पंप्रडत व ‘प्रनबधंमाला’कार 
प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकर यानंीही गंगावणशना या काव्यािी िशसंा केली आहे. िस्त त काव्याला ‘दप्रक्षिा ििै 
कप्रमटी’िे बक्षीस प्रमळाले होते. प्रनसर्गप्रवर्षयक आध प्रनक दृष्टी व परंपरािाप्त धारिा यािें मनोज्ञ मीलन 
िस्त त काव्यात आढळते. 
 

कृ. व. प्रनक ं ब, व. कृ. वऱ्हाडपाडें 
 
॰ णचणकत्सक : पहा लाड, पुरुषोत्तम मंगेश 
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णचटिीस, गजानन यशवंत : (ि. १० सप्टेंबर, १९०० – मृ. २२ ऑर्स्ट, १९४९, म ंबई). कादंबरीकार, 
नाटककार व पत्रकार. उच्च प्रशक्षि सेंट झेप्रवअर कॉलेि, म ंबई व प्रसटी कॉलेि, कलकत्ता या प्रठकािी. 
ऑक्सफडग प्रवद्यापीठािी डॉक्टरेट. वयाच्या अठरा-एकोप्रिसाव्या वर्षी ब्राह्मो समािाच्या ‘स बोध पप्रत्रका’ या 
म खपत्राच्या इंग्रिी प्रवभार्ािे संपादक. ब्राह्मो समािािे ििारकायग–िपान–अमेप्ररकेत भ्रमि. काही काळ 
‘प्रित्रा’ या मराठी साप्ताप्रहकािे सपंादन. कॉमे्रड मानवेंद्रनाथ रॉय याचं्याशी आलेल्या संबधंाम ळे कामर्ार 
के्षत्रात व रािकारिात कायग. कालातंराने र्ाधंीवादाकडे आकृष्ट. क स म (१९४७), रवजू (१९४७), 
स्वामीजी, क ं दा, भाडंवलदार व रददी अशा सहा कादंबऱ्या यानंी प्रलप्रहल्या आहेत. एक िारं्ली कादंबरी 
म्हिून मढदेवकरानंी क स मिा उल्लेख केला असून रवजूमध्ये स्वतंत्र व आध प्रनक तरुिीच्या कतृगत्वशक्तीिे 
प्रित्रि आढळते. नवा्र्ाईक (१९५१) या नाटकातून त्यानंी स्वतःच्याि रािकीय िवासािे प्रित्र रेखाटले 
आहे. त्यातील अर्ोदर साम्यवादी असून नंतर र्ाधंीवादाकडे झ कलेला तत्त्वप्रनष्ठ संपादक म्हििे डॉ. 
प्रिटिीस हेि होत. माझ्या्आठवणी (१९५५) हा त्याचं्या आत्मिप्ररत्रात्मक आठविींिा संग्रहही उल्लखेनीय 
आहे. वैयत्क्तक िीवनापेक्षा सामाप्रिक िीवनातील घटनानंा अप्रधक िाधान्य त्यानंी या आठविीतून प्रदलेले 
प्रदसते. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मीनल प्रनसळ 
 
णचटिीस, मल्हार खंडेराव : (ि. १८६० – मृ. १९०८). 
 
कवी व गं्रथकार. प्रशक्षि, बी.ए. एल्एल्. बी. अमरावती येथे वकील. अतंराळातील्चमत्मकार (१८९६) व 
नवक स ममाला्:्स्फ ट्करवता (१९०७) ही यािंी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. पप्रहला गं्रथ ज्योप्रतर्मवद्याप्रवर्षयक 
असून सूयग, िंद्र, तारे इत्यादी मानवाला अतंप्ररक्षात रोि प्रदसिाऱ्या दृश्यािंी ज्योप्रतर्षशास्त्राधारे स बोध 
माप्रहती प्रदली आहे. माप्रहतीच्या स र्मतेसाठी काही आकृत्या व प्रिते्रही प्रदलेली आहेत. ‘नवक स ममाले’ 
प्रिटिीसािंी काही अन वाप्रदत (इगं्रिी-संस्कृतवरून) व काही स्वतंत्र स्फ ट काव्ये समाप्रवष्ट केली रे्लेली 
असून ती वृत्तबद्ध, नीप्रतपर व स्वदेशाप्रभमानाला पोर्षक अशी आहेत. ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ व 
‘काव्यरत्नावली’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन त्यािंी कप्रवता िथम िकाशात आली. 
 

उर्षा टाकळकर, अंिली वऱ्हाडपाडें 
 
णचतळे (भाजेकर), महादेव बाळकृष्ट्ि : (ि. १८४७ – मृ. १८९२). नाटककार. प ण्याच्या डेक्कन 
कॉलेिमधून बी.ए. नंतर काही काळ प्रशक्षकािा व्यवसाय. इंदूर येथे वप्रकली. इंदूर संस्थानात खािर्ी 
कारभारी व न्यायाधीश म्हिनू नोकरी. 
 

प िे म क्कामी ‘ज्ञानिक्ष’ू या वृत्तपत्रात लेखन करीत. इंदूर येथेही ‘वृत्तलहरी’ (स्थापन १८७५) या 
साप्ताप्रहकािे संपादन त्यानंी केले. यािें मनोरमा (१८७१) हे एकमेव नाटक िप्रसद्ध आहे. मराठी 
नाट्यपरंपरेतील एक महत्त्वािा टप्पा म्हिून हे नाटक महत्त्वािे आहे. प्रस्त्रया व त्यांिे हक्क, बालप्रववाह, 
प नर्मववाह प्रवधवािंी दयनीय पप्ररत्स्थती इत्यादी सामाप्रिक समस्यािें प रोर्ामी दृष्टीने प्रित्रि करिारे 
पप्रहले मराठी नाटक म्हिून ‘मनोरमा’ महत्त्वपूिग ठरते. सामाप्रिक समस्या प्रिप्रत्रत करिारे पप्रहले स्वतंत्र 
नाटक म्हिूनही त्याला एक ऐप्रतहाप्रसक महत्त्व आहे. साधी घरर् ती भार्षा व नाट्यान कूल िसंर् हे या 
नाटकािे उल्लखेनीय प्रवशरे्ष. 
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हप्ररिदं्र थोरात, मीनल प्रनसळ 
 
णचतळे, णवष्ट्िु सीताराम : (ि. १० मािग, १९००, बावधन, प्रिल्हा सातारा – मृ. २३ प्रडसेंबर, १९५३, म ंबई). 
इप्रतहासलेखक. प्रशक्षि, एम्.ए., बी.टी; टी.डी. (लंडन). मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि सातारा येथे. फनय गसन 
कॉले़िमधून बी. ए. इप्रतहासप्रवर्षयािे अध्यापक. 
 

रब्ररटर्ाचंा्इरतहास (१९३९), सहद स्थानचा्अरभनव्इरतहास (१९४२), नवभारताचा्सासं्कृरतक्
इरतहास (१९५१) ही यािंी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. ‘ऐप्रतहाप्रसक वशंावळी’ तयार करण्यासाठी प्ररयासतकार 
र्ो. स. सरदेसाई यानंा त्यानंी साय केले. रे्ठे-दप्तर-भाग–१ (१९४८) व रे्ठे-दप्तर-भाग–२ (१९५०) हे 
ऐप्रतहाप्रसक पत्रािें दोन सगं्रहही यानंी भारत इप्रतहास संशोधन मंडळाद्वारे सपंाप्रदत व िकाप्रशत केले. 
याचं्या काही स्फ ट लेखािंा संग्रह इरतहास-संचार (१९६३) या नावाने िप्रसद्ध आहे. इप्रतहास हा मानवी 
समाििीवनािा वाहता िवाह असल्याम ळे प्रवद्याथ्यांिे िाप्ररत्र्य घडप्रवण्यात त्यािा महत्त्वािा वाटा असतो, 
ही प्रितळ्यािंी इप्रतहासलेखनामार्ील भपू्रमका आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मीनल प्रनसळ 
 
णचतळे, शंकर दामोदर : (ि.            – मृ. १३ मे, १९५९). इप्रतहासलेखक व पत्रकार. प्रशक्षि, एम्.ए., 
बी.टी. दैप्रनक ‘सकाळ’िे सह-संपादक. िताप कॉलेि, अमळनेर व महाराष्ट्र प्रवद्यालय, प िे या ससं्थातं 
इप्रतहासािे अध्यापक. 
 

इरतहास्कसा् रर्कवावा (१९४१) हा अध्यापन कलेच्या दृप्रष्टकोनातून शास्त्रीय पद्धतीने प्रवविेन 
करिारा गं्रथ. आमचा्महाराष्र्देर् (१९४४), अवाचीन्भारतीयाचं्या्कथा (१९४५) या प स्तकातूंन त्यानंी 
कथात्मक पद्धतीने व रसाळ रीतीने इप्रतहासलेखन केले आहे. ‘नहद स्तानिा साधनरूप इप्रतहास’ हा 
िाध्यापक रा. प्रव. ओत रकराचं्या सहकायाने संपाप्रदत केलेला त्यािंा गं्रथही उल्लखेनीय आहे. सहदी्हीच्
आमची्राष्रभाषा (१९४७) या प स्तकातून त्यानंी नहदीिा प रस्कार केला आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मीनल प्रनसळ 
 
णचते्र, परशुराम णदनकर : (ि. १ मे, १८८१ – मृ. १४ फेब्र वारी, १९५०). संतसाप्रहत्य प्रवविेक. प्रशक्षि 
म ंबई येथे. एत्ल्फन्स्टन कॉलेिमधून बी.ए. त्यानंतर आयगन एज्य केशन सोसायटीच्या आयगन शाळेत प्रशक्षक. 
प्रववकेानंदािें साप्रहत्य व संतिप्ररते्र यािें सखोल अध्ययन. 
 

भथ्ततगीता (१९२८) हे भर्वद्र्ीतेतील भत्क्तयोर्पर श्लोकावंरील प्रवश्लेर्षिात्मक टीका करिारे 
सटीप प स्तक, ‘त काराम्महाराजाचंा्रदव्य्संदेर् (१९३०) हे त कारामाचं्या प्रनवडक अभरं्ातंील प्रविारािंा 
परामशग घेिारे प स्तक व श्री् रनवरृत्त–ज्ञानदेवाचंा् जयजयकार (१९५२) हा प्रनवतृ्ती व ज्ञानेर्श्र याचं्या 
िीवनकायािे मूल्यमापन करिारा व ज्ञानेर्श्राचं्या तत्त्वज्ञानािा आप्रि प्रशकवि कीिा सामाप्रिक अन्वयाथग 
स्पष्ट करिारा गं्रथ, ही प्रित्र्यािंी साप्रहत्यप्रनर्ममती. आर्ली्उर्नयन्संस्था (१९३१) या प स्तकातून त्यानंी 
उपनयन संस्थेिे मूळ स्वरूप शोधण्यािा ियत्न केला आहे. िािीन आयांिी व्यापक अथग असिारी उपनयन 
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संस्था, आता केवळ यज्ञोपवीत धारि करण्याप रतीि सीप्रमत झाली असल्याने प्रतिा त्यार् करिे श्रयेस्कर; 
असे मत त्यानंी या प स्तकात माडंले आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मा. पा.ं क लकिी 
 
णचपळूिकर, कृष्ट्िशास्त्री हरी : (ि. १८२४, प िे – मृ. २० मे,१८७८, प िे). अव्वल इंग्रिी रािवटीतील 
ित रस्त्र लेखक. भार्षातंरकार, व्याकरिकार व सपंादक. प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकरािें वडील. प्रशक्षि प िे 
येथे. वदेाध्ययन घरी व न्याय, अलंकार, धमग या शास्त्रािें प िे-पाठशाळेत अध्ययन. कृष्ट्िशास्त्र्याचं्या 
ब प्रद्धमते्तम ळे ‘बृहस्पती’ ही पदवी त्यानंा प्रवद्याथीदशतेि त्याचं्या र् रुिनानंी बहाल केली होती. प ढे इंग्रिी 
पाठशाळेत इंग्रिी भारे्षत व अथगशास्त्रादी प्रवर्षयातं िाप्रवण्य. १८५२ साली ‘रान्सलेशन एत्क्झप्रबशनर’ म्हिनू 
इंग्रि सरकारकडून नेमिूक. पूना कॉलेिमध्ये (स्थापना १९५१) मराठीिे अप्रसस्टंट िोफेसर. ‘दप्रक्षिा ििै 
कप्रमटी’िे सेिेटरी, पूना रनेनर् कॉलेििे पप्रहले िािायग (१८६५), ‘प्ररपोटगर ऑन प्रद नेप्रटव्ह िेस’ या 
पदावर दहा वर्षदेव काम (१८६८–७८). 
 

मराठी वाङ्मयप्रनर्ममतीच्या िारंभकाळातील एक शलैीकार व ित रस्त्र लेखक म्हिून कृष्ट्िशास्त्री 
ख्यातनाम आहेत. प्रिस्ती प्रमशनऱ्याचं्या वाढत्या धमगिसाराला आळा घालण्यासाठी प ण्यातील नहदू 
धमाप्रभमान्यानंी ‘प्रविारलहरी’ (स्थापना –ि लै १८५२) हे पाप्रक्षक पत्र काढले. कृष्ट्िशास्त्री हे त्यािे 
संपादक होते. ‘प्रविारलहरी’ तील िखर टीकेम ळे प्रिस्ती प्रमशनऱ्यािंा व पयायाने सरकारिा 
कृष्ट्िशास्त्र्यावंर रोर्ष झाला व त्यानंा काही प्रदवसासंाठी कामावरून दूर करण्यात आले होते. रेननर् 
कॉलेििे िािायग असताना १८६५ पासून ते ‘मराठी शालापत्रका’िे संपादन करीत. या संपादन कामात 
त्यानंा प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकर यािेंही साय प्रमळत असे. या ‘शालापत्रका’तूनि त्यािें मराठी 
व्याकरिावरील पंिवीस प्रनबंध िप्रसद्ध झाले. हेि प्रनबधं प ढे मराठी् व्याकरणावरील् रनबधं (१८९३) या 
नावाने प स्तकरूपात िप्रसद्ध झाले. रनेनर् कॉलेिात दादोबा पाडं रंर् यािंा मराठी भारे्षच्या व्याकरिावरील 
गं्रथ प्रशकवीत असताना, कृष्ट्िशास्त्र्यानंा त्यात ज्या उप्रिवा आढळल्या त्या दूर करण्यासाठी त्यानंी हे प्रनबधं 
प्रलप्रहले होते. ‘अरबी्भाषेतील्स रस्व्चमत्मकाररक्गोष्टी, भार् १ ते ५ (१८६१–६५) हे त्यािें ‘अरेप्रबयन 
नाईट्सस्’िे भार्षातंर महाराष्ट्रीय िनतेला कथात्मक वाङ्मयािी र्ोडी लाविारे व स बोध, श द्ध, सरस आप्रि 
िटकदार भार्षापद्धतीिा अिप्रतम आदशग प्रनमाि करिारे म्हिून अत्यंत महत्त्वािे मानले िाते. रासेलस 
(१८७३) हे डॉ. िॉन्सनच्या इंग्रिी प स्तकािे भार्षातंरही असेि उत्कृष्ट झाले आहे. वरील प स्तकाखेंरीि 
साके्ररतसाचा्इरतहास (रोप्रलनच्या गं्रथावरून, १८५२), अथशर्ास्त्र्र्ररभाषा (िॉन स्ट अटग प्रमल-कृत इंग्रिी 
प स्तकावरून, १८५५), संस्कृत् भाषेचे् लहान् व्याकरण (१८५९), अनेकरवद्या् मलूतत्त्व् संग्रह (इंग्रिी 
गं्रथाचं्या आधारे, प्रनरप्रनराळ्या प्रवर्षयावंरील शास्त्रीय माप्रहती देिारे प स्तक, १८६१), हे र्द्यगं्रथ िप्रसद्ध 
आहेत. ‘महाकवी काप्रलदासाच्या मेघदूता’िे कृष्ट्िशास्त्री-कृत भार्षातंर व िर्न्नाथ पत्ण्डताच्या 
‘करुिाप्रवलापा’िे रवरह्रवलार् हे रूपातंरही सरस आहे. िर्न्नाथ पपं्रडताच्या मूळ कल्पनारम्य काव्याला 
कृष्ट्िशास्त्र्यानंी भावरम्य रूप प्रदले आहे. ‘स भाप्रर्षतशाङ र्गधरा’च्या आधारे त्यानंी प्रलप्रहलेल्या ‘अन्योक्ती’ 
अिप्रतम ठरल्या आहेत. त्यािंी ही कप्रवता र्द्यरत्मनावली (१८६५) या संग्रहात एकप्रत्रत करण्यात आली 
आहे. कृष्ट्िशास्त्र्यािें साप्रहत्य म्हििे इंग्रिी-संस्कृत भार्षातंील वाङ्मय मराठीत कसे आिाव ेयािा आदशग 
वस्त पाठि आहे, असे म्हिाव ेलारे्ल. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही 
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णचपळूिकर, कृष्ट्िाजी महादेव : (ि. २९ मािग, १८८१ – मृ. २३ मािग, १९५९). कादंबरीकार. प्रशक्षि 
बी.ए., एल्एल्. बी. (१९१९). काही काळ प्रशक्षक व प ढे वकील. एक वर्षगभर (१९१८–१९) ‘महाराष्ट्र 
ज्ञानकोशमंडळा’त काम. 
 

प्रिपळूिकरानंी व्रतर्ालन (१९३७) ही एका इगं्रिी कादंबरीवर आधारलेली आप्रि रनमशला (१९२२) 
व दोष् कोणाचा? (१९२३) या दोन स्वतंत्र अशा एकूि तीन सामाप्रिक कादंबऱ्या प्रलप्रहल्या. िालगस् 
प्रडकन्सच्या ‘टेल ऑफ टू प्रसटीि’ या िप्रसद्ध कादंबरीिे र्ार्ाचे् प्रायरित्त (१९१९) या नावाने त्यानंी 
केलेले रूपातंरही िप्रसद्ध आहे. त्याचं्या कादंबऱ्यातूंन तत्कालीन समािस धारिापं्रवर्षयक िळवळीम ळे, 
प्रवशरे्षतः स्त्रीप्रशक्षि, िौढप्रववाह व प्रवधवाप्रववाह या प्रवर्षयीच्या िार्ृतीम ळे, समािावर होिाऱ्या पप्ररिामािा 
ऊहापोह आढळतो. त्याचं्या पप्रहल्या प्रतन्ही कादंबऱ्यातूंन योर्ायोर् व िमत्कृती यािंा भरपूर वापर केलेला 
आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, म. पा.ं क लकिी 
 
णचपळूिकर, गोपाळ महादेव : (ि. १७ नोव्हेंबर, १८८४ – मृ. २० प्रडसेंबर, १९२९). आरोनय, स्त्रीप्रशक्षि 
इत्यादी प्रवर्षयािें लेखक. अमेप्ररकेतील एम्. ए. पदवी. त्यानंतर नहर्िे येथील अनाथबाप्रलकाश्रमािे व 
मप्रहला प्रवद्यापीठािे आिन्म सेवक. 
 

यािें स्त्रीप्रशक्षिप्रवर्षयक लेख ‘माप्रसक मनोरंिन’, ‘प्रित्रमयिर्त्’ ‘यशवतं’ वर्ैरे 
प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाले. आरोग्य्आरण्व्यायाम्अथवा्औषधावाचनू्रनरोगी्कसे्रहाव?े (आवृ. २ 
री १९२६; याि प स्तकास नंतर त्यानंी ‘आरोनयमार्गिदीप’ हे नाव प्रदले); स्त्रीजीवनावर् प्रकार्् अथवा 
स्त्रीरर्क्षणाचा् र्ास्त्रीय् र्ाया, सावशरत्रक् रर्क्षण् व् मोफत् वाचनालये (१९१७), र् द्धलेखनाचा् राजमागश 
(१९२७) ही यािंी प स्तकेही िप्रसद्ध आहेत. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, म. पा.ं क लकिी 
 
णचपळूिकर, लक्ष्मि कृष्ट्ि : (ि. १२ िानेवारी, १८५३ – मृ. २ मे, १९००). िप्ररत्रकार व इप्रतहास 
गं्रथलेखक. कृष्ट्िशास्त्री प्रिपळूिकरािें प्रिरंिीव. प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकरािें धाकटे बधूं. बी. ए. (१८७५). 
वऱ्हाडात सरकारी शाळा खात्यात नोकरी. 
 

यािंी रवष्ण र्ास्त्री् रचर्ळूणकर् ह्ाचें् चररत्र (१८९४) व महाराष्राचा् इरतहास ही दोन प स्तके 
िप्रसद्ध आहेत. प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकरािें प्रवर्श्सनीय िीवनवृत्त कथन करिारा त्यािंा हा प्रवस्तृत 
िप्ररत्रगं्रथ तपप्रशलाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वािा आहे. महाराष्राचा् इरतहास हा गं्रथ १८९४ पासून 
िकरिशः ‘गं्रथमाले’तून िप्रसद्ध झाला होता. या गं्रथात अल्लाउप्रद्दन प्रखलिीच्या स्वारीनंतर महाराष्ट्रात 
म सलमानी सत्ता िस्थाप्रपत झाली; त्या काळापासून ते इ. स. १७०७ पयंतच्या काळातील मराठ्यािंा 
इप्रतहास, तत्कालीन उपलब्ध ऐप्रतहाप्रसक साधनाचं्या आधारे, प्रवस्तारपूवगक व प्रित्तवधेक शलैीत प्रलप्रहला 
आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
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णचपळूिकर, णवष्ट्िु कृष्ट्ि : ॰ णवष्ट्िुशास्त्री : (ि. २० मे, १८५०, प िे – मृ. १७ मािग, १८८२, प िे). 
‘प्रनबधंमाला’कार व स्वाप्रभमानी राष्ट्रवादी वृत्तीिे प्रनबंधलेखक. कृष्ट्िशास्त्री प्रिपळूिकरािें प्रिरंिीव. 
प्रशक्षि प िे येथे. पूना कॉलेिमधून बी. ए. (१८७२). पूना हायस्कूलमध्ये प्रशक्षक (१८७३ ते १८७९). 
सरकारी नोकरीतील बदलीम ळे काही काळ रत्नाप्रर्री येथे वास्तव्य (१८७७ –१८७९). ‘न्यू इंत्नलश 
स्कूल’िे संस्थापक (१ िानेवारी, १८८०). रनबधंमाला (१८७४) व काव्येरतहाससंग्रह (१८७८) या माप्रसक 
प स्तकािें व प्रटळक-आर्रकराचं्या साहाय्याने काढलेल्या ‘केसरी’ व ‘मराठा’ या अन िमे, मराठी व इंग्रिी 
वृत्तपत्रािें प्रनमाते. ‘प्रित्रशाळा’ (१८७७) या संस्थेिे ससं्थापक. ‘मराठी भारे्षिे प्रशवािी’. इंग्रि रािवटीत 
सरकारी नोकरीिे पाश तोडून स्वदेश, स्वधमग, स्वभार्षा यािंी स्वाथगत्यार्पूवगक सेवा करण्यािी दीक्षा 
महाराष्ट्राला प्रिपळूिकरानंी प्रदली. 
 

प्रवष्ट्ि शास्त्री हे मराठी र्द्यवाङ्मयाच्या आध प्रनक य र्ािे िवतगक म्हिनू िप्रसद्ध आहेत. त्यािंी प्रवद्वत्ता 
व रप्रसकता त्याचं्या वप्रडलाचं्या –कृष्ट्िशास्त्री याचं्या–सहवासात आकाराला आली. कृष्ट्िशास्त्री हे अत्यंत 
ब प्रद्धमान आप्रि उत्कृष्ट लेखक होते. त्याचं्याम ळे प्रवष्ट्ि शास्त्री यानंा व्यासंर्ािी िेरिा प्रमळाली. प्रवष्ट्ि शास्त्री 
यानंी इप्रतहास, अथगशास्त्र, तकग शास्त्र, नीप्रतशास्त्र, या प्रवर्षयािंा तसेि इंग्रिी, मराठी व संस्कृत या 
भार्षामंधील उत्तमोत्तम गं्रथािंा सखोल अभ्यास केला. बी. ए. होण्यापूवीि ते वप्रडलाचं्या ‘शालापत्रक’ 
माप्रसकािे काम पाहत होते. त्याचं्या ‘रासेलस’ या कादंबरीच्या भार्षातंरािे अधदेव राप्रहलेले काम 
प्रवष्ट्ि शास्त्र्यानंी यशस्वीरीत्या पूिग केले होते. ‘शालापत्रका’तून त्यानंी काप्रलदास, भवभतूी, बाि, स बंध  व 
दंडी या संस्कृत कवींवर पाि स्वतंत्र लेख प्रलप्रहले. कवींसबंंधी उपलब्ध माप्रहती, काव्यकृतींिे 
रहस्योद्ग्राही प्रववरि आप्रि योनय तेथे काव्यकृतींतील मार्ममक उताऱ्यािंी योिना, अशा पद्धतीने त्यातं 
प्रवविेन आहे. त्यािें हे लेख संस्कृत् कवीर्चंक (१८९१) मध्ये प ढे गं्रथरूप पावले. पािात्त्य समीक्षा 
पद्धतीिा अवलंब करून, शोधपूवगक व प्रिप्रकत्सक दृष्टीने प्रलप्रहलेला हा मराठीतील पप्रहला प्रवस्तृत 
टीकागं्रथ होय. प्रवष्ट्ि शास्त्र्यानंी ‘शालापत्रका’तून सरकारी धोरि व प्रमशनरी यावंर केलेल्या टीकेम ळे 
‘शालापत्रक’ बंद पडले (१८७५). पि त्यापूवीि त्यानंी आपल्या स्वतंत्र प्रविारानंा म क्तपिे िर्ट 
करण्यासाठी रनबधंमाला (िथमाकं, २५ िानेवारी, १८७४) स रू केली होती. प्रतिे सात वर्षांिे एकंदर ८४ 
अंक प्रनघाले. 
 

‘प्रनबधंमाले’च्या रूपाने मराठी साप्रहत्यात एका नव्या य र्ािा िारंभ झाला. ‘प्रनबंधमाला’ हे 
माप्रसकपत्र असले तरी ते संपूिगपिे एकटाकी प्रलप्रहलेले असे. या माप्रसकातून प्रिपळूिकरानंी प्रनबधं, 
समीक्षा व िप्ररत्र या तीन िकारातंील लेखन केले. तसेि रवनोद् आरण् महदाख्यारयका (१९०१ मध्ये 
प स्तकरूप), ‘भार्षापप्ररज्ञान’, ‘अथगसादृश्य’ अशा सदराखंाली त्यानंी रंिक व उद बोधक लेखन करून, 
प्रनयतकाप्रलकातील लेखनात कलात्मक सौंदयग आिण्यािा ियत्न केला. त्यानंी ििू मराठी भारे्षतील 
संपूिग आप्रवष्ट्कारसामथ्यग यातून िभावीपिे िर्ट केले आप्रि प्रनबधं या वाङ्मयिकाराला घाटदारपिा िाप्त 
करून प्रदला. प्रवस्तृत प्रनबधं, सावशे मतिप्रतपादन, पल्लेदार वाक्यरिना, मराठी-संस्कृत श्र तयोिनािंा 
मार्ममक उपयोर्, िौढ, सालंकृत, संस्कृतिि र रिनाशलैी, लेखाचं्या प्रशरोभार्ी अवतरिािंी योिना, 
उपरोधिि र भार्षाशलैी, ित र य त्क्तवाद अशा अनेक बाबींम ळे त्यािें लेखन िभावी ठरले. ‘मराठी भारे्षिी 
सािंतिी त्स्थती’, ‘इप्रतहास’, ‘वक्तृत्व’, ‘आमच्या देशािी त्स्थती’ इत्यादी त्यािें प्रनबंध या दृष्टीने उद बोधक 
आहेत. नहदी िनतेच्या मनातील न्यूनर्ंड दूर करून राष्ट्रीय अहंकार उद्दीप्रपत करण्यािा त्यािंा हेतू यातूंन 
यशस्वीपिे पार पडला. त्यासाठी त्यानंी वळेोवळेी िािीन भारतीय परंपरेिा र्ौरवशाली इप्रतहास 
वािकाचं्या मनात िार्ता ठेवला. त्याचं्या या र् िावंर ल ब्ध होऊनि लो. बाळ र्ंर्ाधर प्रटळक व 
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स धारकाग्रिी र्ो. र्. आर्रकर हे प्रिपळूिकराचं्या राष्ट्रकायात सहभार्ी झाले व केसरी-मराठा संस्था 
यािंी स्थापना यातूनि झाली. 
 

प्रिपळूिकरानंी आपल्या प्रनबधंातूंन इंग्रिाचं्या रािनीतीिे वास्तव स्वरूप स्पष्ट करून, त्याचं्याम ळे 
या देशािे कल्याि होिार असल्यािा तत्कालीन स प्रशप्रक्षतािंा भ्रम दूर केला. तसेि भारतीय समािाच्या 
काही दोर्षावंर परखडपिे टीकाही केली. 
 

‘डॉ. िॉन्सन’ हा त्यािंा प्रनबंध म्हििे पािात्त्य िप्ररत्रलेखनपद्धतीिा अवलंब करून प्रलप्रहलेले 
िप्ररत्र होय. त्याचं्या प्रनबधंामंध्ये भार्षाप्रवर्षयक, सामाप्रिक, रािकीय, ििात्मक, परमतखंडनपर अशा इतर 
अनेक िकारािंाही समावशे आहे. ‘केसरी’मधूनही त्यािें लेख िप्रसद्ध झाले आहेत. त्यािंा लेखनसंभार 
लक्षात घेता ‘मराठी र्द्यािे िनक’ हा त्यािंा र्ौरव साथग ठरतो. 
 

प . र्. सहस्त्रब दे्ध 
 
संदभव : (१) ‘प्रनबधंमाला भा. १ व भा. २’, िका. कृष्ट्िराव माडें, १८८२. (२) प्रव. बा. आंबेकर, 

‘प्रनबधंवाङ्मय’, ‘मराठी वाङ्मयािा इप्रतहास’ खंड. ५, भा. १ (संपा. रा. श्री. िोर्), १९७३. (३) 
त्र्य. यं. माडखोलकर ‘प्रवष्ट्िू कृष्ट्ि प्रिपळूिकर–काल आप्रि कतृगत्व’, १९५४. 

 
णचपळूिकर, णवष्ट्िु गोकवद : (ि. १० िून, १८६२, प िे – मृ. ३१ ऑक्टोबर, १९१६). प्रशकारप्रवर्षयक व 
अन्य प स्तकािें लेखक. यानंी बडोदा येथे वैद्यकीिा अभ्यास करून वैद्यकािा व्यवसाय केला. िािीन 
मराठी वाङ्मयािाही यािंा प्रवशरे्ष अभ्यास होता. प्रशकारीिी त्यानंा प्रवशरे्ष आवड होती. 
 

सहद स्थानातील्सर्श् :् भाग् १ (१८९३), र्ारीर् रर्क्षण (१८९३), कृष्णसार् (काळवीट)् अथवा्
हरणाची्रर्कार (१८९७), मृगया्क तूहल (१९०७) व वनवराहघात्अथवा्रानड कराचंी्रर्कार (१९०८) 
ही यािंी उल्लेखनीय प स्तके. सहद स्थानातील्सर्श हा सपांप्रवर्षयी व सपगदंश व प्रवर्षबाधा यासंबधंी माप्रहती 
देिारा गं्रथ असून, त्याच्या द सऱ्या भार्ात सपांिी प्रिते्र, त्यानंा ओळखण्याच्या ख िा व त्यािंी र् िवैप्रशष्ट्टे्य 
प्रदली आहेत. मात्र हा द सरा भार् िकाप्रशत झाल्यािी नोंद आढळत नाही. मृगया्क तूहल गं्रथात बडोदा–
नरेश श्रीमतं सयािी महाराि याचं्या वाघाच्या पप्रहल्या प्रशकारी प्रवर्षयीिी ित्यक्षावलोकनातून प्रदलेली 
माप्रहती आली आहे. मराठी् भाषेची् लेखनर्द्धती (१९०४) हे त्यािें आिखी एक प स्तक. प्रशविप्ररत्रावर 
आधाप्ररत दोन व संभािी िप्ररत्रावरील एक अशी तीन ऐप्रतहाप्रसक नाटकेही यानंी प्रलप्रहल्यािी माप्रहती 
प्रमळते. 
 

र्ो. म. क लकिी 
 
॰ चेतोहर : पहा पाटिकर, परशुराम नारायि 
 
चोिकर, रामकृष्ट्ि माधव : ॰ हरी माधव समथव : (ि. ६ फेब्र वारी, १८७१ – मृ. १२ ऑक्टोबर, १९२९, 
म ंबई). कवी व लेखक. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. संस्कृतमधील प ष्ट्कळशा स भाप्रर्षतािें तसेि संस्कृत मप्रहम्नािे 
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यानंी मराठीत भार्षातंर केले. याप्रशवाय परदेशीयानंा भारतीय संस्कृतीिा बोध व्हावा याकप्ररता षोडष्
संस्कार, सत्मयनारायणाची्रू्जा इत्यादी प स्तके त्यानंी इगं्रिीतून िप्रसद्ध केली. 
 

यािंी स्फ ट कप्रवता ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘काव्य-रत्नावली’, ‘मनोरंिन’, ‘लोकसेवक’ व ‘नवय र्’ 
अशा अनेक प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाली आहे. त्याचं्या कप्रवतेने िािीन परंपरेिे अन करि केलेले 
आढळते. 
 

मोरोर्ंताचंी् केकावली (१९१५) हे प्रनवडक वचे्यािें (टीपा व स भाप्रर्षतासंह) एक प स्तक, आप्रि 
िािीन मराठी कप्रवतेच्या वचे्यािें काही संग्रह त्याचं्या नावावर आहेत. 
 

‘इंद िकाश, टाईम्स’, ‘बॉम्बे र्झेॅट’ व ‘िॉप्रनकल’ या वृत्तपत्रातूंन त्यािें काही ििात्मक लेखही 
िप्रसद्ध आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
 
चोभे, (डॉ.) णभकाजी अमृत : (ि. १३ ि लै, १८३५ – मृ. १९ ऑक्टोबर, १९१९, प िे). शारीर व इपं्रद्रय – 
प्रवज्ञानशास्त्रावरील गं्रथािें कतदेव. ग्रँट मेप्रडकल कॉलेििे ‘िी.िी.एम.सी.’ पदवीधर व म ंबई प्रवद्यापीठािे 
फेलो. व्यवसायाने डॉक्टर. 
 

िोभे यािें मान षर्ारीरर्ास्त्र् :् ॲनाटॉमी (१८६३ – १८७२) व मान ष् इरंद्रयरवज्ञानर्ास्त्र् :्
रफरजऑलॉजी (१८६५) हे इंग्रिी गं्रथावरून तयार केलेले गं्रथ आहेत. यातं इंग्रिीला पयायी मराठी शब्द 
योिले असले तरी शवेटी उपय क्ततेच्या दृष्टीने इंग्रिी शब्द तसेि ठेवले आहेत. गं्रथाच्या शवेटी इंग्रिी व 
लॅप्रटन शब्दािंी अथासप्रहत सूिी प्रदली आहे. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, मदन क लकिी 
 
चौगुले, रामजी गिोजी : ॰ रामजी गिोजी : (ि. १८१६ – मृ. १९६०). ‘रसायनशास्त्र’ व ‘स्त्री’ प्रवर्षयक 
गं्रथािें कतदेव. म ंबईत वैद्यकीय व्यवसाय करिाऱ्या डॉ. िौर् ल्यानंी प्रवद्याव्यासंर् फारसा नसतानाही अन भव व 
बह श्र तपिा याचं्या बळावर प स्तके प्रलप्रहली. नारायणबोध (१८६०), बोधकथामृत (भार् २), रसायनर्ास्त्र्
अथवा्ह ने्नररनधी (भार् ३, १८५९) आप्रि स्त्रीचररत्र (१८५४) हे र्द्यगं्रथ प्रलप्रहले. नारायणबोध हे त्यानंी 
स्वतःच्या नारायि नावाच्या म लासाठी प्रलप्रहलेले बोधपर र्ोष्टींिे प स्तक आहे. स्त्रीचररत्र हा गं्रथ फार 
िप्रसद्ध असून यािे एकंदर िार भार् प्रनघाले. रवदग्ध-स्त्रीचररत्र (१८७१) व मनोरंजक्स रर्रक्षत्स्त्रीचररत्र, 
भाग्२ (१८७२-७३) इत्यादी स्त्रीिप्ररत्रात्मक कथागं्रथही त्यानंी प्रलप्रहले. फारशी र्ोष्टींिे फािील अन करि 
करिाऱ्या प्रस्त्रयानंा द वगतगनापासून परावृत्त करण्यासाठी त्या काळी िप्रसद्ध होत असलेल्या, स्त्रीिप्ररत्रपर 
प स्तकातं डॉ. िौर् ले यािंी प स्तके उत्कृष्ट आहेत. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मदन क लकिी 
 
संदभव : सरदार र्ं. बा. ‘अवािीन मराठी र्द्यािी पूवगपीप्रठका’. 
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चौधरी, बणहिाबाई नथूजी : (ि. १८८०, असोदे, प्रिल्हा िळर्ाव – मृ. ३ प्रडसेंबर, १९५१, िळर्ाव). 
कवप्रयत्री. प्रशक्षि नाही. वयाच्या तेराव्या वर्षी प्रववाह होऊन िळर्ावच्या इनामदार िौधरी घराण्यात 
र्ृप्रहिी म्हिून िवशे. पप्रतप्रनधनानंतर अपार कष्ट व दाप्ररद्र्यािे िटके सहन करीत, बप्रहिाबाईंनी पािसहा 
अपत्यािें सरं्ोपन केले. कवी सोपानदेव िौधरी हे बप्रहिाबाईंिे प त्र. 
 

कप्रवतेिे िन्मिात देिे बप्रहिाबाईंना लाभले होते. बरहणाबाईंची्गाणी (१९५२, १९६९, १९७७) हा 
त्यािंा कप्रवतासंग्रह. घरी व शतेात नाना िकारिी कामे करीत असताना त्यानंा कप्रवता स्फ रत. ि न्या 
परंपरार्त ओवी छंदािे रूप घेऊन बप्रहिाबाईंिा िीवनान भव सहिपिे त्याचं्या कप्रवतातूंन िर्ट होतो. त्या 
प्रनरक्षर असल्या तरी कथाकीतगनाच्या संस्काराम ळे बह श्र त झाल्या होत्या. प्रिवतं िीवनान भव व नितनशील 
काव्यदृष्टी यासोबति ओघवती, भावर्भग व प्रित्रमयी शब्दकळा त्यानंा लाभली होती. त्याचं्या कप्रवतेतील 
िप्रतमा कृप्रर्षिीवनातून अन भवप्रसद्धतेने आत्मसात केलेल्या आहेत. कोित्याही पूवगर्ामी कप्रवतेिा िभाव 
नसल्याने त्यािंी कप्रवता अस्सल िीवनान भतूी िर्ट करिारी वाटते. खानदेशी ग्रामीि बोलीतील माध यग, 
िीवनातील स खद ःखािे र्प्रहरे रंर्, आशावादािा आप्रि सौम्य उपदेशािा ध्वनी, यामं ळे बप्रहिाबाईंच्या 
कप्रवतेला वरे्ळेि पृथर्ात्म सौंदयग लाभले आहे. 
 

त्याचं्या अथगर्भग कप्रवतेमधून मानवी िीवनाकडे पाहण्यािे एक अत्यंत अथगपूिग व प्रववकेी असे, 
स िाि तत्त्वज्ञान िर्ट झालेले आहे. लक्ष्मीबाई प्रटळकाचं्या ‘स्मृप्रतप्रित्रा’ंिमािेि बरहणाबाईंची्गाणी ही 
मराठी साप्रहत्यािा एक बह मोल अलंकार ठरला आहे. 
 

अन राधा पोतदार, अंिली क लकिी 
 
संदभव : (१) आिायग अते्र व सोपानदेव िौधरी, ‘बप्रहिाबाईंिी र्ािी (िस्तावना)’. (२) सप्ररता पदकी, 

‘बप्रहिाबाईंिी र्ािी’, समाििबोधन पप्रत्रका, मािग−एप्रिल १९७१. (३) रुद्रवािी (प्रनसर्गकन्या 
बप्रहिाबाई िौधरी प्रवशरे्षाकं), १५ प्रडसेंबर, १९८१. 

 
छते्र, केरो लक्ष्मि : (ि. १६ मे, १८२४, नार्ाव – मृ. १९ मािग, १८८४, प िे.) ज्योप्रतर्षशास्त्र व 
सृप्रष्टशास्त्रप्रवर्षयक गं्रथािें कतदेव. कृष्ट्िशास्त्री प्रिपळूिकरापूंवी ‘शालापत्रक’ माप्रसकािे संपादक (१८६३). 
प्रशक्षि म ंबईस, एत्ल्फन्स्टन कॉलेिात. एत्ल्फन्स्टन इत्न्स्टटू्यटमधील िारंभीच्या प्रवद्याथ्यांपैकी एक. 
प्रसद्धपदाथगप्रवज्ञान, रसायनशास्त्र व ज्योप्रतर्ष या प्रवर्षयातं िाप्रवण्य. प िे कॉलेिात सृष्टीप्रवज्ञान व र्प्रितािे 
अप्रसस्टंट िोफेसर (१८५१), इंग्रिी शाळेिे म ख्याध्यापक (१८६०), प िे रनेनर् कॉलेििे स पप्ररटेंडेंट 
(१८६२) व एत्ल्फन्स्टन कॉलेिात र्प्रितािे िाध्यापक (१८६५). त्यानंतर डेक्कन कॉलेिमध्ये िाध्यापक व 
शवेटी िािायग. केरोपतं हे नामापं्रकत र्प्रितज्ञ म्हिून प्रवख्यात होते. त्याचं्या मतृ्यनंूतर ‘इंप्रडयन िॉप्रनकल’, 
‘अमृतबझार पप्रत्रका’ यासंारख्या महाराष्ट्राबाहेरील वतगमानपत्रानंी त्याचं्यावर लेख प्रलप्रहले. ते सवग लेख ‘द 
िेस ऑन द लाईफ ॲण्ड ड ईनंि ऑफ द लेट आर. बी. िोफेसर के. एल. छते्र’ (१८८४), नामक प त्स्तकेत 
एकप्रत्रत केलेले आहेत. 
 

रसायनशास्त्र, ज्योप्रतर्षशास्त्र, प्रसद्धपदाथगप्रवज्ञान, वातावरि, वाय धमग इत्यादी प्रवर्षयावंर यानंी 
प्रदलेली व्याख्याने र्दाथशरवज्ञान् र्ास्त्रातंील् रकतीएक् रवषयावंर् व्याख्याने (१८५२) या नावाने िप्रसद्ध 
आहेत. त्यानंी र्दाथशरवज्ञानर्ास्त्र (१८५५) हे एक लहानसे प स्तकही स्वल्प नकमतीत िप्रसद्ध केले. 
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य रोपखंडातील मोठमोठाले र्िकािें गं्रथ व ित्यक्ष वधे यावरून ग्रहसाधनाचंी्कोष्टके (१८६०), हा गं्रथ 
िप्रसद्ध केला. ‘मराठी ज्ञानिसारका’त ज्योप्रतःशास्त्रासंबंधी दोन-तीन लेख िप्रसद्ध. याप्रशवाय शालेय 
अभ्यासिमासाठी अंकगरणत-उत्मर्रत्त्व्उदाहरणे (१८६१), भमूार्न (र्प्रितभार्) (१८६३), र्दाथशरवज्ञान 
(१८७९) ही प स्तके त्यानंी प्रलप्रहली. हवा् प्रकरण (१८५१) व क भ्रमरनणशय (१८९६) ही दोन प स्तकेही 
त्याचं्या नावावर आढळतात. ग्रहसाधनाची्कोष्टके आप्रि र्ंचागं्कोष्टके (१८६१) या त्याचं्या प स्तकानंी 
पूवापार िालत आलेल्या कालर्िनेला मोठा धक्का प्रदला. सरदार आबासाहेब पटवधगन याचं्या सहाय्याम ळे 
केरूनानानंी तयार केलेले पंिारं्, १८६५ पासून र्टवधशनी्र्ंचागं म्हिून ओळखले िाऊ लार्ले. त्यानंतर 
‘प्रटळक पंिारं्’ प ढे आले तरी र्टवधशनी् र्ंचागंाहून ते फारसे वरे्ळे नव्हते. १९०४ पासून साम दाप्रयक 
ियत्नातून अत्स्तत्वात आलेले ‘प्रटळक पंिारं्’, म्हििे केरूनानानंी िारंभ करून प्रदलेल्या पिंारं् स धारिा 
कायािे िर्तरूपि होय. 
 

कृ. प्रभ. क लकिी. मदन क लकिी 
 
छते्र, गोवधवन लक्ष्मि : (ि. १८३०, नार्ाव प्रि. क लाबा – मृ. २५ मे, १८६४). संर्ीत प्रलप्रपकार. 
व्याकरि-अलंकार-छंद इत्यादींच्या अध्ययनासोबत ज्योप्रतर्ष व र्ायनवादन यािंा अभ्यास. िो. केरो 
लक्ष्मि या धाकट्या बंधंूच्या सहवासात इंग्रिीिे प्रशक्षि. म ंबई येथे स्थाप्रयक झाल्यानंतर म लींसाठी स रू 
करण्यात आलेल्या शाळातूंन संर्ीतप्रशक्षि देता यावे, यासाठी यानंी दोन वया तयार केल्या. एकीत र्ीतािें 
प्रलपीकरि करण्यािी पद्धती सोदाहरि प्रदली असून, द सरीत त्या पद्धतीन सार काही स्त्रीर्ीते प्रलप्रहली 
आहेत. या वया १८६४ साली गीतरलर्ी व स्त्रीगीत या नावानंी िप्रसद्ध झाल्या. ‘द स्ट्यूडंट्सस प्रलटररी ॲण्ड 
सायपं्रटप्रफक सोसायटी’च्या शाळातं त्यािंा उपयोर् केला िाई. स्त्रीगीतातूंन त्या काळी स्त्रीसमािात 
र्ाप्रयली िािारी र्ीतेि रार्दारीत प्रलप्रपबद्ध केली आहेत. 
 

गीतरलर्ी हा या स्वरूपािा पप्रहला गं्रथ होय. यामध्ये नादािे उच्चनीित्व िमाि साधले असून, 
नादामंधील परस्पर ऱ्हस्वदीघगत्व िार्िार्ी प्रकती व कशी येतात हे शक्यतो दाखप्रवण्यािा येथे िथमि 
ियत्न केला आहे. लावण्या, रागदारीच्या्आरण्साध्या, भाग्१्ला (१८४८), देवाचे्भजन्करण्याची्गीते 
(१८४९) व लेकराचंी्गायने (१८६१), ही यािंी अन्य प स्तके प्रशळाम प्रद्रत आहेत. 
 

डॉ. शरदचं्चद्र प्रवष्ट्ि  र्ोखले, रा. बा. बक्षी 
 
छते्र, वीरेिर सदाणशव ऊर्व  तात्या : ॰ दामोदर कवी : (ि. अंदािे १८१५ – मृ. १८८९). पत्रकार, 
नाटककार व लेखक. प्रशक्षि म ंबईतील ‘एत्ल्फन्स्टन इंत्नलश स्कूल’मध्ये. म ंबईतील ‘ज्ञाननसध ’ या 
प्रशळाछापखान्यािे ज्ञानससध  साप्ताप्रहकािे िालक (१८४२), प ण्यात रमत्रोदय साप्ताप्रहक (१८४४) 
काढले. नारायणराव्रे्र्व्ेह्ाचें्नाटक (१८७०), संगीत्दमयंती्स्वयंवर्नाटक (१८८८), काही फासग व 
र्ोष्टी यािें लेखन यानंी केले. यानंी सकंप्रलत केलेल्या ि न्या म्हिी, कथा, कहाण्या, संस्कृत स भाप्रर्षते 
यािें फड ंकवही् (१८४२), कामनाकल्र्वृक्ष (१८८८), साथशस भारषत् संग्रह (१८९०) हे संग्रह िप्रसद्ध 
आहेत. ते शीघ्रकवी होते. ‘दामोदर’ कवी या नावाने ‘िेऊलवाडीकर नाटक मंडळी’स लार्िाऱ्या कप्रवता 
ते प्रलहून देत असत. ज्ञानबोधक (१८५९), स ज्ञानबोधक (१८६९), वृत्तरवनोद इत्यादी अनेक 
प्रनयतकाप्रलके यानंी काढली होती. 
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डॉ. शरचं्चद्र प्रवष्ट्ि  र्ोखले, रा. बा. बक्षी 
 
छापखाने, केशव रामचंद्र : (ि. २७ नोव्हेंबर, १८७५ – मृ. १३ फेब्र वारी, १९४०, सारं्ली). मूळ आडनाव 
‘काप्रनटकर’. परंत  छापखानेंिे खापरपििोबा (केशवरावांिे आिोबा) ‘र्ंर्ाधर रामिंद्र’. यािेंपासून 
‘छापखाने’ हेि आडनाव प ढे रूढ झाले. प्रशक्षि–एम्.ए., एलए्ल्.बी. रािाराम कॉलेि, कोल्हापूर व 
तदनंतर ‘डेक्कन कॉलेि’ प िे येथे. सवग प्रशक्षि प्रशष्ट्यवृत्त्या व स्वकष्टािगनाने. एल्. एल्. बी. नंतर सारं्लीस 
वप्रकलीिा व्यवसाय. या के्षत्रात ते अप्रतशय यशस्वी झाले. लो. प्रटळकािें एक प्रनकटिे स्नेही म्हिनूही यानंी 
लौप्रकक प्रमळप्रवला. छापखाने हे एक नामापं्रकत वक्तेही होते. ज्ञानेर्श्रीिे र्ाढे व्यासरं्ी होते. 
 

डॉ. ॲनी बझेंट याचं्याशी प्रनकट संपकग  आल्याम ळे प्रथऑसाफीच्या अंतवगत गळात िवशे. सारं्लीत 
‘प्रथऑसॉप्रफकल् लॉि’िे संस्थापक–अध्यक्ष. 
 

नाट्यसंमेलनािे अध्यक्ष (१९०८) नाट्यलेखन, नाटक पाहिे, प्रदनदशगक, नाटकाचं्या तालमी घेिे, 
यािंाही यानंा छंद होता. शास्त्रीय संर्ीतािे उत्कृष्ट िािकार. 
 

लेखन : (१) जे.्कृष्णमतूी्संदेर््र्ररचय (१९३४) (१९८७ ते ९० च्या दरम्यान कोिीतरी यािी 
द सरी आवृत्ती िप्रसद्ध केली आहे, असे समिते.) गं्रथािा प्रवर्षय : कृष्ट्िमूतींिे तत्त्वज्ञान व भर्वद्र्ीता यािंा 
समन्वय हा आहे. 
 
(२) स्वाध्याय्ज्ञानेश्वरी्– (रािाराम कॉलेिमधील व्याख्यानमालेसाठी केलेली ज्ञानेर्श्रीवरील प्रटपिे 
म प्रद्रत स्वरूपात. १९३३-३४). 
 
(३) प्रणवसंदेर् – म प्रद्रत केले पि अप्रधकृत िकाशन केले नाही.  
 

मोहनतारा् नाटक Romeo and Jewliet िे रूपातंर–प ढे नावारूपास आलेले नट रामभाऊ 
र्ोखले, नानबा र्ोखले, एक स्त्रीपाटी नट काप्रनटकर, यानंी नव्याने स्थापन केलेल्या कंपनीसाठी 
‘सामाप्रिक नाटक मंडळी’ प्रलप्रहले (१९०८). िकाशन १९१६. या नाटकािे अनेक यशस्वी ियोर् झाले. 
िकाशनकाल : १९०६ ते १९०८. पप्रहला ियोर् १९०६. िकाशन १९०८. 
 

केशवराव छापखाने यािें मोहनतारा हे रूपातंप्ररत नाटक १९०८ च्या स रुवातीिे आहे. ‘रोप्रमओ अडँ 
ज्यूप्रलएट’या नाटकािी यापूवी तीन रूपातंरे झाली असली, तरी छापखान्यािें रूपातंर सवांत अप्रधक 
िारं्ले आहे, असा र्ौरव करून रंर्भपू्रमकारानंी परािंप्याचं्या बाबतीत केलेली तिार प न्हा केली आहे. 
कतगबर्ार, प्रसद्धहस्त लेखकानंी रूपातंरे करीत न बसता, आपल्या िप्रतभेने स्वतंत्र नाटके प्रलहावीि असा 
रंर्भपू्रमकारािंा सारखा आग्रह आहे. पृष्ठ–६५ (संदभग) ‘मराठी नाट्य समीक्षा—’ 
 

रा. श.ं वानळब,े प्रक. रा. छापखाने 
 
॰ जगग्न्मत्र : पहा णटळक, नारायि वामन 
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जठार, रामराव कृष्ट्िराव : (ि. १८५९ – मृ. ९ सप्टेंबर, १९३९) वदेान्तप्रवर्षयक गं्रथकार. नवाल्हेर 
संस्थानाच्या सरदार घराण्यात िन्म. बालपिापासून परमाथगमार्ाकडे कल. 
 

अव्यततबोध (१८९६) आप्रि स्वानंदसाम्राज्य (पूवगखंड १८९८, उत्तरखंड १९०२) हे स्वतंत्रपिे 
प्रलप्रहलेले वदेान्तप्रवर्षयक गं्रथ िप्रसद्ध. िािीन भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या व्यासंर्ाने काही पािात्त्य प्रवद्वानाचं्या 
प्रवप्रवध मतािंा परामर्षग घेऊन, हे गं्रथ प्रलप्रहण्यात आले. अव्यततबोध या गं्रथात प रुर्ष, िकृती, नाम, रूप, 
कारि, श्र ती आप्रि उपसंहार या िकरिातूंन आलेल्या प्रवर्षयािंाि प्रवस्तार स्वानंदसाम्राज्य (पूवगखंड), या 
गं्रथाच्या ब्रह्म, माया, ईर्श्र, सृष्टी आप्रि िीव या पाि िकरिातं आला आहे. ब्रह्मानंदिदेश, मायािदेश, 
ईशानंदिदेश, सृष्ट्ट्यानंदिदेश व िीवानंदिदेश यातूंन अन िमे ब्रह्मस्वरूपविगन, मायेिे प्रवलक्षि रूप, 
ईर्श्रसृष्टीिी उत्पत्ती, त्स्थती व लय आप्रि ‘अहं’ (मी) िे स्वरूप यािें व उत्तरखंडातील ‘साधकानंदिदेश’ 
व ‘कमानंदिदेश’ यातं साधक व कमग यािें स्वरूप; ‘रूपानंदिदेशा’त तपािे स्वरूप व साधने, 
‘भक्त्यानंदिदेशा’त भक्तीिे स्वरूप व ‘ज्ञानानंदिदेशा’त अज्ञानस्वरूप, आत्मान भतूी व म क्ती या प्रवर्षयािें 
प्रवविेन आढळते. समािाला धमोन्नतीच्या व आत्मोन्नतीच्या मार्ाकडे वळप्रवण्याच्या हेतूने िस्त त गं्रथािंी 
प्रनर्ममती झाली आहे. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, मीनल प्रनसळ 
 
॰ जनादवन वासुदेवजी : पहा आगासकर, जनादन वासुदेव 
 
जवळकर, णदनकरराव शंकरराव : (ि. १८९८ – मृ. ३ मे, १९३२). ब्राह्मिेतर सत्यशोधक िळवळीिे 
कायगकतदेव, पत्रकार, िक्षोभक वक्ते आप्रि लेखक. प िे प्रिल्यातील िोरािंी आळंदी येथे पाटलांच्या क ट ंबात 
िन्म. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. ब्राह्मिेतर िळवळीत िवशे करण्यापूवी लो. प्रटळकािें मराठा अन यायी, 
नारायिराव र् िंाळ याचं्या पप्ररवारात वावर. प ढे िेधे बधंूंच्या सहवासाने ब्राह्मिेतर िळवळीत उडी. 
 

नहदूमधील आतंरिातीय प्रववाहानंा कायदेशीर मान्यता प्रमळावी म्हिनू माडंण्यात आलेल्या, पटेल 
प्रबलािी (१९१८) तरफदारी करिारे प्रणय् प्रभाव हे नाटक िवळकरानंी प्रलप्रहले. पि त्याच्यावर बंदी 
आल्याने त्यािे ियोर्ही होऊ शकले नाहीत वा ते िप्रसद्धही होऊ शकले नाही. परंत  त्यावरून 
िवळकराचं्या लेखिीमधील स्फोटकता व दाहकता लक्षात आल्याने; छत्रपती शाहू महारािानंी त्यानंा 
कोल्हापूर येथे नेऊन ‘तरुि मराठा’ नावािे पत्र िालवायला प्रदले. या पत्रातील िवळकरािें लेखन अन्य 
ब्राह्मिेतर िनानंाही रुिू आप्रि पिू नये इतके स्वैर आप्रि बलेर्ाम होते. त्याम ळे दीनप्रमत्रकार म क ं दराव 
पाटलासंारख्यानंाही त्यािा प्रनरे्षध करावा लार्ला. इतकेि नव्हे तर स्वतः शाहू छत्रपतींना िवळकरानंी 
कोल्हापूर सोडून िाव ेअसा आदेश द्यावा लार्ला, तेव्हा अखेर त्यानंी कोल्हापूर सोडले. 
 

कोल्हापूर सोडून िवळकर अखेर प ण्यात दाखल झाले. तेथे प्रटळकपप्रक्षयाचं्या सावगिप्रनक 
र्िेशोत्सवातील मेळ्यातील ििाराला तशाि िकारे उत्तर देण्यासाठी, िेधे िभतृींनी काढलेल्या ‘छत्रपती 
पद्य संग्रह’ ही मेळ्यातील र्ाण्यािी प त्स्तका िवळकरानंी िकाप्रशत केली. त्यात त्याचं्याबरोबरि केशवराव 
िेधे यानंी रिलेली र्ािीही समाप्रवष्ट आहेत. या मेळ्याने प ण्यातील प्रटळकपक्षीय नेतृत्वाला आव्हान देऊन, 
त्यािी प्रमरासदारी संप ष्टात आिली. 
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याि काळात प ण्यात प्रशवस्मारकाचं्या प्रनप्रमत्ताने ब्राह्मिेतराचं्या अंतर्गत एक नवाि वाद उपत्स्थत 
झाला. संकत्ल्पत प्रशवस्मारक सप्रमतीत ब्राह्मिािंा समावशे असू नये, अशी भपू्रमका िेधे–िवळकर इ. 
तरुिानंी घेतली. ब्राह्मिािंा समावशे मान्य असलेल्या नशदे सरकाराचं्या पक्षात मराठा समािातील 
िप्रतप्रष्ठत व ब ि र्ग मंडळी होती. िवळकरानंी ‘आनया वतेाळ’ या टोपिनावाने श्री.्रर्वस्मारक्र् राण्नामक 
सतरा अध्यायािंी पोथी प्रलहून, सरकार पक्षािा प्रवदारक उपहास केला (१९२३). या संदभातील तरुि 
मंडळींिी भपू्रमका माडंण्यासाठी केशवराव िेधे यानंी ‘श्री प्रशवस्मारक’ नावािे साप्ताप्रहकही (१९२३-२४) 
आठ मप्रहने िालप्रवले. त्यािे अंक उपलब्ध होत नसले तरी त्यातील बरेिसे प्रलखाि िवळकरािें असिार 
हे उघड आहे. 
 

दरम्यान प ण्यातील र्िेशोत्सवात दोन्ही पक्षाच्या मेळ्यानंी एकमेकावंर केलेल्या अप्रभरुिीहीन 
टीकेम ळे प ण्यातील वातावरि दूप्रर्षत होत होते. मारामाऱ्या, कोटगकिेऱ्या यानंाही ऊत आला होता. याि 
स मारास रामिदं्र नारायि लाड काढीत असलेल्या ‘मिूर’ या पत्रातूनही िवळकर प्रलहीत असत. 
‘मिूर’मध्ये िकाप्रशत झालेल्या लेखनाबद्दल लाडानंा प्रबनशतग माफी मार्ावी लार्ली. तथाप्रप छत्रपती 
पद्यसंग्रहातील मिक राबद्दल लोकमान्यािें प्रिरंिीव श्रीधरपंत यानंी भरलेल्या खटल्याम ळे लाड-
िवळकरानंा ित्येकी पन्नास रुपये दंडािी प्रशक्षा भोर्ावी लार्ली. लाड हे त्या प त्स्तकेिे म द्रक होते. 
 

१९२४ मध्ये प िे नर्रपाप्रलकेच्या वतीने लो. प्रटळक आप्रि प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकर यािें प तळे 
प ण्यात उभारण्यात आले होते. तेव्हा नर्रपाप्रलकेिे सदस्य असलेल्या केशवराव िेध्यानंी १९२५ मध्ये 
महात्मा िोप्रतराव फ ल्यािंा प तळा उभारण्यािा ठराव माडंला. बह मताअभावी तो फेटाळला रे्ला, परंत  त्या 
प्रनप्रमत्ताने प ण्यात मोठे वादंर् झाले. प्रटळकपक्षीयानंी फ ल्यानंा तर ब्राह्मिेतरानंी प्रटळकानंा प्रशव्या घालिे 
प्रनत्यािे झाले. ‘मिूर’मधून िवळकर तर ‘संग्राम’मधून र्िपतराव नलवडे याचं्या लेखण्यानंा ििू ऊत 
आला. िवळकरानंी प्रटळक आप्रि त्यािें अन यायी याचं्यावर बेफाम हल्ला िढविारी देर्ाचे् द ष्मन ही 
प त्स्तका प्रलप्रहली. ती िेध्यानंी लाडाचं्या छापखान्यात छापून िप्रसद्ध केली (१९२५). िवळकराचं्या िहाल 
शलैीम ळे महाराष्ट्रात या प त्स्तकेने िारं्लीि खळबळ मािप्रवली. प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकर यािें प तिे कृष्ट्ि 
महादेव प्रिपळूिकर यानंी याबाबत बदनामीिा खटला दाखल केला. त्यात खालच्या कोटाने िवळकर, 
लाड, िेधे व बार्डे यानंा फमावलेली प्रशक्षा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या कायदापट त्वाम ळे उच्च 
न्यायालयात रद्द झाली. तरीही जाहीर्सवाल्नं.्१, मदश्हो्!्नाके्कारू्न्घ्या्आप्रि १९५०्सालची्ब्राह्मण्
र्ररषद या तीन प त्स्तकाबंद्दल, ख द्द पोप्रलस खात्यानेि भरलेल्या खटल्याम ळे िवळकरानंा दंड व कैद अशी 
द हेरी प्रशक्षा भोर्ावी लार्ली. 
 

ब्राह्मिेतर पक्षािे काम करताना िेधे-िवळकर हे भास्करराव िाधवाबंरोबर होते. परंत  हळ हळ  
भास्कररावाचं्या सरकारधार्मििेपिा लक्षात आल्याने िेधे त्याचं्यापासून द राव ू लार्ले. िवळकर मात्र 
भास्कररावानंा धरून राप्रहले. १९२८ मध्ये म ंबई येथे भास्कररावाचं्या आश्रयाने कैवारी नावािे पत्र 
िवळकरानंी स रू केले. सायमन कप्रमशनवर बप्रहष्ट्कार घालायिा की नाही या िश्नावर ब्राह्मिेतरामंध्ये 
फूट पडली. िेधे बप्रहष्ट्कारवादी झाले आप्रि भास्कररावािंी साथ न सोडता आल्याने िवळकरानंी िेध्याशंी 
फारकत घेतली. भास्करराव अबकारी खात्यािे मंत्री असल्याने त्यानंी त्याकाळात मूळ धरू पहात 
असलेल्या, डारें्-प्रनमकर िभतृींच्या प्रर्रिी कामर्ार िळवळीतील ब्राह्मिेतरामंध्ये फूट पाडण्यासाठी 
‘कैवारी’िा उपयोर् करून घेतला. कमगवीर प्रव. रा. नशदे याचं्याम ळे िेधे वेर्ाने म. र्ाधंींच्या काँगे्रसकडे 
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खेित िात असताना, िवळकर मात्र भास्कररावानंा प्रिकटून होते. पप्ररिामतः त्यानंा ब्राह्मिेतर पक्षातफदेव  
इंनलंडिा दौरा करण्यािी सधंी प्रमळाली (नोव्हेंबर १९२९). 
 

िवळकराचं्या प्रवलायत वारीिा पप्ररिाम मात्र भास्कररावाचं्या अपेके्षच्या उलट झाला. तेथील 
पप्ररत्स्थती पाहून परतलेले िवळकर र्ाधंींना पानठबा देऊ लार्ले. इतकेि नव्हे तर शतेकरी कामर्ाराच्या 
म्हििे समािवादी राज्याच्या भारे्षत बोलू लार्ले. िानेवारी १९३१ मध्ये बंदी ह कूम मोडून त्यानंी केलेल्या 
भार्षिाबद्दल सव्वा वर्षािी सक्तमि री झाली. परंत  मािग १९३१ मध्ये झालेल्या र्ाधंी–आयर्मवन समेटाम ळे ते 
लवकरि म्हििे दीड मप्रहन्यात स टले. मे १९३१ मध्ये आपल्या नव्या डाव्या धोरिािा ििार करिारे तेज 
नावािे नव ेसाप्ताप्रहक त्यानंी स रू केले. ते िारपािं मप्रहने िालले. 
 

आपल्या िापं्रतकारी डाव्या प्रविारािंी स संर्त माडंिी करण्यासाठी िवळकरानंी क्रातंीचे्रणसर्ग 
नावािे प स्तक प्रलहायला घेतले. परंत  ते अप रे असतानाि िवळकर रक्तक्षयाने अकाली मरि पावले (३ 
मे, १९३२). 
 

िहाल, िटकदार, िक्षोभक आप्रि प्रविारापेंक्षा भावनानंा आवाहन करिारे लेखन िवळकर 
करीत. िळवळीिी र्रि म्हिूनि त्याकडे पाप्रहले पाप्रहिे. 
 
संदभव : फडके, य. दी. ‘प्रदनकरराव िवळकर समग्र वाङ्मय’, महात्मा िोप्रतराव फ ले समता िप्रतष्ठान, 

प िे, १९८४. 
 

मोरे, सदानंद श्रीधर 
 
॰ जाणतहृदय : पहा सावरकर, नारायि दामोदर 
 
जाधव, भास्करराव णवठोजीराव : (ि. १७ िून, १८६७, नार्ाव, प्रि. क लाबा – मृ. २६ िून, १९५०, 
कोल्हापूर). प्रशक्षि, एम्.ए. (१८९५), एल्एल्. बी. (१८९७) पयंत. कोल्हापूर ससं्थानात उच्च अप्रधकारी. 
१९२३ नंतर म ंबई राज्यात प्रशक्षिमंत्री. सत्यशोधकसमािािे एक आधारस्तंभ. 
 

यािें स्फ टलेखन ‘ज्ञानमपं्रदर’, ‘समािस्वास्थ्य’, ‘महाराष्ट्र शारदा’, ‘प्रकलोस्कर’ इत्यादी 
प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाले. रामायणावरील्नवा्प्रकार् (१९५१) हा यािंा महत्त्वािा गं्रथ. यात शतेी 
व क्षप्रत्रयत्व यािंा एकरूप सबंंध िािीन असून, दप्रक्षिेतील द्रप्रवड व उत्तरेतील आयग यािें िािीन काळीि 
बेमालूम प्रमश्रि झाले, असे मत यानंी िर्ट केले आहे. म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या वार्मर्षक समारंभाच्या 
अध्यक्ष पदावरून १९३१ साली त्यानंी केलेले भार्षि मराठे्आरण् त्मयाचंी् भाषा (१९३२) या प स्तकाच्या 
रूपाने िप्रसद्ध आहे. या भार्षिात भास्कररावानंी मराठी िातीसबंंधीिे आपले सासं्कृप्रतक व 
मानववशंशास्त्रीय संशोधन िर्ट केले आहे. मराठी भारे्षिी उत्पत्ती व मराठीिे श द्धलेखन यासंंबंधींिे त्यािें 
प्रविार मननीय व महत्त्वािे आहेत. ‘दीनबधूं’ या पत्रािे संपादनही (१९०२–१९०३) त्यानंी केले. 
रािकारि, समािकारि आप्रि संशोधन या तीनही के्षत्रातं त्यानंा रस होता. 
 

रा. र्. िाधव, म. ना. लोही 
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जामदार, यादव शंकर : (ि. १८७१ – मृ. १५ िानेवारी, १९४९). त लसीरामायिािे भार्षातंरकार व 
त लसीरामायिािे प्रिप्रकत्सक अभ्यासक. सरकारी न्यायखात्यात काही काळ म न्सफ. नंतर सबिज्ज. 
वास्तव्य नार्पूर येथे. 
 

यािें श्रीरामचररत््मानस्अथवा्त लसीरामायण (मराठी भार्षातंरासप्रहत, १९१३) व श्रीमानसहंस्
अथवा्त लसीरामायण्रहस्य (१९२६) हे दोन गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. नहदीतील एका सवगमान्य काव्यगं्रथािा 
मराठी वािकानंा िथम पप्ररिय करून देण्यािे कायग या गं्रथानंी केले. त लसीरामायिािे हे भार्षातंर शब्दशः 
केले असून, सामान्यतः स बोध आहे. स रुवातीला त लसीदासांिे िप्ररत्र आप्रि शवेटी कठीि नहदी शब्दािंा 
कोश व व्यत्क्तस्थलप्रवर्षयक सूिी आढळते. श्रीमानसहंस अथवा त लसीरामायणरहस्य या द सऱ्या 
गं्रथातल्या काव्यािी अभ्यासकाच्या भपू्रमकेतून प्रिप्रकत्सा केली आहे. कप्रवपप्ररिय व काडंान सार 
काव्यसमालोिन या पप्रहल्या दोन िकरिातं काव्यािा काल, उदे्दश, कप्रवप्रवर्षयक माप्रहती व 
लोकप्रशक्षिाबद्दलिी त्यािंी भपू्रमका स्पष्ट करून, अध्यात्म व वाल्मीकी रामायि आप्रि त लसी रामायि 
यातंील व्यत्क्तरेखािंा त लनात्मक प्रविार केला आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, रा. बा. बक्षी 
 
जालविकर, नारायि बोवा : (ि. १७९३, िालवि, झाशी – मृ. १० ि लै, १८६८). संतकवी. वास्तव्य 
मध्यिदेशातील झाशी भार्ात. बालपिापासून वैरानयवृत्ती. वयाच्या दहाव्या वर्षी प्रववाह. परंत  र्ृहत्यार् 
करून मथ रेस हठयोर्, ध्यानोपासना इत्यादींिा अभ्यास. त्यानंतर मनःशातंीसाठी दत्तोपासना. 
 

यािंी गं्रथरिना अध्यात्मपर आहे. सप्तसागर हा यािंा गं्रथ. ज्ञानसागर (१९३१), रवज्ञानसागर 
(१९३३), कैवल्यसागर (१९३१), आनंदसागर (१९०४), र्ारंतसागर्(१८८५), करुणासागर (१९०४) व 
बोधसागर (१९३०) अशा सात िकरिातूंन मन ष्ट्यािे कतगव्य, कमग व ज्ञानादी साधनापेंक्षा श्रेष्ठ असे 
भत्क्तमहात्म्य, सद्र् रूपदेश, आत्मस्वरूपबोध, शातं प रुर्षािी लक्षिे इत्यादी प्रवर्षयािंी ििा या गं्रथात 
आहे. ित्येक िकरि स्वतंत्र प स्तकरूपाने िप्रसद्ध झाले असून करुणासागर हे सवात मोठे आहे. याप्रशवाय 
ग रुर्ाद काष्टक, रचद्रत्मनमाला, बोधाष्टक, दत्ताष्टक, रनवाणर्चंक, स रवचारमाला इत्यादी स्फ ट 
िकरिात्मक रिनाही िकाप्रशत झाली आहे. यानंी पदे व अभरं् यािंीही रिना केली असून ती साधी, स लभ 
व मध र आहेत. 
 

र्. प्रव. कप्रवटकर, मीनल प्रनसळ 
 
जावडेकर (आचायव), शंकर दत्ताते्रय : (ि. २६ सप्टेंबर, १८९४, मलकापूर – मृ. १० प्रडसेंबर, १९५५, 
प िे). प्रविारवतं, राज्यशास्त्र प्रवर्षयािे गं्रथकतदेव व संपादक. आिायग िावडेकर या नावाने िप्रसद्ध. माध्यप्रमक 
प्रशक्षि प िे येथे. म ंबईच्या प्रवल्सन कॉलेिमधून बी. ए. (१९१७), एम्.ए. साठी तयारी व अभ्यास करीत 
असतानाि र्ाधंीिींच्या असहकार िळवळीत भार्. १९२३ ते १९२६ पयंत इस्लामपूरिवळच्या पेठ या 
खेड्ात अस्पृश्य प्रवद्याथ्यांसाठी ‘महात्मा बोप्रडंर् हाऊस’ हे वसप्रतर्ृह िालप्रवले. 
 

प ण्याच्या प्रटळक महाप्रवद्यालयात इप्रतहास, अथगशास्त्र व राज्यशास्त्र या प्रवर्षयािें अध्यापक 
(१९२६). काही काळ ‘नवशक्ती’ (म ंबई), ‘लोकशक्ती’ (प िे) या दैप्रनकािे व ‘साधना’ साप्ताप्रहकािे 
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संपादक. १९४८ साली शकंरराव देवानंी काढलेल्या ‘नवभारत’ या माप्रसकाच्या सपंादकमंडळािे सदस्य. 
म ंबई व उपनर्र साप्रहत्य समेंलनािे (१९४१) व प ण्यास भरलेल्या महाराष्ट्र साप्रहत्य संमेलनािे (१९४९) 
अध्यक्ष. 
 

िावडेकरानंी प्रवप ल गं्रथलेखन केले. राज्यर्ास्त्रमीमासंा, (१९३४), आध रनक् भारत (१९३८), 
आध रनक्राज्यमीमासंा (१९४२), गाधंीजीवनरहस्य (१९४९), रवश्वक ट ंबवाद (१९२९), र्ास्त्रीय्समाजवाद 
(१९३९), लोकर्ाही (१९४१), र् रोगामी्सारहत्मय (१९४१), गाधंीवाद (१९४२), लो.् रटळक्व्म.्गाधंी 
(१९४६) हे त्यािें महत्त्वािे गं्रथ. या लेखनाच्या प्रनप्रमत्ताने मराठी भारे्षशी स संर्त आप्रि स्पष्टाथगपूिग अशी 
समािशास्त्रीय पप्ररभारे्षिी प्रनर्ममतीही त्याचं्याकडून घडली. 
 

त्यािें बरेिसे लेखन शकंरराव देवािें ‘स्वराज्य’ व िाभेंकरािें ‘लोकप्रशक्षि’ त्याििमािे 
‘प्रित्रमयिर्त्’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘नवभारत’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाले आहे. 
‘लोकप्रशक्षिा’तील ‘स्वराज्य, स्वातंत्र्य व स्वयंप्रनिगय’, बोल्शते्व्हक ‘राज्यिातंी’, या लेखमाला फार 
र्ािल्या. ‘बोल्शते्व्हक राज्यिातंी’ या लेखमालेतून त्यानंी माक्सगवादािा आध्यात्त्मकतेला प्रवरोध नाही, 
असे िप्रतपादन केले आहे. र्ाधंीवाद व माक्सगवाद यािंा समन्वय साधून, कायग करण्यािी एक नवी दृष्टी 
त्यानंी आपल्या संपाप्रदत प्रनयतकाप्रलकातूंन व लेखनातून प्रदली. िारंभीच्या काळातील त्यािें 
महाराष्रातील्राष्रीय्र्क्षाची्उत्मक्रातंी, सहदी् राजकारणाचे् स्वरूर््व्राजनीरतर्ास्त्रर्ररचय (१९२६) हे 
तीन लहानमोठे गं्रथही उल्लखेनीय आहेत. 
 

आिायग िावडेकरािें सवग लेखन ब प्रद्धवादी प्रविारवतंाच्या भपू्रमकेवरून झाले आहे. र् रोगामी्
सारहत्मयातून (१९४१) त्यानंी खरी आध्यात्त्मकता ही िर्मनशील समािशास्त्रीय दृष्टीशी कशी स संर्त आहे 
आप्रि आत्मिेरिेतून व कतगव्यिेरिेतून स्फ रिारे साप्रहत्य हेि कसे प रोर्ामी साप्रहत्य आहे, हे आपल्या 
व्यासंर्ातील प्रवविेकतेच्या सायाने आध्यात्त्मक िापं्रतकारकाच्या भपू्रमकेवरून पटवनू देण्यािा ियत्न केला 
आहे. 
 

संस्कृत व मराठी साप्रहत्यातील रसव्यवस्थेच्या संदभातही त्यानंी असेि सवगस्वी नव ेप्रविार िकट 
केले आहेत. महाराष्ट्र साप्रहत्य संमेलनाच्या ३२ व्या अप्रधवशेनाच्या अध्यक्षपदावरून प्रदलेल्या भार्षिात 
त्यानंी ‘िापं्रत’ नामक नवीन रसािा प रस्कार केला आहे. 
 

वाङ्मयके्षत्रातील आिायग िावडेकरािंी सवाप्रधक महत्त्वािी कामप्रर्री म्हििे त्यानंी प्रलप्रहलेला 
आध रनक्भारत हा मौल्यवान गं्रथ. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, म. वा. लोही 
 
जोग, गिेश णशवराम : ॰ नाना जोग : (ि. ८ सप्टेंबर, १८९९ – मृ. १ मे, १९५८, नार्पूर). नाटककार. 
प्रशक्षि : मपॅ्ररक. वप्रडलाचं्या मृत्यूम ळे मपॅ्ररकनंतर सरकारी नोकरी पत्करावी लार्ली. १९४२ साली 
नोकरीिा रािीनामा देऊन ते सामाप्रिक कायाकडे वळले. प्रवदभग साप्रहत्य संघाच्या धनवटे रंर्मंप्रदरािी 
प्रनर्ममती त्याचं्या पप्ररश्रमातून झाली. 
 



 अनुक्रमणिका 

नाना िोर् हे साम्यवादाने िभाप्रवत झाले होते. त्यािी छाया त्याचं्या नाट्यलेखनावर आहे. 
रचत्रर्ाळा (१९४८) आप्रि सोन्याचे् देव (१९४९) ही दोन्ही नाटके ित्यक्षपिे साम्यवादािा प रस्कार 
करतात; तर भारती (१९५२) हे मनोप्रवश्लेर्षिात्मक नाटक असून तीन्अंकी्हॅ्लेट (१९५७) हे अन वाप्रदत 
नाटक आहे. समािातील िखर वास्तवतादशगन, प्रवर्षयािी अिूक समि व नाट्यपूिग प्रवश्लेर्षि, ही त्याचं्या 
नाटकािंी वैप्रशष्ट्टे्य ििप्रलत समािव्यवस्थेिे प्रवदारक प्रनदान व प्रतच्या दोर्षािें अथगव्यवस्थामलूक कारि 
त्याचं्या नाटकातूंन ित्ययास येते. 
 

म क्तछंदात्मक अन वाद हे त्याचं्या तीन्अंकी् हॅ्लेट या नाट्यकृतीिे वैप्रशष्ट्टे्य. शके्सप्रपयरच्या 
नाटकातील ‘ब्लँकव्हसग’साठी म क्तछंदािा वापर करण्यािा नाना िोर्ािंा ियत्न, हा पप्रहला व म्हिनू 
महत्त्वािा आहे. 
 

नाना िोर्ानंी उमेदवारीच्या काळात ‘माप्रसक मनोरंिना’तून काव्यलेखन केले होते. ते उत्कृष्ट 
नाट्यप्रदनदशगक व संर्ीतकलेिे ममगज्ञ होते. 
 

राम शवेाळकर, म. ना. लोही 
 
जोग, णवष्ट्िु नरकसह : (ि. १४ सप्टेंबर, १८६७ – मृ. ५ फेब्र वारी, १९२०). वारकरीसंिदायािे ध रीि, 
आळंदी येथील वारकरी प्रशक्षिससं्थेिे संस्थापक, कीतगनकार, िविनकार आप्रि लेखक. प ण्यातील 
स खवस्तू व िप्रतप्रष्ठत अशा िोर् नामक कोकिस्थ ब्राह्मि क ळात िन्म. आईिे नाव सरस्वती. तीन ज्येष्ठ 
बंधंूपैकी पाडंोबा महाराि हे िप्रसद्ध मल्ल असून, नर्रकर तालमीिे वस्ताद होते. स्वतः प्रवष्ट्ि बोवानंाही 
मल्लप्रवदे्यिा लहानपिापासूनि नाद होता. पाडंोबािंमािेि तेही अप्रववाप्रहत राप्रहले व नर्रकर तालमीिे 
वस्तादपि त्यानंी केले. लौप्रकक प्रशक्षि फारसे नाही. परंत  पूवगवयात काही योर्साधना केली. बालपिी 
पाडंोबामहारािाचं्या बरोबर आळंदीला ज्ञानेर्श्र महारािाचं्या समाधीच्या दशगनास िात. प ढे त्यािे रूपातंर 
ििू छंदात झाले. ज्ञानेर्श्राचं्या समाधीवर ठेवलेली माळ आपल्या हातानेि आपल्या र्ळ्यात घालून 
िोर्महाराि वारकरी बनले. भिन, पंढरीिी वारी, ज्ञानेर्श्री व त कारामर्ाथा यािंी पारायिे, असा 
आय ष्ट्यिम व्यतीत केला. आपि ज्ञानदेवांच्याि आदेशाने कीतगनिविने करू लार्लो, असे त्यानंी स्वतःि 
एकदा सापं्रर्तले होते. कीतगनिविने करून वारकरी सिंदायािा ििार करण्यािे त्यानंी ििू िीवनव्रति 
घेतले. अत्यंत प्रनःस्पृह असलेले िोर्महाराि लोकमान्य प्रटळकािें स्नेही व िहाते होते. ते स्वदेशी वापरीत 
व प्रटळकानंा यथाशक्ती मदत करीत. 
 

िोर्महारािापूंवीिी वारकरी कीतगनािी धाटिी ही सरळ, साधी होती. िोर्ानंी प्रतला पंप्रडती 
पद्धतीच्या पूवगपक्ष–उत्तरपक्षािी िोड प्रदली. त्याम ळे प्रवशरे्षतः नवप्रशप्रक्षत ब्राह्मि तरुि वारकरी 
संिदायाकडे आकर्मर्षत झाले. िािायग श.ं वा. तथा मामासाहेब दाडेंकर हे यापकैीि एक. अथात बोवाचं्या 
प्रशष्ट्यवर्ात प्रवप्रवध िाप्रतिमातींिे लोक होते, हेही लक्षात ठेवले पाप्रहिे. 
 

संत त काराममहारािाचं्या अभरं्ािंा अथग लावनू साथग र्ाथाप्रसद्ध करण्यािे महत्त्वािे काम 
िोर्महारािानंी केले. (इ. स. १९०१, िकाशक त्र्यंबक हप्रर आवटे). हीि त कोबाचं्या र्ाथेिी पप्रहली साथग 
आवृत्ती होय. या र्ाथेिा र् िरातीमध्ये अन वादही झाला. 
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साथग त कारामर्ाथेिमािे िोर्ानंी साथश्अमृतान भवही िप्रसद्ध केला (इ. स. १९०५). हा गं्रथ त्यानंी 
नानामहाराि साखरे याचं्याकडे केलेल्या श्रविाच्या अन र्षंर्ाने प्रलप्रहला होता. परंत  प ढे त्याचं्या 
िप्रतपादनातील मायावादािा िोर्महारािानंी त्यार् करून, ‘प्रिप्रद्वलासवादा’ला धरून अमृतान भवािा अथग 
लावला. 
 

याप्रशवाय िोर् महारािानंी रनळोबाचंा् व् ज्ञानेश्वर् महाराजाचंा् वगीकृत् गाथा (१९०७), साथश्
हररर्ाठ् व् चागंदेव् र्ासष्टी, एकनाथी् भागवतगातादी सहा गं्रथ (१९११), वदेान्तरवचार (१९१५) आप्रि 
मप्रहपतीकृत ज्ञानेश्वरीतील्वचेे (साथश) (१९१७) असे अन्य गं्रथही प्रलप्रहले. 
 

िोर्महाराि स्पष्टवक्ते आप्रि प्रनभीड होते. कीतगनिविनानंी त्यानंी महाराष्ट्र ढवळून काढला. 
त्यातूनि त्यानंा महान भाव सािंदाप्रयकानंी भरलेल्या खटल्याला तोंड द्याव ेलार्ले. हा खटला त्या काळात 
(१९०७) महाराष्ट्रात िारं्लाि खळबळिनक ठरला. वारकरी संिदायािा, िवाह राष्ट्रीय िळवळीला 
िोडण्यािा ियत्न करिारे िोर्महाराि, तेव्हाच्या अन्य वारकरी प ढाऱ्यापेंक्षा उठून प्रदसतात. त्याचं्या या 
कामप्रर्रीिी स्वतः लोकमान्य प्रटळकांनी ‘केसरी’तून प्रलप्रहलेल्या मृत्यलेूखातून िशसंा केली होती (१० 
फेब्र वारी, १९२०). 
 

िािायग श.ं वा. दाडेंकर यानंी प्रलप्रहलेल्या ‘वै. िोर्महाराि िप्ररत्रा’त महारािािंी काही कीतगने 
संप्रक्षप्तरूपात समाप्रवष्ट केलेली आहेत. स्वतः दाडेंकर, बंकटस्वामी, मारुतीब वा र् रव, लक्ष्मिब वा 
इर्तप रीकर इ. िोर्ाचं्या प्रशष्ट्यानंी व स्वतः केलेली िकाप्रशत व अिकाप्रशत कीतगने आप्रि िविने 
िोर्ाचं्याि मूळ कीतगनािें प्रवस्तार आहेत. आिही याि परंपरेत आळंदीच्या वारकरी प्रशक्षिसंस्थेत 
िप्रशप्रक्षत झालेले हिारो प्रवद्याथी, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातं िोर्ाचं्याि प्रविारािंा ििार करताना 
प्रदसतात. 
 

सदानंद मोरे 
 
जोशी, अण्िा मातंड : (ि. १८४८ – मृ. मािग, १८९८). नाटककार. व्यवसाय : म ंबईच्या सरकारी 
छापखान्यात कारकून. यािंी सौभाग्यरमा्अथवा्वैधव्य्द ुःख-रवमोचन (१८८४), संगीत्सारवत्री (१८८७) 
व रर्व्त्रर्रतरवजय (१८९२) ही तीन नाटके िप्रसद्ध आहेत. या नाटकाखेंरीि उत्तररामिप्ररत्र आप्रि 
मृच्छकप्रटक या नाटकातंील काही पदरिनाही त्यानंी केली आहे. 
 

अण्िािें नाट्यलेखन सखं्येच्या दृष्टीने अल्प असले तरी ऐप्रतहाप्रसक दृष्ट्ट्या मराठी रंर्भमूीच्या व 
नाट्यवाङ्मयाच्या वाटिालीत त्यानंा महत्त्वािे स्थान आहे. त्याचं्या नाटकातं स धारिावादािा व 
देशभक्तीिा प रस्कार आढळतो. सौभाग्यरमा नाटकाच्या म ंबईतील ियोर्ानंी सनातनी मंडळी खवळली 
होती. संगीत्सारवत्रीतून त्यानंी स्त्रीप्रशक्षि आप्रि प नर्मववाह यािंा पाठप रावा केला. रर्व्त्रर्रतरवजय हे 
नाटक तर सरकारने आके्षपाहग ठरवनू िप्त केले होते. 
 

नव्या सामाप्रिक स धारिािें िाप्रतप्रनप्रधक दशगन घडविारे नाटककार म्हिून अण्िा िोशींिे स्थान 
महत्त्वािे आहे. 
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म . श्री. कानडे, म. ना. लोही 
 
॰ जोशी, एकनाथ अण्िाजी : पहा करकंबकर, एकनाथ अण्िाजी जोशी, गोकवद बाबाजी : (ि. १८२१ – 
मृ. १ मे, १९०६). आद्य नहदू प्रमशनरी. शालेय प्रशक्षि अल्पकाळ, वसईला मराठी शाळेत. त्यानंतर घरीि 
वािन-लेखनाकडे लक्ष कें प्रद्रत. 
 

ते प्रविाराने स धारक होते. प्रवधवाप्रववाहाला त्यािंी सहान भतूी होती. सहदू्लोकासं्रवनंरत (१८८५) 
व वृद्धर्णी्लग्न्करण्यार्ासून्अनथश (१९०१), या दोन प स्तकाचं्याद्वारा त्यानंी लोकानंा बालप्रववाह व 
वृद्धािें प्रववाह यापासून होिाऱ्या अनथांिी कल्पना प्रदली. 
 

देशातील अडािी िनतेला प्रतच्या द ःखािी आप्रि हक्कािंी िािीव करून देऊन स त्स्थतीिा मार्ग 
दाखवनू देण्यासाठी, प्रिस्ती प्रमशनऱ्यािंमािे अनेक िातंातूंन िवास करून त्यांनी स्वदेशी, देशाप्रभमान, 
सत्य, नीती, परोपकार इत्यादी प्रवर्षयावंर भार्षिे प्रदली. िवासात भेट प्रदलेल्या स्थळापं्रवर्षयी ऐप्रतहाप्रसक, 
सामाप्रिक, धार्ममक माप्रहती िमवनू ती त्यानंी प स्तकरूपाने िप्रसद्ध केली. रायगड् रकल्ल्याचे् वणशन 
(छत्रपती प्रशवािी महारािािंी कारकीदग आप्रि महारािािें समाधीिे िीिोद्धाराप्रवर्षयी िाथगना, १८८५), 
थोडासा् प्रवास (प िे ते र्ोवा, १८९१), लाहोरचा् प्रवास (िवासािी व सामाप्रिक पप्ररर्षदेिी हकीकत, 
१८९५), गेल्या्तीस्वषांरू्वीचे्लोक्व्त्मयाचं्या्समज ती्अथवा्माझे्प्रवासाची्हकीकत (रोिप्रनशी) ही 
त्यािंी प स्तके. त्यानंी प्रलप्रहलेल्या िवासविगनात १८८७ सालिे काँगे्रसिे मद्रास येथील अप्रधवशेन, १८९४ 
सालिे लाहोरिे अप्रधवशेन व १८९८ सालिी राष्ट्रीय सामाप्रिक पप्ररर्षद, यािंी माप्रहती प्रदलेली आढळते. 
त्यािंी ‘रोिप्रनशी’ म्हििे शभंर वर्षांपूवीिा समाि कसा होता यािे ित्यक्ष प्रित्रि होय. 
 

कृ. प्रभ. क लकिी, म. ना. लोही 
 
जोशी, कचतामि नीलकंठ : [ि. १० सप्टेंबर, १८८०, िौल (क लाबा–आििा रायर्ड ताल का) येथे – मृ. 
१६ िून, १९४८, प िे]. एम्. ए. (मराठी). उस्माप्रनया प्रवद्यापीठातील मराठीिे पप्रहले िाध्यापक. प्रनबधंकार 
व िािीन मराठीिे (कप्रवतेिे) संशोधक. िोशी यािें वडील नीलकंठशास्त्री िोशी व्य त्पन्न शास्त्री व पंप्रडत 
होते. अव्वल इगं्रिी काळात प ण्यात स्थापन झालेल्या संस्कृत कॉलेिात ते काही काळ िाध्यापक होते. 
सेवाप्रनवृप्रत्तनंतर ते िौल येथे स्थाप्रयक झाले. 
 

नि. नी. िोशी यािें िाथप्रमक प्रशक्षि िौल येथेि झाले. माध्यप्रमक व उच्च प्रशक्षि म ंबईस 
ि लत्याकडे. बह तेक सवग माध्यप्रमक व उच्च प्रशक्षि प्रवल्सन हायस्कूल व कॉलेिमध्ये. िप्रसद्ध पपं्रडत 
महामहोपाध्याय पा.ं वा. कािे हे नि. नी. िोशींिे आरंभापासूनिे सहाध्यायी. प्रशक्षि संपल्यावर नि. नी. 
िोशी यानंी म ंबई येथील स्कॉप्रटश प्रमशनच्या एका शाळेत काही काळ प्रशक्षकािी नोकरी केली. काही काळ 
प िे येथील ‘रेननर् कॉलेि फॉर मेन’ या ससं्थेत ते उपिािायगही होते. प ढे १९१९ साली हैदराबादेस 
उस्माप्रनया प्रवद्यापीठािी स्थापना झाल्यावर उस्माप्रनया प्रवद्यापीठात मराठी व संस्कृतिे िाध्यापक या 
नात्याने रुिू झाले. या प्रवद्यापीठात काम करीत असतानाि वातावरि िप्रतकूल असूनही हैदराबाद येथे, 
मराठी साप्रहत्य व संस्कृती या सबंंधीिी आस्था वृनद्धर्त करण्यास त्यानंी फार मोठा प ढाकार घेतल्यािे 
आढळते. 
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(१) रनरंजनमाधवाच्या् स्तोत्रसंग्रहावरील् टीकात्ममक् रनबधं (१९३५), (२) मराठवाड्यातील्
अवाचीन्मराठी्वाङ्मय (१९३९) आप्रि (३) श्रीधर-्चररत्र्आरण्काव्यरववचेन (१९५१) हे त्यािें िम ख 
गं्रथलेखन. श्रीधरावरील त्यािंा गं्रथ त्याचं्या मृत्यूनंतर िप्रसद्ध झाला. श्रीधरकवींच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने तो 
महत्त्वािा गं्रथ मानला िातो. िोशी यानंी प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर बरेि स्फ ट लेखन केले आहे. पि अद्याप्रप ते 
यथोप्रितपिे संग्रप्रहत व्हावयािे आहे. 
 
संदभव : ‘मराठी स्वाध्याय सशंोधनपप्रत्रका’, उस्माप्रनया प्रवद्यापीठ, अंक १७, १७९१. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही, र्ो. म. क लकिी 
 
जोशी, नागेश कृ. : (ि. १६ सप्टेंबर, १९१५ – मृ. ११ मे, १९५८). नट व नाटककार. १९३० साली 
‘बालमोहन’ नाटकमंडळीत िवशे. प्रवनोदी नट म्हिून िप्रसद्धी. १९४३ साली ‘कलाप्रवकास’ या 
नाट्यससं्थेिी स्थापना. 
 

मराठी रंर्भमूीच्या पडत्या काळात प्रतला सावरू पाहिाऱ्याचं्या यादीत व्यावसाप्रयक नाटककार 
म्हिून, नारे्श िोशी यािंा आविूगन उल्लेख करावा लारे्ल. स्वतःच्या ‘कलाप्रवकास’ या नाट्यससं्थेसाठी 
त्यानंी नाट्यलेखन केले. देवमाणूस (१९४५) हे रंर्भमूीवर यशस्वी ठरलेले त्यािें नाटक. ते इतके र्ािले 
की दहा वर्षांत प स्तकाच्या नऊ आवृत्त्या प्रनघाल्या. सामान्य िेक्षकाला आवडेल व िभाप्रवत करील अशा 
कौंट प्रबक वातावरिािा वापर, दोन मनािें दं्वद्व, स ष्टद ष्ट िवृत्तींिा संघर्षग हे नाट्यािे प्रवशरे्ष देवमाणसूमध्ये 
आढळतात. 
 

याप्रशवाय फ लर्ाखरे, मलैाचा्दगड, रवजय आप्रि अंतरर्ाट (िकाशन वर्षदेव अन िमे १९४०, १९४६, 
१९४६, १९५२) ही नाटके त्यानंी प्रलप्रहली. िेक्षकाचं्या मनावर अप्रधक ताि पडिार नाही असे संप्रवधानक, 
काहीसे भाबडे अप्रतरंिन, स ष्ट-द ष्ट अशा दोन र्टातं प्रवभार्ल्या िािाऱ्या व्यत्क्तरेखा, स लभ संवाद, 
ढोबळ िसंर्प्रित्रि इत्यादी प्रवशरे्षाचं्या आधारावर त्यानंी नाट्यलेखनािा िपिं केला आप्रि समकालीन 
सवगसाधारि मराठी िेक्षकाचं्या अप्रभरुिीला तो मानवला. 
 

अरनवद वामन क लकिी, म. ना. लोही 
 
जोशी, पुरुषोत्तम बाळकृष्ट्ि : (ि. ५ मािग, १८५६, म ंबई – मृ. २६ मािग, १९२९, म ंबई). कवी व 
इप्रतहाससंशोधक. िाथप्रमक प्रशक्षि केळव े(प्रि. ठािे) येथे. इंग्रिी प्रशक्षि म ंबईस. मपॅ्ररक (१८७५) नंतर 
कस्टम्स् खात्यात नोकरी. 
 

कस्टम्समध्ये िेम्स कॅम्बले हे प्रवद्याप्रभलार्षी इंग्रि अप्रधकारी होते. त्यािंी म ंबई इलाख्याच्या 
र्झेॅप्रटयरसाठी म ख्य संपादक म्हिून नेमिूक होताि, त्यानंी िोशी यानंा सहाय्यक म्हिून प्रनवडले. 
र्झेॅप्रटयरसाठी संशोधनपर लेखन करतानाि इप्रतहास-संशोधन व ‘ॲन्रॉपॉलॉिी’ या प्रवर्षयावंर त्यानंी 
प्रनबधं िकाप्रशत केले. ‘टाइम्स ऑफ इपं्रडया’त यािें नहद धमग व इप्रतहास या प्रवर्षयावंरील अनेक लेख िप्रसद्ध 
झाले आहेत. 
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त्याचं्या कप्रवता व मराठी लेख ‘माप्रसक मनोरंिन’, ‘प्रित्रमयिर्त’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘नवय र्’ 
इत्यादींतून िकाप्रशत झाले. म ततावली (१८७३) र्द्यस धा (१८८२), समारधर्तावली्य वराजरनधन्काव्य 
(१९०९), काव्यरत्मन् र्रहले (१९१६) ही त्याचं्या स्फ ट कप्रवतािंी प स्तके. त्यािंा कल सामान्यतः दीघग 
काव्यरिनेकडे होता, असे प्रदसते. राष्ट्रीय सद्र् ि व स्वदेशिीती याचं्या संवधगनािा हेतू बाळर्ून यानंी 
बरीि काव्ये प्रलप्रहली आहेत. 
 

उत्तर् कोंकणाचा् प्राचीन् इरतहास (१९२६) हा त्यािंा गं्रथ संशोधनपूिग आहे. डॉ. केतकराचं्या 
‘ज्ञानकोशा’साठी त्यानंी तो प्रलप्रहला. या गं्रथाच्या िस्तावनेतून ‘मप्रहकावतीच्या बखरी’ला इप्रतहासािायग 
रािवाडे यानंी प्रलप्रहलेल्या िस्तावनेतील अनेक प्रवधाने, िोशींनी साधार खोडून काढली आहेत. 
 

याचं्या वाङ्मयसेवबेद्दल यानंा म ंबईच्या रॉयल एप्रशयाप्रटक सोसायटीिे ‘कॅम्बेल स विगपदक’ 
प्रमळाले होते. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
जोशी, बापू पुरुषोत्तम : (ि. २५ मे, १८३५ टोके, प्रि. नर्र – मृ. १२ मे, १९२१). इंग्रिी कायदागं्रथािे 
भार्षातंरकार. प्रशक्षि फारसे झाले नाही. स रुवातीला सासवड येथे मराठी शाळेत प्रशक्षक. नंतर 
शाळाखात्यात कारकून. वप्रकलीिी परीक्षा उत्तीिग (१८६७). कालातंराने डेप्य टी कलेक्टर. यानंी 
प्रिप्रमनल िोसीिर कोड, प्रपनल कोड, प्रसत्व्हल िोसीिर कोड यािंी मराठीत भार्षातंरे केली. 
सहद स्थानचा्भगूोल (१८६१) हे प्रशळाछापावरील प स्तक (द सरी आवृत्ती १८७१) िप्रसद्ध झाले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
जोशी, बाळकृष्ट्ि सीताराम : (ि. १८७१, म रुड-िंप्रिरा, प्रि. क लाबा – मृ. २५ मे, १९११, म रुड). कवी. 
प्रशक्षि मराठी सहावी व रनेनर् म रुड येथे मराठी शाळेत म ख्याध्यापक. यानंी विगनात्मक, बोधपर व 
कथात्मक अशी अनेक स्फ ट काव्ये प्रलप्रहली, त्यातंील काही ‘काव्यरत्नावली’, ‘खेळर्डी’, ‘मनोरंिन’ या 
प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाली. भर्वद्र्ीतेिे साकीबद्ध भार्षातंर व र्िेशप रािािे काव्यबद्ध सार, ही 
यािंी अन्य प्रनर्ममती. यािंी कप्रवता ि न्या वळिािी असली तरी क्वप्रित अवािीन काळािे संस्कार िर्ट 
करिारी आहे. याचं्या लहान म लाकंप्ररता प्रलप्रहलेल्या काही उपदेशपर र्ोष्टी ‘खेळर्डी’ माप्रसकातून 
िप्रसद्ध झाल्या आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
जोशी, महादेव नारायि ऊर्व  माधवराव जोशी : (ि. ७ िानेवारी, १८८५, प िे – मृ. १६ ऑक्टोबर, 
१९४८). नाटककार. मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि वऱ्हाडात. १९११ साली प ण्यास आले. काही मप्रहने लष्ट्करी 
प्रहशबेखात्यात नोकरी. रंर्भपू्रमच्या आकर्षगिाम ळे नोकरी सोडून ते नाट्यलेखनाकडे वळले. १९४४ साली 
िळर्ाव येथे झालेल्या महाराष्ट्र नाट्यसंमेलनािे अध्यक्ष. 
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िोशींनी आपल्या नाट्यप्रवर्षयक कारकीदीिी स रुवात कणाज शन (१९१०) व कृष्णरवजय (१९११) 
या पौराप्रिक नाटकानंी केली. त्यासाठी ि न्या पपं्रडत कवींिी कप्रवता व तत्कालीन पौराप्रिक नाटके यािंा 
त्यानंी कसून अभ्यास केला. तरीही ती नाटके रंर्भमूीवर यशस्वी ठरली नाहीत. राधाकृष्ट्िाच्या कथा 
िसंर्ावरील मनोरंजन (१९१६) व र् नजशन्म्ऊफश ्सारवत्री (१९३१) ही त्यािंी अन्य पौराप्रिक नाटके. स.ं्
रवनोद (१९१४) हे त्यािें िहसनविा नाटक मात्र, उतावळ्या स धारकािंी थट्टा करिारे सामाप्रिक 
कथानक, प्रवनोदी िसंर्, वैप्रित्र्याने नटलेले िटकदार संवाद, खाप्रडलकराचं्या पदािंी प्रवडंबने याम ळे 
खूप र्ािले. ‘माता प्रदसली स्वरृ्ही रखडत’, ‘या नवनवल मध  लाडवा’, ‘र्िकिग खािप्रवता मिा आला’, 
इत्यादी प्रवडंबनानंी िेक्षकवर्ग खूर्ष होत असे. 
 

स्थारनक् स्वराज्य् अथवा् सरचत्र् ्य रनरसर्ारलटी (१९२५), हे माधवरावािें प्रवशरे्ष र्ािलेले 
नाटक. ही स खात्त्मका प्रितकी वास्तववादी प्रततकीि मनोरंिक आहे. तथाकप्रथत लोकशाहीिे िप्रतप्रनधी 
म्हिून म्य प्रनप्रसपाप्रलटीत प्रनवडून रे्लेले बेिबाबदार सदस्य कसा र्ैरकारभार करतात, यािे प्रवडंबनप्रित्र 
या नाटकातून रेखाटले आहे. 
 

वऱ्हाडचा् र्ाटील (१९२८) व रगरणीवाला अथवा मालक-मजूर (१९२९) ही त्यािंी 
मनोरंिनाबरोबरि सामाप्रिक उद बोधन करिारी नाटके. वऱ्हाडचा् र्ाटील या नाटकात लबाड 
र्ावकऱ्याचं्या तावडीत सापडलेल्या भोळ्या पाटलािे प्रित्रि केले आहे. त्यािें र्ािलेले शवेटिे नाटक 
उधार-उसनवार (१९४६). याप्रशवाय यािंी काही हास्यिधान नाटके अशी : स.्हास्यतरंग (१९२१), सं.्
आनंद (१९२३), सं.् रवश्ववैरचरय (१९३२), सं.् वर्ीकरण (१९३२), र्ैसाच् र्सैा (१९३५), प्रो.् र्हाणे 
(१९३६), मोराचंा् नाच (१९३८). यातंील काही नाटकामंधून त्यानंी नव्या धतीच्या एकाकंिवशेी 
रिनातंत्रािाही वापर केलेला आढळतो. 
 

माधवराव िोशाचं्या नाटकातंील सपं्रवधानके बरीि प्रवम क्त व स्वभावप्रिते्र ठरीव ठशािी असतात. 
बोलभारे्षशी नाते राखिारे सवंाद व िासाप्रदक पद्यरिना, ही त्यािंी वैप्रशष्ट्टे्य. त्याचं्या बह तेक नाटकातंील 
िम ख रस हास्य आप्रि म ख्य साधन उपहास. त्याम ळेि समािातील सवग थरातंील िेक्षकानंा त्यािंी नाटके 
आस्वाद्य झाली. 
 

स. रं्. मालश,े म. ना. लोही 
 
जोशी, महादेव मल्हार : ॰ स्वामी सणिदानंद : (ि. १८७३ – मृ. १६ एप्रिल, १९२८, प िे). वाङ्मय, धमग व 
तत्त्वज्ञान या प्रवर्षयािें लेखक. प्रशक्षि प िे येथे. मपॅ्ररक (१८९०), एम्. ए. (१८९७). संस्कृतिी िर्न्नाथ 
शकंरशटे प्रशष्ट्यवृत्ती व अनेक पाप्ररतोर्षके. वामन मल्हार व ना. म. िोशी यािें ज्येष्ठ बंधू. अहमदनर्र येथे 
म ख्याध्यापक. ि नार्ड व प िे येथे संस्कृतिे िाध्यापक. 
 

िो. िोशी हे संस्कृतिे अभ्यासक व वदेान्त प्रवर्षयािे र्ाढे पंप्रडत होते. आध रनक् स रर्रक्षताचंा्
वदेान्त ही केसरीतून १९१५ साली आलेली लेखमाला, प ढे १९३६ मध्ये प स्तकरूपाने िकाप्रशत. 
‘मनोरंिन’, ‘नवय र्’, ‘धमगिार्तृी’ इत्यादी माप्रसकातूंन वाङ्मय, धमग व तत्त्वज्ञान या प्रवर्षयावंर ‘स्वामी 
सप्रच्चदानंदािें प्रविार’ या शीर्षगकाखाली प्रलप्रहलेले त्यािें लेखही मार्ममक व प्रविारिेरक आहेत. हे लेख 
स्वामी्सरच्चदानंदाचें्रवचार (१९३६) या प स्तकात समाप्रवष्ट झाले आहेत. 
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अवधूत महादेव िोशी, रा. बा. बक्षी 
 
संदभव : अ. म. िोशी, ‘वप्रडलािें सेवसेी’, िकाशक अ. म. िोशी, प िे, १९६०. 
 
जोशी, मोरेिर रामचंद्र : (ि. २२ ऑर्स्ट, १८८७, शेंद िी, खानदेश – मृ. ५ ऑक्टोबर, १९५६). 
इप्रतहासप्रवर्षयक लेखक. ध ळे येथील रािवाडे सशंोधन मंडळािे सदस्य. 
 

र्ोस्टाच्या्रतकीटाची्क ळकथा (१९४६), अरहल्याबाई्होळकर (१९४५), स्वारमरनष्ठ्खंडो्बल्लाळ 
(१९५१), ऐरतहारसक्आख्यारयका ही यािंी प स्तके. इंदूरच्या प्रकबे घराण्यािे संस्थापक व िप्रसद्ध म त्सद्दी 
प्रवठ्ठल महादेव प्रकबे ऊफग  तात्या िोर् याचं्या िप्ररत्रसाधनािंा तात्मया् जोगाचं्या् चररत्राची् साधने 
(मराठ्याचं्या इप्रतहासािी साधने : खंड २७. िकाशक : रािवाडे संशोधन मंडळ, १९५१), हा त्यािंा 
संपाप्रदत गं्रथ महत्त्वािा आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, अंिली क लकिी 
 
जोशी, रघुनाथ गिेश : ॰ पद्मणवहारी : (ि. १९०८-मृ. २२ सप्टेंबर, १९५४). अन वादक व ‘स लभ राष्ट्रीय 
गं्रथमाले’िे संिालक. यानंी केलेले खलील प्रिब्रान या िर्िप्रसद्ध अरबी लेखकाच्या ‘िॉफेट’ व ‘वॉन्डरर’ 
या गं्रथािें अन िमे जीवन-दर्शन (१९४१) आप्रि प्रवासी (१९४८) हे अन वाद िप्रसद्ध आहेत. प्रिब्रानच्या 
िीवनप्रवर्षयक तत्त्वनितनपर लेखनािा स्वैरान वाद वा भावान वाद न करता, त्यानंी लेखकाच्या अथांिे 
िामाप्रिक िप्रतनबब अन वादात उतरेल अशी काळिी घेतली आहे. िोशींनी ‘पद्मप्रवहारी’ या टोपि नावाने 
‘लोकप्रशक्षि’ माप्रसकातून काही कप्रवतालेखनही केले आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, रा. बा. बक्षी 
 
जोशी, (रावसाहेब) रघुबेल लुक स : (ि. २ मािग, १८७५, शरिपूर, नाप्रशक – मृ. ४ ऑर्स्ट, १९५८, 
प्रवकाराबाद, द. हैदराबाद). प्रिस्ती-मराठी कवी. माध्यप्रमक प्रशक्षि म ंबई व कॉलेि प्रशक्षि हैदराबाद येथे. 
इंटर आटगस्. टपालखात्यात नोकरी. ‘रावसाहेब’ ही सरकारकडून पदवी. 
 

रे. प्रटळकाचं्या सहवासाम ळे वयाच्या सत्तरीनंतर काव्यप्रनर्ममतीिी िेरिा. अद्भ त्दं्वद्वय द्ध ही त्यािंी 
पप्रहलीि रिना दीघगकाव्यात्मक आहे. ओवी हा छंद ते िभावीपिे वापरीत. वरील दीघग कप्रवता व अन्य ५७ 
स्फ ट कप्रवता, यािंा संग्रह रावसाहेबाचं्या्करवता (१९६१, िकाशक : मराठवाडा साप्रहत्य पप्ररर्षद) या 
नावाने िप्रसद्ध झाला आहे. महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररर्षद व मराठवाडा साप्रहत्य पप्ररर्षद या ससं्थाचं्या कायात 
ते उत्साहाने भार् घेत. िािीन मराठी सतंकाव्यािे खोल संस्कार त्याचं्या मनावर झाले होते. तेि त्याचं्या 
रिनेवरही आढळून येतात. रे. प्रटळकानंा ते आपले स्फूर्मतदाते मानीत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
जोशी, रामचंद्र णभकाजी : (ि. २२ िून, १८५६ – मृ. ७ सप्टेंबर, १९२७). व्याकरिकार, भार्षाभ्यासक व 
वाङ्मयेप्रतहासकार. म ंबई प्रवद्यापीठािे िीत्व्हअसपयंत प्रशक्षि. त्यानंतर प ण्याच्या न्यू इंत्नलश स्कूलमध्ये 
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प्रशक्षक. यानंी रनबधं-चंरद्रका माप्रसक प्रवष्ट्ि शास्त्र्यापं्रवर्षयीच्या आदरािे ितीक म्हिून ३-४ वर्षदेव 
प्रनबधंमालेच्या धतीवर िालप्रवले होते. 
 

रा. प्रभ. िोशी यानंी रर्र् बोध, बालबोध, मराठी्र्धदरसद्धी, स लभ्अलंकार इत्यादी शालोपयोर्ी 
व्याकरि व भार्षाप्रवर्षयक प स्तके प्रलप्रहली असली, तरी प्रौढबोध्व्याकरण (१८८९) व मराठी्भाषेची्घटना 
(१९१८) या दोन गं्रथािें कतदेव म्हिून ते प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत. यािें प्रौढबोध्व्याकरण १८८९ साली िथम 
िकाप्रशत झाले आप्रि १९२५ पयंत त्याच्या स धारून वाढप्रवलेल्या अशा एकंदर सात आवृत्त्या प्रनघाल्या. या 
प स्तकािी प्रतसरी आवृत्ती त्यानंी इगं्रिीत काढली असून या आवृत्तीत मराठी वृते्त व अलंकार यावंर दोन 
अप्रधक िकरिे प्रदली आहेत. 
 

मराठी व्याकरिाच्या इप्रतहासामध्ये िोश्यािें प्रौढबोध् व्याकरण हा महत्त्वािा टप्पा आहे. कारि 
यानंी आपले व्याकरि, उपपत्तीच्या व ऐप्रतहाप्रसक दृष्टीने सवगस्वी ससं्कृत व्याकरिाच्या पायावर रिलेले 
असून, रिना मात्र इंग्रिी व्याकरिान सार केली आहे. िस्त त व्याकरिािे भारे्षिी व प्रवविेनातील स बोधता 
हे आिखी आर्ळे वैप्रशष्ट्ट्य आहे. 
 

मराठी् भाषेची् घटना (ि. आ. १९१८, प्रद्व. आ. १९२३) हा रा. प्रभ. िोशींिा गं्रथ प्रौढबोध्
व्याकरणापेक्षाही अप्रधक मौप्रलक स्वरूपािा आहे. मराठीिे भार्षाशास्त्र व वाङ्मयेप्रतहास या ज्ञानशाखा 
िाथप्रमक अवस्थेत असतानाच्या काळातील, मराठीिे ऐप्रतहाप्रसक भार्षाशास्त्र व वाङ्मयेप्रतहास लेखनािा 
हा पप्रहला वैप्रशष्ट्ट्यपूिग ियत्न होय. 
 

दादोबा पाडं रंर्, कृष्ट्िशास्त्री प्रिपळूिकर याचं्यानंतर मराठीच्या व्याकरिप्रवर्षयक गं्रथातं 
महत्त्वािी भर टाकिारे लेखक म्हिून रा. प्रभ. िोशी यािें स्थान महत्त्वािे आहे. 
 

श्री. श.ं मोढे, डॉ. राम घोडे 
 
जोशी, लक्ष्मि नारायि : (ि. ५ मािग, १८७३, प िे – मृ. १ ि लै, १९४७, प िे). ऐप्रतहाप्रसक 
आख्याप्रयकािें सगं्राहक, लेखक, गं्रथसंपादक व पत्रकार. प्रशक्षि प िे येथे. मपॅ्ररकनंतर काही प्रदवस 
म ंबईस पश वैद्यक महाप्रवद्यालयात अध्ययन. 
 

म ंबईत असताना ‘इंद िकाश’ व ‘र् राखी’ या पत्रातूंन ते लेखन करीत. १८९९ साली प ण्यास रड व 
आवस्टग यािें िे खून झाले, त्याप्रवर्षयी िोशींनी ‘र् राखी’त लेख प्रलप्रहले, त्याम ळे रािद्रोहाच्या 
आरोपाखाली त्यानंा सहा मप्रहन्यािंी सिा भोर्ावी लार्ली. त्यानंतर त्यानंी प्रशक्षि सोडून लेखन हाि 
व्यवसाय स्वीकारला. प्रनरप्रनराळ्या एकवीस प्रवर्षयावंर त्यानंी लहान-मोठी अशी स मारे दीडशहूेन अप्रधक 
प स्तके प्रलप्रहली. तींत जीवनाथ्रवररचत्भावक त हल (१९२१), या प स्तकात ऋनवदेादी संप्रहता, धमगनसधू, 
अध्यात्मरामायि, स्तोते्र वर्ैरेंिी सटीप भार्षातंरे आहेत; करर्ध्वज (नकर् िॉन), डारकनी् रवलास 
(मकॅ् बथे्), नटसम्राट् गणर्तराव् जोर्ी (१९२३), एकनाथ (१९२९), त काराम (१९२९), ज्ञानेश्वर 
(१९२९), नामदेव (१९३०), बाजीराव (१९३५), महाराणा् प्रतार्ससह (१९२२) इत्यादींिी िप्ररते्र 
उल्लेखनीय आहेत. पं. सातवळेकराचं्या वैप्रदक वाङ्मय िकाशनाच्या कायात यानंी सपंादकीय साय केले. 
‘ऋनवदेा’िे कप्रवताबद्ध रूपातंर व ‘अथवगवदेा’िे अन्वयासप्रहत भार्षातंर हे िोशींिे कायगही उल्लखेनीय आहे. 
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सरचत्र् ब्रह्मयोग् रवद्यारर्क्षण (१९२१), श्रीकारर्नाथोर्ाध्याय् रवररचत् धमशससधू (मराठी 
भार्षातंरासह, १९२५), मरहला्जीवन् ्हणजेच्गरृहणीकतशव्य (१८८६), टेरलर्थी् इन्स्रतटर–मानरसक्
संदेर्–रर्क्षक (१९२०), लोकमान्याचंा् स्वगीय् संदेर् (१९२१), राष्रीय् इंग्रजी् रर्क्षक, भाग् १, २, ३ 
(१९३५–पािवी आवृत्ती), साथश् ्ंदोबद्ध् र् रुषसूतत (१९३४); यानंी स मारे अकरा कादंबऱ्या प्रलप्रहल्या 
आहेत. त्यापैकी ही सारी्भाऊबंदकी (१९०२) ही एक आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
जोशी, वामन गोपाळ : ॰ जोशी, वीर वामनराव : (ि. २१ मािग, १८८१ – मृ. ३ िून, १९५६). नाटककार 
व पत्रकार. मपॅ्ररक (१८९९). देशाच्या स्वातंत्र्यिळवळीत सहभार्. लो. प्रटळक व म. र्ाधंी यािें अन यायी. 
म ंबईच्या ‘राष्ट्रमत’ (१९०९) दैप्रनकािे अल्पकाळ उपसपंादक व अमरावतीहून िकाप्रशत होिाऱ्या स्वतंत्र्
सहद स्थान या स्वतः काढलेल्या साप्ताप्रहकािे सात वर्षदेव सपंादक. 
 

वीर वामनराव स्वातंत्र्याकाकं्षी व राष्ट्रवादी वृत्तीिे होते. त्यािंी नाटके त्याि वृत्तीतून प्रनमाि झाली 
आहेत. राक्षसी् महत्त्वाकाकं्षा (१९१४), हे त्यािें पप्रहले नाटक. ते त्यानंी केशवराव भोसले याचं्या 
नाट्यससं्थेसाठी प्रलहून प्रदले. या संर्ीत नाटकाने तत्कालीन िेक्षकाचं्या मनािी प्रवलक्षि पकड घेतली. 
नाटकािी मध्यवती कल्पना आपि ‘खूबसूरत बला’ या पारसी नाटकातून उिलली असल्यािे प्रनवदेन 
िोशी यानंी केले आहे. यािा पप्रहला ियोर् म बंई म क्कामी २० सप्टेंबर, १९१३ रोिी झाला. त्यानंतर १२ 
वर्षांनी त्यानंी सूडाचा्संदेर् हे नाटक प्रलप्रहले. तथाप्रप हे नाटक रंर्भमूीवर आििाऱ्या ‘बलवतं संर्ीत 
नाटक मंडळीं’च्या सूिनेवरून त्यािे रणद ंद भी (१९२७), असे नामकरि करण्यात आले. ‘परवशता’ या 
प्रवर्षयावर आधारलेले हे नाटक अप्रतशय लोकप्रिय ठरले. या नाटकातील िाली स्वतंत्र असून, त्या 
रामकृष्ट्िब वा वझे या िप्रसद्ध र्ायकाकडून प्रमळप्रवलेल्या होत्या. अथात िस्त त नाटकाच्या यशािे श्रये 
नाटकातील संर्ीतािमािेि वामनरावाचं्या ओिस्वी लेखिीलाही द्याव ेलार्ते. धमशससहासन (१९२९) हे 
त्यािें प्रतसरे नाटक ‘नाट्यकला िसारक मंडळी’ने १९ ि लै, १९२९ रोिी अमरावतीच्या रंर्भमूीवर आिले. 
रािपदािी िाप्ती िन्मावर अवलंबनू ठेवावयािी, का लोकमानसावर? हा प्रवर्षय त्यानंी या नाटकात 
हाताळला आहे. 
 

त्यािंी ही प्रतन्ही नाटके उदात्त तत्त्वप्रवशरे्षाचं्या ििाराकप्ररता प्रलप्रहलेली असून कल्पनारम्य 
स्वरूपािी आहेत. तथाप्रप नाट्यपूिग आहेत. 
 

झोटींग्र्ादर्ाही व र्ीलसनं्यास (१९५७) ही वामनरावािंी अखेरिी नाटके. त्यापकैी झोटींगर्ाही्
र्ादर्ाही हे ियोर्रूपाने रंर्भमूीवर आले; पि प स्तकरूपाने ते नाट्यवाङ्मयात दाखल झाले नाही. 
त्याउलट र्ीलसंन्यास हे प स्तकरूपाने िकाशात आले; परंत  ियोर्रूपाने रंर्भमूीवर येण्यािे भानय त्याला 
लाभले नाही. झोटींग् र्ादर्ाही हे नाटक शके्सप्रपअरच्या ‘मेझर फॉर मेझर’ या नाटकाच्या आधारे 
प्रलप्रहलेले असून, समािातील वासनाप्रतरेकािे प्रनमूगलन करण्यासाठी नायप्रकिीिा वर्ग समािाच्या 
स्थैयासाठी आवश्यक आहे, हा प्रविार त्यात माडंला आहे. र्ीलसंन्यास हे नाटक वामनरावानंी 
‘मॉप्ररसमेटरनलक्’ या फ्रें ि नाटककाराच्या ‘मोना व्हॅना’ या नाटकातील मध्यवती कल्पनेवर आधारले आहे. 
मात्र मध्यवती कल्पना परकीय असली तरी वामनरावानंी आपल्या स्वतंत्र िकृप्रतधमास अन सरून प्रतिी 
वरे्ळीि उभारिी केली आहे. 
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या पाि नाटकावं्यप्रतप्ररक्त वामनरावानंी आिखी काही नाटकािंा संकल्प सोडल्यािा त्याचं्या 
िप्रसद्ध झालेल्या नाटकाचं्या म खपृष्ठावरून अंदाि लार्तो. किगवधाच्या कथानकावर एक पाि अंकी 
नाटक १९१० साली प्रलप्रहल्यािा व ते खाप्रडलकरानंा वािून दाखप्रवल्यािा उल्लखे आढळतो. मात्र या 
नाटकािे प ढे काय झाले यािा स र्ावा लार्त नाही. 
 

मं. भा. नाडकिी, राम घोडे 
 
जोशी, वामन मल्हार : ॰ उद बाहु वामन ॰ वा. म. जो. : (ि. २१ िानेवारी, १८८२, तळे, प्रि. क लाबा – 
मृ. २० ि लै, १९४३, म ंबई). कादंबरीकार, तत्त्वनितक व समीक्षक. महादेव मल्हार व ना. म. िोशी यािें 
बंधू. माध्यप्रमक व उच्च प्रशक्षि प िे येथे. म ंबई प्रवद्यापीठातून काही काळ िो. प्रविापूरकर याचं्या तळेर्ाव-
दाभाडे येथील ‘समथग प्रवद्यालय’ या राष्ट्रीय प्रशक्षिाच्या शाळेत (१९०६–०८) अध्यापक व त्यानंी 
काढलेल्या ‘प्रवर्श्वृत्त’ माप्रसकािे (ि लै १९०७ ते मािग १९०८) संपादक. त्या माप्रसकातील एका लेखाच्या 
प्रनप्रमत्ताने रािद्रोहािा आरोप व तीन वर्षदेव सक्तमि रीिी प्रशक्षा. १९११ साली स टका. काही काळ केसरी–
मराठा ससं्थेच्या ‘मराठा’ या इंग्रिी साप्ताप्रहकात व अच्य तराव कोल्हटकराचं्या ‘मेसेज्’ या पत्रात 
उपसंपादक म्हिून काम. १९१८ पासून नहर्िे येथील ‘भारतीय मप्रहला प्रवद्यापीठा’त मराठी वाङ्मय व 
मानसशास्त्र या प्रवर्षयािें अध्यापन. 
 

तत्त्विधान व प्रविारर्भग कादंबऱ्या प्रलप्रहिारे लेखक म्हिून वा. म. िोशी िप्रसद्ध आहेत. 
सॉके्ररटसाचे्संवाद (१९१५) हे र्ोल्डन रेझरी प्रसरीिमधील ‘सॉिेप्रटक डायलॉनि’वरून तयार केलेले 
प स्तक आप्रि रारगणी्अथवा्काव्यर्ास्त्ररवनोद ही कादंबरी (१९१५) ही त्यािंी स रुवातीिी गं्रथप्रनर्ममती. 
रारगणीम ळे तत्त्वनितनात्मक कादंबरीकार म्हिून ते ख्यातनाम झाले व मराठीतील ‘तत्त्वनितनात्मक 
कादंबरी’िे िनक ठरले. १९१३ ते १९१७ या काळात वरील प स्तकापं्रशवाय त्यािंी ए् रजस्ट् ऑफ्
गीतारहस्य, नवर् ष्र्करंडक, आश्रमहररणी, आध रनक् रजज्ञासूंच्या् र्कंा (िो. म. म. िोशी याचं्या 
‘आध प्रनक स प्रशप्रक्षतािंा वदेान्त’ या प स्तकाला िोडलेली प रविी) ही प स्तके िप्रसद्ध झाली. रारगणीनंतर 
आश्रमहररणी (१९१६), नरलनी (१९१९), स रर्लेचा्देव (१९३०), इंदू्काळे्व्सरला्भोळे (१९३५) या 
त्याचं्या कादंबऱ्या िप्रसद्ध झाल्या. या सर्ळ्याि कादंबऱ्यातूंन वामनरावािें तत्त्वनितक मन िर्ट होते. 
आश्रमहररणी ही पौराप्रिक थाटािी पि प्रद्वपप्रतत्वािा िश्न उभा करिारी म्हिून प्रवद्यमान सामाप्रिक आशय 
िर्ट करिारी कादंबरी. ‘एनॉक आडगन’ या खंडकाव्यावरून स िलेली. त्यासाठी धौम्य-म नी नारदानंा 
आपली कथा सारं्त आहेत, अशी भपू्रमका घेऊन, वामनरावानंी ही कादंबरी प्रलप्रहली. मराठीतील एक 
उत्कृष्ट लघ कादंबरी म्हिून ती उल्लेखनीय आहे. नरलनी ही रािकीय थाटािी कादंबरी आहे. देश प्रवपरीत 
पप्ररत्स्थतीत असला म्हििे सवग र् िािंी माती होते, हे या कादंबरीिे सार आहे. एका कतगबर्ार, 
समिूतदार व ध्येयप्रनष्ठ अशा स्त्रीिा आदशग स रर्लेचा् देव या कादंबरीच्या माध्यमातून िर्ट होतो. 
पप्ररत्स्थती व प्रविारशक्ती याचं्या साहाय्याने देव, धमग, नीती, समािरिना इत्यादींच्या संदभात नाप्रयका 
स शीला प्रहच्या मनािा प्रवकास, ‘ध्येय हाि देव’ मानण्याइतपत कसा झाला, यािे रेखीव प्रित्रि या 
कादंबरीत आढळते. प्रनवदेन, आत्मवृत्त आप्रि पत्रव्यवहार या तीन माध्यमाचं्या द्वारे या कादंबरीच्या 
कथानकािी माडंिी केली आहे. इंदू्काळे व सरला्भोळे ही पूिगतः पत्रात्मक कादंबरी असून, तीत कला व 
नीती या वादािी कलात्मक ििा आढळते. ‘कलेिी तहान भार्प्रवण्याकप्ररता नीतीच्या रक्तािा घोट घेिे 
बरोबर नाही’ हे तत्त्व या कादंबरीतून ते माडंतात. वामनरावाचं्या या सवग कादंबऱ्या िाम ख्याने नाप्रयकािधान 
आहेत. ब प्रद्धर्म्य प्रवनोद, मार्ममक कोप्रटिम, वादक शलतेने रंर्लेले संवाद, तकग प्रनष्ठ प्रविारसरिी, 
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तत्त्वप्रिज्ञासा, सत्यशोधनािी तळमळ व वृत्तीिा िािंळपिा ही वा. म. िोशी याचं्या कादंबरीिी बलस्थाने 
आहेत. त्याचं्या काळातील रािकीय, सामाप्रिक घटनािें पडसादही त्याचं्या कादंबऱ्यातूंन िर्ट झाले 
आहेत. नवर् ष्र्करंडक (१९१६) हा त्यािंा कथासंग्रहही वैप्रशष्ट्ट्यपूिग असून, त्यातील ‘दोन स्वदेशींिा 
लढा’, ‘िाप्ररत्र्य िातंी’, ‘बायकानंा उिव्या डोळ्याने प्रदसत नाही’ यासारख्या कथा उल्लखेनीय आहेत. 
रवस्तवार्ी्खेळ (१९३७) हे त्यािें नाटकही िप्रसद्ध आहे. कलेच्या रिनाप्रशल्पापेक्षा आशयाला ते लेखनात 
अप्रधक महत्त्व देतात. 
 

लप्रलत साप्रहत्याइतकेि त्यािें ताप्रत्त्वक व समीक्षिात्मक लेखनही मौप्रलक स्वरूपािे आहे. 
नीरतर्ास्त्र् प्रवरे् (१९१९) हा त्यािंा ताप्रत्त्वक गं्रथ. रवचाररवलास (१९२७), रवचारसौंदयश (१९४०), 
रवचारलहरी (१९४२) व रवचाररवहार हे त्याचं्या वाङ्मयीन व वैिाप्ररक प्रनबधंािंा समावशे असलेले स्फ ट 
लेखसंग्रह. त्यािंी नितनशील व सत्यशोधक वृत्ती या सगं्रहातंील प्रनबधंातूंन व लेखातूंन व्यक्त होते. सत्य, 
सौिन्य व सौंदयग याचं्या स संवादमय उपासनेद्वारा मानवाला उच्चतर िीवन साध्य करून घेता येईल, ही 
त्यािंी श्रद्धा व त्याचं्या सवग साप्रहत्यािा मूलाधार आहे. त्यािें समीक्षिात्मक लेखही वैप्रशष्ट्ट्यपूिग आहेत. 
त्यातं त्यानंी अनेक वाङ्मयीन व कला-नीप्रतप्रवर्षयक िश्नािंी मार्ममक ििा केली आहे. डॉ. केतकराचं्या 
कादंबऱ्यावंरील त्यािंा लेख नकवा मढदेवकराचं्या ‘वाङ्मयीन महात्मता’(१९४१) या प स्तकाला प्रलप्रहलेली 
िस्तावना, यािंाही उत्कृष्ट वाङ्मयीन लेखन म्हिनू उल्लेख केला पाप्रहिे. स्मृरतलहरी (१९४२) हा त्याचं्या 
आत्मपर लप्रलतलेखािंा सगं्रह उत्कृष्ट असून, नीरतर्ास्त्रप्रवरे् (१९१९) हा गं्रथही ताप्रत्त्वक प्रवर्षयावरील 
उत्कृष्ट गं्रथ आहे. १९३० मध्ये मडर्ाव येथे भरलेल्या साप्रहत्यसंमेलनािे ते अध्यक्ष होते. ‘महाराष्ट्र साप्रहत्य 
पप्ररर्षदे’च्या कायातही त्यािंा सप्रिय सहभार् होता. त्या काळच्या तरुि लेखकवर्ाला वा. म. िोशी हे 
आधारवडासारखे होते. 
 
संदभव : (१) वा. ल. क लकिी, ‘वामन मल्हार वाङ्मयदशगन’, १९४४. (२) प्रवलास खोले, ‘वा. म. िोशी : 

िीवनदृष्टी आप्रि साप्रहत्यप्रविार’. (३) िभाकर पाध्ये, ‘वामन मल्हार आप्रि प्रविारसौंदयग’. 
 

र्ं. दे खानोलकर, राम घोडे 
 
जोशी, वामन रामचंद्र : (ि. १८७४ – मृ. ६ नोव्हेंबर, १९३४, म ंबई). राष्ट्रीय-धार्ममक प्रवर्षयािें लेखक. 
म ंबई प्रवद्यापीठािे बी.ए. ‘आयगन एज्य केशन सोसायटी’िे एक संस्थापक. 
 

धमग, प्रशक्षि, भारतीय संस्कृती, तत्त्वज्ञान इत्यादी प्रवर्षयावंरील यािें स्फ टलेख वृत्तपते्र व माप्रसके 
यातूंन िप्रसद्ध झाले आहेत. स्वदेर्ारभमान् संजीवन, सनातन् आयशधमश-गं्रथ (१९००), राष्रीय् प्राथशना्
र् स्तक (स्तोते्र, १९०३), राष्रीय्सनातन्धमशर् स्तक (नहद धमािी तत्त्व,े १९०४), र्द्यगं्रथ (राष्ट्रप्रहतोपयोर्ी 
स्फ ट कप्रवता, १९०५) इत्यादी प स्तके िकाप्रशत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर 
 
जोशी, वासुदेव णवष्ट्िु : (ि. १८६७ – मृ. २ िानेवारी, १९४०, सातारा). ऐप्रतहाप्रसक कार्दपत्रािें संशोधक 
व संग्राहक. सातारच्या ‘वसे्टनग इंप्रडया इन्श अरन्स कंपनी’िे एक ससं्थापक. 
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सातारकर छत्रपतींिे दप्तर तपासण्यािी सधंी यानंा प्रमळाली. ऐप्रतहाप्रसक कार्दपते्र शोधून 
काढून व त्यािंी संर्ती लावनू त्यािें नेटके संपादन करण्याकडे यािें प्रवशरे्ष लक्ष होते. अशी शकेडो 
कार्दपते्र यानंी प्रमळप्रवली व भारत इप्रतहास संशोधन मंडळ, रािवाडे संशोधन मंप्रदर व पारसनीस 
म्यूप्रझयम यािेंकडे सोपप्रवली. 
 

र्ं. दे. खानोलकर 
 
॰ जोशी, वीर वामनराव : पहा जोशी, वामन गोपाळ 
 
जोशी, शंकर दत्ताते्रय : ॰ वसतंणवहार : (ि. १८८८ – मृ. िून, १९४३). कवी. वास्तव्य म बंई येथे. 
दादरच्या कप्रवप्रमत्रमंडळािे प्रियाशील सभासद. यािंी स्फ ट कप्रवता प्रवप ल असून तीतील काही 
तत्कालीन प्रनयतकाप्रलकातूंन िकाप्रशत झाली आहे. 
 

‘राष्ट्रवैभवकाव्यमाले’साठी यानंी जनाचे् श्लोक (१९२०), जारलयनवाला (१९२०), केवळ्
स्वराज्यासाठी (१९२१), स्वराज्य् बोध (१९२४), आयशभमूीचा् अमीर (१९२५), नरवीर् नेताजी् र्ालकर 
(१९२६), र्ंजाबचा् ससह् लाला् लजर्तराय (१९२८), ही लहानमोठी राष्ट्रीय व ऐप्रतहाप्रसक काव्ये 
प्रलप्रहली. मरहषास र्मंथन (१९२४), संजय्प्रबोधन (१९२५), वाघाची्रर्कार (१९२९) व मारननी इत्यादी 
काव्यही राष्ट्रिीतीच्या भावनेतून प्रनमाि झाली. संस्कृतातील ‘शृरं्ारशतक’ व ‘र्ीतर्ोनवद’ या काव्यािंा 
गीतगोसवद व रृ्गंारर्तर्दी (१९२३) हा संर्ीतात्मक अन वाद व रुद्रमाला (१९२२) हे प्रशवस्तवनाच्या 
रूपाने परमेर्श्रािी आळविी करिारे यािें अनेकवृत्तात्मक काव्येही िप्रसद्ध आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, अंिली क लकिी 
 
जोशी, शंकर परशुराम : (ि. १८८०, भोपि, खानदेश – मृ. १६ फेब्र वारी, १९४९). नाटककार व कवी. 
प्रशक्षि ध ळे व प िे येथे. बी.ए., एल्एल्. बी. काही काळ प्रशरपूर (खानदेश) येथे वप्रकली. प्रशरपूर ताल का 
काँगे्रस कप्रमटीिे अध्यक्ष. प ण्यातील वास्तव्यात (१९३७–४२) अध्यात्ममार्ािा अभ्यास. १९४३ पासून म बंई 
येथे वास्तव्य. यािंी रवरचत्र-लीला (१९१६), मायेचा् रू्ल (१९२१), खडाष्टक (१९२७), तो्आरण् ती 
(१९३९), ्त्रर्ती, लग्न्साम्राज्य ही नाटके िप्रसद्ध असून, खडाष्टक हे नाटक प्रवलक्षि र्ािले. र्ौर्षणमा 
(१९०५), रवधवाचें् गाऱ्हाणे (१९०९) ही काव्ये आप्रि रर्वाजी् कोण (१९४६) व रजब्रानच्या् नीरतकथा 
(भार्षातंर–१९६९) ही प स्तके, हे त्यािें अन्य िकाप्रशत साप्रहत्य. र्ौर्षणमा व रवधवाचें् गाऱ्हाणे ही काव्ये 
त्यानंी कॉलेिमध्ये असताना प्रलप्रहली. र्ौर्षणमा हे शृरं्ाररसात्मक दीघगकाव्य असून, नदी ही एक प्रवरप्रहिी 
आहे अशी कल्पना करून रिलेले आहे. संस्कृत िि रता व पंप्रडती रिना हे त्यािें वैप्रशष्ट्ट्य. रवधवाचें्
गाऱ्हाणे हे काव्य ‘प्रवधवाप्रववाह कायद्याच्या १९०९ सालच्या वार्मर्षक सभेच्या प्रदवसाकप्ररता’ प्रलप्रहले. 
प्रवधवानंी आपल्या मदतीसाठी देवाला केलेले आवाहन आप्रि तो काही कारिाने येत नसावा म्हिनू 
केलेल्या कल्पना, असे या काव्यािे स्वरूप असून, भावनेपेक्षा वैिाप्ररकतेवर अप्रधक भर प्रदलेला प्रदसतो. 
 

नाटककार या नात्याने त्यानंी केलेली कामप्रर्री मात्र अप्रधक महत्त्वािी आहे. रवरचत्र-लीला, 
मायेचा्रू्त व खडाष्टक ही त्यािंी नाटके ‘महाराष्ट्र नाटक मंडळी’ने रंर्भमूीवर आिली. यातंील रवरचत्र-
लीला हे नाटक बरेि र्ािले; पि खडाष्टकने प्रवलक्षि लोकप्रियता प्रमळप्रवली. स्त्रीप्रवर्षयक 
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स धारिापं्रवर्षयीिा र्ैरसमि दूर करण्यािा ियत्न, रवरचत्र-लीला या नाटकात केलेला असून दत्तकाच्या 
िथेम ळे प्रनमाि होिारा स्वाथग व नहस्रता यािंा िश्न मायेचा् रू्त मधून हाताळलेला आहे. खडाष्टक 
नाटकातून मात्र िोशींनी कोित्याही सामाप्रिक िश्नाला स्पशग केला नाही. काही कारि नसताना शात्ब्दक 
भाडंिािी िवृत्ती असलेल्या, प्रिकटे व करकरे या क ट ंबातील व्यक्ती एकत्र आल्याम ळे उत्पन्न होिाऱ्या 
मिेशीर व हास्यस्फोटक घटनािंी माप्रलका, असे िहसनात्मक स्वरूप या नाटकाला लाभले आहे. 
आध प्रनक मराठी नाट्यसृष्टीतील एक उल्लखेनीय प्रवनोदी नाटक म्हिून खडाष्टकिा साथग लौप्रकक आहे. 
 

अरनवद वामन क लकिी, राम घोडे 
 
जोशी, शंकर पुरुषोत्तम : (ि. ९ मािग, १८९४, पाली, प्रि. क लाबा – मृ. २० सप्टेंबर, १९४३). इप्रतहास 
संशोधक. व्हनाक्य लर फायनलपयंतिे प्रशक्षि पाली व महाड येथे. औधं येथे इंग्रिी प्रशक्षि. १९१४ च्या 
य द्धाच्या वळेी प रवठा खात्यात नोकरी. त्या प्रनप्रमत्ताने के्वट्टा, अरबस्तान, पार्मशया येथे र्मन. अरबी, प श्त , 
रप्रशयन भार्षािें िािकार. काही काळ प्रशक्षक. 
 

भाऊंच्या् वीरकथा (१९३४), मराठ्ाचं्या् सते्तचा् उत्तरेकडील् रवस्तार (१९३६), र्ीखाचंा्
स्फूर्षतदायक्इरतहास (१९३८), र्ंजाबातील्नामदेव (१९३९), राजस्थान-महाराष्र्संघषश (१९४३), ही 
त्यािंी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. मराठ्यानंी महाराष्ट्राबाहेर िाऊन िे कतृगत्व र्ािवले, त्यािी फारशी 
प्रिप्रकत्सा झालेली नाही, हे ध्यानात घेऊन िोशींनी आपल्या साप्रहत्यातून मराठ्याचं्या महाराष्ट्राबाहेरील 
रािकारिावर प्रवशरे्ष भर प्रदला आहे. मराठ्ाचं्या्सते्तचा्उत्तरेकडील्रवस्तार हा नशद्याचं्या उत्तरेकडील 
परािमावर व रािकारिावर िकाश टाकिारा गं्रथ असून, राजस्थान–महाराष्र्संघषश या गं्रथात उत्तरेकडे 
म ल खप्रर्री करिारे मराठे सरदार व रािस्थानमधील फ टीर वृत्तीिे संस्थाप्रनक याचं्यामधील संबधंािंी 
प्रिप्रकत्सा आढळते. मराठीत शीखािंा इप्रतहास पप्रहल्यानेि सारं्िारा र्ीखाचंा् स्फूर्षतदायक्इरतहास हा 
गं्रथ; त्याििमािे र्ंजाबातील्नामदेव या गं्रथातून मराठीत अभरं्रिना करिारे नामदेव आप्रि पिंाबातील 
नामदेव एकि आहेत, हे प्रसद्ध करिारा व पंिाबामधील नामदेवाचं्या कायािे नेमके प्रित्र उभे करिारा 
गं्रथही महत्त्वपूिग आहे. भततराज्श्री्नामदेवजी हा नामदेवावरील नहदी गं्रथही त्यानंी प्रलप्रहला आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मीनल प्रनसळ 
 
झळकीकर, भीमाचायव : (ि. १८३७ – मृ. १० मे, १९०६). िािीन दशगनशास्त्रप्रवर्षयक लेखक. म ंबई येथील 
एत्ल्फन्स्टन कॉलेिमध्ये शास्त्री. भीमािायांिे म ख्य दोन गं्रथ (१) न्यायकोर् आप्रि (२) न्यायभारती. 
पप्रहला न्यायकोर् संस्कृत आहे. द सरा गं्रथ ‘न्यायप्रसद्धानं्तम क्तावली’ िा मराठी सटीप अन वाद आहे. 
 

न्यायकोर् (पप्रहली आवृत्ती – १८८४, स धाप्ररत आवृत्ती – १८९३) हा गं्रथ अशा िकारच्या 
कोशवाङ्मयात अग्रर्ण्य असा आहे. तो त्यानंी पािात्त्य संस्कृत पपं्रडत डॉ. ब ल्हर व डॉ. कीलहानग याचं्या 
आग्रहाने व िोत्साहनाने प्रलप्रहला. सवग दशगनातं न्यायदशगन (वैशपे्रर्षकदशगन धरून) समिण्यात अत्यंत 
कठीि समिले िाते. या न्यायदशगनािे पारमार्मथक शब्द इतर दशगनाचं्या मूळ व भाष्ट्यात्त्मक गं्रथातूंन 
सहरसहा येत असतात. वबेरसारख्या पपं्रडतानेही या कोशािी स्त ती केली आहे. पप्रहल्या आवृत्तीिी 
पृष्ठसंख्या २६७ असून, द सऱ्या स धाप्ररत आवृत्तीिी पृष्ठसखं्या १०५० एवढी आहे. 
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महानैयाप्रयक प्रवर्श्नाथ-पंिानन भट्टािायग यानंी न्यायदशगनातील संपूिग प्रवर्षयािें भाडंार असा िो 
‘न्यायप्रसद्धातंम क्तावली’ हा गं्रथ रिला होता; त्यािा भीमािायांनी न्यायभारती या नावाने दोन भार्ातं 
(पप्रहला भार् १८८२; द सरा भार् १८८४) स बोध मराठी अन वाद केला. अन वादाखाली तप्रद्वप्रवर्षयसंबद्ध 
इतर टीकाचं्या आधारे प्रवस्तृत टीपा प्रदलेल्या आहेत. ‘फ्री ििग कॉलेि’िे िोफेसर श्रीधर र्िेश प्रिनसीवाले 
यानंी, मूळ “न्यायप्रसद्धातंम क्तावली हा गं्रथ भीमािायांच्या न्यायभारतीम ळे कोिाही शास्त्र्याच्या 
मदतीप्रशवाय समिण्याइतका स लभ झाला आहे” अशी या गं्रथािी िशसंा केली आहे. 
 

प्रव. म. बेडेकर, राम घोडे 
 
टाकळकर, केशव दादाजीशास्त्री : (ि. १८६३, टाकळी, नाप्रशक – मृ. १९४९, टाकळी). संस्कृतभार्षाप्रभज्ञ 
व व्याकरि-पंप्रडत; िविनकार व गं्रथकार. िाथप्रमक प्रशक्षि नविूर येथे. त्यानंतर नाप्रशक येथे व.े शा. सं. 
कठोरकरशास्त्री याचं्यािवळ संस्कृतिे अध्ययन. काही काळ बडोदे ससं्थानात नोकरी. श्रीमंत सयािीराव 
र्ायकवाड याचं्याकडून ‘वैयाकरि’ ही उपाधी िाप्त. त्यानंतर त्र्यंबकेर्श्र येथील पाठशाळेत िाध्यापक व 
येवले येथील ससं्कृत पाठशाळेत पधंरा वर्षदेव अध्यापकािे कायग करून टाकळी येथे ियाि. १९३८ मध्ये 
संन्यासाश्रमािा स्वीकार. 
 

प्रवद्यारण्यस्वामींच्या ‘िीवन्म त्क्तप्रववके’ या गं्रथािे यानंी केलेले मराठी भार्षातंर (१९१४) िप्रसद्ध 
आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर 
 
टाकी, मंगेश रामचंद्र : ॰ श्रीदादाभाई : (ि. २२ ि लै, १८८३, कारवार – मृ. १ मािग, १९५३, िोरे्र्श्री, 
म ंबई). अध्यात्म, तत्त्वज्ञान व संतसाप्रहत्यावर लेखन करिारे लेखक. 
 

माध्यप्रमक प्रशक्षि म ंबईत. घराण्याति अध्यात्म, भक्ती व परमाथग यािंी परंपरा. श्रीकृष्णाचे्सद्ग रु्
श्रीद वास (१९३८), या आपल्या गं्रथात श्रीकृष्ट्िािे लौप्रकक र् रू सापं्रदपनी असले, तरी ब्रह्मपरोक्षज्ञानािे 
सद्र् रु श्रीद वास होते, असा प्रसद्धान्त त्यानंी संशोधनपूवगक माडंला. श्रीत काराम् महाराजाचें् सदेह्
वैक ं ठगमन (१९५०), या गं्रथात यानंी त्यािें प्रनयािकाळातील अभरं् आप्रि स्वतःिे योर्प्रवर्षयक ज्ञान याच्या 
समन्वयाने त कारामानंी आपला देह ‘आपोनारायि’ म्हििे िलमय केला, असे मत माडंले. ित्यक्ष 
योर्ान भावाम ळेि समाधीचे्रवरवध्प्रकार (१९५२), हा गं्रथ त्यानंी प्रलप्रहला. आचायशचत ष्ट्य्(१९४०), या 
गं्रथात अदै्वत, प्रवप्रशष्टादै्वत, दै्वत आप्रि श द्धादै्वत या तत्त्वज्ञानमार्ािा व मूळ आिायांिा त्यानंी पप्ररिय करवनू 
प्रदला. प्रारधध्कमांचे्सागंोर्ागं्रववचेन (१९५२), या गं्रथात त्यानंी भारतीय तत्त्वज्ञानातील कमगप्रसद्धान्तािे 
स लभ प्रवविेन केले. याप्रशवाय त्यानंी श्रीनारायण्महाराज्जालवणकराचें्संरक्षप्त्चररत्र (१९३१) आप्रि 
श्रीत काराममहाराज् आरण् श्रीरर्व्त्रर्तींचे् वैराग्य (१९३४), हे लप्रळतासाठी तयार केलेले नाटकही 
प्रलप्रहले. स लभ आप्रवष्ट्कार, सिमाि माडंिी, रसपूिगता, प्रिप्रकत्सकता ब द्धी या र् िानंी यािें वाङ्मय मंप्रडत 
झालेले आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
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टाकी, रामचंद्र शंकर : ॰ श्रीभाई : (ि. १ ऑर्स्ट, १८५७ – मृ. १४ ऑक्टोबर, १९३५, म ंबई). अध्यात्म व 
तत्त्वज्ञानप्रवर्षयक लेखन करिारे लेखक. 
 

म ंबईच्या एत्ल्फन्स्टन कॉलेिमधून बी. ए. काही प्रदवस प्रशक्षक. प ढे बढती प्रमळून डेप्य टी 
एज्य केशनल इन्स्पेक्टर. घराण्यात वशंपरंपरेने अध्यात्म, भक्ती व परमाथग यािंी ओढ. याम ळे यािंी 
गं्रथसंपदा परमाथगप्रवविेनपूिग झाली आहे. र् रुषाथशदीरर्का or Supreme goal of life (1918), हा ७०० 
पृष्ठािंा त्यािंा पप्रहला गं्रथ, मोक्षिाप्तीच्या साधनािंा ऊहापोह करिारा आहे. त्यावरून श्र ती-स्मृती व 
संतवाङ्मय यािंा, त्यािंा सखोल व्यासंर् प्रदसून येतो. लघ बोध (१९२१) मध्ये र् रुषाथशदीरर्केिा साराशं 
प्रदलेला आहे. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज्अथवा्सद्भथ्ततरवजय (१९२७), या गं्रथातं ‘ज्ञानेर्श्रािें िप्ररत्र आप्रि 
तत्त्वज्ञान’ यावरील त्याचं्या रसाळ िविनािंा संग्रह आहे. इंग्रिीत त्यानंी पे्रमामृता (१९२२), हा 
भत्क्तमार्गप्रवविेक आप्रि ऑन्द्साँग्ऑफ्द्गॉड्ऑफ्गॉडस् (१९२३), हा र्ीतेिा सामग्र्याने परामशग 
घेिारा गं्रथ प्रलप्रहला आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
 
णटकेकर, रामचंद्र णवनायक : ॰ णकरात ॰ धनुधारी ॰ राघवानंद : (ि. १८६२ – मृ. ११ ऑक्टोबर, १९०७). 
इप्रतहास व ऐप्रतहाप्रसक िप्ररत्रािें लेखक, पत्रकार; कादंबरीकार; व्यापार - उप्रदम, शतेकरी, अथगशास्त्र 
आप्रद प्रवप्रवध प्रवर्षयािंा खोल अभ्यास करून त्यािंा परामशग घेिारे प्रनबंधलेखक. 
 

शालेय प्रशक्षि धारवाड येथे. िप्रतकूल पप्ररत्स्थतीम ळे इगं्रिी सहावीपयंति प्रशक्षि. ‘सदनग मराठा 
रेल्व’ेच्या धारवाड येथील कायालयात कारक नी. नंतर नोकरी सोडून लेखन हाि व्यवसाय. िारंभी 
‘प्रकरात’ या टोपि नावाने वतगमानपत्रातूंन, नंतर ‘केसरी’तून ‘धन धारी’ या टोपिनावाने लेख िप्रसद्ध. 
 

इप्रतहास आप्रि ऐप्रतहाप्रसक व्यक्ती हा यािंा आवडीिा प्रवर्षय. जवानमदश् ब्राह्मणभाई भार् १–२ 
(१८९१-९२), जवानमदश् मराठेगडी भार् १–२ (१८९३), या प स्तकातूंन मराठे शाहीतील वीर प रुर्षािंी 
ओळख त्यानंी ओिस्वी शलैीत करून प्रदली. अरहल्याबाई्होळकरीण (१८९५), उमाबाई्दाभाडे, आर्ल्या्
देर्ाचा् लहानसा् इरतहास (१८९३), आयशधमाचा् इरतहास अशीही काही प स्तके त्यानंी प्रलप्रहली. 
इप्रतहासासंबधंी पराकाष्ठिेे औदासीन्य असलेल्या त्या काळी स्वदेशाप्रभमान िार्ृत व्हावा, यासाठी त्यानंी हे 
लेखन केले. 
 

अथगशास्त्र, व्यापार, उद्योर्धंदे, र्प्रळतािी धान्ये, कापूस या के्षत्रातं मराठी मािसू उद्यमशील 
बनावा, यासाठी र्ैसा्कसा् रमळेल? (१८९२), उर्ार्ी्महाराष्राला्उद्योग (१९०३), आमची्गरळताची्
धान्ये्अशी प स्तके त्यानंी प्रलप्रहली. प्रवप्रवध गं्रथ, गॅ्रझेटस्, नकाश ेव आकडेवारी यािंी मदत घेऊन ते आपले 
म्हििे सिमाि माडंीत. सहद स्थानचे् व्यार्ारी् भवूणशन (१८९७), हा त्यािंा मोठा गं्रथ. मराठी भारे्षच्या 
संदभात अप्रभनव व पप्रहला. 
 

त्यानंी प्रलप्रहलेल्या एकूि तीन कादंबऱ्यापंकैी वाईकर् भटजी (१८९८), ही अत्यंत लोकप्रिय 
झाली. ती र्ोल्डत्स्मथच्या ‘त्व्हकार ऑफ वलेप्रफल्ड’िे अंशतः रूपातंर आहे. खूप साध्या व घरर् ती भारे्षत 
प्रलप्रहलेल्या या कादंबरीत व्यत्क्तप्रित्रिािे उत्कृष्ट नम ने पहावयास प्रमळतात. सत्िवृत्त प्रभक्ष कािे व त्याच्या 
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क ट ंबािे प्रित्रि तीत आहे. इंग्रिी प्रशक्षि, प्रिस्ती धमग, परकीय सत्ता या र्ोष्टींनी स रू झालेल्या 
संस्कृप्रतसंिमिाम ळे भटिींच्या भावप्रवर्श्ाला प्रमळालेल्या धक्क्यािे प्रित्रि तीत आहे. रर्राजी् र्ाटील 
(१९०३), या त्याचं्या द सऱ्या कादंबरीत, र्ावरहाटी नष्ट होत आहे व सरकारी नोकरशाहीिा लािखोर 
कारभार याम ळे उद्ध्वस्त होिाऱ्या शतेकऱ्याच्या िीवनािे प्रखन्न करिारे प्रित्र रेखाटले आहे. आिच्या 
ग्रामीि साप्रहत्यािे प्रपतृपद या कादंबरीस देण्यास हरकत नाही. िथमप रुर्षी प्रनवदेनाम ळे या दोन्ही 
कादंबऱ्या वािकानंा सहि आकृष्ट करतात. 
 

प्रिस्ती धमगििारकाप्रवरुद्ध मत माडंण्यासाठी त्यानंी स्वधमात्मरण्बरे; र्ण्र्रधमाचे्नाव्नको 
(१९०४), मरेन् र्ण् रिस्ती् होणार् नाही, ही प स्तके प्रलप्रहली. इंदूरिे अप्रधपती प्रशवािीराव होळकर 
याचं्याप्रवरुद्ध िाललेल्या ननद्य ििाराला त्यानंी संशोधनपूवगक उत्तर, इंदूर् प्रकरणाची्द सरी्आरण्खरी्
बाजू (१८९६), या प स्तकातून प्रदलेले आहे. 
 

‘िीवनाच्या प्रवप्रवध के्षत्रातंील ज्ञान करून देऊन समािाला िार्ृत करिे आप्रि त्यायोरे् स्वराष्ट्रािा 
उत्कर्षग साधिे’ हेि त्याचं्या लेखन िपंिामार्िे सूत्र होय. समािाप्रवर्षयीिी त्यािंी कळकळ उच्चविीय व 
मध्यमवर्ीय याचं्या प रतीि मयाप्रदत नव्हती. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
 
णटपिीस, गोकवद गोपाळ : (ि. २४ मे, १८६७, महाड, प्रि. क लाबा – मृ. १८ नोव्हेंबर, १९२५, महाड). 
कवी व प्रवप्रवध प्रवर्षयावंरील गं्रथकार. 
 

मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि प ण्याच्या न्यू इंत्नलश स्कूलमध्ये. ‘काव्यरत्नावली’च्या िारंभीच्या सहा-सात 
अंकातूंन त्यािंी काही कप्रवता िप्रसद्ध झाली. तीत त्यािंी काप्रलदासाच्या ‘ऋत संहार’ या संस्कृत काव्यािे 
भार्षातंर व इतर स्फ ट काव्ये िप्रसद्ध झाल्यािे आढळते. कप्रवतेिे वळि ि ने आप्रि भार्षा ससं्कृतिि र आहे. 
यानंी प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर गं्रथलेखन केले. बेंजारमन् िँकलीन् याचें् चररत्र (१८९६, िॉन एस. टी. ॲबट 
याचं्या इंग्रिी िप्ररत्रािे भार्षातंर) सॉके्रटीस्आरण् त्मयाचे् रवचार (१९१५) व कौरटलीय् अथशर्ास्त्र् प्रदीर् 
(१९२३), ही यािंी महत्त्वािी प स्तके. याप्रशवाय रायगडाची् मारहतीर् थ्स्तका (१८९६), महाराष्रातील्
द ष्काळ (१९०५), क ल्आरण्र्ील (१९१६), असेही यािें काही लेखन आहे. महाराष्ट्र-वदे-गं्रथमाला या 
नावाने त काराम (१९१४), एकनाथ (१९१५) व ज्ञानेश्वर (१९२५) या तीन संतकवींच्या कप्रवतेिे विेे यानंी 
तयार केले. कौरटलीय् अथशर्ास्त्र् प्रदीर् हा यािंा गं्रथ. मूळ गं्रथ सूत्ररूप व त्या सूत्रावरील भाष्ट्य असा 
असून, त्यानंी केलेले भार्षातंर मार्ममक आहे. िस्तावना व उपसंहार वािल्यावर प्रटपिीस यािें अवलोकन 
प्रकती सूक्ष्म आहे, ते कळून येते. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
णटपिीस, यशवंत नारायि तथा अप्पासाहेब : (ि. ३ प्रडसेंबर, १८७६ – मृ. २५ मािग, १९४३). नट व 
नाटककार. प्रशक्षि प िे येथे. नंतर महाड येथे नशपी-व्यवसाय. बधूं माधवराव प्रटपिीस व इतराचं्या 
सहकायाने ‘महाडकर नाटक मंडळी’िी १९०४ साली स्थापना केली. हीि प ढे ‘महाराष्ट्र नाटक मंडळी’ 
म्हिून िप्रसद्ध. १९१२ साली स्वतःिी ‘भारत नाटक मंडळी’ काढली. 
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यानंी पौराप्रिक, ऐप्रतहाप्रसक व सामाप्रिक अशी प्रतन्ही िकारिी नाटके प्रलप्रहली आहेत. 
मत्मस्यगधंा (१९१३), राधामाधव (१९१४), जरासंध (१९१६) व नारद ही पौराप्रिक नाटके. रािा शतंनू, 
त्यािा िेमप्रवर्षय झालेली मत्स्यर्धंा व त्या दोघािंा प्रववाह व्हावा यासाठीि आिन्म ब्रह्मियग पालनािी 
िप्रतज्ञा करिारा शतंन प त्र भीष्ट्म, यािंी कथा मत्मस्यगधेंत आढळते. शतंनू व भीष्ट्म याचं्या अतंःकरिातील 
भावप्रनक दं्वद्व प्रटपिीसानंी िारं्ले दाखप्रवले आहे. राधामाधव या नाटकात श्रीकृष्ट्ि व राधा याचं्यातील 
प्रनरार्स व नािूक िीतीिे प्रित्रि केले आहे. चंद्रग्रहण (१९१८), र्हारर्वाजी (१९२५), रर्क्काकट्यार 
(१९२७), रर्वाजीला् र्ह (१९३३) व दख्खनचा् रदवा (१९३६) ही त्यािंी ऐप्रतहाप्रसक नाटके. 
घटनािाधान्य हा या नाटकािंा प्रवशरे्ष आहे. कमला (१९११), राजरंजन (१९२५), आर्ा-रनरार्ा 
(१९२३), स्वथ्स्तक् बँक (१९३२) ही त्यािंी कल्पनारम्य सामाप्रिक नाटके. यातील आर्ा-रनरार्ा, 
राजरंजन यासंारख्या नाटकातूंन असहकाप्ररतेसारख्या राष्ट्रीय आंदोलनािें काही पडसाद उमटलेले 
प्रदसतात. कमला हे नाटक मेरी कॉरेलीच्या ‘थेल्मा’वरून त्यानंी रिले आहे. रंर्भमूीशी नट या नात्याने 
प्रटपिीसािंा घप्रनष्ट संबंध होता व कंकभट (कीिकवध), राघोबा (भाऊबंदकी), ितापराव (कािंनर्डिी 
मोहना), नाना फडिवीस (तोतयािे बंड) इत्यादी त्याचं्या भपू्रमका र्ािल्या होत्या. त्याम ळेि यशस्वी 
ियोर्ाला आवश्यक त्या र्ोष्टींिी सारं्ड घालून, त्यानंी आपली नाटके रिली आहेत. त्यातही ऐप्रतहाप्रसक 
नाटककार म्हिून त्यानंा प्रवशरे्ष िप्रसद्धी लाभली. योर्ायोर्, वरे्षातंरे, अघप्रटत घटना यानंा त्याचं्या 
नाटकातं प्रवशरे्ष स्थान आहे. १९३० नंतर मराठी रंर्भमूीला लार्िारी ओहोटी थाबंप्रवण्यािे श्रेय काही 
िमािात य. ना. प्रटपिीस याचं्याकडे िाते. १९२१ साली प ण्यात भरलेल्या नाट्यसंमेलनािे अध्यक्ष म्हिनू 
त्यािंी प्रनवड झाली होती. 
 

अरनवद वामन क लकिी, के. ए. पोतदार 
 
णटळक, गंगाधर रामचंद्र : (ि. १८२० – मृ. १८७२). व्याकरि, इप्रतहास व र्प्रित या प्रवर्षयािें लेखक. 
िाथप्रमक प्रशक्षि दाभोळ येथे व काही इंग्रिी प्रशक्षि प ण्यास. सरकारी प्रशक्षिखात्यात प्रशक्षक व नंतर 
डेप्य टी एज्य केशन इन्स्पेक्टर. 
 

र्ंर्ाधरपतं हे लोकमान्य प्रटळक यािें वडील. र्प्रित व संस्कृत या प्रवर्षयािंा यािंा प्रवशरे्ष व्यासंर् 
होता. यानंी लघ व्याकरण (द . आ. १८५९), रत्रकोणरमती, इंग्लंडचा्इरतहास अशी काही प्रवद्याथ्यांसाठी 
उपय क्त असलेली प स्तके प्रलप्रहली. लघ व्याकरणाच्या सहा आवृत्त्या प्रनघाल्या होत्या. 
 

अ. अ. वडोदकर 
 
णटळक, (रे.) नारायि वामन : ॰ जगग्न्मत्र : (ि. ६ प्रडसेंबर, १८६१, करिर्ाव, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ९ 
मे, १९१९, म ंबई). ‘फ लाम लािें कवी’. लक्ष्मीबाई प्रटळक यािें पती. देवदत्त नारायि प्रटळक यािें वडील. 
प्रशक्षि िार इयत्तापंयंतिे कल्याि येथे व प ढील थोडे नाशकास. १८८० मध्ये प्रशक्षिास पूिगप्रवराम. 
प्रकशोरावस्था ओलाडंण्यापूवीि प्रटळकानंा ओवी, अभरं्, साकी, नदडी इत्यादी छंदातं रिना करण्यािी 
घरच्या संस्कारातूंनि िेरिा प्रमळाली. र्िेशशास्त्री लेले यािेंिवळ शास्त्रीय पद्धतीने संस्कृतिे अध्ययन व 
काप्रलदासादी अप्रभिात संस्कृत कवींच्या साप्रहत्यािा पप्ररिय. इंग्रिी, मराठी साप्रहत्यािा व्यासंर्. १८७९ 
मध्ये मनूताई र्ोखले (लक्ष्मीबाई प्रटळक) प्रहच्याशी प्रववाह. १९०० साली प्रटळकानंी प्रिस्ती धमग स्वीकारला 
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कालातंराने लक्ष्मीबाई प्रटळकानंीही प्रिस्ती धमािा स्वीकार केला. नार्पूरच्या वास्तव्यात 
काव्यक स माजंरल (१८८९) आप्रि ऋषी (१८९३) ही माप्रसके प्रटळकानंी काढली. 
 

प्रटळकानंी र्द्य व पद्य अशी दोन्ही िकारिी रिना केली असली तरी कवी म्हिनूि ते प्रवशरे्ष िप्रसद्ध 
आहेत. त्याचं्या कप्रवतािंा रटळकाचंी् करवता् प स्तक पप्रहले (१९१४), हा सगं्रह भा. कृ. उिर्रे यानंी 
संपाप्रदत करून िप्रसद्ध केला. प्रटळक हे मनाने श्रद्धाशील होते. त्याचं्या मनािी ठेवि आरंभापासूनि 
धमोपदेशकािी व नीप्रतप्रशक्षकािी होती. घड्याळ्काय््हणते? व्म लासं्योग्य्बक्षीस ही त्यािंी आरंभीिी 
रिना याि भपू्रमकेतून प्रनमाि झाली आहे. ‘िर्त्न्मत्र’ या टोपिनावाने त्याचं्या स्फ ट कप्रवता िप्रसद्ध झाल्या 
आहेत. प्रटळक हे ‘फ लाम लािें कवी’ म्हिूनही िप्रसद्ध आहेत. त्यािें काव्य िसन्न व िसादर् िाने य क्त आहे. 
 

ते उत्कृष्ट भावकवी होते. ‘पाखरा येप्रशल का परतून’, ‘माझ्या िन्मभमूीिे नाव’, ‘प रे िाितो मीि 
माझे बळ’ यासंारख्या उत्कृष्ट भावकप्रवता त्यानंी प्रलप्रहल्या आहेत. काव्य व तत्त्वज्ञान यािंा स ंदर मेळ 
त्याचं्या कप्रवतेतून आढळतो. वनवासी् फूल, बार्ाचे् अश्रू, माझी् भाया, स र्ीला यासंारखी खंडकाव्ये व 
दीघगकाव्ये, त्याििमािे ‘कारण्मी्वडेा्न सता’, ‘आंधळा्झालो्तर’, ‘बोंबाबोंब’ यासंारख्या स्फ ट कप्रवता 
या दृष्टीने उल्लखेनीय वाटतात. 
 

त्यािंी िेमकप्रवताही वैप्रशष्ट्ट्यपूिग आहे. त्यािंा स्त्रीप्रवर्षयक दृप्रष्टकोि पप्रतपत्नीतील सेव्यसेवकभाव 
नाकारून सख्यभावािा प रस्कार करतो. त्याचं्या िेमकप्रवतेला प्रनष्ठिेे अप्रधष्ठान असल्याने ती सोज्वळ व 
उदात्त वाटते. प्रटळक हे आध प्रनक कवी असले तरी ि न्या वळिाच्या अप्रभिाततावादी मराठी कप्रवतेिा 
िभाव त्याचं्यावर पडला होता. 
 

वरील काव्याखेंरीि रिस्तायन हे प्रिस्तिप्ररत्रासंबधंीिे महाकाव्यािा घाट असलेले ओवी 
छंदातील अकरा अध्यायािें अपूिग काव्य (१९२१), अभगंाजंली (प्रद्व. आ. १९३०) आप्रि भजनसंग्रह ही 
भत्क्तपर रिनाही िप्रसद्ध आहे. प्रिस्तािें तत्त्वज्ञान अंर्ी बािवनू घेऊन प्रिस्ताशंी एकरूप होण्याप्रवर्षयीिी 
तळमळ त्याचं्या अभरं्ातूंन िकट होते. सहिता व भावनेिी उत्कटता ही या अभरं्ािंी वैप्रशष्ट्टे्य. मराठीभार्षी 
प्रििनािंी मते इंग्रिीकडून मराठीकडे वळप्रवण्यािे आप्रि त्याचं्या मराठी भारे्षला स बोध व सरस वळि 
लावण्यािे महत्त्वािे कायग प्रटळकाचं्या या कप्रवतेने केले आहे. प्रिस्तीधमग स्वीकारूनही त्यािें मातृभारे्षवरील 
व मराठी भारे्षवरील िेम प्रतळमात्रही कमी झाले नाही. ‘धमांतर म्हििे देशातंर नव्हे’ या त्याचं्या उत्कट 
श्रदे्धम ळे बऱ्याि महाराष्ट्रीय प्रिस्ती मंडळींना स्वदेश व स्वभार्षा याचं्याप्रवर्षयी आस्था प्रनमाि झाली. मराठी 
प्रिस्ती प्रमशनऱ्याचं्या सोयीसाठी तयार केलेल्या उपासना संर्ीताला अप्रधक सौष्ठवपूिग करण्यािे श्रयेही रे. 
प्रटळकाकंडे िाते. हे कायग त्यानंी १९१२ साली पूिग केले. सेवा करण्यािी िेरिा रे. प्रटळकांनी प्रदली. 
‘बालबोध मेवा’ या म लासंाठी िालप्रवल्या रे्लेल्या प्रनयतकाप्रलकालाही यािें मोठे योर्दान आहे. लक्ष्मीबाई 
प्रटळकाचं्या ‘स्मृप्रतप्रित्रा’ंिा कें द्रनबदू नारायि वामन प्रटळक हेि आहेत. 
 

बालकवी ठोंबरे यािें लालनपालन करण्यात प्रटळक दंपतीिा फार मोठा वाटा आहे. 
 

कृ. ब. प्रनक म्ब; व. कृ. वऱ्हाडपाडें; प्रवद्यार्ौरी प्रटळक 
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णटळक, (लोकमान्य) बाळ गंगाधर : (ि. २३ ि लै, १८५६, रत्नाप्रर्री – मृ. १ ऑर्स्ट, १९२०, म ंबई). 
थोर देशभक्त, पत्रकार, प्रनबधंकार, भर्वद्र्ीतेिे प्रवविेक आप्रि िाच्य प्रवद्यापपं्रडत. ििप्रलत पंिारं्पद्धतीत 
शास्त्रीयदृष्ट्ट्या स धारिा करू इत्च्छिाऱ्यािें अग्रिी. काही काळ र्ोपाळ र्िेश आर्रकरािें सहकारी. डेक्कन 
एज्य केशन सोसायटी व फनय गसन कॉलेि या संस्थाचं्या संस्थापकापंकैी एक. झ ंिार राष्ट्रवादी. अनेक 
देशसेवकािें स्फूर्मतस्थान. िाथप्रमक प्रशक्षि घरी. त्यानंतर प ण्यास इंग्रिी प्रशक्षि. मपॅ्ररक (१८७२). 
महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प िे व म ंबई येथे. बी.ए. (१८७६), एलए्ल्. बी. (१८७९). प्रवष्ट्ि शास्त्री 
प्रिपळूिकरानंी काढलेल्या ‘न्यू इतं्नलश स्कूल’मध्ये काही काळ प्रशक्षक. ‘केसरी’ व ‘मराठा’ या अन िमे 
मराठी व इंग्रिी वृत्तपत्रािें सपंादक व कालातंराने मालक (१८९१). 
 

‘केसरी’ या राष्ट्रवादी वृत्तपत्रािे संपादक, प्रनबधंकार व गीतारहस्य या गं्रथािे कतदेव या नात्यानंी 
मराठी वािकानंा लो. प्रटळक पप्ररप्रित आहेत. प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकरापंासून िेरिा घेऊन इंग्रिी 
रािवटीप्रवर्षयी समािमनात असंतोर्ष प्रनमाि करण्यािे कायग ‘केसरी’ द्वारे प्रटळकानंी िभावीपिे िालू 
ठेवले. ‘केसरी’तील त्याचं्या लेखािें एकूि िार खंड िकाप्रशत झाले असून, त्यातील तीनित थांश लेख 
रािकीय प्रवर्षयावंरील आप्रि उरलेले लेख समाि, धमग, तत्त्वज्ञान, िप्ररत्र, भार्षा, संशोधन, प्रशक्षि, 
आर्मथक िश्न इत्यादी प्रवप्रवध प्रवर्षयावंरील आहेत. स्त्रीरर्क्षणाची्रदर्ा, खरे्रवद्यार्ीठ्कोणते?, अजे्ञयवाद, 
र्ंचागंर्ोधन, य रनव्हर्षसट्या् ऊफश ् सरकारी् हमालखाने, सहद त्मव् व् स धारणा, महाराष्र् भाषेची् वाढ 
यासंारख्या प्रनबधंािंमािेि र्तेकऱ्याचंा्कायदा, राजद्रोह, इंग्रजी्राज्यात्आ्हासं्फायदा्काय्झाला?, 
रोमन् र्ातर्ाही् आरण् इंग्रजी् राज्य, सहद स्थानची् दैना, रर्वजयतंीचा् उत्मसव, श्री् गजाननाचा् राष्रीय्
उत्मसव, द ष्काळ, राज्य्करणे््हणजे्सूड्उगरवणे्नव्हे, सहद स्थानचे्दाररद्र्य, स रर्रक्षताचंी्कतशव्ये इत्यादी 
त्यािें प्रनबधं रिनेिा काटेकोरपिा व म दे्दसूद प्रवविेन या दृष्टींनी उल्लखेनीय आहेत. 
 

मंडाले येथील त रंुर्वासाच्या काळात (१९०८–१४) प्रलप्रहला रे्लेला व गीतारहस्य या नावाने 
स िप्रसद्ध असलेला श्रीमद्भगवद्गीता् रहस्य अथवा कमशयोगर्ास्त्र (१९१५), हा श्रीमद भर्वद्र्ीतेवरील 
प्रटळकािंा भाष्ट्यगं्रथ महत्त्वािा असून ‘र्ीता हे ब्रह्मप्रवद्यामलूक भत्क्तसहिारी नीप्रतशास्त्र होय’ हे िमेय 
त्यानंी िस्त त गं्रथातून साधार प्रवशद केले आहे. प्रटळकािें सखोल पापं्रडत्य या गं्रथावरून प्रदसून येते. 
श्रीशकंरािायांनी लावलेला र्ीतेिा संन्यासपर अथग अमान्य करून प्रटळकानंी प्रतिा कमगयोर्पर अथग 
लावला आहे. खाथ्ल्डयन्व्भारतीय्वदे (मूळ : ‘खात्ल्डयन ॲण्ड इंप्रडयन वदेाज्’–१९१७), साडंलेली्
साखं्यकाररका आप्रि वदेागंज्योरतष (१९१४) या प्रकरकोळ प्रनबंधापं्रशवाय त्यािें वदेकालरनणशय (१९०८) व 
आयशलोकाचें्मूलस्थान (१९१०) ही मूळ इंग्रिीत प्रलप्रहलेल्या अन िमे ओरायन (१८९३) व आथ्तटशक््होम्
इन्वदेाज् (१९०३) या गं्रथािंी (के. ल. आर्ले यानंी केलेली) भार्षातंरे िप्रसद्ध आहेत. वदे काल प्रनप्रित 
करिे हा ओरायनिा प्रवर्षय. प्रटळकानंी ज्योप्रतःशास्त्राच्या आधारे ऋनवदेािा काळ इ. स. पू. ४००० वर्षदेव 
असल्यािे दाखवनू देऊन वैप्रदक संस्कृती ही ईप्रित्प्शयन, प्रिनी नकवा खात्ल्डयन ससं्कृती पेक्षाही अप्रधक 
िािीन आहे, हे या गं्रथाद्वारे दाखवनू प्रदले. द सऱ्या गं्रथात आयांिे वसप्रतस्थान उत्तर ध्र वािवळ होते हा 
प्रसद्धान्त माडंला आहे. याखेरीि वैरदक्क्रॉनॉलॉजी (वैप्रदक कालर्िना) नावािा एक (अपूिग) गं्रथही 
त्यानंी प्रलप्रहला. प्रटळकािें हे सवग गं्रथ, त्याििमािे ‘केसरी’ पत्रातील त्यािें लेख ‘केसरी िकाशना’ने 
िप्रसद्ध केलेल्या ‘समग्र लोकमान्य प्रटळक’ (१९७४), या सप्तखंडात्मक गं्रथात समाप्रवष्ट केले आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार 
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संदभव : ‘लो. प्रटळकािें िप्ररत्र’, न. नि. केळकर 
 
णटळक, लक्ष्मीबाई नारायि : (ि. १८६८ – मृ. २४ फेब्र वारी, १९३६). कवप्रयत्री आप्रि आठविी लेप्रखका. 
रे. नारायि वामन प्रटळक याचं्या पत्नी व देवदत्त नारायि प्रटळक याचं्या मातोश्री. माहेरिे नाव मनकर्मिका 
नारायि र्ोखले. स िप्रसद्ध कवी रेव्ह. नारायि वामन प्रटळक याचं्याशी १८८१ च्या स मारास यािंा प्रववाह. 
प्रनरक्षर लक्ष्मीबाईनंा प्रटळकानंी प्रलप्रहिे, वाििे प्रशकप्रवले. १८९५ साली प्रटळक प्रिस्ती झाले. याम ळे 
लक्ष्मीबाईंिी मनःत्स्थती प्रवप्रित्र झाली. कालातंराने म्हििे १९०० साली लक्ष्मीबाईनंी प्रिस्तीधमग 
स्वीकारल्याम ळे रे. प्रटळकाचं्या सहवासात त्या आल्या. १९१९ साली रेव्ह. प्रटळकािंा मृत्यू झाल्यानंतर त्या 
म ंबई, करािी व नाप्रशक या प्रठकािी क्वप्रित काही व्यवसाय व सेवाकायग करीत होत्या. १९३४ साली 
नार्पूर येथे भरलेल्या प्रिस्ती साप्रहत्य संमेलनाच्या त्या अध्यक्ष होत्या. 
 

१८९४ मध्ये लक्ष्मीबाईंच्या काव्यलेखनास िारंभ झाला. ्हणे्जातो्सोडून् नाथ्माझा ही यािंी 
पप्रहली कप्रवता. लक्ष्मीबाईंच्या स्फ ट काव्यािा भरली्घागर (१९५१) हा संग्रह, देवदत्त ना. प्रटळक यानंी 
िप्रसद्ध केला. या संग्रहातील कप्रवता बह ताशंी िासपं्रर्क स्वरूपाच्या आहेत. घरर् ती िसंर्, अनलंकृत भार्षा 
आप्रि आत्मपरतेतून झालेली अप्रभव्यक्ती, याम ळे या कप्रवता पप्ररिामकारक वाटतात. प्रटळकानंी अपूिग 
ठेवलेल्या रिस्तायन या महाकाव्यात िवळिवळ पासष्ट अध्यायािंी भर घालून लक्ष्मीबाईंनी शहात्तर 
अध्यायािें ते काव्य पूिग केले. (प्रडसेंबर १९३८). ही कप्रवतेच्या के्षत्रातील त्यािंी मोठीि कामप्रर्री होय. 
 

१९३० साली लक्ष्मीबाईंनी रेव्ह. प्रटळकािें ‘िसे घडले तसे िप्ररत्र प्रलप्रहण्याच्या हेतूने स्मृरतरचते्र 
प्रलहावयास घेतली. त्याचं्या हयातीत स्मृप्रतप्रित्रािें तीन भार् प्रलहून झाले व १५ प्रडसेंबर, १९३५ या प्रदवशी 
त्यािें िकाशन झाले. पप्रहला व द सरा भार् १९३४ साली प्रलप्रहला. त्या प्रनप्रमत्ताने लक्ष्मीबाईंिा 
नाप्रशककरानंी िाहीर सत्कार केला. भार् िौथा १९३६ साली िप्रसद्ध झाला. लक्ष्मीबाईंच्या स्मृप्रतप्रित्रािंा 
र्ौरव मराठी वाङ्मयाच्या इप्रतहासात प्रवप्रवध िकारे झालेला आहे. त्यातं व्यक्त झालेला सामाप्रिक 
इप्रतहास, प्रटळक पप्रत-पत्नींनी पाप्रहलेली प्रवप्रवध िकृतींिी लहानमोठी मािसे, त्याचं्या स्वभावातून 
आकाराला येिारे हलके फ लके वा करुि-र्ंभीर नाट्य आप्रि त्यािा प्रमत्ष्ट्कलपिाने वधे घेिाऱ्या लक्ष्मीबाई 
हे स्मृप्रतप्रित्रािें प्रवशरे्ष आहेत. हे आत्मिप्ररत्र त्यानंी प्रवलक्षि अप्रलप्ततेने प्रलप्रहले आहे. मराठीतल्या 
सवोत्तम गं्रथातं या आत्मिप्ररत्रािी प्रनर्मववादपिे र्िना होते. बालकवी ठोंबरे याचं्या लालनपालनात प्रटळक 
दापंत्यािा फार मोठा वाटा आहे. 
 

सरोप्रिनी वैद्य, म. ना. लोही 
 
णटळक, श्रीधर बळवंत : (ि. १८९६ – मृ. २५ मे, १९२८, प िे). कवी व लेखक. लो. बाळ र्ंर्ाधर 
प्रटळकािें प त्र, ियंतराव प्रटळकािें वडील. यानंी कॉलेिप्रशक्षि घेत असताना व नंतर प्रनयतकाप्रलकातूंन 
प्रलप्रहलेल्या इंग्रिी-मराठी लेखािंा व काही कप्रवतािंा माझा् व्यासंग (१९२८) हा संग्रह िप्रसद्ध आहे. 
रािकीय व सामाप्रिक स धारिा एकािवळेी घडून येिे आवश्यक आहे, असे यािें मत होते. यानंी १९२८ 
साली रेल्वखेाली उडी घेऊन आत्महत्या केली. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ 
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टेंबे, (डॉ.) भास्कर महादेव : (ि. १८७० – मृ. ि लै, १९४४). आरोनय व संरक्षि या प्रवर्षयािें लेखक. 
व्यवसायाने डॉक्टर. एल.् आर्. सी. पी. अँड एस्. (एनडबरो), एल्. एफ्. पी. अँड एस्. (नलासर्ो) या 
वैद्यकशास्त्रातील उच्च पदव्या िाप्त. इंदूरच्या रािघराण्यािे क ट ंब प्रिप्रकत्सक. नंतर यवतमाळ (प्रवदभग) 
येथे वैद्यक व्यवसाय. 
 

यािंी आरोग्यर्ास्त्र (१९१७), रर्र् संवधशन (१९३६), मातृर्द (१९२७), रवद्याथी्व्त्मयाचें्आरोग्य 
(१९२८), चारळर्ी्उलटल्यावर (१९२९), अन्न्आरण्र्रीर (१९३५) ही प स्तके िप्रसद्ध आहेत. वरे्वरे्ळ्या 
वयोर्टातील स्त्रीप रुर्षानंी आपले आरोनय कसे साभंाळावे, याबद्दलिे शास्त्रीय पि स लभ प्रवविेन या 
प स्तकातूंन आढळते. सहद स्थाना् तू् क ठे (१९४०), या गं्रथात त्यानंी िर्ातील प्रनरप्रनराळ्या देशाचं्या 
शस्त्रसामथ्यािा व त्या त लनेने प्रब्रप्रटश नहद स्थानच्या द बळ्या शस्त्रसामथ्यािा प्रविार केला आहे व हे 
द बळेपि घालप्रवण्यासाठी लष्ट्करािे नहदीकरि करून राष्ट्रीय सैन्य उभे करण्यािा मार्ग त्यानंी स िप्रवला 
आहे. सहद स्थानचा्सागर्रवक्रम (१९४३), या गं्रथातून िािीन व ऐप्रतहाप्रसक काळातील भारताच्या सार्री 
सामथ्यािी, प्रवप्रवध उदाहरिादं्वारे माप्रहती प्रदलेली आहे. भारतीयाचं्या सार्री सामथ्याप्रवर्षयी प्रलप्रहला 
रे्लेला हा पप्रहलाि मराठी गं्रथ होय. 
 

वसंत वऱ्हाडपाडें, हप्ररिदं्र थोरात 
 
टेंबे, वासुदेव गिेश: ॰ टेंबे स्वामी ॰ वासुदेवानंद सरस्वती : (ि. १३ ऑर्स्ट, १८५५, मािर्ाव, ता. 
सावतंवाडी, प्रिल्हा रत्नाप्रर्री – मृ. २४ िून, १९१४, र्रुडेर्श्र, बडोदा, र् िरात). दत्तसंिदायी 
साक्षत्कारी प रुर्ष. वदेोक्तधमग, त्यािे आिार व दत्तोपासना या प्रवर्षयावंर संस्कृत-मराठी रिना करिारे 
कवी व लेखक. पत्नीच्या मृत्यूनंतर उज्जप्रयनीच्या नारायिानंद सरस्वतींकडून सनं्यासदीक्षा व ‘वास देवानंद 
सरस्वती’ या नावािा स्वीकार. भारतभ्रमि करीत असताना स मारे साडेपाि हिार पृष्ठे भरतील एवढे 
लेखन यानंी केले. श्रीदत्तलीलामृताथ्धधधार (१९०३), दत्तमाला् वणांरकत् माघमाहात्म्य (१९०४), 
श्रीदत्तमाहात्म्य (१९११) इत्यादी ओवीबद्ध गं्रथ स्वतंत्रपिे िकाप्रशत. त्यािें प्रशष्ट्य वामनराव र् ळविी यांनी 
त्याचं्या समग्र साप्रहत्यािे रर्क्षाभय (१९५०), स्तोत्रारदसंग्रह (१९५२) इत्यादी बारा खंड (१९५०-५५) 
िप्रसद्ध केले आहेत. यािंी कप्रवता काहीशी पंप्रडती वळिािी प्रदसते. सटीक्ससं्कृत्दत्तर् राण व मराठी 
र् रुिप्ररत्रािा समश्लोकी ससं्कृत अन वाद असलेली श्री् ग रुसंरहता, त्याचं्या ससं्कृत रिनेिे उदाहरि 
म्हिून उल्लखेनीय. 
 

वसंत वऱ्हाडपाडें, हप्ररिदं्र थोरात 
 
टेंभुिीकर, केशव लक्ष्मि : (ि. १८९१, नभर्ार, प्रि. अहमदनर्र, – मृ. ४ ऑर्स्ट, १९४३). कवी. 
संर्मनेर येथे हायस्कूल-प्रशक्षक. अहमदनर्र येथे बालकवींच्या सहवासात काव्यरिनेिी िेरिा. यािंी 
कप्रवता ‘काव्यरत्नावली’तून िप्रसद्ध झाली असून ती बक ळीची् फ ले (१९२२) व रत्मनहार, सर् र्रहला 
(१९२४) या संग्रहातून आढळते. बक लर् ष्र्माला्– २् रजनीस् अथवा् बालकवीस् बाष्र्ाजंली हे १५० 
साक्यािें दीघग काव्य बालकवींच्या स्मतृीला अप्रभवादन करण्यासाठी रिले रे्ले आहे. र् रुषाथशर्तक 
(१९२७) हे समथग रामदासाचं्या ‘मनाच्या श्लोका’च्या धाटिीिे १०८ श्लोकािें काव्य व कडेर्ाविे सद्र् रु 
श्रीनारायि महाराि याचं्या स्तवनपर कवनािंी श्रीनारायणस्तव् (१९३१), ही रिना ही त्यािंी अन्य 
प्रनर्ममती. केशवस त आप्रि बालकवी याचं्या कप्रवतेिे ससं्कार बाय रिनाशलैीवर झालेले प्रदसतात. 
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उर्षा टाकळकर, वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
टोपे, णवनायक राजाराम : (ि. १८४२ – मृ. १९०४). ब प्रद्धबळ या खेळासंबंधी प्रलप्रहिारे लेखक. वास्तव्य 
प िे येथे. ब प्रद्धबळ या खेळाप्रवर्षयी शास्त्रश द्ध माप्रहती देिारे प स्तक मराठी भारे्षत नाही, ती उिीव भरून 
काढावी या हेतूने, ब रद्धबलक्रीडा (१८९३) हा गं्रथ टोपे यानंी िप्रसद्ध केला. टोपे याचं्या या प स्तकाने 
िथमि या खेळाप्रवर्षयी सप्रवस्तर माप्रहती प्रमळते. या गं्रथािे दोन भार् आहेत. पप्रहल्या भार्ात खेळािी 
मूलतत्त्व,े पाप्ररभाप्रर्षक संज्ञािें स्पष्टीकरि, खेळािे सवगसाधारि प्रनयम, प्रनरप्रनराळे डाव व त्यािें िकार 
इत्यादी र्ोष्टी स्पष्ट केल्या असून, द सऱ्या भार्ात २५० डावािंी माप्रहती प्रदली आहे. 
 

वसंत वऱ्हाडपाडें, उर्षा टाकळकर 
 
ठेंगे, गोकवद मणल्लनाथ : (ि. २६ िून, १८७२ – मृ. २१ ऑक्टोबर, १९३३). प्रनबधंलेखक. मूळिे 
र्ोव्यातील. प ढे म ंबईस स्थाप्रयक.प्रवल्सन कॉलेिमधून बी. ए. झाल्यावर सेिेटरीएटमध्ये नोकरी. 
 

माप्रसक ‘मनोरंिना’च्या काशीनाथपंत प्रमत्राचं्या िेरिेने ठेंरे् लेखन करू लार्ले. हप्ररभाऊ आपटे 
यािंी ‘करमिूक’ व डी. काशीनाथ कंपनीिे ‘नवय र्’ यातून त्यािें लेखन िप्रसद्ध होत असे. राईनच्या 
प स्तकाच्या आधारे प्रलप्रहलेली स खाचा्र्ोध ही लेखमाला व रोमन्वीरर् रुषाचं्या्कथा हे त्यािें साप्रहत्य 
‘मनोरंिना’तून िप्रसद्ध. सहदचे्दादाभाई्नौरोजी्याचें्आत्ममचररत्र (१९१५) हे यािें भार्षातंप्ररत प स्तकही 
उल्लेखनीय आहे. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
ठोंबरे, त्र्यबंक बापूजी : ॰ बालकवी ॰ कलाणप : (ि. १३ ऑर्स्ट, १८९०, धरिर्ाव, खानदेश – मृ. 
अपघाती, ५ मे, १९१८, भादली, प्रि. िळर्ाव). कवी. इंग्रिी पािवीपयंत प्रशक्षि. एरंडोल, नाप्रशक येथे 
संस्कृत गं्रथािें व बडोद्यास इंग्रिीिे अध्ययन. १९१४ च्या िूनमध्ये प ण्याच्या प्रमशन लँनविे स्कूलिे िम ख 
प्रशक्षक म्हिनू प्रनय क्ती. १९०७ साली िळर्ाव येथील कप्रवसंमेलनाच्या वळेी संमेलनाध्यक्ष, कनगल डॉ. 
कीर्मतकर यानंी बालकवींच्या कप्रवतेने मोप्रहत होऊन त्यािंा ‘बालकवी’ ही पदवी देऊन र्ौरव केला. 
यािवळेी रे. ना. वा. प्रटळकाशंी बालकवींिा पप्ररिय झाला. त्याचं्या व्यत्क्तत्त्वाच्या व कप्रवत्वाच्या 
प्रवकासात रे. प्रटळकाचं्या सहवासािा बराि वाटा आहे. 
 

‘बालम क ं द’ (१९०३) ही बालकवींिी पप्रहली कप्रवता. ही त्यानंी नवापूर म क्कामी प्रलप्रहली. या 
काळात त्यानंी काही ि न्या वळिाच्या कप्रवताही प्रलप्रहल्या. त्या ‘काव्यरत्नावली’तून िप्रसद्ध झाल्या. 
केशवस त व प्रटळक या अवािीन कवींिी कप्रवता त्याचं्या काव्यशक्तीला नव ेवळि लावण्यास कारिीभतू 
झाली. प्रशक्षिासाठी प ढे ते रे. प्रटळकाकंडे नर्रला रे्ले. तेथील काव्यशास्त्र प्रवनोदय क्त वातावरिात 
बालकवींच्या मूळच्या काव्यशक्तीला खूपि िालना प्रमळाली. 
 

१९११ मध्ये बालकवी प ण्याला आले. तेथे त्यािंी रा. र्. र्डकरी याचं्याशी मतै्री िमली. या 
उभयतानंी केशवरावाचं्या स्मृप्रतदाखल ‘त तारी मंडळ’ स्थापण्यािा उपिम केला. र्ोनवदाग्रिािंा सहवास 
तेव्हा त्यानंा लाभला. त्यावळेी केसरीतून ‘कलाप्रप’ या टोपिनावाने त्यानंी काही काव्यलेखन केले. 
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त्यानंतरच्या आपल्या अठ्ठावीस वर्षांच्या अल्पाय ष्ट्यात कोित्याही सिंदायािे अन दाप्रयत्व न पत्करता त्याचं्या 
मनस्वी िप्रतभेने िी काव्यप्रनर्ममती केली, ती नावीन्यपूिग व प्रित्तवधेक आहे. आध प्रनक कवींत प्रनसर्ाशी 
तदू्रप होिारा व आपल्या स क मार सहिशलैीने काव्यप्रनर्ममती करिारा, अन्य कवी मराठीत तरी आध प्रनक 
काळात आिवर झालेला नाही. 
 

बालकवींची् करवता (१९२३) या नाव े बालकवींच्या कप्रवतािें पप्रहले संकलन एकनाथ यादव 
प्रनफाडकर यानंी केले. त्यानंतर र्ो. र्ो. अप्रधकारी व भा. ल. पाटिकर यानंी बालकवींिी कप्रवता िप्रसद्ध 
केली. बालकवींच्या िप्रसद्ध व अिप्रसद्ध अशा समग्र कप्रवतािें संकलन व संपादन समग्र्बालकवी (१९६६) 
या नावाने त्याचं्या पत्नी पावगतीबाई ठोंबरे यानंी केले आहे. 
 

कृ. ब. प्रनक म्ब, मदन क लकिी 
 
संदभव : (१) रमेश तेंड लकर, ‘बालकवींिी कप्रवता’, ‘नवाकाळ’, सप्टेंबर १९५५. (२) यं. प्रव. सरदेशम ख, 

‘पंखातला काळोख’, ‘सत्यकथा’, फेब्र वारी १९६२. (३) मराठे कृ. बा. ‘बालकवी’. 
 
ठोसर, सदाणशव नारायि : ॰ अणिनीकुमार : (ि. १८८२ – मृ. १७ मािग, १९५२). कवी नाट्यसमीक्षक व 
नाटककार. प्रशक्षि बी. ए. एलए्ल्. बी, िारंभी वास्तव्य व वप्रकली प ण्यामध्ये. नंतर म बंई 
महानर्रपाप्रलकेत नोकरी. 
 

ठोसरानंी समाजर्ासनकाव्य (१९१२) प्रलप्रहले असले, तरी ते प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत ते त्याचं्या 
नाट्यकलारुक््क ठार या कठोर नाट्यटीकेसाठी. श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकराचं्या ‘र् प्तमंि र्ष’ या नाटकावर, 
र्. स. मराठे याचं्या सहकायाने, ठोसरानंी ‘ज्ञानिकाश’ मधून ‘अप्रर्श्नीक मार’ हे टोपिनाव घेऊन टीका 
केली व कोल्हटकराचं्या नाटकातंील त्क्लष्टता, र् ंतार् ंतीिे कथानक, कृप्रत्रम संवाद, कोप्रटबािपिा 
इत्यादी दोर्षावंर हल्ला िढप्रवला. ही टीका अरश्वनीक मारप्रणीत् श्रीमद्भरताचायश् प्रासारदक्
नाट्यकलारुक््क ठार् या शीर्षगकाखाली १९०८ मध्ये प स्तकरूपाने िप्रसद्ध झाली. या टीकेिे वैप्रशष्ट्ट्य 
म्हििे ती रूढ टीकेच्या रूपाने िर्ट न होता नाटकािे रूप घेऊनि िर्ट झाली आहे. ‘र् प्तमंि र्ष’वरील 
या नाट्यप्रवडंबनात्मक टीकेनंतर त्याि िकारच्या टीका त्यानंी नाट्यकलारुक््क ठार मात्रा्वळसा् नं.्२ 
(१९२६) व नाट्यकलारुक््क ठार मात्रा्वळसा्नं.्३ (१९२७) या शीर्षगकाखाली प्रलप्रहल्या असून, त्यातूंन 
नाट्यािायग खाप्रडलकराचं्या अन िमे ‘सं. मेनका’ व ‘सं. द्रौपदी’ या नाटकातंील दोर्षािें प्रदनदशगन केले 
आहे. 
 

लीलावती (१९११) व पे्रमाभास (१९१६) ही ठोसरािंी नाटके. लीलावती हे नाटक कानदेवल या फ्रें ि 
नाटककाराच्या ‘प्रसड’वरून प्रलप्रहले असून ‘िेमाभास’िे संप्रवधानक, श्री. कृ. कोल्हटकराचं्या मते, ‘सॉरोज् 
ऑफ सटॅान’ या इंग्रिी कादंबरीवरून घेतले आहे. पे्रमाचे् रत्मन्की् रत्मनाचे् पे्रम (१९१३), कवडीच बंक 
(१९३८) ही त्यािंी मोप्रलयरच्या िहसनाचं्या आधारे प्रलप्रहलेली िहसनेही िप्रसद्ध झाली आहेत. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, वसंत वऱ्हाडपाडें 
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डुकले, माधव चंद्रोबा : ॰ माधव चंद्रोबा : (ि. १८२५, कळंर् ट, र्ोवा – मृ. १३ प्रडसेंबर, १८८६). स िप्रसद्ध 
सवशसंग्रह या माप्रसक-प स्तकािे कतदेव, िािीन मराठी कप्रवतेिे िकाशक. कौट ंप्रबक िप्रतक लतेम ळे 
कारक नािी नोकरी पत्करली. इंदूर, करािी येथे त्या प्रनप्रमत्ताने वास्तव्य. परंत  नोकरी सोडून म बंई येथे 
और्षधप्रविीिा व फोटोग्राफीिा व्यवसाय स रू केला. डॉ. भाऊ दािी याचं्या सहवासाम ळे मराठी 
संतकाव्यािी र्ोडी मनात प्रनमाि झाली. िािीन मराठी काव्य नष्ट होऊ नये म्हिून त्यािे िकाशन 
करण्यासाठी त्यानंी सवशसंग्रह (१८६०) हे माप्रसक स रू केले. काव्यािे िरि, शब्द न तोडता अखंड 
प्रलप्रहण्यािी व छापण्यािी पद्धती बदलून माधव िदं्रोबा यानंी शब्द तोडून स्वतंत्रपिे देण्यािी व आवश्यक 
तेथे प्रवरामप्रिन्हे देण्यािी पद्धती नव्यानेि स रू केली. कप्रवतेच्या अन्वयासह, कठीि शब्दाचं्या व अथांच्या 
टीपा देऊन ती छापिे ही माधव िंद्रोबा यािी सपंादन-पद्धती होती. या कायात त्यानंी परश रामपंत तात्या 
र्ोडबोले यािें साय घेतले होते. सवशसंग्रह माप्रसक पदरमोड करून माधव िंद्रोबा यानंी सात-आठ वर्षदेव 
िालप्रवले. या काळात त्यानंी मोरोपंतािें समग्र आयाभारत व आनंदतनय, वामन पंप्रडत, त काराम, 
रामदास, म क्तेर्श्र वर्ैरे िािीन कवींिी बरीि कप्रवता िप्रसद्ध केली. याप्रशवाय र्धदरत्मनाकर नावािा 
संस्कृत-मराठी कोशही त्यानंी स मारे नऊ वर्षांच्या पप्ररश्रमाने तयार केला होता. तो १८७० साली िप्रसद्ध 
झाला. या सवग कामात माधव िंद्रोबानंा त्यािें बंधू डॉ. अनंत िदं्रोबा यािें बरेि साय लाभले. 
 

कृ. प्रभ. क लकिी, वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
डेग्व्हड, केपन : (ि. १६ ऑर्स्ट, १७९३, म ंबई – मृ. १७ प्रडसेंबर, १८६९). भार्षातंरकार. प्रशक्षि 
इंनलंडमध्ये. ईस्ट इंप्रडया कंपनीच्या लष्ट्करात नोकरी. इ.स. १८१० ते १८१७, वास्तव्य म ंबई व कोकि या 
भार्ात. 
 

मराठी भार्षा नव्यानेि प्रशकिाऱ्यासंाठी उपयोर्ी पडेल असा शब्दकोश करण्यािी कॅप्टन केपन 
डेत्व्हड यािंी योिना होती. पि म ंबई सरकारकडून आवश्यक त्या सवलती न प्रमळाल्याने ती योिना 
त्यानंा सोडून द्यावी लार्ली. त्यािें वाङ्मयप्रवर्षयक काम म्हििे ग्राटं डफ याने प्रलप्रहलेल्या ‘प्रहस्री ऑफ 
द मराठाज्’ या इंग्रिी गं्रथािे बाबा साने याचं्या सहकायाने मराठीत भार्षातंर केले व ते मराठ्ाचंी्बखर 
(१८२९), या नावाने िप्रसद्ध केले. त्या काळातील इतर प स्तकाचं्या त लनेने हे भार्षातंर िारं्ले झाले आहे. 
 
डोंगरे, पुरुषोत्तम भास्कर : (ि. १८५३ – मृ. १५ प्रडसेंबर, १९०८). नाटककार व कवी. मूळ र्ाव 
अप्रलबार्. प्रशक्षि प िे येथे. नंतर अप्रलबार् येथे सरकारी नोकरी. 
 

यानंी जरठोद्वाह (१८९०), भीमससग-र्रद्मनी (१८८९) ही दोन र्द्य नाटके व चंद्रसेना (१८९६), 
चंद्रहास (१९०३) व सैरंध्री ही तीन संर्ीत नाटके प्रलप्रहली आहेत. र्द्य नाटके रंर्भमूीवर आली नाहीत. 
त्यािें चदं्रसेना हे नाटक ‘स्वदेशप्रहतनितक नाटक मडंळी’ने रंर्भमूीवर आिले. प्रकलोस्कर मंडळीही 
चंद्रसेनािे ियोर् करीत असे. रंर्भमूीवरील तत्कालीन लोकप्रिय नाटक म्हिून चंद्रसेनािा उल्लखे होतो. 
जरठोद्वाह या नाटकातून िरठक मारी प्रववाहाम ळे तरुि म लीिी कशी अन कंपनीय अवस्था होते त्यािे 
विगन केले आहे. 
 

‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘काव्यरत्नावली’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन याचं्या कप्रवता िप्रसद्ध झाल्या 
आहेत. त्याचं्या कप्रवता पपं्रडती वळिाच्या आहेत. 
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वसंत वऱ्हाडपाडें, मंप्रिरी बडेेकर 
 
डोंगरे, महादेव गिेश : (ि. १८८२ – मृ. ९ एप्रिल, १९३९). इप्रतहासप्रवर्षयक साधनगं्रथािें कतदेव व 
प्रिरोलच्या ‘इंप्रडयन अनरेस्ट’ या गं्रथािे भार्षातंरकार. प्रशक्षि बी. एस्सी., एल्. सी. ई. आरंभी 
कोल्हापूरच्या रािाराम कॉलेिात शास्त्रप्रवर्षयािे अध्यापक व नंतर ब्राह्मिेतर िळवळीिे ििारक. 
 

लो. प्रटळकानंी खटला केल्याम ळे िप्रसद्धी पावलेला प्रब्रप्रटश पत्रकार प्रिरोल याच्या, ‘इंप्रडयन 
अनरेस्ट’िे डोंर्रे यानंी मराठीत भार्षातंर केले आहे. भोसले्क लाचा्वरं्वृक्ष (१९०५) व श्रीरसद्धान्तरवजय्
अथवा्मराठ्ाचं्या्इरतहासाच्या्साधनात्नवीन्भर (१९०६), हे त्यािें संपाप्रदत गं्रथ. श्रीरसद्धान्तरवजय या 
संस्कृत गं्रथात भोसले क ळािे क्षप्रत्रयत्व प्रसद्ध करून त्यानंा वदेोक्त कमािा अप्रधकार आहे, हे साधार स्पष्ट 
करताना िो शास्त्राधार िर्ट करण्यात आला त्यािे प्रववरि आढळते. यािे भार्षातंरही श्री. डोंर्रे यानंी 
केले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
डोंगरे, रामचंद्र बळवंत : (ि. १३ प्रडसेंबर, १८५९, नवाल्हेर – मृ. १९२८). ज्ञानेर्श्राचं्या ‘अन भवामृता’िे 
टीकाकार. नवाल्हेर येथे अथगखात्यात ‘प्रमप्रलटरी ऑप्रडटर’ म्हिून नोकरी. सद्र् रू आत्माराम महाराि 
ऊफग  ज्ञानेर्श्रीबोवा श्रीर्ोंदेकर याचं्यापासून गं्रथलेखनािी िेरिा घेऊन, आत्माराम महारािानंी 
‘अन भवामृता’वर प्रदलेल्या िविनाचं्या व कीतगनाचं्या आधारे डोंर्रेब वानंी प्रलप्रहलेली टीका, अन भवामतृ्:्
अमृतवारहनी (१९२८) या नावाने िप्रसद्ध आहे. आत्माराम महाराि या गं्रथािे प्रवविेन सोपपप्रत्तक, साधार, 
प्रवद्वत्तापूिग रीतीने करीत. डोंर्रे यानंी महारािानंी सोप्या मराठीत प्रवस्तारपूवगक टीका प्रलहावी अशी त्यानंा 
प्रवनंती केली. पि महारािानंी ओवीवार प्रटपिे करून देऊन हे िबाबदारीिे काम त्याचं्यावरि सोपप्रवले. 
या प्रटपिाचं्या आधारे गं्रथातील िप्रतपाप्रदत प्रवर्षयािे स्पष्टीकरि डोंर्रे यानंी िस्त त अमृतवाप्रहनी टीकेत 
केले आहे. 
 

वसंत वऱ्हाडपाडें, उर्षा टाकळकर 
 
डोंगरे, वासुदेव नारायि : (ि. १८५३ – मृ. १९०५, प िे). नाटककार. हे उत्तम र्वई व नटही होते. 
म ंबईच्या प्रवल्सन हायस्कूलमधून मपॅ्ररक झाले. हे स िप्रसद्ध अण्िासाहेब प्रकलोस्करािें समकालीन होते. 
प्रकलोस्करानंी १८८० साली संर्ीत नाटक रंर्भमूीवर आिताि, १८८१ साली डोंर्रे यानंी संर्ीत मंडळी 
काढली व त्या मंडळीद्वारा र्ाक ं तल, इंद्रसभा, रत्मनावली (१८८३), मालतीमाधव (१८८५), वणेीसंहार 
(१८९०), मृच््करटक ही नाटके मूळ ससं्कृतातून सकें्षप करून मराठीत आिली. ही नाटके संर्ीतमय 
होती. ‘इंद्रसभा’ हे नाटक त्यातील नृत्यर्ायनाम ळे लोकप्रिय ठरले. रंगी् नायकीण (१८८५), हे त्यािें 
िहसन स्वतंत्र असून वशे्यार्ायनाच्या द व्यगसनािे प्रित्र त्यात दाखप्रवले आहे. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
डोंगरे, शंकर गोपाळ : (ि. १८८२, नाप्रशक – मृ. २० मािग, १९५०). व्यायाम या प्रवर्षयािे लेखक आप्रि 
भार्षातंरकार. प्रशक्षि बी. ए. व अकौंटन्सी परीके्षपयंत. बडोदा येथे डेप्य टी एज्य केशनल इन्स्पेक्टर. 
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बडोदा येथील एक व्यायामिेमी सरदार आबासाहेब म ि मदार याचं्या ‘व्यायाम’ माप्रसकात सतत 
२५ वर्षदेव व्यायाम याि प्रवर्षयावर लेखन. ‘व्यायाम-ज्ञानकोश’ रिनेच्या कायातही यािंा बराि वाटा होता. 
सर वॉल्टर स्कॉट याच्या ‘ऐव्हान्हो’ या कादंबरीिे रर्लेदारी्इंग्लंड हे रूपातंर (१९३०), कसा्होतो्व्
कसा्झालो हे आत्मिप्ररत्र व ग रुवयश्बाळंभट्दादा्देवधर्ह्ाचें्चररत्र ही यािंी अन्य प स्तके. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
ढवळे, त्र्यबंक गोकवद : (ि. २६ फेब्र वारी, १९०४, पन्हाळा, प्रि. कोल्हापूर – मृ. १० िानेवारी, १९६०, 
प िे). ज्योप्रतर्गप्रित व खर्ोलशास्त्र या प्रवर्षयािें लेखक. प्रशक्षि, बी. ए. (कोल्हापूर). प िे येथील भारत 
सरकारच्या हवामान खात्यात नोकरी. 
 

रवश्वाची् रचना्आरण्उत्मक्रातंी (१९३२), नक्षत्रदर्शन (१९५५), ज्योरतवभैव (१९५६), राहू, केतू्
आरण्ग्रहणे (१९६०) ही त्यािंी िप्रसद्ध झालेली गं्रथसपंदा. सवगसामान्य वािकाला खर्ोलशास्त्रािी र्ोडी 
लार्ावी यासाठी ही प स्तके प्रलप्रहली असल्याने ती स बोध झाली आहेत. 
 

ि. नी. नवरे, वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
ढालवािी, कासमभाई महमद : (ि. १८३७, अहमदनर्र – मृ. १५ ऑर्स्ट, १९०५). यािें घरािे मूळिे 
दमििे. प ढे अहमदनर्रास स्थाप्रयक. कासमभाईंनी िथम क रािािा अभ्यास केला. नंतर ते प्रमशनच्या 
शाळेत रामकृष्ट्ि प्रवनायक मोडक याचं्या हाताखाली मराठी प्रशकू लार्ले. मराठी प्रशक्षिानंतर नव्यानेि 
स्थापन झालेल्या सरकारी इगं्रिी शाळेत कासमभाई िाऊ लार्ले. प ढे त्यानंी प्रिस्ती धमािी दीक्षा घेतली 
(१८५६). 
 

कासमभाईनंी काही प्रदवस सरकारी नोकरी केली. पि नंतर त्यांनी धमगसेवसे स्वतःला वाहून 
घेतले. प ढे ते १८७५ मध्ये साताऱ्यास आले. तेथेि प ढली तीस वर्षदेव त्यानंी वाङ्मयसेवा व कीतगने करण्यात 
घालप्रवली. 
 

कासमभाईंिी उल्लेखनीय वाङ्मयीन सेवा म्हटली म्हििे, त्यानंी तयार केलेला बायबल या 
धमगगं्रथािा शब्दकोश. १८७२ मध्ये त्यानंी या कोशािे काम हाती घेतले आप्रि १८८५ मध्ये तो िकाप्रशत 
केला. १८८२ पयंत त्यानंी यािे काम एकट्याने केले आप्रि हेन्री िेम्स ब्रसू या अमेप्ररकन प्रमशनरींनी 
सहकायग देऊन त्याचं्याकडून तो प रा करवनू घेतला. यातले नकाश,े प्रिते्र वरै्रे इंनलंडकडून–अमेप्ररकेतून 
मार्प्रवली होती. ब्रसू याचं्या ज्योप्रतःशास्त्र व शरीरशास्त्र या प्रवर्षयावंरील गं्रथाच्या भार्षातंरास कासमभाईंिे 
साहाय्य लाभले होते. प्रशवाय सातारा येथे ब्रसू याचं्या कोलंप्रबयन िेसमधून प्रनघालेल्या पत्रकापंैकी अनेक 
कासमभाईंच्या हातातून रे्ली. काही पत्रके त्यानंी स्वतः प्रलप्रहली होती. 
 

त्यािें काही प्रलखाि अिकाप्रशत राप्रहले. त्यातं क राििे मराठी भार्षातंर व त्यावरील टीका, तसेि 
बायबलमधल्या स्तोत्रसंरहता या काव्यगं्रथावरील टीका (अपूिग) हे आहेत. 
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वाङ्मय : (१) शस्त्रसबंंधी कोश (१९८५), द सरी आवृत्ती (१९१२). (२) महमदी धमाप्रवर्षयी माप्रहती 
(१८९२). (३) र्ृहकृत्य (१८९९). (४) महमदी धमािी परीक्षा (१८६४). 
 

भास्कर िाधव 
 
तखवडकर, दादोबा पाडुंरंग : (ि. ९ मे, १८१४, म ंबई – मृ. १७ ऑक्टोबर, १८८२, म ंबई). अव्वल 
इंग्रिीतील मराठी व्याकरिकार, धमगस धारक, गं्रथकार आप्रि भाष्ट्यकार. ‘बॉम्बे नेप्रटव्ह एज्य केशन 
सोसायटी’च्या शाळेत त्यानंी माध्यप्रमक प्रशक्षि पूिग केले. मराठीिमािेि र् िराती व फासी भारे्षवरही त्यािें 
िभ त्व होते. सरकारी नोकरीत प्रशक्षक, अधीक्षक, उपप्रिल्हाप्रधकारी व सेवाप्रनवतृ्तीनंतर काही काळ 
ओप्ररएंटल रान्सलेटर म्हिनू त्यानंी काम पाप्रहले. 
 

अव्वल इंग्रिी रािवटीतील अव्वल दिाच्या मराठी गं्रथकारापंकैी एक, या दृष्टीने त्यानंा अग्रमान 
प्रदला िातो. ‘दादोबािें साप्रहत्य हे मौप्रलक, रसपूिग आप्रि प्रविारिवतगक असल्यािे अन भवाला येते. त्यािंी 
शलैीही रसिसंर्ान सार आर्षग आप्रि आिगवी, िसन्न आप्रि िौढ आहे’–असे लोकप्रहतवादी म्हितात. 
प्रनबधंकार म्हिनू िरी दादोबािंा सहसा प्रनददेवश केला िात नसला तरी त्याचं्या व्याकरिप्रवर्षयक गं्रथाचं्या 
िस्तावना, ‘यम ना पयगटन’ या बाबा पदमिींच्या गं्रथाला िोडलेला प नर्मववाहप्रवर्षयक लेख, ‘प्रवदे्यच्या 
लाभापायी’ हे उपय क्त ज्ञानिसारक सभेतील अध्यक्षीय भार्षि व यर्ोदा्र्ाडं रंगीच्या िारंभी केलेले परीक्षि 
हे सारे साप्रहत्य प्रनबधंरूपि होय. 
 

संस्कृत/इंग्रिी भारे्षच्या व्याकरिािे अध्ययन करून आप्रि मराठी भारे्षच्या रूपप्रविारािी स्वतंत्र 
िजे्ञने व्यवस्था लावनू, मराठी्भाषेचे्व्याकरण (१८३६) त्यानंी प्रसद्ध केले. या व्याकरिाच्या अनेक आवृत्त्या 
प्रनघाल्या (सातवी आवृत्ती – १८८१). प्रवद्याथ्यांसाठी शालोपयोर्ी लघ व्याकरणही (१८६५) त्यानंी 
प्रलप्रहले. यर्ोदा् र्ाडं रंगी ही मोरोपंताचं्या केकावलीवर त्यािंी र्द्यटीका (१८६५) प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहे. 
त्यािें १८४६ पयंतिे आत्मिप्ररत्र (१९४७, संपा., अ. का. प्रियोळकर) महत्त्वािे आहे. तत्कालीन धार्ममक, 
सामाप्रिक, रािकीय व शकै्षप्रिक िीवनािे िप्रतनबब यात प्रदसते. िािंळ प्रनवदेन हा या आत्मिप्ररत्रािा 
खास प्रवशरे्ष. मराठी् नकार्ाचे् र् स्तक (१८३६), इंग्रजी् व्याकरणाची् रू्वशर्ीरठका (१८६०), धमशरववचेन 
(१८६८), र्ारमहंरसक्ब्राह्मधमश (१८८०) आप्रि रर्र् बोध (१८८४) अशी प्रवप्रवध िकारिी त्यािंी गं्रथरिना 
आहे. 
 

गं्रथलेखनािमािेि समािस धारिेिे त्यानंी कायग केले. द र्ाराम मनसाराम मेहेता यानंी स रतला 
स्थापन केलेली, मानवधमग सभा (१८४४) तसेि परमहंससभा (स . १८४८) या धमगस धारक संस्थामंारे् 
त्यािंी िम ख िेरिा होती. मराठी ज्ञानिसारक सभा, म ंबई प्रवद्यापीठ, प नर्मववाहोते्तिक सभा इ. ससं्थाचं्या 
कायात त्यािंा सहभार् होता. म ंबई येथे ते प्रनधन पावले. 
 

कमलेश 
 
ताबें, भास्कर रामचंद्र : (ि. २७ ऑक्टोबर, १८७३ – मृ. ७ प्रडसेंबर, १९४१). िप्रसद्ध मराठी कवी. 
‘सौंदयगवादी’ आध प्रनक कवी म्हिून प्रवशरे्ष िप्रसद्ध. िन्म मध्य भारतात म ंर्ावली (आता मध्य िदेशातील 
र् ना प्रिल्यात) येथे. प्रशक्षि झाशी व देवास येथे. मपॅ्ररक िथम श्रेिीत उत्तीिग (अलाहाबाद प्रवद्यापीठ). 
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परंत  आर्मथक िप्रतकूलतेम ळे प ढील प्रशक्षि त्यानंा घेता आले नाही. १९०९ पासून मध्यिदेशाति अनेक 
वरे्वरे्ळ्या प्रठकािी य वराि प्रशक्षक (देवास), प्रपपलोदा (रतलाम) येथे प्रदवाि (१९११–१४), ितापर्ड 
(रािस्थान) येथे पोलीस स पप्ररटेंडेंट, न्यायाधीश (१९१५–२०) तसेि प्रशक्षिखात्यात परीक्षाप्रवभार्ािे 
रप्रिस्रार. अशी िप्रतष्ठेिी आप्रि िबाबदारीिी प्रवप्रवध पदे ताबंे यानंी उत्तम िकारे साभंाळली. १९३७ मध्ये 
नवाल्हेर संस्थानिे ते ‘रािकवी’ झाले. 
 

काव्यास प्रवशरे्ष अन कूल नसिाऱ्या व्यवसायातही ताबंे यािंा काव्यलेखनािा छंद कायम राप्रहला. 
इंग्रिी स्वच्छंदतावादी टेप्रनसन – ब्राऊननर् हे कवी, ियदेव हा संस्कृत कवी आप्रि रवींद्रनाथ टार्ोर 
यासारख्याचं्या काव्यािे ससं्कार त्याचं्यावर वळेोवळेी होत रे्ले. परंत  त्याचं्या कप्रवतेिे म ख्य स्वरूप 
र्ीतािें, भावर्ीतािें राप्रहले. आध प्रनक मराठीत ब्राऊननर्च्या धतीिी नाट्यर्ीते, (नाट्यात्मक एकभाप्रर्षत) 
ताबंे यानंीि प्रवशरे्ष कौशल्याने प्रलप्रहली ती लोकप्रियही ठरली. 
 

ताबंे यािंा लेखनकाल सवगसाधारिपिे १८९१ ते १९३६ असा असला तरी त्यािंी कप्रवता 
संग्रहरूपाने िथम १९२० मध्ये रप्रसकापं ढे आली; नंतर द सरा भार् १९२७ साली आप्रि समग्र कप्रवता १९३५ 
साली िकाप्रशत झाली. तीत एकूि २२५ कप्रवता आहेत. काही नहदी कप्रवतािंाही त्यातं अंतभाव आहे. 
तीनही संग्रहासं अन िमे िा. वा. र्ो. मायदेव, कवी अज्ञातवासी आप्रि माधव िूप्रलयन हे कप्रवत्रय संपादक 
म्हिून लाभले. स्वतः ताबंे मात्र आपल्या कप्रवतेच्या िप्रसद्धीबाबत बपे्रफकीर असत. 
 

ताबंे यािंी िीवनान वती कप्रवता केशवस तादी अवािीन कप्रवतेच्या ििेत्याहूंन वरे्ळी आहे. ताबंे हे 
सौंदयािे उपासक होते. ताबंे या सौंदयगवादी कवीने सदेंश देण्यािा अप्रभप्रनवशे बाळर्ला नाही. स्वतःिे 
िेमसंतृप्त िीवन आप्रि इतराचं्या िेमाबद्दलिी आस्था, यातूंन त्यािंी बह तेक नाट्यर्ीते प्रनमाि झाली 
आहेत. परमेर्श्रावर व िेमावर त्यािंी दृढ श्रद्धा होती; त्यातून काही ‘अन भवािंी’ कप्रवता त्याचं्याकडून 
प्रलप्रहली रे्ली. िेमकाव्यातही प्रववाहोत्तर िेमाच्या कप्रवता सखं्येने िास्त आहेत. िेमकाव्यािमािेि ताबं े
यािंी ‘महािस्थान’ प्रवर्षयक र्ीते प्रवशरे्ष लक्षिीय आहेत. िीवनाच्या वाटेवर संध्याछाया प्रभवव ूलार्ल्यावर 
आप्रि नेत्र पलैतीरािा शोध घेऊ लार्ल्यावर ज्या ज्या वळेी प्रवप्रवध भावनािंा कल्लोळ ताबंे याचं्या मनात 
उसळला, त्यातून या महािस्थानात्मक र्ीतािंा िन्म झालेला प्रदसतो. ही र्ीते अप्रतशय हृद्य व आशयघन 
आहेत. एकूिि एक सौंदयगवादी आप्रि स्वतंत्र िप्रतभेिा कवी म्हिून त्यािें अवािीन कवींमधील स्थान फार 
वरिे आहे. त्यानंी रूढ केलेला र्ीतसंिदाय हा ताबं ेसंिदाय म्हिून ओळखला िातो. ताबंे यानंा संर्ीतािे 
िारं्ले ज्ञान होते व त्याचं्या अनेक कप्रवतावंर, त्या कोित्या रार्ात र्ाप्रयल्या िाव्यात, यासबंंधीच्या सूिना 
त्यानंी देऊन ठेवलेल्या आढळतात. ताबंे यािें काव्यप्रवर्षयीिे र्द्यलेखनही लक्षिीय आहे. त्यातून त्यािंी 
‘कलावादी’ दृष्टी स्पष्ट होते (कप्रववयग ताबंे साप्रहत्यप्रविार–संपा., काळेले–ढवळे १९७४). 
 

१९२६ मध्ये भरलेल्या मध्यभारतीय कप्रवसंमेलनािे ते अध्यक्ष होते. १९३२ मध्ये कोल्हापूर येथे 
भरलेल्या महाराष्ट्र साप्रहत्य संमेलनांतर्गत कप्रवसंमेलनािेही ते अध्यक्ष होते. नवाल्हेर येथे ते प्रनधन पावले. 
 

कमलेश 
 
संदभव : ‘रािकवी ताबं-ेएक अध्ययन’, रा. अ. काळेले. 
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ताबंवेकर, साळूबाई भ्र. भाऊसाहेब : (ि.     – मृ.      ). साळूबाईंिे मूळ नाव र्ंर्ा. त्याचं्या वप्रडलािें नावं 
राम अथवा रामिंद्र असाव.े प्रववाहानंतर त्यािें नाव साळूबाई व त्याचं्या पतीिे नाव भाऊसाहेब ताबंवकेर 
असे आढळते. त्यािें वास्तव्य प ण्याति कसबा पेठेत होते. स्त्रीलेप्रखकातं त्या पप्रहल्या कादंबरीकार आहेत, 
असे अभ्यासकानंा वाटते. त्यानंी चंद्रप्रभा् रवरहवणशन (१८७३) ही आपली पप्रहली कादंबरी प्रलप्रहली. या 
कादंबरीिे प रुर्षवर्ातील समीक्षकानंी वरे्वरे्ळ्या शऱे्यानंी स्वार्त केले. तत्कालीन पप्ररत्स्थतीत िन्माला 
आलेल्या कादंबरी लेखनािा या कादंबरीवर िभाव आढळतो. त्यानंतर सहद स्थानातील्तारा (१८९४), ही 
त्यािंी द सरी कादंबरी िकाप्रशत झाली. ‘म क्तामाला’ परंपरेच्या अद भ तरम्यतेिाि पर्डा या कादंबरीवरही 
आढळतो. अिाट, अद भ त व अकत्ल्पत िसंर् यात आढळतात. त्याचं्या या कादंबरीिी रिना र्द्यपद्यप्रमप्रश्रत 
आहे. त्याििमािे लोकसाप्रहत्यातील अनेक कल्पनाबधंािंा वापर कादंबरीतून केलेला आहे. स्त्रीस लभ 
प्रनवदेनशलैी हे त्यािें प्रवशरे्ष िािवतात. 
 

लता िाधव 
 
णत्रभुवन, अमृत भागाजी : (ि. १८९७ – मृ. २३ िून, १९४९). अमृतरावािंा िन्म नर्र प्रिल्यात झाला. 
त्यािें िाथप्रमक प्रशक्षि राह री येथल्या अमेप्ररकन मराठी प्रमशनच्या वसप्रतर्ृहात व शाळेत झाले. नंतर ते 
नर्रला आले व तेथील प्रमशन हायस्कूलमध्ये त्यानंी माध्यप्रमक प्रशक्षि घेतले. प ढे उच्च प्रशक्षिाकप्ररता 
म ंबईच्या प्रवल्सन कॉलेिात ते दाखल झाले; पि घरच्या र्प्ररबीम ळे त्यानंा प्रशक्षि प रे करता आले नाही. 
प ढे ते साताऱ्याला िाऊन प्रशक्षकािे काम करू लार्ले. तेथून ते प ण्याला आले आप्रि ‘कप्रमशन 
ऑप्रफस’मध्ये नोकरीस लार्ले. द सऱ्या महाय द्धाच्या काळात ते मध्यपूवग भार्ात मेसापोटेप्रमया वर्ैरे िातंात 
रे्ले होते. प्रतकडून परतल्यावर म ंबईला काही प्रदवस काम करून त्यानंी वप्रकलीिा अभ्यास केला. १९२४ 
च्या स मारास हायकोटग प्लीडरिी परीक्षा देऊन ते वप्रकलीिा व्यवसाय करू लार्ले. 
 

अमृतरावानंी समािसेवा व साप्रहत्यसेवा या के्षत्रातंही िारं्ले कायग केले आहे. मरहन्याची्सामग्री, 
स रवचारसंग्रह वर्ैरे प स्तके त्यानंी िप्रसद्ध केली आहेत. ते एक िारं्ले कवीदेखील होते. त्याचं्या कप्रवता 
१९२६ साली िप्रसद्ध झालेल्या रतलकान ग्रह या काव्यसगं्रहात आढळतात. त्यानंतर साठ वर्षांनी म्हििे 
१९८६ मध्ये त्यािंा एक छोटासा काव्यसंग्रह अमृतधारा या शीर्षगकाखाली िप्रसद्ध झाला. त्यातील कप्रवतातूंन 
स्वदेशिेम, राष्ट्रसेविेी तळमळ, प्रनसर्गिेम, समाििबोधन, ईर्श्रप्रनष्ठा यामं ळे प्रनमाि होिारा प्रिव्हाळा व 
प्रिवतंपिा वािकाचं्या भावनानंा उिाळा व ितैन्य देिारा ठरावा, यात शकंा नाही. प्रिस्ती समािाला 
उदे्दशून प्रलप्रहलेल्या एका दीघगकाव्यातून सामाप्रिक पप्ररत्स्थतीिे मार्ममक प्रवविेन व राष्ट्रीय कतगव्यािी िाि 
प्रनमाि करिारे भाव ते व्यक्त करतात. भारतीय संताबंद्दल आप्रि त्यातल्या त्यात त कारामाबंद्दल त्यानंा 
प्रवशरे्ष आप लकी होती. 
 
वाङ्मय : (१) प्रिस्त ियतंीिी भेट–म ंबई, १९२१. (२) स प्रविार संग्रह–अहमदनर्र, १९२९. (३) 
मप्रहन्यािी सामग्री – भार् १ – अहमदनर्र, १९३९. (४) मप्रहन्यािी सामग्री – भार् २ – अहमदनर्र, 
१९४१. (५) अमृतधारा (काव्यसंग्रह – संपा. १९८६). 
 

भास्कर िाधव 
 
॰ दत्त : पहा घाटे, दत्तात्रय कोंढो 
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दरेकर, गोकवद त्र्यबंक : ॰ कवी गोकवद : (ि. ९ फेब्र वारी, १८७४ – मृ. २८ फेब्र वारी, १९२६). नाप्रसक येथे 
वास्तव्य. यानंा वयाच्या आठव्या-नवव्या वर्षीि आिारपिाने अपंर्त्व आले. त्याम ळे ते प्रशक्षिात मारे् 
पडले. १८९० मध्ये त्यानंी काव्यरिना करण्यास स रुवात केली. त्यांिी स रुवातीिी रिना मेळ्यातील 
पदाचं्या स्वरूपािी आहे. त्यानंी काही लावण्याही रिलेल्या आढळतात. पि प ढे स्वातंत्र्यवीर 
सावरकराचं्या सहवासाम ळे पारतंत्र्यािी िीड आप्रि देशभक्तीिी भावना त्याचं्या काव्यात व्यक्त होऊ 
लार्ली. लोकमान्य प्रटळकाचं्या ज्य प्रबलीच्या प्रनप्रमत्ताने त्यानंी ‘प्रटळकािंी भपूाळी’ प्रलप्रहली. तानािीच्या 
पत्नीिा वीरोप्रित प्रवलाप पाहण्यािी िप्रतभा त्याचं्या ठायी होती. ‘स ंदर मी होिार’ ही करुिातग भाव व्यक्त 
करिारी त्यािंी शवेटिी कप्रवता. त्यािंा काव्यरिनाकाल दोन खंडातं प्रवभार्ला रे्ला आहे (१८९०–१९०९ 
आप्रि १९१७ –२६). कवी प्रवनायक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर याचं्या परंपरेतील व राष्ट्रीय कप्रवतेिा िवाह 
समृद्ध करिारे हे कवी होत. यानंा याम ळे स्वातंत्र्यशाहीर असे संबोधले िाते. 
 

प्रविया देव 
 
संदभव : ‘कै. र्ोनवद त्र्यबंक दरेकर ऊफग  नाप्रसक येथील स्वातंत्र्यशाहीर कवी र्ोनवद यािंी कप्रवता’, 

संपादक, कृ. ब. महाबळ, सन १९२९. 
 
॰ दादा महाराज : पहा साखरे, णवनायक लक्ष्मि 
 
दामले, कृष्ट्िाजी केशव : ॰ केशवसुत : (ि. १५ मािग, १८६६, मालर् ंड, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ७ नोव्हेंबर, 
१९०५, ह बळी). केशवस त. आध प्रनक मराठी काव्यािें िवतगक, एक श्रेष्ठ कवी. रत्नाप्रर्री प्रिल्यातील 
मालर् ंड खेड्ात त्यािंा िन्म झाला. स िप्रसद्ध शास्त्रीय व्याकरिकार मोरो केशव व प ण्यािे सीताराम 
केशव हे त्यािें बधं  होत. केशवस तािें वडील सरकारी शाळाखात्यात होते. त्यािे िाथप्रमक प्रशक्षि 
वप्रडलाचं्या देखरेखीखाली झाले. १८८९ मध्ये ते मरॅीकिी परीक्षा उत्तीिग झाले. 
 

१८८५ मध्ये त्यानंी काव्यलेखनास िारंभ केला. केवळ ३९ वर्षांच्या आय ष्ट्यातील, १७ वर्षांत १३२ 
कप्रवता प्रलहून मराठी कप्रवतेत मानािे स्थान प्रमळप्रवले. काव्यलेखनासाठी ‘केशवस त’ हे नाव कवीने स्वतः 
धारि केले नव्हते, तर त्यापूवी ‘क िीतरी’, ‘एक प्रमत्र’, ‘िर्त्न्मत्र’ अशासारख्या टोपि नावानंी ते कप्रवता 
प्रलहीत. मात्र ‘काव्यरत्नावली’कारानंी त्यानंा ‘केशवस त’ हे नाव बहाल करून ते ििारात आिले. 
 

केशवस तािंा म ख्य रिनाकाल १८८५ ते १९०५ हा होय. नार्पूर येथे असताना रेव्ह. प्रटळक व 
वास देव बळवतं पटवधगन (कवी वसतं) यािंा सहवास त्यानंा लाभला. काव्यप्रनर्ममती हे त्यािें िीवनध्येयि 
असल्याने, स्वाभाप्रवकपिेि त्यानंी काव्यरिनेच्या नवनव्या वाटा िोखाळल्या. या ियत्नात िारंभीच्या 
संस्कृत काव्यािा आदशग मारे् पडला व पूवगकालीन मराठी काव्यही िभावशनू्य ठरले. इंग्रिीतील 
स्वच्छंदतावादी मनोवृत्तीच्या वडगस्वथग, शलेी आप्रि कीट्सस् यासंारख्या कवींिे काव्य, त्यानंा िेरक व 
अन करिीय वाटले. त्या काव्याच्या नितन-मननातून केशवस तानंी आत्मलेखनात्मक स्फ ट भावकप्रवता 
प्रलप्रहली व मराठी कप्रवतेला इंग्रिी काव्यातील आत्माप्रवष्ट्कारािे नव ेव िापं्रतकारक वळि लावले. 
 

केशवस ताचं्या काव्यात व्यत्क्तर्त स्नेहसंबंध, कवी व कप्रवत्व, स्त्री-प रुर्ष िेम, प्रनसर्ग, सामाप्रिक 
बंडखोरी व र्ूढ (साक्षात्कारी) अन भतूी अशा प्रवप्रवध प्रवर्षयावंरील भावान भावािंा आप्रवष्ट्कार आढळतो. एका 
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दृष्टीने ‘स्वच्छंदतावादी’ मनोवृत्तीिाि प्रवप्रवध रूपानंी झालेला हा आप्रवष्ट्कार आहे. या मनोवृत्तीिा 
आप्रवष्ट्कार मराठी काव्यके्षत्रात प्रनप्रिति िापं्रतकारक ठरला. म्हिूनि केशवस ताचं्या संख्येने अल्प 
असलेल्या ित्येक िकारच्या काव्यरिनेला नंतरच्या काळात स्वतंत्र परंपरा लाभ ू शकली. नवीन 
काव्याबरोबरि काव्यप्रवर्षयक नवा दृप्रष्टकोन व नवी अप्रभरुिी प्रनमाि करण्यािी िबाबदारी नव्या कवींवर 
पडते. केशवस तानंी अशा िबाबदारीने प्रलप्रहलेल्या कप्रवतामंध्ये स्फूर्षत, करवतेचे् प्रयोजन, आ्ही् कोण 
आप्रि प्ररतभा या कप्रवता महत्त्वाच्या आहेत. व्यापक मानवी िीवनाच्या संदभात कवी व कप्रवत्व याचं्या 
कायािी आदशगवादी भपू्रमका केशवस तानंी माडंलेली असल्याम ळे त्या भपू्रमकेत प्रिरंतन िेरकता िािवते. 
त्याचं्या प्रनसर्गप्रवर्षयक कप्रवतावंर वडगस्वथग व एमसगन याचं्या प्रविारािंा पप्ररिाम झालेला प्रदसतो. भृगं, 
र् ष्र्ाप्रत, फ लर्ाखरु्या त्याचं्या काही महत्त्वाच्या प्रनसर्गकप्रवता होत. 
 

िेमप्रवर्षयक आत्मप्रनवदेन करिाऱ्या कप्रवताही केशवस तानंी प्रलप्रहल्या. िापं्रतकारक सामाप्रिक 
प्रविार ओिस्वीपिे व्यक्त करिाऱ्या त्याचं्या िप्रसद्ध कप्रवता म्हििे त तारी, नवा्रर्र्ाई, गोफण्केली््ान 
या होत. त्याचं्या सामाप्रिक प्रविारसरिीिी म ख्य तत्त्व े स्वातंत्र्य, समता व बंध भाव तसेि प्रवशाल 
मनावतावाद ही होत. प्रवशरे्ष म्हििे पृथ्वीला ‘स रलोकसाम्य’ िाप्त करून देण्यािे एक महान स्वप्न त्याचं्या 
िातंदशी िप्रतभेने पाप्रहले होते. त्यािाही प्रनददेवश त्याचं्या काही कप्रवतातूंन आढळतो. र्ूढ अन भतूी व प्रतिी 
नावीन्यपूिग अप्रभव्यक्ती असलेली झरू्झा ही त्यािंी कप्रवता प्रवशरे्ष र्ािली. त्याचं्या अन्य र्ूढ र् ंिनात्मक 
कप्रवतातं ्हातारी व हररवलेले्श्रये यािंा समावशे होतो. शलैीच्या दृष्टीने केशवस ताचं्या काव्यात लाप्रलत्य 
कमी आहे. पि काहीशी राकट आप्रि रारं्डी अप्रभव्यक्ती त्याचं्या काव्यिकृतीशी स संर्त ठरते. 
 

केशवस तानंी काव्याच्या बायांर्ातही पप्ररवतगन घडवनू आिले. काव्यािी खरी िकृती कथानकािी 
व विगनािी नसून आत्मलेखनािी आहे; असे आत्मलेखन एकेका उत्कट अन भतूीिे असते व म्हिून ते स्फ ट 
स्वरूपािे ठरते; अशा स्फ ट आप्रवष्ट्कारासंाठी र्िवृत्तापेक्षा मात्रावृते्ति अप्रधक अन कूल असतात, हे सवग 
त्यानंी दाखवनू प्रदले. इंग्रिी काव्यातील छंदिकार त्यानंी मराठीत िथम रूढ केला. प्रशवाय काही 
मात्रावृते्तही (नवीन) त्यानंी ििप्रलत केली. केशवस तािंा काव्यसंग्रह त्याचं्या मतृ्यूनंतर हप्रर नारायि आपटे 
यानंी १९१६ मध्ये िकाप्रशत केला. बालकवी, र्ोप्रवन्दाग्रि, रेंदाळकर, सोनाळकर, काव्यप्रवहारी यासारखे 
कवी स्वतःला केशवस तािें प्रशष्ट्य म्हिवनू घेत. ‘त तारीमडंळ’ या नावाने एक मंडळही स्थापन झाले होते. 
 

केशवस तानंंतरच्या नव्वद-शभंर वर्षांत आध प्रनक मराठी काव्यात प्रकतीतरी पप्ररवतगने व ियोर् 
झाले. तथाप्रप केशवस ताचं्या काव्यािी िेरकता व महत्त्व ही कायमि राप्रहली नकबह ना प्रदवसेंप्रदवस ती 
वृनद्धर्ति होत आहे. हे भानय आध प्रनक कवींत केशवस ताइंतके अन्य कोिाच्या वाट्याला आल्यािे आढळत 
नाही. 
 

कमलेश 
 
संदभव : (१) ‘केशवस त आप्रि त्यािंी कप्रवता’, न. श.ं रहाळकर, १९१९. (२) ‘केशवस त : काव्यदशगन’, रा. 

श्री. िोर्-१९४७. (३) ‘केशवस त’, भ. श्री. पपं्रडत. (४) ‘केशवस तािंी कप्रवता’, र्. त्र्य.ं 
माडखोलकर, (आध प्रनक कप्रवपंिक). (५) ‘केशवस त स्मृप्रतगं्रथ’. (६) ‘केशवस तािंी काव्यदृष्टी’, 
प्रद. के. बेडेकर. (७) ‘केशवस त र्ाऊन रे्ले’, संपा. वसतं दावतर. 
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दामले, मोरो केशव : (ि. ७ नोव्हेंबर, १८६८, मालर् ंड – मृ. ३० एप्रिल, १९१३). स िप्रसद्ध मराठी 
व्याकरिकार व प्रनबधंकार. िन्मर्ाव रत्नाप्रर्रीनिीक मालर् ंड. वडील केसो प्रवठ्ठल हे िाथप्रमक प्रशक्षक व 
प ढे रा. सा. मंडप्रलक याचं्या वळेिे या र्ावच्या शतेीिे कारभारी. िप्रसद्ध कवी केशवस त व पत्रकार सी. के. 
दामले हे मोरो केशवािें बंधू. मोरो केशवािें शालेय प्रशक्षि दाभोळ, बडोदे व अमरावती येथे तर उच्च प्रशक्षि 
प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिात झाले. १८९२ मध्ये बी.ए. व १८९४ मध्ये इप्रतहास व तत्त्वज्ञान हा प्रवर्षय घेऊन ते 
म ंबई प्रवर्श्प्रवद्यालयािे एम्. ए. झाले. १८९४ ते १९०७ पयंत उजै्जन येथील ‘माधव कॉलेिा’त यानंी लॉप्रिक 
व प्रफलॉसफी या प्रवर्षयािें अध्यापक म्हिनू काम पाप्रहले. १९०८ साली नार्पूर येथील ‘प्रसटी स्कूल’वरील 
सरकारी िार्ा पत्कप्ररली. १९१३ साली नार्पूरहून प ण्यास येत असताना वाटेत रेल्वचे्या अपघातात त्यािंा 
अंत झाला. 
 

र्ास्त्रीय् मराठी् व्याकरण (१९११) हा आपला ९९० पृष्ठािंा गं्रथ त्यानंी रिला व मराठी 
व्याकरिकारातं अग्रस्थान प्रमळप्रवले. १९०४ मध्ये भरलेल्या श द्धलेखन पप्ररर्षदेत त्यानंी भार् घेतला होता. 
त्यािंी यासंबधंीिी सडेतोड मते र् द्धलेखन् स धारणा् अथवा् सरकारी् बंडावा (१९०५) या प स्तकात 
वािावयास प्रमळतात. ‘गं्रथमाला’ या माप्रसकात ते िदीघग लेख प्रलहीत. त्यातूंन त्यािंी रवचारभ्रमण आप्रि 
आध रनक् असंतोष (एडमंड बकग कृत िेझेंट प्रडसकंटेन्टिे भार्षातंर) ही प स्तके तयार झाली. न्यायर्ास्त्र्
रनगमन्(१८९६) व न्यायर्ास्त्र्र् स्तक्द सरे (प्रनर्मन) (१९०२), ही त्यािंी तकग शास्त्रावरील प स्तके बडोदे 
सरकारने िप्रसद्ध केली होती. 
 

कमलेश 
 
दामले, सीताराम केशव : (ि. १८७८, खेड, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. १९२७, प िे). वृत्तपत्रकार व कादंबरी 
लेखक. िप्रसद्ध कवी केशवस त व व्याकरिकार मोरो केशव दामले यािें बंधू. म ंबई येथे बी. ए., एलए्ल्. 
बी. काही प्रदवस फनय गसन कॉलेिमध्ये त्यानंी िोफेसर म्हिून काम केले; तर काही प्रदवस ‘ज्ञानिकाश’िे 
संपादक म्हिून. नंतर ते राष्ट्रीय पक्षास प्रमळाले. लोकमान्य प्रटळकाचं्या आग्रहास्तव ‘राष्ट्रमाता’िी 
िबाबदारी सीतारामपंतानंी (१९०८) उिलली. पि हे दैप्रनक अल्पाय र्षी (दोन वर्षदेव) ठरले. 
 

टॉमस्कालाईल (१९०३), वाचाळरावाचे्रवरचत्र्अन भव (१९१२), जग्हे्रत्ररवध्आहे (१९१३), 
न्याय् की् अन्याय (१९१५), दोनर््े वषांरू्वी (१९१७), त रंुगाचे् कोठडीतून (१९२३), महात्ममा् गाधंी 
(१९२४), वसईचा् रणसंग्राम (१९२५), सभा, अध्यक्ष् व् सभासद (१९२७), घरचा् कायदा (१९२७) हे 
सीतारामपतंािें वाङ्मय. 
 

राष्रोदय नावािे माप्रसक ते काढत असत. त्यािें बरेिसे वाङ्मय ‘प्रित्रमयिर्त’ या माप्रसकात 
िप्रसद्ध झाले आहे. ‘महाय द्धािी त्स्थत्यंतरे’ या सदराखाली ‘प्रित्रमयिर्त’मध्ये येिारे त्यािें लेख, त्या 
काळी बरेि र्ािले. 
 

१९१८ साली प ण्यास राजकारण हे साप्ताप्रहक त्यानंी स रू केले. असहकाप्ररतेच्या िळवळीत या 
साप्ताप्रहकाने िारं्लीि कामप्रर्री बिावली. म ळशी सत्याग्रहात त्यानंा कारावास भोर्ावा लार्ला व ते पत्र 
बंद पडले. प्रशके्षम ळे झालेल्या श्रमानंी त्यािंी िकृती त्यानंतर प्रदवसेंप्रदवस खालावत रे्ली व अखेर १९२७ 
साली पंड रोर्ाने प िे येथे ते प्रनवतगले. 



 अनुक्रमणिका 

कमलेश 
 
॰ दामोदर कवी : पहा छते्र, वीरेिर सदाणशव 
 
॰ णदत्ज्य ू: पहा पटवधवन, माधव त्र्यबंक 
 
॰ णदवाकर : पहा गगे, शंकर काणशनाथ 
 
देव, केशव नारायि ऊर्व  पणततपावनदास : (ि. वधा प्रिल्यातील प्रनर्ावं, अदमासे एकोप्रिसाव्या 
शतकाच्या अपं्रतम दशकात). लहानपि र्प्ररबीत व संघर्षाति रे्ले. त्याचं्या घराण्यात खािर्ी 
और्षधोपिारािी परंपरा होती. सवग िातीधमािे लोक त्यासाठी त्याचं्याकडे येत असत. पि तरीही 
अस्पृश्यतेिी बोि त्याचं्या मनाला डाित राही. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराबंरोबर महाडच्या िवदार तळ्याच्या सत्याग्रहापासून ते बरोबर होते. 
नाप्रशकच्या काळाराम मंप्रदर सत्याग्रह कप्रमटीवर अध्यक्ष म्हिून त्यािंी प्रनवड झाली होती. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यानंी धमांतरािी घोर्षिा येवला येथे केल्यावर, पप्रततपावनदास यानंी म त्स्लम धमािा स्वीकार 
केला. 
 

िनिार्तृी घडप्रवण्यासाठी त्यानंी र्रततर्ावन हे पाप्रक्षक काढले. ते ‘बप्रहष्ट्कृत भारत’मधून लेखन 
करीत. त्यानंी संत्चोखामेळा हे ओवीबद्ध िप्ररत्र, भारत्भाग्योदय (१९३०) हे नाटक, याप्रशवाय जारतभेद्
रवचार, अस्र्ृश्यता्रनवारक्सत्मयाग्रह, फटका, अस्र्ृश्यता्रनवारक्र्ंचर्दी, जेल्ऊफश ्यमर् री इ. संग्रह 
प्रलप्रहले. 
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचं्या सहवासाने पप्रततपावनदास यानंा वास्तवतेिे एक वरे्ळेि भान आले 
होते. त्यानंी आय ष्ट्यभर आपल्या िाप्रतबाधंवाचं्या उद्धारासाठी संघर्षग केला, लेखिी प्रझिप्रवली. 
 

लता िाधव 
 
देशपाडें, गंगाधर केशव ऊर्व  बाबासाहेब : (ि. ८ ि लै, १८६९, एदलाबाद, पूवग खानदेश – मृ. ३० मािग, 
१९४७, प िे). इप्रतहासाभ्यासक, संशोधक. प्रशक्षि प िे येथे. मपॅ्ररक (१८९२). ११० व्या मराठा फलटिीत 
व नंतर पोप्रलस खात्यात नोकरी. शवेटी नहद स्थान सरकारच्या र् प्तहेरखात्यात अप्रधकारी. मराठ्यािंा 
इप्रतहास, प्रशवािी महाराि, समथग रामदास यािें कायग; या अभ्यासाला त्यानंी पूिगपिे वाहून घेतले.्श्री्
सज्जनगड (१९४३), हे यािें एकमेव मराठी प स्तक. याप्रशवाय रडरलव्हरन्स्ऑर्द्एस्केर््ऑफ्रर्वाजी्द्
गे्रट (१९२९) आप्रि इंरडया्ॲज्सीन्ॲण्ड्नोन्बाथ्फॉरेनसश ही यािंी इंग्रिी प स्तकेही िप्रसद्ध आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार 
 
देशपाडें, गंगाधर बाळकृष्ट्ि : ॰ गंगाधरराव देशपाडें : (ि. १२ एप्रिल, १८७० – मृ. ३० ऑर्स्ट, १९६०). 
प िे व म ंबई येथे कॉलेिप्रशक्षि. एल्एल्. बी. नंतर बेळर्ावास वप्रकली. 
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र्ंर्ाधरराव देशपाडें हे कनाटकातील काँगे्रसिे नेते होते. यानंा ‘कनाटक नसह’ असे संबोधले िात 
असे. १९०४-०५ पासून प ढील पंधरा वर्षदेव म्हििे प्रटळकाचं्या मृत्यपूयंत, राष्ट्रीय रािकारिात ते महाराष्ट्र व 
कनाटक या दोन िातंाबंाबत ते प्रटळकािंा उिवा हात होते. कनाटक आप्रि महाराष्ट्र या उभयतातंील एक 
महत्त्वािा द वा या दृष्टीनेही देशपाडें याचं्या कतृगत्वाला महत्त्व आहे. प ढे त्यानंी महात्मािींच्या नेतृत्वाखाली 
देशकायग केले. आपल्या या साऱ्या अन भवािें प्रित्रि त्यानंी माझी्जीवनयात्रा (१९६०) या आठविीविा 
आत्मिप्ररत्रातून केले आहे. या गं्रथाने प्रटळकय र् व र्ाधंीय र् या कालातील रािकारिावर िारं्ला िकाश 
पडतो. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, के. ए. पोतदार 
 
देशपाडें, वानभट नारायि : (ि. १८९२ – मृ. ९ मे, १९३६, सातारा). कथाकार व समीक्षक. प्रशक्षि 
सातारा, प िे व म ंबई येथे. बी. ए., एल्एल्. बी. सातारा येथे वप्रकलीिा व्यवसाय. अपघाती मृत्यूपूवी सहा 
मप्रहने औंध संस्थानिे प्रदवाि. 
 

कॉलेिमध्ये असताना त्यानंी लेखनाला स रुवात केली. प्रर्रिाबाई केळकराचं्या ‘प रुर्षािें बंड’ या 
नाटकावरील त्यािंा टीकालेख त्यावळेी बराि र्ािला होता. साताऱ्याला ‘ऐक्य’ नावािे एक वतगमानपत्रही 
त्यानंी काही काळ िालप्रवले. ‘कै. हप्ररभाऊ याचं्या आठविी व सामाप्रिक कादंबऱ्या’ (१९२४), हा हप्रर 
नारायि आपटे याचं्या आठविी िथमि िप्रसद्ध करिारा टीकात्मक प्रनबधं आप्रि स खस्वप्ने (१९२८) व 
दीर्ावली (१९३३) हे दोन कथासंग्रह ही त्यािंी िकाप्रशत प स्तके. आपल्या टीकात्मक प्रनबधंात त्यानंी 
हप्ररभाऊंच्या फक्त सामाप्रिक कादंबऱ्यािंाि प्रविार केला आहे. केवळ मनोरंिन हा हप्ररभाऊंिा लेखनहेतू 
नसून समािाला प्रशक्षि देिे, त्याचं्यासमोर प्रवप्रशष्ट ध्येय ठेवनू त्याला इष्ट वळि लाविे ही हप्ररभाऊंिी 
भपू्रमका होती; हे देशपाडें यानंी साधार दाखवनू प्रदले आहे. ‘रे्ल्या पंिवीस वर्षांतील नाटके, त्यािें र् िदोर्ष 
व त्याचं्या िर्तीिे उपाय’ (प्रवप्रवध ज्ञान प्रवस्तार, १९२५), हा त्यािंा टीकालेखही उल्लखेनीय आहे. 
 

त्याचं्या वरील दोन कथासंग्रहातं एकूि अकरा र्ोष्टींिा समावशे आहे. त्याचं्या लेखनावर 
हप्ररभाऊंच्या ध्येयदृष्टीिा िभाव पडलेला प्रदसतो. उच्च प्रशक्षिाने स प्रवद्य व स संस्कृत झालेल्या तत्कालीन 
मध्यमवर्ीय तरुिािंी स्वप्ने व त्यािंा ध्येयवाद यांिे दशगन त्याचं्या कथातूंन घडते. 
 

उर्षा टाकळकर, अ. अ. वडोदकर 
 
देशपाडें, वामन नानाजी : (ि. १८३८, अष्टी, प्रि. अहमदनर्र – मृ. १८८७). कवी. प्रसन्नर येथे वास्तव्य. 
त्यािें मृत्यनंूतर त्यािें प्रिरंिीव व.े शा. सं. श्रीधरशास्त्री यानंी इ. सन १९१६ मध्ये वामनरावािंा काव्यकोर् 
हा गं्रथ िप्रसद्ध केला. या गं्रथात ‘भिनमाला’, ‘श्रीमौनीस्वामी िप्ररत्र’, ‘श्रीप्रसद्ध बोधान वाद’, 
‘स्वरूपज्ञानादशग’ (अपूिग), ‘श्रीरामर्ीता टीका’ ‘श्र प्रतस्त ती’, ‘र्षट्सपदी स्तोत्र’, ‘प्रनर् गि परापूिा’ या आठ 
काव्यािंा समावशे आहे. 
 

‘भिनमाले’त भत्क्तमार्ग स्पष्ट केला आहे. ‘श्रीमौनीनाथ िप्ररत्रा’त सत्कमांिा कमगमार्ग सापं्रर्तला 
आहे. ‘प्रसद्धबोधान वादा’त ज्ञानमार्ािे िप्रतपादन आहे. ‘श्रीरामर्ीता’ हे रामर्ीतेने िाकृत भार्षातंर आहे. 
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‘श्र प्रतस्तवना’त भार्वतािे भार्षातंर आहे. ‘र्षट्सपदी’ हे श्रीशकंरािायांच्या र्षट्सपदीस्तोत्रािें मराठी भार्षातंर 
असून, ‘परापूिे’त उपदेशािें श्लोकात्मक विगन आहे. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, र्ोनवद प्रभडे 
 
देशपाडें, शंकर वामन : (ि. १० ऑक्टोबर, १९०० – मृ. २५ मे, १९५३). कम्य प्रनस्ट वृत्तपत्रािें संपादक व 
माक्सगवादी गं्रथािें अन वादक. १९१७ साली मपॅ्ररक परीके्षत पप्रहले आले होते. बी.ए. होताि र्ाधंीिींच्या 
असहकार आंदोलनात उडी. १९२१ ते १९२४ म ंबईच्या राष्ट्रीय प्रवद्यालयात अध्यापक. ‘नवाकाळ’ दैप्रनकात 
उपसंपादक (१९२४–२९) व १९२९ पासून कम्य प्रनस्ट म खपत्र ‘िातंी’िे संपादक. कामर्ार 
वाङ्मयिसारक मंडळािी स्थापना (१९३१). १९३४ मध्ये ‘य र्ातंर’ या कम्य प्रनस्ट म खपत्रािी स्थापना. 
कम्य प्रनस्ट म खपत्रामंध्ये सातत्याने लेखन. या पत्राचं्या संपादकवर्ात ते िम ख होते. 
 

त्यानंी अन वाप्रदत केलेले क्य रनस्ट्जाहीरनामा, मोल-मज री् भाडंवल (माक्सग), समाजवाद् :्
कल्र्नार्य् आरण् र्ास्त्रीय (अंर्ल्स), मातसशवादाचे् तीन् मूलस्त्रोत् आरण् तीन् घटक (लेनीन), 
लेरननवादाची् मलूतत्त्वे (स्टॅप्रलन–१९४४), समाजरवकासाचा् मूलभतू् रनयम (स्टॅप्रलन–१९४९), 
बोल्र्थे्व्हक्र्ाटीचा्इरतहास (१९४३ सोप्रवएत य प्रनयन कम्य प्रनस्ट), अंतर्षवरोध (माओ-त्से-त ंर्), आमचा्
भारत्(रिनी पाम दत्त) इत्यादी प्रवविेक गं्रथ व आई (मतॅ्क्सम र्ोकी) ही अन वाप्रदत कादंबरी िप्रसद्ध. 
 

याप्रशवाय त्यािें रतरंगी् तात्मयावाद व देर्भतताचंी्कसोटी हे दोन स्वतंत्र टीकालेखािें संग्रह व 
अनेक प त्स्तका िप्रसद्ध आहेत. माक्सगवादी िम ख िमाि गं्रथािंा स बोध मराठीत अन वाद करून, त्यानंी 
शास्त्रीयसमािवादी प्रविारािंी सवगसाधारि वािकानंा ओळख करून प्रदली. भारतातील आप्रि 
महाराष्ट्रातील रािकीय घटनासंबंंधी मार्ममक व शलैीदार प्रवविेन त्याचं्या वृत्तपत्रीय लेखनातून आढळते. 
 
यािें िम ख गं्रथ खालीलिमािे : 

(१) अन . सोप्रवएत य प्रनयन कम्य प्रनस्ट पाटीिा इप्रतहास (बोल्शपे्रवक), भार् १ ला, २, ३, ४ १९४९ 
(आ. २ री–) (२) सोप्रवएत संघराज्यातील आर्मथक िश्न, १९५२ (३) अन . सोप्रवएत राज्यािी २५ 
वर्षदेव (मूळ लेखक एम् प्रमप्रतन) (४) समाि-सत्तावाद, १९४९ (फे्रडप्ररक एंर्ल्सकृत Socialism and 
Scientific या गं्रथािा अन वाद). (५) देशभक्तीिी कसोटी, १९४४–लोकय द्ध साप्ताप्रहकात ‘लाल 
द र्मबिीतून’ या सदरात आलेल्या काही रािकीय-प्रनवडक टीकालेखािंा संग्रह. (६) 
लेप्रननवादािी मलूतत्त्व े१९४४ (िोसेफ स्ताप्रलनकृत लेप्रननवादािी व्याख्या, माक्सगिी प्रशकविकू 
व लेप्रननिी प्रशकविूक यािंा परस्परसबंंध, लेप्रननने माक्सगवादात कोिती भर घातली इ. 
व्याख्याने) (७) समािप्रवकासािे मलूभतू प्रनयम, १९४९ (स्ताप्रलनकृत गं्रथािा अन वाद, र्त्यात्मक 
व ऐप्रतहाप्रसक, भौप्रतकवाद). 

 
म. ना. लोही 

 
देशपाडें, सूयाजी आनंदराव : (ि. १८२८, मंरे्शी, र्ोव े– मृ. १८८८, पििी, र्ोव)े. मराठी-पोत गर्ीि 
कोशािे कतदेव व व्याकरिकार. बेळर्ावच्या ऐप्रतहाप्रसक देशपाडें घराण्यात िन्म. र्ोव्यातील मंरे्शी येथे 
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वास्तव्य. िारंभीिे प्रशक्षि पोत गर्ीि शाळेत. त्यानंतर र्ोव्यातील वाघ नामक बह भार्षा-पंप्रडतािवळ 
अध्ययन. १८४७ पासून मराठीिे अध्यापक व सरकारी द भार्षी. 
 

मराठीच्या अध्ययनास योनय अशी दोन िप्रमक प स्तके यानंी प्रलप्रहली व र्ोव े सरकारने ती 
िकाप्रशत केली. मराठी-र्ोत शगीज्व्याकरण (१८७५), हा यािंा गं्रथही पोत गर्ीि सरकारने िकाप्रशत केला 
व त्याि वळेी मराठी-र्ोत शगीज्कोर् तयार करण्यास िारंभ करून, पंधरा वर्षांच्या पप्ररश्रमाने तो प्रसद्ध 
केला. या कोशात कोकिी शब्दासंह ५३,००० शब्दािंा समावशे असून त्यािे दोन भार् आहेत. पप्रहल्या 
भार्ािे म द्रि व िकाशन र्ोव े सरकारने केले. या कामप्रर्रीबद्दल सूयािीरावानंा ‘सोप्रसयेदाद द 
िेओग्राप्रफ’ या पंप्रडत सभेने व ‘रॉयल ॲकॅडमी ऑफ सायन्स’ने सन्माननीय सभासदत्व प्रदले. एका नहद  
प्रवद्वानािा पोत गर्ीि सरकारने केलेला हा पप्रहलाि र्ौरव होय. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, लीना रस्तोर्ी 
 
देशमुख, काशीराव बापूजी : (ि. १८६० – मृ. २६ ऑक्टोबर, १९४३). ज्ञाप्रत-इप्रतहास आप्रि 
समािशास्त्रीय प्रवर्षयािें लेखक. प्रशरसर्ाव-बंड येथील वतनदार देशम ख घराण्यात िन्म. नायब 
तहसीलदार पदावरून १९१४ साली प्रनवृत्त झाल्यानंतर, यानंी उमरावती येथे ‘स बोध गं्रथमाला’ काढली व 
गं्रथ प्रलहून कप्रनष्ठ वर्ावर होिाऱ्या अन्यायाला वािा फोडली. यानंी बह िनसमािािा स्वाप्रभमान िार्तृ 
करण्याच्या हेतूने क्षरत्रयाचंी् वदेोतत् श्रावणी (१९२०), क्षरत्रय् वैश्याचंा् ब्राह्मणारं्ी् सामना (१९२२), 
व्याख्यान् रत्मनमाला (१९२३) इत्यादी प स्तके प्रलहून ती वरील गं्रथमालेतून िप्रसद्ध केली. क्षरत्रयाचंा्
इरतहास (१९२७) हा कोशिाय गं्रथ ही यािंी अत्यंत महत्त्वािी वाङ्मयीन कामप्रर्री. याि गं्रथािी स धाप्ररत 
आवृत्ती क्षरत्रयाचंा् इरतहास, भार् पप्रहला (१९२९) व भार् द सरा (१९३०) या नावाने स्वतंत्रपिे िप्रसद्ध 
झाली. पप्रहल्या भार्ात क्षप्रत्रयािंा वदेकालापासूनिा धार्ममक, सामाप्रिक व रािकीय इप्रतहास आलेला 
असून, द सऱ्या भार्ात क्षप्रत्रयातंील पोटिातींिे मूळ वशं, र्ोते्र, क ळे, क लािार, उपनामे, प्रवधी व संस्कार 
याप्रवर्षयािी माप्रहती आली आहे. या गं्रथाखेरीि क्षरत्रय्क लवरं्प्रदीर् (१९२७), मराठा्क्षरत्रयाचंा्इरतहास 
(द . आ. १९२९), असे त्यािें आिखीही काही गं्रथलेखन आहे. नहद समािव्यवस्थेतील प्रवसरं्ती िािनू 
घेऊन त्या िाप्रिवतूेन स रू झालेल्या सामाप्रिक सघंर्षािे िमाप्रित िप्रतनबब देशम खाचं्या लेखनातून 
पडलेले प्रदसते. महात्मा फ ले, छत्रपती शाहू ही यािंी िम ख िेरिास्थाने. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, लीना रस्तोर्ी 
 
देशमुख, केशवराव रघुनाथ : (ि. ९ िानेवारी, १८७७ – मृ. २७ एप्रिल, १९४२, प िे). ज्ञानेर्श्री 
िविनकार व संतकाव्यािे अन वादक. ‘लोकप्रहतवादी’ र्ोपाळराव हरी देशम ख यािें हे नातू. म ंबईच्या 
प्रवल्सन कॉलेिमधून बी. ए., एम्. ए. (मराठी). ‘प्रवष्ट्ि ब वा िोर्’ या परमभार्वत अशा ज्ञानेर्श्रभक्तािा 
सहवास लाभल्याने पारमार्मथक िीवनाकडे प्रित्त वधेले. १९१७ पासून ते दररोि घरीि, प्रनत्यनेमाने 
ज्ञानेर्श्रीिे प्रनरुपि करू लार्ले. नारदभत्क्तसूते्र, हप्ररपाठ, अन भवामृत, िारं्देवपासष्टी, त कारामािे 
अभरं् यािेंही िसंर्ोपात्त प्रवविेन ते करीत. त्यानंी ‘ज्ञानेर्श्री’, ‘हप्ररपाठ’, ‘िारं्देवपासष्टी’, 
‘नारदभत्क्तसूते्र’ यािें स लभ अन वाद केले होते. ते त्याचं्या मतृ्यूनंतर त्याचं्या िाहत्यानंी िप्रसद्ध केले. 
यातील ज्ञानेर्श्रीप्रवर्षयक प्रवविेनावर आधारलेला ज्ञानेश्वरीचे्स लभ्गद्यरूर्ातंर (भार् १ ते ३) हा गं्रथ 
१९६१ साली िप्रसद्ध झाला. अमृतान भवािे र्द्य रूपातंर अद्याप्रप िप्रसद्ध झालेले नाही. 
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र्ं. दे. खानोलकर, लीना रस्तोर्ी 
 
देशमुख, (सरदार) गोपाळ हणर : ॰ लोकणहतवादी ॰ एक ब्राम्हि : (ि. १८ फेब्र वारी, १८२३, प िे – मृ. ९ 
ऑक्टोबर, १८९२, प िे). अव्वल इंग्रिी काळात समािोपयोर्ी प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर गं्रथप्रनर्ममती करिारे एक 
थोर स धारिावादी लेखक व प्रविारवतं. १८४१ ते १८४४ पयंत इंग्रिी प्रशक्षि घेतल्यानंतर ‘रान्सलेटर’ 
म्हिून प्रनय क्ती. त्यानंतर ‘सदर अदालती’िी म न्सफीिी परीक्षा उत्तीिग झाल्यानंतर १८६२ पासून म ंबई 
सरकारच्या न्यायखात्यात न्यायाधीश म्हिनू अहमदाबाद, नाप्रशक, सातारा येथे काम केले. ‘रावबहादूर’ व 
‘ित्स्टस ऑफ पीस’ (िे. पी.) या पदव्यानंी सन्माप्रनत. म ंबई प्रवद्यापीठािे फेलो (१८७८) व म बंई कायदे 
कौत्न्सलिे सभासद (१८८०). ‘फस्टग क्लास सरदार’ (१८८१) म्हिून मान्यता. लोकप्रहतवादींना 
गं्रथसंग्रहािी व वािनािी प्रवलक्षि आवड होती. इप्रतहास हा त्यािंा आवडीिा प्रवर्षय. रेव्ह. िी. आर. नलीन 
याचं्या ‘प्रहस्टरी ऑफ द प्रब्रप्रटश एम्पायर इन इपं्रडया’ या प स्तकाच्या आधारे प्रलप्रहलेले सहद स्थानचा्
इरतहास–रू्वाधश (लेखन, १८४२; िकाशन, १८७८) हे त्यािें पप्रहले प स्तक, त्यानंी वयाच्या एकोप्रिसाव्या 
वर्षी प्रलप्रहले. त्यानंा मराठी, संस्कृत, र् िराती, फासी, इगं्रिी इत्यादी भार्षा िारं्ल्या अवर्त होत्या. इंग्रिी 
व र् िराती या भार्षातं ते सहि लेखन करीत. म ंबईहून प्रनघिाऱ्या ‘िभाकर’ (संपा. भाऊ महािन) 
साप्ताप्रहकात (१२ मािग, १८४८) ‘इंत्नलश लोकाचं्या व्यत्क्तमात्राच्या र्ैरसमि तीप्रवर्षयी’ हा छोटा प्रनबधं 
‘लोकप्रहतवादी’ या टोपि नावाने िप्रसद्ध झाला. प ण्यािे ‘ज्ञानिकाश साप्ताप्रहक’ हे १२ फेब्र वारी, १८४९ 
पासून प्रनघू लार्ले. त्यािे िनक र्ोपाळराव हेि होते. नहदू समािाच्या स धारिेप्रवर्षयी प्रविार व्यक्त 
करण्यासाठी १८४८–१८५० या दोन वर्षांच्या काळात, र्ोपाळरावानंी ‘िभाकर’ साप्ताप्रहकािा िारं्लाि 
उपयोर् करून घेतला. त्यातून त्यानंी शभंर पते्र प्रलप्रहली. र्तर्त्राचंा् इत्मयथश या पत्रातून या स धारक 
प्रविाराचं्या लेखनामार्ील हेतू त्यानंी स्पष्ट केला. म ळात ही पते्र शभंर नसून एकश े आठ आहेत. 
‘संस्कृतप्रवद्या’, ‘प नर्मववाह’, ‘पंप्रडतािंी योनयता’, ‘खरा धमग करण्यािी आवश्यकता’, ‘प नर्मववाह वर्ैरे 
स धारिा’ इत्यादी आठ पते्र प ढे त्यानंी प्रलप्रहली. प ढे ही पते्र आप्रि ‘इंद िकाश’, ‘ज्ञानिकाश’ यात १८६५ 
पयंत िप्रसद्ध झालेली पते्र, अहमदनर्र येथील ‘वृत्तवैभव’च्या मालकानंी ‘लोकप्रहतवादीकृत प्रनबंधसंग्रह 
(िथमाशं)’ या नावाने १८६६ मध्ये िकाप्रशत केली. यात स मारे १,१०० पृष्ठािंा मिकूर आहे. त्याचं्या भार्षि 
व लेखनाम ळे महाराष्ट्र व र् िरात या िातंातंील स धारिाप्रवर्षयक िळवळींना िालना व िेरिा प्रमळाली. 
र् िरातेत स मारे बारा वर्षदेव त्यानंी वैिाप्ररक उद बोधनािे काम केले. मराठीिमािेि त्यानंी र् िराती भारे्षतही 
लेखन केले आहे. र् िरातमधील अनेक सामाप्रिक व अन्य संस्थािें ते पदाप्रधकारी होते. महाराष्ट्र आप्रि 
र् िरात याचं्यातील समािस धारिाप्रवर्षयक आंदोलनानंा िोडिारा लोकप्रहतवादी हा महत्त्वािा आरंभीिा 
द वा होय. 
 

त्यानंी लहानमोठी अशी छत्तीस प स्तके प्रलप्रहली. त्यािे (१) इप्रतहास, (२) िप्ररते्र, (३) धार्ममक-
नैप्रतक, (४) राज्यशास्त्र-अथगशास्त्र, (५) समािनितन, (६) संकीिग असे स्थूलमानाने सहा भार् पडतात. 
त्यातंील प स्तके अशी :– 
 

(१) इणतहास : भरतखंडर्वश (नहद स्थानिा संप्रक्षप्त इप्रतहास, १८५१); (२) र्ारणर्तची् लढाई 
(काप्रशराि पंप्रडत याचं्या फाशी गं्रथाच्या इंग्रिी भार्षातंरािा ति गमा, १८७७); ऐरतहारसक्गोष्टी् भाग् १ 
(१८७७), भाग्२ (१८७८), भाग्३ (१८८०); सहद स्थानचा्इरतहास (पूवाधग) (१८७८); ग जरात्देर्ाचा्
इरतहास्(१८८१); लंकेचा्इरतहास (१८८८); स राष्र्देर्ाचा्ससाक्ष्इरतहास (र् िरातीवरून अन वाप्रदत, 
१८९१); उदेरू्रचा्इरतहास (कनगल टॉडच्या ‘ॲनल्स ऑफ रािस्थान’िे भार्षातंर, १८९३). 
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(२) चणरते्र : र्ृथ्वीराज्चव्हाण याचा्इरतहास (िंदवरदाई याच्या ‘पृथ्वीराि रासो’ या काव्याच्या 
आधारे प्रलप्रहलेले, १८८३); र्ंरडत्स्वामी्श्रीमद्दयानंद्सरस्वती (१८८३). 
 

(३) धार्तमक-नैणतक : खोटी् साक्ष् व् खोटी् र्र्थ् याचंा् रनषेध (१८५९); गीतातत्त्व (१८७८); 
स भारषत् अथवा् स बोध् वचने (संस्कृत गं्रथातंील स भाप्रर्षतािें भार्षातंर, १८७८); स्वाध्याय; प्राचीन्
आयशरवद्याचंा्क्रम, रवचार्आरण्र्रीक्षण्(१८८०); अश्वलायन्ग ह्सूत्र (अन वाद, १८८०); आगमप्रकार् 
(मूळ गं्रथ र् िरातीत प्रलप्रहला. त्यािे भार्षातंर रघ नाथिी यानंी केले) (१८८४). 
 

(४) राज्यशास्त्र–अथवशास्त्र : लक्ष्मीज्ञान (त्क्ललीटच्या ‘प्ररटाइि ऑन पोप्रलप्रटकल इकॉनॉमी’ या 
प स्तकावरून रूपातंप्ररत, १८४९); सहद स्थानात् दररद्रता् येण्याची् कारणे् आरण् त्मयाचा् र्ररहार् व्
व्यार्ारारवषयी् रवचार (दादाभाई नौरोिी याचं्या ‘पॉव्हटी इन् इंप्रडया’ या प्रनबधंाच्या आधारे, १८७६); 
स्थारनक्स्वराज्य्व्यवस्था (१८८३); ग्रामरचना, त्मयातील्व्यवस्था्आरण्त्मयाचंी्हल्लीची्थ्स्थती (१८८३); 
स्वदेर्ी्राज्ये्व्संस्थाने (१८८३). 
 
(५) समाजकचतन : जारतभेद (१७८७); रभक्ष क (म बंई आयगसमािात प्रदलेले व्याख्यान, १८७७); प्राचीन्
आयशरवद्या्व्रीती (१८७७); करलय ग (म बंई आयगसमािातील व्याख्यान, १८७७); रनबंध्संग्रह (शतपते्र व 
इतर प्रनबधं, १८६६). 
 
(६) संकीिव : होळीरवषयी् उर्देर् (१८४७); महाराष्र् देर्ातील्कामगार्लोकारं्ी् संभाषण (१८४८); 
सरकारचे् चाकर् आरण् स खवस्तू् सहद स्थानातील् साहेब् लोकारं्ी् संभाषण (१८५०); यंत्रज्ञान 
(‘इंन्रोडक्शन टू प्रफप्रिकल सायन्सेस’ या प स्तकािा अन वाद, १८५०); र्दनामा (फासी प स्तकािा 
अन वाद, १८५०); र् ष्र्वन (शखे सादीच्या ‘र् प्रलस्ताँ’ तील आठव्या आध्यायािा अन वाद, १८५१); 
र्धदालंकार (१८५१). 
 

या प स्तकाखेंरीि रवचारलहरी, एका् रदवसात् रलरहलेले् र् स्तक, सहद स्थानातील् बालरववाह, 
आत्ममचररत्र अशी काही प स्तके प्रलप्रहल्यािे उल्लखे आढळतात. पि ती हस्तप्रलप्रखते उपलब्ध नाहीत. त्यानंी 
आबालवृद्ध प्रिज्ञासू स्त्री-प रुर्षाचं्या उपयोर्ाथग ‘लोकप्रहतवादी’ नावािे एक डेमी आकारािे वीस पृष्ठािें 
(ऑक्टोबर १८८२) माप्रसक काढले. त्यामारे् ज्ञानिसारािा उदे्दश होता. याप्रशवाय याि नावािे तै्रमाप्रसक 
(एप्रिल १८८३) ते िालवत व त्यातून ऐप्रतहाप्रसक गं्रथ िप्रसद्ध करीत. १८८७ मध्ये ही त्यािंी प्रनयतकाप्रलके 
बंद पडली. स्वदेशािा उद्धार, नवीन ज्ञान व र्प्रतमान वैिाप्ररक िापं्रतप्रशवाय होिार नाही असे त्यानंा वाटे. 
प्रवर्श्बंध त्व आप्रि मानवतावाद यािें ते प रस्कतदेव होते. 
 

लोकप्रहतवादी हे एकोप्रिसाव्या शतकाच्या पूवाधातील, म्हििे रानडेपूवग प्रपढीतील नहद स्थानी 
अथगशास्त्रज्ञ असून, मराठीतून लेखन करिारे पप्रहले अथगशास्त्रज्ञ म्हिाव े लार्तील. त्यानंी लक्ष्मीज्ञान 
(१८४९) या गं्रथातून ॲडम त्स्मथिप्रित अथगशास्त्र वािकासंमोर आिले. ॲडम त्स्मथच्या ‘श्रमातून सपंत्ती 
प्रनमाि होते’ या प्रविारसूत्रातून, लोकप्रहतवादींना दाप्ररद्र्य प्रनमूगलनािी प्रदशा आकळली. ज्ञानाबरोबर 
तंत्रज्ञान व नानाप्रवध उद्योर् वाढावते यािंी त्यानंा तळमळ वाटे. स्वदेशात प्रवद्यावृद्धी होऊन स्वभारे्षत नव े
नव ेज्ञान िसाप्ररत झाल्याप्रवना समािािी िर्ती होिार नाही, िर्ातील इतर िर्त राष्ट्राचं्या बरोबरीने 
स्थान प्रमळिार नाही, असे त्यानंा तीव्रपिे वाटे. 
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र्. दे. खानोलकर, रमेश पानसे, मदन क लकिी 
 
संदभव : (१) ‘लोकप्रहतवादीकृत प्रनबधंसंग्रह’, संपा. अ. का. प्रियोळकर. (२) डॉ. सरोिनी वैद्य, 

‘र्ोपाळराव हरी’. (३) र्ोनवद तळवलकर, ‘लोकप्रहतवादी’. (४) डॉ. प्रनमगलक मार फडक ले, 
‘लोकप्रहतवादी : काल व कतृगत्व’. (५) िा. र्ोवधगन पारीख, ‘लोकप्रहतवादी’. 

 
देसाई (कोल्हटकर), गजानन त्र्यबंक : (ि. १८९९, उमदी, – मृ. १७ सप्टेंबर, १९३०). कादंबरीकार. 
इंटरपयंतिे प्रशक्षि नार्पूर येथे. प ण्याच्या फनय गसन कॉलेिातून बी.ए. (१९२२). 
 

याचं्या कारकून (१९२५), रवभतत्की्एकत्र (१९२६) व र्रावतशन (१९२९) या तीन सामाप्रिक 
कादंबऱ्या िप्रसद्ध आहेत. कारकूनमधून म ंबईतील कारक नािंी दयनीय अवस्था प्रिप्रत्रत करून, त्यातून 
स टण्याच्या उपायािें थोडे प्रदनदशगन ते करतात, तर रवभतत्की्एकत्र या कादंबरीतून भारतातील एकत्र 
क ट ंबपद्धती आि प्रकतपत श्रेयस्कर आहे यासंबधंी प्रविार माडंतात. नहद धमगिसार व पप्रतत-परावतगन हा 
र्रावतशन या कादंबरीिा प्रवर्षय आहे. या प्रतन्ही कादंबऱ्या त्यानंी सामाप्रिक िबोधनाच्या दृष्टीने प्रलप्रहलेल्या 
आहेत. 
 

मीनल प्रनसळ, मंप्रिरी बेडेकर 
 
देसाई, वामन गिेश : (ि. १८७४, प िे – मृ. २६ मे, १९२८, वादें्र, म ंबई). आय वदेवदीय और्षधी या प्रवर्षयािे 
लेखक. प्रशक्षि प िे व म ंबई येथे. एल्, एम्. ॲण्ड एस्. ही परीक्षा गँ्रट मेप्रडकल कॉलेिमधून उत्तीिग 
(१८९९). लंडन प्रवर्श्प्रवद्यालयािे बी. एस्सी. व एम्. बी. बी. एस्. वैद्यकीय व्यवसाय. 
 

या व्यवसायातील अन भवाम ळे देशी और्षधे व आय वदेवद याचं्या संशोधनाकडे लक्ष वधूेन, देशी 
और्षधींच्या र् िधमांिे सूक्ष्म अध्ययन यानंी केले. या अध्ययनातूनि औषरध-संग्रह (नहद स्थानातील और्षधी 
वनस्पतींिी ओळख, त्यािें र् िधमग व उपयोर्, १९२७) व भारतीय् रसर्ास्त्र (एन्शन्ट केप्रमस्री ऑफ 
इंप्रडया–१९२८), या दोन महत्त्वाच्या गं्रथािंी प्रनर्ममती झाली. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, म. ना. लोही 
 
देसाई, शातंाराम अनंत : (ि. १८६७, क ं भवडे, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ५ मािग, १९१४, इंदूर). नाटककार व 
नाट्यसमीक्षक. वसंत शातंाराम देसाई यािें हे वडील. 
 

तत्त्वज्ञान, धमग, नीती या प्रवर्षयािें लेखक. रवद्याथी या धमग, तत्त्वज्ञानप्रवर्षयक तै्रमाप्रसकािे 
संपादक. िाथप्रमक व माध्यप्रमक प्रशक्षि क ं भवडे व रत्नाप्रर्री आप्रि महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि म ंबई व प िे 
येथे. एम्. ए. (१८९३), एलए्ल्. बी. (१८९५). इंदूरच्या होळकर कॉलेिात तत्त्वज्ञानािे िाध्यापक. 
 

यानंी धमग व तत्त्वज्ञान यािंी ििा करिारे रवद्याथी हे एक तै्रमाप्रसक काढले होते. ते सात वर्षदेव 
(१९०७–१४) िालले. त्यातील सवग लेख त्यािें स्वतःिेि असत. भारतीय तत्त्वज्ञान व धमग यािंा पप्ररिय 
करून देिारे, मराठीतील पप्रहलेि प्रनयतकाप्रलक म्हिून हे तै्रमाप्रसक महत्त्वािे आहे. य रोर्ीय्
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नीरतमीमासेंचा् संरक्षप्त् इरतहास–भाग् १ (१९०६), हा ‘िाच्य ज्ञानमार्ग व पािात्त्य ज्ञानमार्ग’ 
‘पदाथगप्रवज्ञानशास्त्र प्रवरुद्ध प्रिस्ती धमग’ ‘ब्राह्मधमग आप्रि वैप्रदक धमग’ या तीन प्रनबधंािा संग्रह; वैरदक्
तत्त्वमीमासंा्भाग–र्रहला (शकंरािायग आप्रि रामान िािायग, १९०९), सृष्टीची्यारंत्रक्उर्र्त्ती (१९०७), 
वैरदक्धमाचे्र्रमरहस्य (१९१०), उर्रनषदातील्वचनाचंा्संग्रह (बृहदारण्यक उपप्रनर्षद; मूळ संस्कृत 
नाट्य व र्द्य मराठी भार्षातंर, १९१०) आप्रि त कारामाचं्या् अभगंरत्मनाचें् हार, (अभरं् व त्यावरील ििा 
आप्रि तौलप्रनक प्रिप्रकत्सा, १९१०) हे त्यािें सात गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. अ्स्टडी्ऑफ्इंरडयन्रफलॉसॉफी्व्
वदेान्त्ऑफ्र्कंराचायश्एतसर्ाउंडेड्ॲण्ड्थ्व्हथ्न्डकेटेड हे दोन इंग्रिी गं्रथही त्यानंी प्रलप्रहले आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, अ. अ. बडोदकर 
 
दोशी, णहराचंद नेमचंद : (ि. ५ नोव्हेंबर, १८५६, सोलापूर – मृ. २ फेब्र वारी, १९३७, सोलापूर). 
िैनधमगप्रवर्षयक पप्रहल्या प्रनयतकाप्रलकािे संपादक, व्यासंर्ी अभ्यासक व लेखक. मूळिे र् िरातेतील 
िैनी. िैन भट्टारक ‘रािेंद्रभरू्षि’ यािंा सहवास लाभला. त्याचं्याकडे यानंी िैन धमगगं्रथािें सखोल अध्ययन 
केले. नहदी, मराठी आप्रि र् िराती या प्रतन्ही भार्षातूंन िैनधमगप्रवर्षयक लेखन. 
 

१८८४ पासून ‘िैनबोधक’ हे माप्रसक स रू केले. धमग, र् रू, ईर्श्र याबद्दल खरेख रे ज्ञान देिाऱ्या या 
माप्रसकास पोप्रथप्रनष्ठ प रािमतवाद्याकंडून प्रवरोधही झाला; परंत  त्याचं्या उदार धोरिाम ळे प ढे स्थैयग 
लाभले. धमगतत्त्वािें शास्त्राधारपूवगक प्रवविेन करिारे उद बोधक लेख प्रहरािंदानंी सातत्याने प्रलप्रहले. 
य त्क्तवादाने समािािे मतपप्ररवतगन करीत करीत १८९८ पयंत त्यानंी ‘िैनबोधका’िे संपादन केले. 
 

त्यानंी ससं्कृत व िाकृत िैनगं्रथािें मराठी, नहदी व र् िरातीत अन वादही केले; व मराठीत स्वतंत्र 
प्रवविेनेही प्रलप्रहली. जैनधमाची्मारहती हे त्यािें पप्रहले प स्तक (१९०१). त्यािे इगं्रिीतही भार्षातंर झाले. 
‘समंतभद्राच्या’, ‘रत्नकरंडक श्रावकािार’ या संस्कृत प स्तकािा सटीप मराठी अन वादही त्यानंी केला. 
 

श्री. वा. र्ो. आपटे यानंी केलेल्या आके्षपािें प्रनरसन, (१९१४); र् द्ध् रू्जार्ाठ, सल्लखेन, 
जैनव्रतकथासंग्रह, षोडर्कारणभावना, (आ. २, १९०७) अरनत्मयकं्र्ंचार्त, श्री्र्ाश्वशनाथ्तीथंकर्चररत्र, 
श्रीमहावीर्चररत्र, रक्रयाकोर्, भजन्मारलका आदी अनेक प स्तकािें ते िनक आहेत. ऑक्टोबर १९२३ 
मध्ये ‘सम्यकत्ववधगक’ नामक माप्रसकही त्यानंी स रू केले. 
 

उर्षा टाकळकर, लीना रस्तोर्ी 
 
दौंडकर, खंडेराव सावळाराम : (ि. २५ नोव्हेंबर, १९०५ – मृ. १० िानेवारी, १९५९, म ंबई). 
लघ कथालेखक व सपंादक. म ंबईच्या एत्ल्फन्स्टन हायस्कूलमधून मपॅ्ररक (१९२१) झाल्यानंतर सेंट 
झेप्रवअसग कॉलेिमधून एम्.ए., १९२९ मध्ये एलए्ल्. बी. व्यवसाय वप्रकलीिा. 
 

दौंडकर ‘म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय’ व ‘म ंबई मराठी साप्रहत्यसंघ’ या संस्थािें आिीव सदस्य 
होते. १९३९ मध्ये सातारच्या सरदार पाटिकराचं्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या ‘मराठा लीर्’िेही ते 
प्रिटिीस होते. 
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िा. प्रव. ह. क लकिी याचं्या आग्रहाने दौंडकरािें लेख व कथा, ‘प्रवहार’, ‘प्रवप्रवधवृत्त’ या 
साप्ताप्रहकात िप्रसद्ध होऊ लार्ल्या. प ढे त्याचं्या कथा ‘िप्रतभा’, ‘पाप्ररिात’, ‘यशवतं’, ‘स विग’, ‘प्रनझगर’ 
आदी प्रनयतकाप्रलकातं िप्रसद्ध होऊ लार्ल्या. १९३२ मध्ये स रू झालेल्या ‘िप्रतभा’ पाप्रक्षकाच्या संपादक 
मंडळात र्ं. दे. खानोलकर व प्रव. ह. क लकिी याचं्या िोडीने दौंडकरािेंही नाव होते. १९३५ मध्ये िप्रसद्ध 
झालेल्या ‘अवािीन मराठी साप्रहत्य’ या गं्रथात, मराठी लघ कथेिा आढावा घेिारा त्यािंा लेख छापला 
रे्ला. त्यात, पाप्रिमात्य व मराठी लघ कथािें तंत्र व मंत्र यासबंंधी त्यानंी माडंलेले प्रविार महत्त्वािे आहेत. 
मोत्मयाचंी् क डी हा त्यािंा कथासंग्रह याि स मारास (१९३४) िप्रसद्ध झाला. १९३६ मध्ये स रू झालेल्या 
‘ज्योत्स्ना’ माप्रसकािे सपंादनही त्यानंी वा. रा. ढवळे, प्रव. स. खाडेंकर िभतृींच्या िोडीने केले. ‘मराठा 
लीर्’ने िालप्रवलेल्या ‘मराठा प्रमप्रलप्रशया’ या संघटनेच्या ििाराथग प्रनघिाऱ्या ‘सारथी’ साप्ताप्रहकािेही 
संपादक दौंडकरि होते (१९३९–४१). त्यातील ‘शाप्रपत देवदूत’ हा खाडेंकरावंरील लेख अप्रतशय 
र्ािला. दौंडकरािें लेखन संख्यादृष्ट्ट्या अल्प असले तरी र् िवते्तच्या दृष्टीने अव्वल दिािे व नवकथेला 
िवळिे आहे. 
 

वा. रा. ढवळे, लीना रस्तोर्ी 
 
द्रवीड, बळवंत त्र्यबंक : (ि. १८६० – मृ. १९११). पौराप्रिक गं्रथािें भार्षातंरकार. मूळ घरािे सातारिे. 
यानंी शालेय प्रवद्याथ्यांकप्ररता रामायि-महाभारतादी गं्रथािंी रसाळ भार्षातंरे केली. त्यािंी प स्तके 
प ढीलिमािे : 
 

(१) रामस धा (अध्यात्म रामायिािा अन वाद १९०२), (२) रामकथामृत भार् १ व २ (१९०७, 
१९०८), (३) भारतामृत भार् १, २ व ३ (१९०८, १९०९), (४) महाभारतातील्उर्देर्र्र्गोष्टी (आवृत्ती 
द सरी, १९२७), (५) कौरव-र्ाडंवाचंा् इरतहास (१९०६), (६) गीता् व् रामगीता् याचंा् गद्यान वाद 
(१९०७), (७) धमशर्द्अथवा्गौतमब द्धाची्सामान्य्नीरततत्त्वे (१९०३). 
 

यातंील भारतामतृ व रामकथामृत या दोन्ही प स्तकासं ‘डेक्कन व्हनाक्य लर सोसायटी’कडून 
पाप्ररतोप्रर्षके प्रमळाली. भारतामृताच्या िस्तावनेत तत्कालीन विाश्रमव्यवस्था, धमग, नीप्रत, रािधमग, प्रशक्षि, 
अध्यात्म, य द्धकला, समािव्यवस्था आदींिा आध प्रनक दृप्रष्टकोनातूंन प्रविार माडंलेला आहे. १८९८–१९०३ 
या कालावधीत ‘प्रवद्याप्रवनोद’ माप्रसकािे संपादनही त्यानंी केले. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, लीना रस्तोर्ी 
 
॰ धनुधारी : पहा णटकेकर, रामचंद्र णवनायक 
 
धादंरर्ळे, कृष्ट्िराव रावजी : ॰ णवष्ट्िुदास : (ि. १८४४, प्रि. अहमदनर्र – मृ. १९१७, श्रीके्षत्र माहूर, 
मराठवाडा). वदेशास्त्रािें अध्ययन पूिग झाल्यानंतर त्याचं्या मनात वैरानय प्रनमाि झाले. र्ृहस्थाश्रमी 
असूनही त्यानंी र्ृहत्यार् केला. काही काळ तीथाटन करून त्यानंी श्रीके्षत्र माहूर येथे दीघगकाळ तपिया 
केली व तेथेि ते त्स्थर झाले व येथेि त्यानंी परत र्ृहिीवनाला िारंभ केला, िपंि आप्रि परमाथग या 
दोहोंिीही सारं्ड घातली. पत्नीच्या प्रनधनानंतर त्यानंी प्रनत्यानंद स्वामी यािेंकडून दीक्षा घेतली. 
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ते पूवीपासून काव्यरिना करीत असत. शृरं्ाररसात्मक असेही काही काव्य त्यानंी प्रलप्रहले आहे. 
त्यात आता याला वैरानयािी िोड प्रमळाली. भक्तीपर असेही त्यािें प्रवप ल लेखन आहे. आध प्रनक 
काळातील हा एक श्रेष्ठ संतकवी होय. 
 

प्रवष्ट्ि दासािंी कप्रवता त्यािें भािे नरहरशास्त्री खरशीकर यांनी सपंाप्रदत करून ती प ढे िप्रसद्ध 
केली. प्रतिा िम असा : (१) श्रीरवष्ण दासाचंी्करवता, खंड्१ (१९२८), (२) श्रीरवष्ण दासाचंी्करवता, खंड्
२ (१९३७) या दोन्ही खंडािें एकत्रीकरि करून ती रवष्ण दासाचंी्करवता या नावाने १९५७ मध्ये िकाप्रशत 
करण्यात आली. (३) श्रीरवष्ण दासाचंी्करवता्भाग्२्संकीणश् खंड (१९७४) आप्रि (४) श्रीरवष्ण दासाचंी्
करवता्भाग्३ (आख्यानपर) १९७५. 
 

रामिंद्रशास्त्री िोशी 
 
धारूरकर, णवठ्ठल दाजी : (ि. १८५३ – मृ. १९१०). संस्कृत पंप्रडत व भार्षातंरकार. रामशास्त्री र्ोडबोले 
याचं्यािवळ वदेान्त व व्याकरिािे आप्रि वास देवशास्त्री अभ्यंकर याचं्यासमवते साप्रहत्यशास्त्रीय व 
धमगशास्त्रीय गं्रथािे अध्ययन. यानंी १८९८ मध्ये पंढरपूर येथे स्वतःिी संस्कृत पाठशाळा स्थापन केली. 
 

याचं्या र्ंढरी्महात्म्य (१९०३) या र्द्यगं्रथात पंढरप रातंील तीथदेव व देवस्थाने यािंी माप्रहती स्कंद व 
पद्मप राि याचं्या आधारे प्रदली असून उर्य तत्धमशर्ास्त्रसंग्रह (१९०४) व प्रायरित्त्व्यवहार्प्रकार््अथवा्
– सहद धमशर्ास्त्रदर्शण्(१९०८) हे दोन धमगशास्त्रप्रवर्षयक गं्रथही यानंी प्रलप्रहले आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
 
धुरंधर, बाळाराम कृष्ट्िनाथ : (ि. १९ फेब्र वारी, १८७८, म ंबई – मृ. ९ िून, १९२५, म ंबई). सतं 
त कारामाचं्या िप्ररत्रािे लेखक. म ंबई येथे वप्रकली. वारकरी संिदायािा स्वीकार (१९१९). 
 

यािंा संतम क टमरण् श्रीत काराममहाराज् याचें् चररत्र (१९२८) हा गं्रथ िप्रसद्ध आहे. यासाठी 
त कारामवर्मित अनेक स्थळानंा यानंी भेटी प्रदल्या. हे िप्ररत्र त काराम-र्ाथेतील अभरं्ाचं्या आधारे प्रलप्रहले 
आहे. आध प्रनक प्रशक्षि घेतलेल्या एका व्यक्तीने आत्मान भवािी ििीती घेऊन प्रलप्रहलेले िप्ररत्र म्हिून हे 
िप्ररत्र उल्लखेनीय ठरते. 
 

उर्षा टाकळकर, आरती क सरे 
 
नगरकर, बळवंत भाऊ : (ि. १८५८ – मृ. ऑर्स्ट, १९२६). भौप्रतकशास्त्रप्रवर्षयक प स्तकािें लेखक. 
‘र्ृप्रहिी’ (१८८७–९०) व ‘सृप्रष्टज्ञान’ (१८८५–८६) या माप्रसकाचं्या संपादक मंडळातील एक िम ख. 
 

‘बालबोधशास्त्रमाले’द्वारा र्ाणी (१८८४) व हवा (१८८५) ही दोन प स्तके यानंी िप्रसद्ध केली. 
ईर्श्रप्रनर्ममत प्रवप्रवध वस्तंूिे र् िधमग, त्यािंी उपय क्तता इत्यादी महत्त्वाच्या र्ोष्टींिी शास्त्रश द्ध माप्रहती यात 
आहे. मराठी साप्रहत्याच्या िारंप्रभक काळातील शास्त्रप्रवर्षयक प स्तके म्हिनू ही महत्त्वािी ठरतात. 
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नर्रकरानंी ब्राह्मसमािािे िधानािायग केशविदं्र सेन याचं्या इंग्रिी गं्रथाधारे नवसंरहता् अथवा्
आयश्लोकाचें्रनयमर्ास्त्र (१८८७) हा गं्रथ तयार केला. संसारात कसे वार्ाव ेव नैप्रमप्रत्तक कृत्यािें आिरि 
कसे कराव े याप्रवर्षयी यात उपदेश केला आहे. कल्चर (स्थापना–१८८७) हे इंग्रिी प्रनयतकाप्रलकही 
यानंी, धमग व सामाप्रिक स धारिेच्या हेतूने िालप्रवले होते. 
 

उर्षा टाकळकर, आरती क सरे 
 
नवलकर, गिपत रघुनाथ : (ि. ४ सप्टेंबर, १८३७, म ंबई – मृ. १९१२). कवी, व्याकरिकार व 
धमोपदेशक. 
 

नवीन्मराठी् व्याकरण (१८९६), वातयरवयोग्आरण्वातयसंयोगर्ास्त्र (इंग्रिी, १९००), मराठी्
नवीन्बालव्याकरण (१९०२) ही त्यािंी व्याकरि व भार्षाप्रवर्षयक प स्तके. 
 

येशू प्रिस्तािे समग्र िप्ररत्र सारं्िारे श्रीरिस्त्रवजय (१९०६) हे अभरं्रूप काव्यही त्यानंी प्रलप्रहले 
आहे. याप्रशवाय नवलकरािें नवीन्गीत-संग्रह (१९०४), र्द्यात्ममक्कोमस्नाटक (१९०६), प्रमल्टनकृत 
‘कोमस’वरून पद्यात्मक, र्मंर्ोनमल्ल्नाटक (१९०३– प्रमल्टनच्या ‘समॅ्सन ॲर्ॉप्रनसस’च्या आधारे) व सदू्
कोळी (१९०३– टेप्रनसनच्या ‘इनॉक आडदेवन’वरून) त्यानंी प्रलप्रहल्यािे आढळते. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, मदन क लकिी 
 
नवाथे, णवष्ट्िू गोपाळ : (ि. १८६७, थळे, प्रि. क लाबा – मृ. १९३१). ज्योप्रतर्षप्रवर्षयािे लेखक. 
 

िाथप्रमक प्रशक्षिानंतर शाळेत नोकरी. क ं डलीरवज्ञान (१९००) हे प्रनयतकाप्रलक आरंभी माप्रसक व 
प ढे पाप्रक्षक म्हिनू िालप्रवले ते १९१३ मध्ये बंद पडल्यानंतर योगमाला व जातक् संग्रह (१९२१) ही 
प्रनयतकाप्रलके यानंी स रू केली. १९२५ मध्ये नवाथे यानंी ‘श्री महालक्ष्मी ज्योप्रतर्मवद्याश्रमा’िी स्थापना करून 
‘क ं डलीप्रवज्ञान’ हे प्रनयतकाप्रलक प न्हा स रू केले. 
 

ज्योरतबोध (१९००), वणशमाला (१९०५), साडेसाती (१९०८), मंगळाचे् खूळ (१९१३), उड दाय्
प्रदीर् (१९१४), जैरमनीय् र्द्धती (१९१४), सटीक् जातकालंकार (१९१४, १९४७), भगृ संरहतातंगशत्
योगावली (१९२७), जातकरर्रोमणी, खंड १ ला (१९१६, १९३६), नाक्षत्रफल (१९१९), राजकीय्
वातावरण (१९३०), स लभजातक् भाग १ ते ५, ग प्तजोरतष अथवा (स्वप्न प्रवर्षयक) स्वप्नमीमासंा 
(१९२५), म द्राज्योरतष्सकवा्र्टवधशनी्रवद्या (१९१०, १९२७, १९४७), मृगर्ीषश (१९३०) हे नवाथे यािें गं्रथ 
ज्योप्रतर्षप्रवर्षयक के्षत्रात िमािगं्रथ मानले िातात. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, मदन क लकिी 
 
नाईक, सुब्राय लक्ष्मि : (ि. ५ एप्रिल, १८५४, मडर्ाव – मृ. २ िानेवारी, १९१६). प्रशक्षि पोत गर्ीि आप्रि 
संस्कृतिे ि न्या पप्ररपाठािे. श्री. स ब्राय नाईक याचं्या नावावर ‘भीष्ट्मिप्रतज्ञा’ हे १९०३ साली प्रलप्रहलेले 
नाटक आहे. भारतीय संस्कृती व प्रतिी महती आपल्या लेखनाने स्पष्ट करिे ही त्यािंी ध्येयवादी दृष्टी या 
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नाटकात प्रदसते. स्वामी प्रववकेानंद १८९३ साली र्ोव्यास रे्ले असताना प्रमशनऱ्याशंी झालेल्या ििदेवत 
श्री.नाईक यानंी द भार्षािे काम केले, तेही या ध्येयवादी दृष्टीनेि. १९१० साली नाईकानंी सनं्यास घेऊन 
आपल्या समोरील कायग रत्ररमतोर्न्यास हे माधव, रामान ि व शकंर इत्यादींिे तत्त्वज्ञान सारं्िारे प स्तक 
प्रलहून प ढे िालप्रवले. गीतारहस्य हे त्यािें शवेटिे प स्तक. त्या प स्तकात श्री. नाईकानंी लोकमान्याचं्या 
कमगयोर्ाला इतरही मार्ांिी िोड द्यावी असे िप्रतपादन केले आहे. 
 

श्री. स ब्राय नाईकािें नाव इप्रतहासमान्य होईल ते मात्र त्याचं्या वृत्तपत्रीय कामप्रर्रीम ळे पप्रहल्यादंा 
गोवारमत्र हे माप्रसक व त्यानंतर त्यािे रूपातंर झालेले ‘र्ोवात्मा’ हे साप्ताप्रहक त्यानंी १८८२ ते १८८९ या 
सात वर्षांच्या कालात अत्यंत िप्रतकूल पप्ररत्स्थतीत िालप्रवले. ‘र्ोवात्मा’िे संपादक म्हिून त्यानंी स्वतःच्या 
नावावर व ‘नारदम नी’, ‘सत्यवादी’ इत्यादी टोपि नावावंर प्रवप्रवध िकारिे लेखन केले आहे. स्वातंत्र्यिेम, 
मराठी भार्षा, भारतीय अत्स्मता व सामाप्रिक स धारिा या प्रवर्षयावंरील िभावी लेखनाने त्यानंी र्ोमातंकीय 
िनतेवर संस्कार करण्यािे मोठे कायग केले आहे. 
 

िभा प रोप्रहत 
 
नाडकिी, पुरुषोत्तम गोकवद : (ि. ८ एप्रिल, १८४४, कसाल, सावतंवाडी – मृ. ११ ऑर्स्ट, १९०० 
सावतंवाडी). प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार या प्रनयतकाप्रलकािे सपंादक व मालक. १८७० पासून ‘प्रवस्तारा’शी संबधं 
व १८७४ मध्ये मालकी. १८७४ ते १८९८ या कालखंडात िप्रतकूल त्स्थतीत माप्रसकाला श्रेष्ठ दिािे 
वाङ्मयीन स्वरूप यानंीि िाप्त करून प्रदले. 
 

‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ हे एकोप्रिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या पदातील वाङ्मयप्रवर्षयक अप्रभरुिीला 
वळि लाविारे माप्रसक म्हिून िप्रसद्ध आहे. नामापं्रकत गं्रथािंी भार्षातंरे करून घेऊन ती ‘प्रवस्तारा’तून 
िप्रसद्ध केली रे्ली. सतत पंिवीस वर्षदेव त्यानंी ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ माप्रसकािे सपंादन केले व मराठी 
साप्रहत्याच्या प्रवकासाला व महाराष्ट्राच्या वाङ्मयीन अप्रभरुिीला वळि लावण्यािे महत्त्वािे कायग केले. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
 
नाडकिी, मंगेश कमलाकर : (ि. ८ एप्रिल, १८७४, बादें, सावतंवाडी – मृ. १५ एप्रिल, १९५९). धार्ममक 
प्रवप्रधप्रवर्षयक प स्तकािें लेखक व वाङ्मयेप्रतहासकार. माध्यप्रमक प्रशक्षि सावतंवाडी येथे व महाप्रवद्यालयीन 
प्रशक्षि एत्ल्फन्स्टन कॉलेि, म ंबई येथे. बी. ए., एल्एल्. बी. बडोदे संस्थानच्या प्रवप्रवध खात्यातं नोकरी. 
 

धार्ममक प्रवधींच्या वळेी केल्या िािाऱ्या संस्कृत मंत्रसंस्कारािंा अथग व ियोिन यािें 
सवगसामान्यानंा आकलन व्हाव ेम्हिून नाडकिी यानंी र्ो. स. सरदेसाई याचं्या सहाय्याने रववाह-रवरधसार 
(१९१३) आप्रि अन्तेरष्ठरवरधसार (१९१५) ही प स्तके वदेमंत्राचं्या अथासप्रहत तयार केली. याखेरीि 
उर्नयनरवरधसार, श्राद्धरवरधसार, आथ्न्हक्कमशप्रकार् इत्यादी प स्तकेही नाडकिी यानंी प्रलप्रहली आहेत. 
याप्रशवाय त्यािंा ए् र्ॉटश् रहस्टरी् ऑफ् मराठी् रलटरेचर (१९२१) हा िािीन काळापासून अवािीन 
काळापयंतिा मराठी वाङ्मयािा िप्ररत्रपर व प्रवविेनपर असा इंग्रिी इप्रतहासगं्रथही िप्रसद्ध आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मदन क लकिी 
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नाडकिी, रामचंद्र वामन : (ि. १९०१ – मृ. १९३५). व्यासंर्ी, प्रिप्रकत्सक अभ्यासक आप्रि प्रवनोदी 
लेखक. िप्रतकूल कौट ंप्रबक पप्ररत्स्थतीम ळे उच्च प्रशक्षिािा लाभ घेऊ शकले नाहीत. मपॅ्ररकिी परीक्षा 
उत्तीिग झाल्यानंतर वयाच्या अठराव्या वर्षापासून सरकारी नोकरी. नोकरीखेरीििा उवगप्ररत सवग वळे त्यानंी 
प्रवद्याव्यासंर्ात घालप्रवला. यानंी वैिाप्ररक, संशोधनात्मक लेखनािमािे काही प्रवनोदात्मक लेखनही केले 
आहे. पौवात्य लेखकािमािे मोपासाँ, िेकॉव्ह, र्ार्मडनर, हाडी, िेस्टरटन् यासारख्या काही पािात्त्य 
लेखकािेंही ससं्कार नाडकिी याचं्या लेखनावर झाल्यािे आढळते. त्याचं्या लेखनािे प्रवर्षय बह प्रवध 
स्वरूपािे आहेत. त्याचं्या गं्रथािंी नाव े प ढीलिमािे : (१) आजगावकराचंा् नामदेव (लेखाकं १ ते ४, 
१९२०), (२) सजीवसृष्टीची् उत्मक्रातंी (१९२५), (३) रामदासाचंा् संप्रदाय (१९२९), (४) रर्वकालीन्
राज्यघटनेची् मूलतत्त्व े (१९३२), (५) मराठ्ाचं्या् उत्तरकालीन् मोरहमा (१९३३), (६) समथशचररत्र 
(१९३४). 
 
संदभव : अवािीन मराठी वाङ्मयसेवक, खंड २, संपा., र्ं. दे. खानोलकर. 
 

र्ो. म. क लकिी 
 
नाडकिी, णवठ्ठल णजवाजी : ॰ शारदाश्रमवासी : (ि. १८८१, सावतंवाडी – मृ. ६ एप्रिल, १९३६, म ंबई). 
लेखक व प्रवप्रवध प्रनयतकाप्रलकािें सपंादक. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. यािें स्फ टलेखन ‘शारदाश्रमवासी’ या 
टोपिनावाने ‘इंद िकाश’, ‘माप्रसक मनोरंिन’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाले. ‘मनोरंिना’तून १९११ 
पयंत अनेक कथा व लेख िकाप्रशत. ‘नवय र्’िे संपादन करताना स्वतःिे नाव न घेता यानंी यात अनेक 
कथा व िप्ररते्र प्रलहून िप्रसद्ध केली. दामोदर सावळाराम यंदे याचं्या ‘श्री प्रशवािी’ साप्ताप्रहकािे संपादक 
असताना र्रहल्या् महाय द्धाचा् इरतहास व ‘प्रवप्रवधवृत्त’िे संपादन करताना सहद ् म सलमानाचं्या् दंग्याचा्
इरतहास या लेखमाला यानंी प्रलप्रहल्या. ‘केशव प्रभकािी ढवळे’ िकाशनाच्या ‘धमगिसारमाले’ साठी 
रामरवजय, हरररवजय्कथामृत (१९३०), र्ाडंवप्रतार््कथामृत (१९३१) या धार्ममक गं्रथािें र्द्यरूपातंर 
आप्रि ज्ञानेर्श्राचं्या अभरं्ािें साथग-सटीप प्रवविेन ही यािंी कामप्रर्रीही उल्लेखनीय. वीरकराचं्या 
‘रहस्यकथामाले’िी व ‘यशवतं’ माप्रसकािी िेरिाही नाडकिींिीि. 
 

याप्रशवाय पे्रमरवजय (१९१०) हे प रािातील िमेप्रववाह कथािें प स्तक, रमेशिंद्र दत्ताचं्या बंर्ाली 
कादंबरीच्या इगं्रिी भार्षातंरावरून मराठीत आिलेली नरेंद्रनाथ (१९११) ही ‘मनोरंिना’तून िमशः िप्रसद्ध 
झालेली कादंबरी, र्ािात्त्य्नाटकाचंी्संरवधानके (१९२०) ही लेखमाला हे त्यािें अन्य साप्रहत्य. ह. ना. 
आपटे याचं्या ‘माध्यान्ह’ (१९२८) या कादंबरीला िोडलेले आपटे यािें िप्ररत्रात्मक स्वभावप्रित्रही 
यानंीि तयार केले होते. यानंी काही सप्रित्र, स बोध कहाण्याही प्रलप्रहल्या आहेत (१९३०). 
 

मं. भा. नाडकिी, आरती क सरे 
 
नातू, काणशनाथ गोकवद : (ि. १८४०, ब्रह्मावतग – मृ. २० ऑर्स्ट, १८९७, प िे). नाटककार. मूळ र्ाव 
आिरे (प्रि. रत्नाप्रर्री). मपॅ्ररक (१८६४). १८७४ मध्ये वप्रकलीिी परीक्षा उत्तीिग. 
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यानंी ‘ज्यूप्रलयस सीझर’ या नाटकािे रवजयसर्ग (१८७२) या नावाने केलेले भार्षातंर िप्रसद्ध आहे. 
हे शब्दशः भार्षातंर मात्र नाही. मूळ नाटकावर देशी पेहेराव िढप्रवला आहे. या नाटकाला ‘दप्रक्षिा िाइझ 
कप्रमटी’कडून बक्षीस प्रमळाले होते. 
 

नातू यानंी वायरनच्या ‘सीर्मडनेपल्स’ या शोकरसिधान नाटकािे व ‘प्रससेरोिे वाधगक्य’ (प्रससेरोज् 
ओल्ड एि) या प स्तकािे भार्षातंर केले होते. परंत  ही दोन्ही प स्तके िप्रसद्ध झाली नाहीत. नातू यानंी ‘बाब ू
केशव िंद्र सेन’ यािें िप्ररत्र इंग्रिीत प्रलप्रहले असल्यािा उल्लेख आढळतो. 
 

मंप्रिरी बेडेकर, मदन क लकिी 
 
नातू, णवष्ट्िु रघुनाथ : (ि. १८६४ – मृ. मािग, १९१९). िप्ररत्रलेखक. प्रशक्षि बी.ए., एलए्ल्.बी. बेळर्ाव 
येथील प्रनष्ट्िात कायदेपंप्रडत. म ंबई कायदेमंडळािे काही काळ सदस्य. 
 

अनेक इगं्रिी गं्रथाचं्या आधारे प्रलप्रहलेले ररर्या (१८८५) हे यािें रप्रशयाप्रवर्षयी माप्रहती देिारे 
पप्रहले प स्तक. 
 

अत्यंत प्रिप्रकत्सकपिे व ऐप्रतहाप्रसक साधनािंा उपयोर् करून प्रलप्रहलेल्या ‘अरलजाबहाद्दर’ 
महाराज्माधवराव्ऊफश ्महादजी्सर्दे्याचें्चररत्र्व्कारकीदश (१८९४) या याचं्या िप्ररत्रगं्रथात नशदेबंधंूिे 
रािकारि आप्रि मराठ्यािंा पन्नास वर्षांिा इप्रतहास आला असून अन र्षंर्ाने िोधपूरिी स्वारी, दत्तािीच्या 
स्वाऱ्या व त्यािंा पानपतशी संबंध, होळकर–नशदे वैरभाव आप्रि प ण्यातील अंतर्गत रािकारि यािें विगन 
आढळते. मराठीतील हा एक उत्कृष्ट गं्रथ असला तरी नाना फडिप्रवसानंा महादिींपेक्षा र्ौि लेखण्याम ळे 
तो वादग्रस्त ठरला आहे. 
 

ियंतक मार बंड, उर्षा टाकळकर 
 
॰ नाथ णनर्ाडकर : पहा णनर्ाडकर, एकनाथ यादव 
 
॰ नाथमाधव : पहा णपतळे, द्वारकानाथ माधवराव 
 
॰ नाना महाराज : पहा साखरे, नारायि 
 
नायडू, घंटय्या : (ि. १८४९ – मृ. १८८९). कवी. िबलपूरच्या रॉबटगसन कॉलेिात इंग्रिीिे िाध्यापक. 
 

हे इंग्रिी व मराठीतून काव्यरिना करीत. मराठीत प्रनयगमक कप्रवता प्रलप्रहण्यािा पप्रहला उपिम 
त्यानंी केला. मनैा हे त्यािें ‘मेघदूता’च्या धतीवर प्रलप्रहलेले प्रनयगमक खंडकाव्य (आ. द . १८८२, आ. प्रत. 
१८८७) िप्रसद्ध आहे. ‘काव्यरत्नावप्रल’मधून त्यािंी स्फ ट कप्रवता िप्रसद्ध होत असे. यानंी ब वाबािी या 
प्रवर्षयावर केर्री्मंदील (१८८४) हे एक र्द्य नाटक प्रलप्रहले आहे. चंद्रसेन ही त्यािंी कादंबरी अिकाप्रशत 
आहे. 
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र्ं. दे. खानोलकर, म. पा.ं क लकिी 
 
॰ नारायि दाजी : पहा लाड, नारायि दाजी 
 
॰ नारायिसुत : पहा मुजुमदार, श्रीपाद नारायि 
 
॰ नारायिेंद्र सरस्वती : पहा पारखी, नारो णभकाजी 
 
नादंापूरकर, नारायि गोकवद : (ि. १४ सप्टेंबर, १९०१, नादंापूर, ता. कळमन री, प्रि. परभिी – मृ. ९ 
िून, १९४९, हैद्राबाद). कवी. िािीन मराठी वाङ्मयािे अभ्यासक व संशोधक. प्रनिामी रािवटीत 
राहूनही ज्यानंी मराठी सारस्वतािी मनोभाव ेसेवा केली; त्यािें बी. ए. पयंत प्रशक्षि मराठवाड्ात. एम्. ए. 
(संस्कृत, अप्रलर्ड प्रवद्यापीठ); एम्. ए. (मराठी); पीएच्. डी. (नार्पूर प्रवद्यापीठ). उस्माप्रनया प्रवद्यापीठ, 
हैद्राबाद येथील मराठीिे पप्रहले िाध्यापक व मराठी प्रवभार्िम ख. मराठवाडा साप्रहत्य पप्ररर्षदेच्या 
‘िप्रतष्ठान’ (१९५२–५३) या म खपत्राच्या िवतगकापंकैी एक. परळी-वैिनाथ येथे भरलेल्या मराठवाडा 
साप्रहत्य संमेलनािे अध्यक्ष (१९५५). 
 

वाथ्ग्वलास (१९२८) हा त्यािंा पप्रहला काव्यसंग्रह. िौढरिना, संयप्रमत भावाप्रवष्ट्कार व स बोधता 
ही वाथ्ग्वलास या संग्रहािी वैप्रशष्ट्टे्य. माय्मराठी (िाप्रतप्रनप्रधक कप्रवता, १९६५) आप्रि असू्आरण्आसू 
(‘प्रटअसग अँड लॉलीटसग’िा अन वाद, १९६५), फ लारी (टार्ोराचं्या ‘र्ाडगनर’िा अन वाद, १९६०) हे 
अन वाप्रदत काव्यगं्रथ. त्यािंी अिकाप्रशत काव्यसंपदा आधं्र िदेशातील मराठी साप्रहत्य पप्ररर्षदेच्या सगं्रही 
आहे. 
 

मायबोलीची्कहाणी (१९४७) हे त्यािें मराठी वाङ्मयािा इप्रतहास, त्याच्या सासं्कृप्रतक परंपरासंह 
कहािीच्या माध्यमातून िर्ट करिारे प स्तक. 
 

त्यािें संशोधनपर लेख व प्रनबंध प्रवप्रवध प्रनयतकाप्रलकामंधून िप्रसद्ध झाले आहेत. म तत-मयूराचंी्
भारते (१९५६) हा गं्रथ म्हििे त्यािंा पीएच्.डी. िाप्त िबंध. म क्तेर्श्र-मोरोपंतानंी ‘महाभारता’वर िे 
देशीकार लेिे िढप्रवले त्यािी िडि-घडि, कलाक सर, त्यातील सामाप्रिक दशगन, स्वभाव-पप्ररपोर्ष, 
संके्षपप्रवस्तार इत्यादी प्रवर्षयािंा साधार परामशग त्यानंी या िबंधात घेतला आहे. ‘एकनाथी भारुडे’ हा त्यािंा 
लेख मौप्रलक संशोधनािा आदशग ठरेल. िािीन मराठी कप्रवतेपैकी समस तात्मिप्रवरप्रित चदं्रहास्यकथा 
(१९५५) व िनपपं्रडतकृत लीलाभागवत (पूवाधग : १९५६, िा. रा. ब. माढेकर व न. श.े पोहनेरकर याचं्या 
सहकायाने) या दोन काव्यािें संपादनही केले. लोकर्ीतािें संग्राहक म्हिनूही त्यानंी महत्त्वािे कायग केले 
आहे. मराठवाड्ातील स मारे एक लाख लोकर्ीते त्यानंी र्ोळा केली व ती् माहेरचे् मराठी (१९५३), 
मराठीचा्मोहोर (१९५६), मराठी्माया (१९५९) या संग्रहातूंन स्वतःि िकाप्रशत केली. 
 

डॉ. नादंापूरकरानंी मराठी भारे्षिा िारंभकाल, काप्रलदासािा मराठी वाङ्मयावर झालेला 
पप्ररिाम, नरेन्द्रािे ‘रुत्क्मिीस्वयंवर’ आदी प्रवर्षयावंर नहदीतून आप्रि प्रव. स. खाडेंकर, श्री. कृ. 
कोल्हटकर, मराठी कादंबरी आप्रि बाराव्या व तेराव्या शतकातील मराठी साप्रहत्य या प्रवर्षयावंर इंग्रिीतून 
लेखन केले. ‘साद’, ‘स हाप्रसनी’, ‘प्रवनायकब वा टोपरे यािी कप्रवता’ आदी काव्यसगं्रहानंा त्यानंी मार्ममक 
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िस्तावनाही प्रलप्रहल्या. डॉ. ना. र्ो. नांदापूरकर ही व्यक्ती म्हििे मराठवाड्ातील एक साप्रहत्यससं्थाि 
होती. 
 

ियंतक मार बंड 
 
णनत्सुरे, णशवराम रामकृष्ट्ि : (ि. १८५०, पारनेर, प्रि. अहमदनर्र – मृ. १८७८, रोवले, प्रि. रत्नाप्रर्री). 
कवी. मूळर्ाव कोकिातील आंिलदेव . प िे येथून मपॅ्ररक (१८६८). म ंबई येथील डोंर्रीच्या शाळेत प्रशक्षक 
(१८६७–७७). 
 

रवद्याधनप्रर्संा (१८७२) हे यािें एकमेव कथाकाव्य उपलब्ध आहे. आया, नदड्ा, साक्या, पदे, 
सवाई, कटाव व प्रवप्रवध वृत्तातले श्लोक, अशी दोनशतेीस पदे्य रिून त्यानंी या काव्यात रुप्रिवैप्रित्र्य आिले 
आहे. िवाही व िासय क्त रिना हे यािें वैप्रशष्ट्ट्य. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
 
णनपािीकर, नारायि श्रीणनवास : (ि. १८७३ – मृ. स मारे १९०७ साली प्लेर्ने). कवी. मूळिे 
कनाटकातील रप्रहवासी. मूळर्ाव प्रनपािी (प्रि. बेळर्ाव). प ढे कोल्हार येथे वास्तव्य. प्रशक्षि कोल्हापूर 
येथेि. मपॅ्ररक्य लेशन परीक्षा उत्तीिग. कोल्हापूर येथेि पोप्रलप्रटकल एिंटच्या खात्यात नोकरी. 
 

प्रनपािीकर यानंी बाळािी प्रवर्श्नाथ पेशव ेयाचं्यावर एक दीघगकाव्य प्रलप्रहले आहे. ते बेळर्ाव येथे 
१९०१ साली िप्रसद्ध केले रे्ले. या दीघगकाव्यािे पाि भार् असून रिना प्रवप्रवध वृत्तातं आहे. प्रनपािीकराचं्या 
मनात सवगि पेशव्यावंर, काव्यरिना करावयािी होती. परंत  प्लेर्ने त्यािंा आकत्स्मक मतृ्यू घडून 
आल्याम ळे, त्यािंी ही मप्रनर्षा पूिग होऊ शकली नाही. प्रनपािीकर यानंी लो. प्रटळकाचं्या िप्ररत्रावरही 
काव्यलेखन केले असल्यािे सारं्ण्यात येते. पि ते आितरी उपलब्ध होऊ शकलेले नाही. थोर व्यक्तींिी 
िीवनिप्ररते्र समोर ठेवनू ती िेरिादायक होण्याच्या दृष्टीने प्रनपािीकरानंी आपल्या िप्ररत्रकाव्यािंी रिना 
केलेली प्रदसते. वृत्तवैप्रित्र्य हाही त्याचं्या रिनाबधंािा एक प्रवशरे्ष. 
 

र्ो. म. क लकिी 
 
णनर्ाडकर, एकनाथ यादव : ॰ नाथ णनर्ाडकर : (ि. २३ िून, १८८८ – मृ. १९४९). कवी, 
कादंबरीकार. शालेय प्रशक्षि ध ळे व महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प िे येथे. ‘लोकमान्य’ व ‘वाङ्मय’ या 
माप्रसकािें संपादक. प स्तक–िकाशन, वािन व लेखन हाि व्यवसाय. 
 

रप्रवप्रकरि मंडळािे समकालीन कवी. १९११ साली काव्यलेखनाला िारंभ. त्यािंी स्फ टकप्रवता 
‘केरळकोकीळ’ (नवा), ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘प्रित्रमयिर्त्’ इत्यादी प्रनयतकालीकातूंन िप्रसद्ध झाली. 
मध मालती (सामाप्रिक खंडकाव्य) व काही्स्फ ट्करवता्भाग्१ (१९१४), काव्यानंदमंजूषा (१९१८) हे 
स्फ ट कप्रवतािें संग्रह. इगं्रिी कप्रवतेिी छाप असलेली रूढ िाप्रतरिना आप्रि ि न्या छंदातील 
प्रनफाडकरािंी कप्रवता प्रनसर्गसंवादी, स र्म, िासाप्रदक असून समकालीन कप्रवतेशी समरूप झालेली आहे. 
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मध मालती (१९१४) हे सामाप्रिक, तारागड (१९१६) हे ताप्रत्त्वक व सोनर्त् र्ानर्त् अथवा्
सोक्षमोक्ष (अपूिग, १९२३) आप्रि अल्लाउद्दीन प्रखलिी कथेवरील सतीचा्र्ार् (१९२४) ही ऐप्रतहाप्रसक अशी 
िार खंडकाव्ये िप्रसद्ध आहेत. 
 

राष्रीय्रर्क्षणाची्फळे (१९२१) व म.्गाधंी्सैतान्की्साध ? (१९३०) या त्याचं्या कादंबऱ्यापंैकी 
द सरीत म. र्ाधंींप्रवर्षयीच्या िप्रतप्रियािें दशगन घडवनू ते साधू असल्यािा प्रनवाळा प्रदला आहे. नाथ 
प्रनफाडकर व सौ. इंप्रदराबाई प्रनफाडकर यािंा मानारचे्आखात (१९३०) हा कथासंग्रहही िप्रसद्ध आहे. 
लो.्रटळक्चररत्र्:्रू्वाधश (१९२०), बालकवींची्समग्र्करवता्:्भाग्१ (१९२३), बालकवींची्मध गीते्व्
गोदातटीचा्ग ंजारव्(१९३०) ही यानंी सपंाप्रदत केलेली प स्तके. 
 

ियंतक मार बंड, उर्षा टाकळकर 
 
॰णनरगुढकर, णवनायक गोकवद : पहा णलमये, णवनायक गोकवद 
 
॰ णनरंजन : पहा बल्लाळ, वसतं सदाणशव 
 
णनरंतर, गंगाधर भाऊराव : (ि. १५ िून, १९०६, त्र्यंबकेर्श्र – मृ. १३ मािग, १९५९, प िे). कादंबरीकार, 
लघ प्रनबधंकार. प ण्याच्या फनय गसन कॉलेिातून बी. ए. (१९३०) आप्रि एम. ए. (१९३४). १९४० साली, बी. 
टी. १९४४ साली फनय गसन कॉलेिात मराठीिे िाध्यापक. 
 

प्रनरंतराचं्या वाङ्मयीन कारप्रकदीिा िारंभ १९३० साली ‘िर्प्रत’ साप्ताप्रहकातील इब्सेनवरील 
लेखमालेने झाला. हे लेखन प ढे इधसेन–चररत्र्व्गं्रथर्ररचय (१९४०) या नावाने िप्रसद्ध झाले. तोपयंत 
मराठी लेखक-वािकािें लक्ष इब्सेनकडे वधेले रे्ले नव्हते. नव्या प रोर्ामी प्रविाराचं्या िभावािा ित्यय 
प्रनरंतराचं्या िारंप्रभक सौ.् मालती (१९३४), जीवननृत्मय (१९३७) व अधांगी (१९४०) या कादंबऱ्यातूंन 
येतो. रववाह्आरण्नीती (१९३८) या लेखसगं्रहातं प्रववाहसंस्थेप्रवर्षयी तरुि प्रनरंतरानंी केलेले अध्ययन, 
मनन व नितन यािंा पप्ररिय होतो. त्याि प्रविारािंा पप्ररपाक पप्रहल्या तीन आप्रि भकंूर् (१९४७) या 
कादंबऱ्यातूंन आढळतो. एक मास्तर व त्यािंी तरुि म ले यािंी ओळख करून देिाऱ्या अंधारातील् रदव े
(१९३७) या कादंबरीत मालक-मिूर संबंधािे वस्त प्रनष्ठ प्रित्रि आढळते. प्रशवाय टॉलस्टॉयच्या ‘द 
क इत्झर सोनाटा’ या कादंबरीिा गरृहणी (१९५०) हा अन वाद िप्रसद्ध आहे. सौ.्मालती ही लीलॉबटगच्या 
‘मडॅम िोव्हारो’ या कादंबरीिे रूपातंर. 
 

लघ प्रनबधंकार म्हिनूही प्रनरंतरािंी िप्रसद्धी आहे. साखर्झोर् (१९३९) आप्रि नवी्साखर्झोर् 
(१९४८) हे त्यािें संग्रह िप्रसद्ध आहेत. 
 

प्रनरंतरानंी आिखीही लेखन व संपादन केले. गं्रथाचं्या् सहवासात (१९४५) हा समीक्षात्मक 
लेखािंा संग्रह. मराठी्वाङ्मयाचा्र्रामर्श (१९४८) हा िािीन मराठी वाङ्मयािा इप्रतहास, र्ारदा्रवहार 
(१९४०) हा शारदोपासक संमेलनाच्या अध्यक्षीय भार्षिािंा संग्रह, मध घट (१९४५) हा प्रनरप्रनराळ्या 
कप्रवतािें सकंलन व संपादन केलेला संग्रह आप्रि रवचारधारा (१९४९) हा संपाप्रदत प्रनबधंसगं्रह. याप्रशवाय 
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टॉलस्टायिे ररर्याचे् गाधंी (१९३३) नामक िप्ररत्र व ॲतच अरी ग.्स.् मराठे् याचें् चररत्र (१९४२) ही 
त्यािंी आिखी काही गं्रथरिना. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, म. ना. लोही 
 
॰ णनरीक्षक : पहा लाड, पुरुषोत्तम मंगेश 
 
॰ नीलकंठ : पहा भवाळकर, नीलकंठ बळवंत 
 
नीळकंठ, कृष्ट्िराव सदोबा : (ि. १८५२ – मृ. १९०७ शाहीर). कोल्हापूर दरबारात नशर् वािप्रवण्यािे 
काम याचं्याकडे होते. 
 

कृष्ट्िरावानंी कलर्ी पक्षाच्या भेप्रदक लावण्या व पौराप्रिक प्रवर्षयावंरील बरीि कवने प्रलप्रहली 
आहेत. 
 

त्यािंी ्त्रर्ती्र्ककते्श्रीरर्वाजी्महाराज्याचंा् र्ोवाडा (रिना : १८९८) ही एकमेव म प्रद्रत 
कृती उपलब्ध आहे. िस्त त पोवाड्ाचं्या ३४, ३० व २६ िौकी अशा तीन सपं्रहता उपलब्ध आहेत. त्यापंैकी 
३४ िौकी सपं्रहतेवरून िस्त त पोवाडा छापलेला आहे (संपादक भास्करराव िाधव). देवी भवानीने भोसले 
घराण्याप्रवर्षयीिे सापं्रर्तलेले भप्रवष्ट्य या व अशाि काही काल्पप्रनक िसंर्ािें विगन िस्त त पोवाड्ात 
आढळते. त्यात वीररसािा उठाव उत्तम साधला आहे. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, मदन क ळकिी 
 
नेने, बजाबा बाळाजी : (ि. १८२९, अप्रलबार् – मृ. १९००, प िे). नाटककार, कवी. मूळ प्रठकाि कोकि. 
स रुवातीिी बरीि वर्षदेव करािी (नसध) येथे वास्तव्य. १८६७ नंतर प ण्यात स्थाप्रयक. सरकारी हायस्कूलमध्ये 
प्रित्रकला-प्रशक्षक. शवेटिी काही वर्षदेव वैद्यकी व्यवसाय. 
 

सैंरध्री् (१८७२) हे यािें कीिकवधावर आधाप्ररत र्द्य-पद्यात्मक पौराप्रिक नाटक १८६७-६८ 
सालीि त्यानंी प्रलप्रहले होते. मनोरंिनाबरोबर नीप्रतबोध करण्यासाठी यानंी या नाटकाच्या बारा अंकातं 
बारा सारतत्त्व े गं्रप्रथत केली आहेत. ससं्कृत नाटकािा आदशग समोर ठेवनू प्रलप्रहलेल्या या नाटकात 
र्ोमूप्रत्रकाबधं, कमलबधं इत्यादी शब्दिमत्कृती असे रिनािकारही आढळतात. छंदोबद्ध, वृत्तबद्ध संस्कृत 
मराठी पंप्रडती वळिाच्या कप्रवतेशी यािंा िारं्ला पप्ररिय होता, असे सैरंध्रीतील कप्रवतेवरून वाटते. 
रंर्भमूीवर आिण्यासाठी अत्यंत बोिड असे हे नाटक रंर्भमूीवर आिण्यािा त्यानंी ियत्न केला. 
प्रकलोस्करपूवग कालखंडातील ‘ब प्रकश’ नाटकातं सैरंध्री हा एक महत्त्वािा टप्पा मानला िातो. 
 

रगल्र्ीन्चररत्र (१८६७), कॉपरच्या काव्यावरून भार्षातंप्ररत असे हे आयाबद्ध काव्य, रहसडब्वध 
(१८७५) हे कीतगनोपयोर्ी आख्यान रवश्वसेन्अथवा्मनोवधेक्गोष्टी (१८८७) ही यािंी इतर प स्तके. त्यानंी 
प्रलप्रहलेल्या वनस्र्रत्र्ररभाषा्कोर्ािा काही (सप्रित्र) भार् ‘सृप्रष्टज्ञान’ माप्रसकात िप्रसद्ध झाला असून, 
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त्याचं्या इंग्रिी रोिप्रनशातंील काही भार्ािें मराठी भार्षातंर इप्रतहाससंशोधक श.ं र्ो. िटे्ट यानंी ‘सयाद्री’ 
(नोव्हेंबर १९४७ व फेब्र वारी १९४८) माप्रसकातून िप्रसद्ध केले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, ियंतक मार बंड 
 
नेने, णवष्ट्िू गिेश : (ि. १५ प्रडसेंबर, १८६२, वाडेपडेल, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. २३ िानेवारी, १९२४). 
कवी. प्रशक्षि मपॅ्ररक. तत्कालीन बी. बी. सी. आय्. रेल्व ेकंपनीत नोकरी. 
 

यािें ईर्दर्शनिे (सहा र् च्छ) ‘काव्यरत्नावली’त (१८८८ ते १८९०) िप्रसद्ध झाले. त्यातून त्याचं्या 
ईर्श्रप्रनष्ठेिा व कप्रवत्वशक्तीिा ित्यय येतो. याप्रशवाय रप्रयमातृरनधन (१८८५), रप्रयरर्तृरनधन (१८८६), 
डॉ.्कारर्नाथ्वामन्काणे्याचें्र्द्यात्ममक्चररत्र (१८९२), रवष्ण स्त रत (१८९७), जीरवतस्तोत्र (आंनलकवी 
लाँर्फेलोच्या सॉम ऑफ लाईफ कप्रवतेिे रूपातंर), श्री् सद्ग रु्काका् र् रारणक् याचें्आयाबद्ध् चररत्र 
(१९३३) यासारखी यानंी अन्य काव्येही प्रलप्रहली आहेत. त्यािंी एकंदर रिना ि न्या वळिािी, 
संस्कृतिि र आप्रि िौढ आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क ळकिी 
 
नेने, णवष्ट्िु पाडुंरंग : (ि. ६ ऑक्टोबर, १९०२, प िे – मृ. २ फेब्र वारी, १९४३, बडोदे). संपादक, 
शासनपद्धप्रतप्रवर्षयक प स्तकािें व लघ िप्ररत्रािें लेखक. बडोद्यािे ‘दादूप्रमया’ या टोपिनावाने प्रलप्रहिाऱ्या 
डॉ. वा. प्रव. नेने यािें वडील. 
 

प्रशक्षि बडोदे येथे. म ंबई प्रवद्यापीठािे बी. ए. ‘माप्रसक मनोरंिना’च्या संपादकीय प्रवभार्ात काही 
काळ काम. नंतर बडोदे संस्थानात नोकरी. भारतीय् र्ासनर्द्धती भार् १ व २ (१९२३), बडोद्याचा्
राज्यकारभार (१९४२) हा यािंी सवगसामान्य वािकासंाठी प्रलप्रहलेली रािशासनप्रवर्षयक प स्तके. 
प्रवद्याथ्यांसाठी उद बोधक अशी लघ िप्ररते्रही यानंी प्रलप्रहली. त्यापंैकी बालबाबर (१९२६, मनस खलाल 
पोपटाचं्या र् िराती प स्तकाधारे), रवल्यम् एवटश् ग्लॅडस्टन (१९२७), सम्राट् अर्ोक (१९३१) इत्यादी 
प स्तके उल्लखेनीय वाटतात. बडोदे संस्थानाप्रधपती श्री सयािीराव र्ायकवाडािें इंग्रिी िप्ररत्रही यानंी 
प्रलप्रहले आहे. 
 

अवाचीन्मराठी्सारहत्मय्१८७५्ते्१९३५ (१९३५) हा वाङ्मय-समालोिक गं्रथ यानंी ख्यातनाम 
लेखकाचं्या सहकायाने व आपल्या साके्षपी सपंादनाने प्रसद्ध केला. मराठी साप्रहत्येप्रतहासप्रवर्षयक एक 
महत्त्वािा संदभगगं्रथ म्हिनू तो उल्लखेनीय आहे. 
 

बडोदे ससं्थानात मराठी साप्रहत्यािा प रस्कार करण्यािे महत् कायग त्यानंी केले. बडोदे संस्थानात 
‘रािकवी’ हे पद प्रनमाि करण्यािी मूळ कल्पनाही नेने यािंीि. 
 

ियंतक मार बंड, हप्ररिदं्र थोरात 
 



 अनुक्रमणिका 

नेने, हणर नारायि : (ि. ८ प्रडसेंबर, १८९२, पाटि, प्रि. सातारा – मृ. २२ नोव्हेंबर, १९५४). महान भाव 
वाङ्मयािे एक महत्त्वािे सशंोधक व सपंादक. प्रशक्षि प िे येथे. एम्. ए. (इगं्रिी-संस्कृत) व एम्. ए. 
(मराठी) एल्. टी. नार्पूरच्या पटवधगन हायस्कूल या सरकारी शाळेत प्रशक्षक. अमरावतीच्या रेननर् 
कॉलेिच्या िािायगपदावरून प्रनवृत्त. 
 

हप्ररभाऊ नेने िप्रसद्ध आहेत ते प्रवशरे्षतः महान भाव साप्रहत्यािे संशोधक व संपादक या नात्याने ना. 
ब. भवाळकर या संशोधनप्रिय स्नेयाच्या सहकायाने त्यानंी श्रीचक्रधर्रसद्धान्तसूते्र भार् १ (१९३१) हा गं्रथ 
संपाप्रदत करून िप्रसद्ध केला. महान भाव वाङ्मयाच्या सशंोधनके्षत्रातला एक महत्त्वािा टप्पा म्हिनू हा गं्रथ 
मोलािा मानला िातो. महान भाव सारस्वत १९३६ साली िप्रसद्ध झाले. दृष्टान्तर्ाठ (१९३७) हा या दोघािंा 
द सरा संपाप्रदत गं्रथही असाि मौप्रलक स्वरूपािा आहे. नेने यानंी एकट्याने केलेले संशोधन व संपादनही 
प्रवप ल आहे. श्रीचक्रधरोतत् सूत्रर्ाठ आ. द सरी १९४२ व लीलाचररत्र हे त्यािें महत्त्वािे सपंाप्रदत गं्रथ. 
सूत्रर्ाठ हा गं्रथ १९३५ मध्ये केवळ पाठरूपाने व १९४२ मध्ये प्रवस्तृत उपोद्घात व टीपा यासह िप्रसद्ध 
झाला. याि कालावधीत लीलाचररत्रािे एकाकं, पूवाधग व उत्तराधग हे प्रतन्ही भार् त्यानंी िप्रसद्ध केले. 
लीलाचररत्र एकाकं भार् १ व २ (१९४६). हे दोन गं्रथ म्हििे एकूि महान भाव वाङ्मयािा पायाि 
असल्याने नेने यािें हे कायग अत्यंत महत्त्वािे आहे. रत्मनमालास्तोत्र व लक्ष्मणरत्मनाकर (१९३७) हे 
महान भावीय संस्कृत गं्रथही त्यानंी िप्रसद्ध केले आहेत. त्याचं्या स्फ ट संशोधनपर लेखािंी संख्याही बरीि 
असून संर्ोधनलेखसंग्रहाच्या दोन भार्ातं त्यािंा अंतभाव झाला आहे. (१९५७). याप्रशवाय यादवकालीन 
महाराष्ट्राच्या सामाप्रिक व धार्ममक िीवनासबंंधीिे त्यािें काही लेख नार्पूरच्या ‘प्रवहंर्म’ माप्रसकातूनही 
िप्रसद्ध झाले. महान भावािंी ‘िसादसेवा’, ‘पूिावसर’, ‘मूर्मतज्ञान’ व ‘नामािे दहा ठाय’ ही उपासनाप्रवर्षयक 
लहान िकरिेही त्यानंी एकत्र िप्रसद्ध केली. रर्क्षणकला्व्मानसर्ास्त्र (१९३२) (र् रुदेव रा. द. रानडे 
याचं्या िस्तावनेसह), संस्कृत्र्रहले्र् स्तक (१९२५) आप्रि संस्कृत्द सरे्र् स्तक (१९२८) ही त्यािंी अन्य 
िकाप्रशत प स्तके. 
 

श.ं र्ो. त ळप ळे, ियंतक मार बंड 
 
नेरूरकर, णवठ्ठल कृष्ट्ि : (ि. १४ प्रडसेंबर, १८९२, म्हापि, वेंर् लदेव , प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. १९ मािग, १९४९). 
कवी, कथा-कादंबरीकार व नाटककार. स रुवातीिे प्रशक्षि सावतंवाडी व मालवि येथे. महाप्रवद्यालयीन 
प्रशक्षि कोल्हापूर, प िे या प्रठकािी. बी. ए., एल्एल्. बी.िे प्रशक्षि अपूिग ठेवनू म बंईला िाप्रहरात व्यवसाय. 
त्यानंतर काही काळ सावतंवाडी येथे प्रशक्षक. प ढे सावतंवाडी संस्थानच्या प्रशक्षिखात्यात एज्य केशन 
इन्स्पेक्टर. 
 

नेरूरकरानंी चदं्रभ वन, नवराम लगा, आत्ताच्या्आत्ता, हररिदं्र इ. िवळपास तीस नाटके प्रलप्रहली 
असली तरी, त्याचं्या पप्रहल्याि नाटकाच्या ियोर्ावर सरकारने बंदी आिल्याने त्यािें एकही नाटक िप्रसद्ध 
होऊ शकले नाही. 
 

त्यानंी बरीि खंडकाव्ये प्रलप्रहली. कवीची् भेट हे पप्रहले दीघगकाव्य. भारतभारती, राधा-कृष्ण-
रहस्य (१९१८, १९३०), कॉलेज्रहलवरून या संकत्ल्पत महाकाव्यािे ससहगड-दर्शन (१९२३) व र्वशती हे 
दोन भार्, सहदवासीयाचें्आजचे्प्रातुःस्मरण, सहदप्रबोधकाचे्स्वगशरनयाण, मेघप्रभाव, रर्वरायाची्द्वारका, 
सृष्टीचे् कारागीर इत्यादी त्यािंी दीघग-िदीघग काव्ये आप्रि उत्कंठा व इतर कप्रवता (१९३५) हा स्फ ट 
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कप्रवतािंा संग्रह िप्रसद्ध. नेरूरकरािंी काव्यरिना सहिस्फूतग, िासाप्रदक व काळाच्या िवाहाशी संवाद 
साधिारी आहे. राधा-कृष्ण-रहस्य या काव्याला ‘दप्रक्षिा िाइझ कप्रमटी’कडून पाप्ररतोप्रर्षक प्रमळाले होते. 
र्ीलाचे्मोल (१९१९) ही यािंी पप्रहली कादंबरी. तो्क्षण (१९२४), देर्ाचे्वैभव (१९२६) या कादंबऱ्या 
हप्ररभाऊ आपट्यािंा बोधवादी आदशग समोर ठेवनू प्रलप्रहल्या आहेत. द धारी्स री (१९२३) ही रहस्यािा वधे 
घेिारी तर साधना (१९४१), नवा्नम ना (१९४५) या ग्रामोद्धाराच्या िश्नािंा ऊहापोह करिाऱ्या कादंबऱ्या 
आहेत. अकबराचे्वदेसाधन ही त्यािंी वरे्ळ्या घाटािी ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी. 
 

प्ररतसबबे (१९३८), फोटोच्ं लग्न् व् इतर् लघ कथा (१९४४) या कथासंग्रहातील कथातूंन 
तळार्ाळातील समािाच्या द ःखािे प्रित्रि आढळते. याप्रशवाय टॉलस्टॉयचे् तत्त्वज्ञान (१९२४) ही 
प त्स्तका, अनेक प्रनबधं, लेख व बालवाङ्मय यानंी प्रलप्रहले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, ियंतक मार बंड 
 
नेवाळकर, दामोदर णविनाथ : (ि. १८८४ – मृ. १९१९). नाटककार. एके काळी त्याचं्या नाटकानंी 
मराठी रंर्भमूी र्ािवली होती. त्यािंी िप्ररत्रप्रवर्षयक माप्रहती उपलब्ध नाही. नेवाळकर प्रवशरे्ष िप्रसद्ध 
आहेत ते दंडधारी (१९०७) नाटकासाठी. या नाटकात प्रटळकाचं्या मतािंा प रस्कार असून स धारकािंा 
अप्रधके्षप आढळतो. १९१० साली या नाटकावर बंदी घालण्यात आली. यािें देवी्जनता हे नाटकही िप्त 
करण्यात आले. धमशरहस्य (१९०९) हे अस्पृश्यताप्रवरोधी व पप्रततपरावतगनािा प रस्कार करिारे नाटक. 
उषा (१९०८), श्रीमती (१९०९), दंडधारी (१९०७), मनोरवजय (१९०८), तारकमारक (१९११), 
धमशरहस्य (१९०९), कट्टर्कमशयोगी (१९१३) यासंारखी स्वतंत्र व संगीत्पे्रमग ंफा (१९०८, ॲि यू लाइक 
इट), संगीत् रवकल्र्रवमोचन (१९०८, नवटसग टेल)्, संगीत्समानर्ासन (१९१०, मेझर फॉर मेझर) व 
संगीत् रप्रयाराधन (१९१३, ऑल इि वले् दॅट एन्ड्स वले्) ही शके्सप्रपयरच्या नाटकावरून केलेली 
अन वाप्रदत नाटके िप्रसद्ध आहेत. सं.्समानर्ासन या नाटकािा िथम ियोर् १८९७ सालीि नाट्यकला 
िवतगक संर्ीत मंडळाने केला होता. 
 

म . श्री. कानडे, म. ना. लोही 
 
॰ नेहणमया गोरे : पहा गोरे, नीळकंठशास्त्री णशवरामशास्त्री 
 
पंगू, दत्तात्रय सीताराम : (ि. ८ सप्टेंबर, १८९८ – मृ. १९ ऑर्स्ट, १९५५, बेळर्ाव). िािीन मराठी 
कप्रवतेिे संशोधक, संपादक व टीकाकार. माध्यप्रमक व इंटरपयंतिे प्रशक्षि कोल्हापूर येथे. १९२५ साली 
डेक्कन कॉलेिातून एम्. ए. त्यानंतर कोल्हापूरच्या रािाराम कॉलेिात मराठीिे िाध्यापक (१९२६–५३). 
नंतरिी दोन वर्षदेव बेळर्ावच्या रािी पावगतीदेवी महाप्रवद्यालयात मराठीिे िाध्यापक. 
 

पंर्ूंिे लेखन म ख्यतः िािीन पपं्रडत कवी व त्यािें काव्य यापं्रवर्षयी आहे. महाप्रवद्यालयीन 
प्रवद्याथ्यांसाठी त्यानंी ‘ज्ञानेर्श्री’िे काही अध्याय, म क्तेर्श्री महाभारत आप्रि महान भाव काव्य संपाप्रदत 
केले. संशोधकीय प्रिप्रकत्सादृष्टी हा त्याचं्या संपाप्रदत गं्रथािंा प्रवशरे्ष. सामराज (१९३०) व प्राचीन्मराठी्
करवर्ंचक (१९४४) हे प्रवशरे्ष उल्लेखनीय गं्रथ. सामरािाच्या ‘रुत्क्मिीहरि’ व ‘म द्र्लोपाख्यान’ या 
काव्यगं्रथािें रसग्रहि व समीक्षि करताना मराठी, संस्कृत आप्रि पािात्त्य काव्यकल्पनािंा त्यानंी परामशग 
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घेतला आहे. ‘िािीन कप्रवपिंका’त कवींच्या काव्यािें र् िदोर्ष व त्यािें मराठी कवींत स्थान यािंी ििा 
केली आहे. चक्रधर (१९३४) या प स्तकात ििधरािें िप्ररत्र देताना महान भाव पंथ, महान भावीय वाङ्मय 
व तत्त्वज्ञान, महान भावाचं्या प्रलपी यािंी ते माप्रहती देतात. दामोदर पपं्रडतािें ‘वच्छहरि’ (१९२७), 
म क्तेर्श्रकृत ‘वनपवग’ व ‘प्रवराटपवग’ (१९४१), नारे्शकृत ‘सीतास्वयंवर’ हे संपाप्रदत गं्रथ िप्रसद्ध करताना 
पाठश द्ध सपं्रहता, पाठभेद, शब्दकोश आप्रि कप्रवप्रवर्षयक अनेक िश्नािंा पूवगसूरींच्या मतासंह परामशग 
घेिाऱ्या िस्तावना त्यानंी प्रलप्रहल्या आहेत. 
 

आस्वाद (१९४३), र् ष्र्ाजंली (१९४४) व त षार (१९४८) हे टीकालेखनािे तीन सगं्रह. अवािीन 
मराठी लप्रलतवाङ्मय व तत्संबंप्रधत िश्नािंी ििा, तसेि नाट्य काव्य, कादंबरी, आत्मिप्ररत्र अशा प्रवप्रवध 
िकारच्या र्ािलेल्या श्रेष्ठ वाङ्मयकृतींिे परीक्षि असे या लेखसंग्रहािें स्वरूप आहे. 
 

म. ना. लोही 
 
पंणडत (वसईकर), गिपत णपराजी : ॰ गिपत णपराजी : (ि. १८६२ – मृ. २५ ऑक्टोबर, १९४८). 
सनईवादनासंबधीच्या प स्तकािे लेखक. सनई वादकाच्या क ळात िन्म. यािंी तयार केलेली, सनईवादन्
र्ाठमाला िप्रसद्ध आहे. प्रतिे पप्रहले दोन भार् १९१८ मध्ये व नंतरिे दोन भार् १९२२ मध्ये िकाप्रशत झाले. 
र्ायकवाड सरकारच्या ‘देशी शाळाखात्या’च्या सायाने ही पाठमाला र्िपत प्रपरािींनी तयार केली. 
सनईवादनावरील एकमेव प स्तक यादृष्टीने ते महत्त्वािे आहे. 
 

शरदिंद्र प्रवष्ट्ि  र्ोखले, रा. वा. बक्षी 
 
पंणडत, बळवंत मनोहर : (ि. १८६८ – मृ. ५ िानेवारी, १९९३, सोलापूर). कादंबरीकार. राहिारे 
सोलापूरिे, १८९६ च्या स मारास प्लेर्म ळे स्थलातंर करून काही वर्षदेव हैद्राबाद येथे वास्तव्य. तेथील 
‘अंि मन प्रखरद अफरोि’ या वाङ्मयप्रवर्षयक ससं्थेिे सभासद. 
 

त्याचं्या स र्ील्यम ना (१८९१, आवृत्ती द सरी), लक्ष्मी्आरण्सरस्वती (१९०१) व करुण्स दंरी 
(१९१३) अशी तीन कादंबऱ्या िप्रसद्ध झाल्या आहेत. याखेरीि जयदेवी् नाटक, मारणकप्रभ चररत्र, 
धमाजीरावाचें्क ट ंब्अशीही काही प स्तके त्यानंी प्रलप्रहली आहेत. त्यानंी आपल्या कादंबऱ्याचं्या कल्पनारम्य 
कथानकातं ऐप्रतहाप्रसक आप्रि तत्कालीन वास्तवािा कौशल्यपूिग उपयोर् करून घेतला, हा त्याचं्या 
कादंबऱ्यािंा महत्त्वािा प्रवशरे्ष होय. स र्ील् यम नामध्ये वास देव बळवतंाचं्या बडंािी, लक्ष्मी् आरण्
सरस्वतीमध्ये उत्तर पेशवाईतील सवाई माधवरावाचं्या वळेच्या राज्यत्स्थतीिी व करुण् स ंदरीमध्ये 
हैद्राबादच्या १९०८ च्या प रािी पार्श्गभमूी त्यानंी रेखाटली आहे. त्यािंी भार्षाशलैी सरस आप्रि िसाप्रदक 
आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
 
पंणडत, णवष्ट्िु परशुरामशास्त्री : (ि. १८२७, सातारा – मृ. २९ एप्रिल, १८७६, महाबळेर्श्र). गं्रथकार, 
वृत्तपत्रकार व समािस धारक. सातारा येथे संस्कृत भारे्षिे िारंप्रभक प्रशक्षि. नंतर १२ वर्षदेव न्यायव्याकरिादी 
शास्त्रािें अध्ययन. १८४८ मध्ये सरकारी शाळाखात्यात प्रशक्षक व भार्षातंरकार म्हिनू नोकरी. नोकरीतून 
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म क्त झाल्यावर १८६४ मध्ये ‘इंद िकाश’ या त्याकाळच्या िप्रसद्ध स धारिावादी वतगमानपत्रात मराठी 
प्रवभार्ािे उपसंपादक. 
 

भार्षातंरकार म्हिनू काम करीत असताना त्यानंी पाि शालेय गं्रथ प्रलप्रहले. त्यापंैकी दोन कोशगं्रथ 
आप्रि दोन भार्षातंरात्मक आहेत. याप्रशवाय इंग्रिीमधून तयार केलेले ससं्कृत् रतसरे् र् स्तक (१८६८) 
त्याचं्या नावावर आहे. स्त्रीिातीच्या उन्नतीिी त्यानंा तळमळ होती. प्रवशरे्षतः प्रवधवाप्रववाहाच्या िळवळीत 
त्यानंी आपले आय ष्ट्य खिग केले. ब्राह्मणकन्यारववाहरवचार (१८६४) हा यािंा सामाप्रिक प्रवर्षयावरील 
पप्रहला गं्रथ. त्यात त्यानंी श्र ती, स्मृती व प रािे याचं्या आधारे िौढप्रववाहािे समथगन केले आहे. काशीच्या 
िौदा पंप्रडतानंी प्रवधवा प्रववाह खंडनासाठी प्रलप्रहलेल्या र् नर्षववाह् रनषेध या गं्रथािे खंडन करण्यासाठी 
त्यानंी रवधवोद्वाहरववके (१८६८) हा ससं्कृत गं्रथ प्रलप्रहला. त्यानंी व्याख्याने प्रदली व ती प स्तकरूपाने 
िप्रसद्ध झाली आहेत. याप्रशवाय स्मरृतर्ास्त्र (१८७३), र्ूद्रधमश (१८७३), वदेातील् सूयशसारवत्रीरववाह 
(१८७४), देवरूख्यारवषयी् रवचार (१८७४), रस्त्रयाचें्अरधकार (१८७५) इत्यादी त्यािंी स मारे नऊ-दहा 
प स्तके आहेत. शकंर पाडं रंर् पंप्रडत याच्या सहकायाने व म ंबई सरकारच्या आश्रयाने त्यानंी त कारामािी 
र्ाथा दोन भार्ात िप्रसद्ध केली. प्रिप्रकत्सक दृष्टीने गं्रथ संपाप्रदत करण्यािा हा मराठी भारे्षतील पप्रहलाि 
ियत्न होय. 
 

कृ. प्रभ. क ळकिी, के. ए. पोतदार 
 
पंणडत, शंकर पाडुंरंग : (ि. १८४०, बाबं ळी, सावतंवाडी – मृ. १८ मािग, १८९४, म ंबई). प्रवप्रवध 
भार्षाकोप्रवद संस्कृत-िाकृत गं्रथािें संशोधक, संपादक आप्रि वदेाभ्यासक. म ंबईिे एत्ल्फन्स्टन व प ण्यािे 
डेक्कन या कॉलेिातं उच्च प्रशक्षि (१८६५). दप्रक्षि सीप्रनअर फेलो म्हिून डेक्कन कॉलेिात नेमिूक (प्रडसेंबर 
१८६५). १८६८ मध्ये लॅप्रटन व इंग्रिी घेऊन एम्. ए. उत्तीिग. इंग्रिी व संस्कृत भार्षािें काही काळ 
अध्यापक. ‘ओप्ररएटंल रान्स्लेटर टू द र्व्हनगमेंट ऑफ बॉम्बे’ या िारे्वर नेमिकू (१८७९). १८८७ नंतर 
अहमदनर्रिे ह िूर डेप्य टी कलेक्टर. १८९० ते १९९४ पोरबंदर संस्थानिे ॲडप्रमप्रनस्रेटर. 
 

पंप्रडतानंी, मोरोपंतािें अप्रतशय र्हन व आयार्ीती वृत्तातील बृहद्दर्म्अथवा्कृष्णरवजय हे काव्य 
अत्यंत पप्ररश्रमपूवगक संपादून िप्रसद्ध केले (१८६३). त्यािें द सरे महत्त्वािे कायग म्हििे त कारामाचें्अभगं 
या गं्रथािे िकाशन. प्रवष्ट्ि  परश रामशास्त्री पंप्रडत याचं्या सहकायाने त्यानंी हा र्ाथा शक्य प्रततक्या अस्सल 
स्वरूपात दोन खंडातं िप्रसद्ध केला (१८६९–७३). हा र्ाथा र्कंर् र्ाडं रंगी, इंद प्रकार्, सरकारी या 
नावानंीही ओळखला िातो. या दोन्ही गं्रथािें सपंादन करताना घेतलेल्या भरपूर पप्ररश्रमाने त्यानंी 
अभ्यासकािंी बरीि सोय करून ठेवली आहे. वैप्रदक वाङ्मयािा पप्ररिय व्हावा, या उदे्दशाने त्यानंी १८७६ 
साली वदेाथशयत्मन नामक माप्रसक स रू केले. त्यात ऋनवदे संप्रहतेिे मराठी व इंग्रिी भार्षातंर व टीपा प्रदल्या 
िात. हे माप्रसक १८८२ पयंत िालले. या बहात्तर अंकातं ऋनवदे संप्रहतेच्या आठ अष्टकापंैकी प्रनम्मा भार् 
आला आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के.ए. पोतदार 
 
पंणडत, हणर माधव : (ि. २१ प्रडसेंबर, १८४९, हप्ररपूर, प्रि. सारं्ली – मृ. १५ मािग, १८९९, नार्पूर). 
प्रनबधंकार, समीक्षक. वयाच्या िौदाव्या वर्षी वप्रडलासंोबत इंग्रिी प्रशक्षिासाठी म ंबईस आर्मन. 
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एत्ल्फन्स्टन कॉलेिातून १८७२ पयंत बी. ए. पयंतिे प्रशक्षि. डॉ. रामकृष्ट्ि र्ोपाळ भाडंारकर याचं्या 
ियत्नानंी नार्पूरच्या प्रसटी स्कूलिे म ख्याध्यापक. नंतर भोसले इस्टेटीशी संबधं. भोसल्यािें कारभारी 
म्हिून काम केले. दोन वर्षदेव त्यानंी देर्सेवक हे साप्ताप्रहक िालप्रवले. 
 

कॉलेिमध्ये असतानाि ते ‘प्रवप्रवधज्ञान प्रवस्तारा’त प्रलहीत होते. वामनराव मावळंकर याचं्या 
सहकायाने त्यानंी भवभतूीच्या श्रीमहावीरचररत या वीररसिधान नाटकािे र्द्यपद्यात्मक भार्षातंर तसेि 
स्वतंत्रपिे के्षमेन्द्रकृत चंडकौरर्क नाटकािे भार्षातंर केले. (१८७३ ते १८७६). त्यानंतर श्रीमन्नारायणराव्
रे्र्व े (१८७७ ते १८८१) हे स्वतंत्र नाटक प्रलप्रहले. बखर व कार्दपते्र याचं्या आधारे त्यानंी नागरू्रकर्
भोसले् याचंा् इरतहास (१८७६-७७) प्रलप्रहला. त्यानंतर मात्र त्यानंी ििात्मक, िप्ररत्रात्मक व 
समीक्षिात्मक लेखनाकडेि िाधान्याने आपली लेखिी वळप्रवली. कृष्ट्िशास्त्री प्रिपळूिकर, सौ. आनंदीबाई 
िोशी, िनादगन बाळािी मोडक व िाविी दादािी या िार कतगबर्ार व्यक्तींिी छोटेखानी िप्ररते्र त्यानंी 
प्रलप्रहली असून चार्चररत्रात्ममक् लेख (१९०८) या प स्तकात ती समाप्रवष्ट आहेत. रामभाऊ र् ंिीकरानंी 
संपादकत्व सोडल्यावर हप्ररपंत ‘प्रवप्रवधज्ञान प्रवस्तारा’िे संपादक (१८७१–९९) होते. आपल्या कारकीदीत 
या माप्रसकात त्यानंी प्रवप ल लेखन केले. बह श्र तता, शोधकता, लेखनक शलता, हे त्यािें र् ि ‘प्रवस्तारा’िी 
िप्रतष्ठा वाढप्रवण्यास फार उपयोर्ी पडले. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के.ए. पोतदार 
 
पंतप्रणतणनधी, भवानराव श्रीणनवास : (ि. २४ ऑक्टोबर, १८६८, औंध – मृ. १३ एप्रिल, १९५१, औंध). 
औंध संस्थानिे अप्रधपती. साप्रहत्त्यक व साप्रहत्यिेमी रप्रसक. म ंबई प्रवद्यापीठािे बी. ए. 
 

वाङ्मय, संर्ीत, प्रित्रकला, इप्रतहास इत्यादी प्रवर्षयािंा िारं्ला व्यासंर्. ते स्वतः उत्कृष्ट प्रित्रकार 
आप्रि कीतगनकारही होते. सरचत्र् रर्वचररत्र (१९३०) या प्रित्रसंग्रहामध्ये त्याचं्या हातिी अनेक प्रिते्र 
आहेत. श्रीभवानराव् गौरवगं्रथामधील (१९३८) त्याचं्या लेखसगं्रहात प्रित्रकला, धमग, व्यायाम, प्रशक्षि, 
राज्यव्यवहार, इप्रतहास इत्यादी प्रवप्रवध प्रवर्षयािंा परामर्षग घेिारे त्यािें लेख समाप्रवष्ट आहेत. नेत्रबलसंवधशन्
व्नेत्रव्यायाम (१९३८) व आहाररचरकत्मसा्रर्क्षक (१९३२) ही त्यािंी अन्य प स्तके. सूयगनमस्कारासारख्या 
व्यायामािा प रस्कार करण्यात ते अग्रभार्ी होते. 
 

इंदूर येथे भरलेल्या मराठी साप्रहत्य संमेलनािे ते अध्यक्ष होते. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून 
त्यानंी केलेले भार्षि प्रविारिवतगक आहे. प ण्याच्या महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररर्षदेिी वास्तू ज्या िारे्वर उभी 
आहे ती िार्ा औधंकरानंी पप्ररर्षदेला प्रदली आहे. आपल्या संस्थानात त्यानंी प रोर्ामी स्वरूपाच्या काही 
स धारिा करण्यािा उपिमही केला होता. ि न्या-नव्यािा समन्वय साधिारे एक उपिमशील, महाराष्ट्रीय 
संस्थाप्रनक या नात्यानेही पंतिप्रतप्रनधींिे नाव आविूगन घेतले िाते. 
 

मीनल प्रमसळ, हप्ररिदं्र थोरात 
 
पटवधवन, काणशनाथ नारायि : ॰ णवनोदी ॰ नाटकी : (ि. १८७८ – मृ. २७ ऑक्टोबर, १९०८, खामर्ाव). 
टीकाकार. आरंभी वऱ्हाडातील तेल्हारा येथे अँनलो व्हनाक्य लर शाळेिे हेडमास्तर. नंतर खामर्ाव येथे 
नायब तहसीलदार. प्लेर्ने ऐन उमेदीत मृत्यू. 
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यानंी ‘प्रवनोदी’ या नावाने माप्रसक मनोरंिनात ‘प्रवनोदलहरी’ प्रलप्रहल्या. तथाप्रप ‘नाटकी’ या 
नावाने त्यानंी नंतर प्रलप्रहलेले नाटतयाचे्तारे प्रवशरे्ष र्ािले. त्याचं्याि ‘नाटकी’वरून र्डकऱ्यानंी ‘सवाई 
नाटकी’ हे नाव धारि केले होते. ‘नाट्यर् रू’ (मनोरंिन, नोव्हेंबर, १९०८) हा त्यािंा अखेरिा लेख. ही 
लेखमाला त्याचं्या मरिोत्तर िप्रसद्ध झाली. नाटतयाचे्तारे या प स्तकािी द सरी आवृत्ती १९१४ सालीि 
काढावी लार्ली. प स्तकाला िोडलेल्या श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकराचं्या र् िग्राहक, िशसंापर 
िस्तावनेवरून पटवधगनाचं्या प्रवनोद ब द्धीिी व प्रवनोद प्रनर्ममप्रतक्षमतेिी कल्पना येते. या नाट्यप्रवर्षयक 
लेखमालेत नटी–सूत्रधारापासून नायक–खलनायकाचं्या ठरीवपिावर, नटाचं्या व्यसनावंर, ठराप्रवक 
छापाच्या संतप्रवर्षयक नाटकावंर, नाटक मंडळ्यावंर, नाटकर्ृहावंर, त्यातंील प्रवसंर्ती व हास्यास्पदता 
अिूक प्रटपून, उपहासिि र व प्रवनोदपूिग टीका केली आहे. पटवधगनानंी प्रलप्रहलेल्या महाराणा्संग्रामससह 
या नाटकाला १९०८ साली बक्षीस प्रमळाले होते. 
 

वा. वा. दातार, म. ना. लोही 
 
पटवधवन, (सर) गंगाधरराव गिेश : (ि. १८६८, बारामती – मृ. ११ प्रडसेंबर, १९३९). मल्लप्रवद्याप्रवर्षयक 
गं्रथािे लेखक. १८७५ मध्ये प्रमरि संस्थानच्या अप्रधपतींनी त्यानंा दत्तक घेतले. कोल्हापूरच्या रािाराम 
हायस्कूलात प्रशक्षि. १८८७ सालापासून प्रमरि संस्थानिे रािे. इमामप्रदन या िख्यात मल्लाकडून त्यानंी 
क स्तीिे धडे घेतले. १९१५ साली म बंई येथे भरलेल्या मराठी साप्रहत्य संमेलनािे ते अध्यक्ष होते. ‘व्यायाम’ 
माप्रसकातून स्फ ट लेखन. मल्लरवद्यार्ास्त्र खंड १ व २ (१९०६), भीमसेनी्क स्ती्भाग्१ (१९२०) भाग्२ 
(१९२२) खंडात िप्रसद्ध. पप्रहल्या खंडािे इगं्रिीतून भार्षातंर झाले आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, म. ना. लोही 
 
पटवधवन, पाडुंरंग नरकसह : (ि. १५ िानेवारी, १८८६ – मृ. ६ ि लै, १९२१). इप्रतहाससशंोधक. प्रशक्षि 
अहमदनर्र येथे मपॅ्ररकपयंत. काही प्रदवस सरकारी नोकरी. त्यानंतर रावबहादूर पटवधगन यािेंकडे 
म खत्यारी. 
 

यानंी राष्ररहतैर्ी हे वतगमानपत्र काही मप्रहने िालप्रवले. त्यािें इप्रतहाससंशोधनात्मक स मारे ७५ 
स्फ टलेख िप्रसद्ध आहेत. ब देंल्याचंी्बखर (१९२०) हे त्यािें संपाप्रदत प स्तक. स्कॉट याने फारशी बखरीिे 
१७९४ साली इंग्रिी भार्षातंर केले होते; त्यािे हे मराठी भार्षातंर. 
 

र्. ह. खरे 
 
पटवधवन, माधव त्र्यबंक : ॰ माधव जूणलयन ॰ णद मा. जू. ॰ एम्. जूणलयन : (ि. २१ िानेवारी, १८९४, 
बडोदे – मृ. २९ नोव्हेंबर, १९३९, प िे). कवी, खंडकाव्य प्रनमाते, कोशकार, छंदोरिनाकार, भार्षातंरकार, 
भार्षाश द्धीिे प रस्कतदेव व ििारक. ‘रप्रवप्रकरि मंडळा’िे िम ख सदस्य. िाथप्रमक मराठी प्रशक्षि आवळस 
(प्रि. प िे) येथे. नंतरिे एम्. ए. (फासी) पयंतिे प्रशक्षि बडोदे येथे. काही वर्षदेव प्रशक्षक म्हिनू काम 
केल्यानंतर प ण्यात फनय गसन कॉलेि आप्रि कोल्हाप रात रािाराम कॉलेि येथे फारसीिे िाध्यापक. 
पूवाश्रमीच्या र्ंरू्ताई र्रुड (लीलाबाई पटवधगन) याचं्याशी २९ मे, १९२८ रोिी प्रववाह. ्ंदोरचना या 
गं्रथाला म ंबई प्रवद्यापीठािी डी.प्रलट. (१९३९) ही पदवी. या पदवीिा पप्रहला मान मराठीत प्रमळप्रवला तो 
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माधवराव पटवधगन यानंी. िळर्ाव येथे भरलेल्या महाराष्ट्र साप्रहत्य संमेलनािे ते अध्यक्षही होते (१९३९). 
स्वकाळात माधवरावािें व्यत्क्तत्त्व वादळी ठरल्याम ळे त्याचं्या प्रनधनानंतर त्याचं्यावर तीन-िार िप्ररत्रगं्रथ 
प्रलप्रहले रे्ले आहेत. महाराष्ट्रात त्याचं्या कप्रवतेपेक्षाही त्याचं्या िप्ररत्रािी ििा अप्रधक िमािात आहे. 
 

माधवराव पटवधगनािें वाङ्मयीन कायग प्रवप्रवध स्वरूपािे असून त्यािें दोन वर्ग करता येतील. एक 
काव्यरिना व द सरे काव्येतर लेखन. माधवरावानंी स्फ ट व दीघग अशी दोन्ही िकारिी काव्यरिना केली 
आहे. त्यािंी पप्रहली उपलब्ध कप्रवता १९०६ मधील आहे. तेहतीस वर्षदेव त्यािें काव्यलेखन िालू होते. बडोदे 
येथील वास्तव्यात प्रव. द. घाटे िभतृी समवयीन, समवृत्तीच्या स्नेयाचं्या संर्तीत त्याचं्या कप्रवत्वािी वाढ 
झाली व कप्रववयग िदं्रशखेर यांच्या सहवासात त्याचं्यावर इष्ट असा संस्कार घडला. ‘काव्यरत्नावली’तील 
(ि लै, १९१९) रनरर्गंधाची्फ ले (स्वप्नरंिन ि. ११) ही त्यािंी पप्रहली िकाप्रशत कप्रवता. पटवधगनाचं्या 
एकूि स्फ ट कप्रवता स मारे ३७५ आहेत. त्यापंैकी ३५० कप्रवता संग्रप्रहत आहेत. काही थोड्ा िकाप्रशत 
पि असंग्रप्रहत आहेत. गज्जलाजंली (१९३३), स्वप्नरंजन (१९३४), मध लहरी्व्इतर्करवता (प्रनधनोत्तर 
१९४०) हे त्याचं्या स्फ ट कप्रवतािें संग्रह. स्वप्नरंजन आप्रि मध लहरी व इतर्करवता या दोन सगं्रहात 
त्याचं्या भावकप्रवता समाप्रवष्ट झाल्या आहेत. पटवधगनाचं्या काव्यलेखनािी िम ख िेरिा िेमान भतूीच्या 
आत्मिकटीकरिािी आहे. र्ोनवदाग्रिानंंतर ‘िेमािे शाहीर’ या पदवीवर माधव िूप्रलयन यािंाि 
प्रनर्मववादपिे हक्क स्थापन झाला आहे. 
 

१९११ ते १९१८ या िारंप्रभक काळातील त्याचं्या कप्रवतेवर रे. प्रटळक, र्ोनवदाग्रि, बालकवी यािंा 
िभाव आहे. मात्र १९१९ पासून त्याचं्या कप्रवतेला वरे्ळे वळि लार्त रे्ले. वैयत्क्तक स्वप्नरंिनातून व 
स्वतःच्या स खद ःखाच्या कोर्षातून बाहेर पडून आय ष्ट्याला नवा आकार देण्यािी त्यािंी धडपड स रू झाली. 
 

गज्जलाजंली या संग्रहातील र्झलाचं्या द्वारा पटवधगनानंी मराठी कप्रवतेत एक नवीन वृत्त रूढ केले. 
या संग्रहातील प्रनदान पाऊिश े र्झल िीप्रतभावनेशी प्रनर्प्रडत आहेत. म क्त, ध ंद तरीही उच्छंृखल 
नसलेल्या उत्कट, समपगिशील िीप्रतभावनेिे मराठी कप्रवतेला व रप्रसकानंा तो वळेपयंत अनोखे असे दशगन 
त्यानंी या र्झलातूंन घडवले आहे. 
 
पटवधगनािंी रवरहतरङ्ग (१९२६), स धारक (१९२८) आप्रि नक लालङ्कार (१९२९) ही तीन दीघगकाव्ये 
िप्रसद्ध आहेत. त टलेले् द व े (१९३८) या काव्यसंग्रहातील स प्रनतािंी माला म्हििेही एक दीघगकाव्यि 
आहे. पटवधगनानंी उमरखय्यामच्या रुबायािंी तीन वळेा तीन िकारानंी भार्षातंरे केली. एप्रिल, १९२८ ते 
ऑक्टोबर, १९३१ या स मारे साडेतीन वर्षांच्या काळात त्यानंी हा योिनाबद्ध िकल्प पूिग केला. 
उमरखय्यामच्या् रुबाया (१९२९) हे उमरखय्यामच्या मूळ पर्मशयन रुबायाचं्या अन वादािे प स्तक आहे. 
खय्यामच्या ५२४ रुबायािंी प्रनवड करून त्यानंी हे भार्षातंर केले. या भार्षातंरािी टीकाकारानंी योनय 
दखल घेतली नाही म्हिून आप्रि आपल्या भार्षातंरप्रवर्षयक मतािें िात्यप्रक्षक देण्यासाठी पटवधगनानंी 
प्रफट्सजे्जरल्डने ‘Rubaiyat of Omar Khayyam’ या नावाने उमरखय्यामच्या रुबायािें िे रूपातंर िप्रसद्ध 
केले त्यािें द्राक्षकन्या (१९३१) या नावाने भार्षातंर केले. प ढे मध लहरी (१९४०) या नावाने प्रफट्सजे्जरल्डने 
संस्काप्ररत केलेल्या िौथ्या आवृत्तीिे त्यानंी भार्षातंर केले. 
 

माधव िूप्रलयन याचं्या समग्र कप्रवतािें संकलन व संपादन िा. रा. श्री. िोर्, डॉ. द. न. र्ोखले 
आप्रि डॉ. स . रा. ि नेकर यानंी ‘समग्र माधव िूप्रलयन’ या नावाने केले आहे (१९७७). 
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काव्यप्रनर्ममतीबरोबरि माधवराव पटवधगनानंी काव्यप्रविारही केला आहे. काव्यरवहार (१९४७) व 
काव्यरचरकत्मसा (१९६४) या दोन संग्रहातं त्यािें साप्रहत्यसमीक्षिात्मक आप्रि साप्रहत्य प्रवमर्षात्मक काही 
लेख संकप्रलत केले आहेत. त्यािें टीकालेखन म ख्यतः आध प्रनक कवी आप्रि कप्रवता याचं्या संबधंात आहे. 
 

्ंदोरचना (१९३७) हा त्यािंा मौप्रलक व पापं्रडत्यपूिग असा संशोधनात्मक गं्रथ. एक हिार वृते्त, 
दोनशसेाठ िाती व ते्रपन्न छंद एवया ा पद्यरिनाप्रवर्षयक तंत्रािी या गं्रथात माडंिी करण्यात आली आहे. या 
गं्रथाच्या मौप्रलकतेम ळे म ंबई प्रवद्यापीठाने पटवधगनानंा तत्पूवी मराठीत कोिालाही न प्रमळालेली डी. प्रलट. 
ही पदवी देऊन त्यािंा र्ौरव केला. १९३३ च्या नाप्रशक येथील कप्रवसंमेलनािे ते अध्यक्ष होते. १९३४ मध्ये 
बडोदे येथे भरलेल्या साप्रहत्यसंमेलनातंर्गत कप्रवशाखेिे ते अध्यक्ष होते. प ढे दोन वर्षांनी (१९३६) ते 
िळर्ाव येथे भरलेल्या साप्रहत्यसंमेलनािे अध्यक्ष होते. 
 

फासी-मराठी-कोर् (१९२५) हे त्यािें आिखी एक महत्त्वािे कायग. ऐप्रतहाप्रसक साप्रहत्य व 
कार्दपते्र वािावयाला ित्यक्षपिे उपयोर्ी ठरावा म्हिनू त्यानंी हा कोश तयार केला. अशा िकारिा 
मराठीतील हा पप्रहलाि कोश होय. िन्मभर फासीिे अध्ययन करूनही त्यानंी भार्षाश द्धीच्या िळवळीला 
सप्रिय पानठबा प्रदला. भाषार् द्धीरववके (१९३८) या भार्षाश द्धीवरील त्यािें लेख व भार्षिे यािंा संग्रह. 
प्रलप्रपस धारिाप्रवर्षयीिे त्यािें लेखन १९२१ पासूनि िालू होते. 
 

माधवरावानंी केलेले आिखी महत्त्वािे कायग म्हििे त्यानंी केलेले भा. रा. ताबंे याचं्या कप्रवतािें 
संकलन-संपादन. उत्कृष्ट सपंादनािा हा एक नम ना मानला िातो. त्यानंी इगं्रिीतूनही काही लेखन केले 
आहे. 
 
संदभव : (१) शकंर केशव कानेटकर, ‘स्वप्नभमूी’, व्हीनस िका., प िे, १९६५. (२) र्ं. दे. खानोलकर, 

‘माधव िूप्रलयन’, ‘डॉ. माधव नत्र. पटवधगन’, स्वत्स्तक पत्ब्लनशर् हाऊस, म ंबई, १९५१. (३) डॉ. 
द. न. र्ोखले, ‘डॉ. पटवधगन ऊफग  माधव िूप्रलयन’, मौि, म ंबई, १९७८. (४) डॉ. स . रा. ि नेकर, 
‘माधवराव पटवधगन’, ‘वाङ्मयदशगन’, मौि, म ंबई, १९७३. (५) लीलाबाई पटवधगन, ‘आमिी 
अकरा वर्षदेव’, य. र्ो. िोशी िकाशन, प िे, १९४५. 

 
स . रा. ि नेकर, म. ना. लोही, र्ो. म. क लकिी 

 
पटवधवन, रामचंद्र णवनायक ऊर्व  बाबासाहेब : (ि. १८७४ – मृ. ४ फेब्र वारी, १९४९). वदेान्तािे अभ्यासक, 
वदेािें भार्षातंरकार व ज्योप्रतर्ष प्रवर्षयािे लेखक. ब्रह्मर्षी प्रवनायक रामिंद्र पटवधगनािें प्रिरंिीव. बी. ए., 
एलए्ल्. बी. वकील. 
 

यानंी श्र रतबोध (१९०८-०९) माप्रसक काही काळ िालप्रवले, त्यातून ऋनवदेाच्या सात मंडलातंील 
काही सूक्तािें भार्षातंर िप्रसद्ध झाल्यावर माप्रसक बंद पडले (१९१५). प ढे संपूिग ऋनवदेािे भार्षातंर 
(श्र रतबोध खंड १, २, ३; मंडले १–१०) िप्रसद्ध केले (१९४२). त्यािें िप्रतपादन असे आहे की, ‘अनेकात 
एकत्व पाहिे व एकत्वात अनेकत्व पाहिे’ या भारतीय संस्कृतीच्या वैप्रशष्ट्ट्यािे उर्मस्थान, ऋनवदे हेि 
आहे. 
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ऐतरेय्उर्रनषद्:्मूळ्व्मराठी्भाषातंर (१९१३), मानवी्रू्वशज (१९१६), माधवोर्ाध्यायरवररचत्
आय वेद-प्रकार् (१९२५), आकार््ज्योरतष (१९२३), भारतीय्वधेर्द्धती्अथवा्सूयशरसद्धातं (१९३७) ही 
त्यािंी महत्त्वािी प स्तके. पटवधगन हे प्रटळक-पंिारं्ािे प रस्कतदेव होते. 
 

ि. नी. नवरे, म. ना. लोही 
 
पटवधवन, लीलाताई माधवराव : (ि. १५ ऑर्स्ट, १९०८ – मृ. ७ मे, १९४९). आठविी-लेप्रखका. 
लीलाताई या कतदेव स धारक बाबासाहेब र्रुड याचं्या कन्या आप्रि डॉ. माधवराव पटवधगन (माधव िूप्रलयन) 
याचं्या पत्नी. िी.ए. (मप्रहला प्रवद्यापीठ). 
 

आमची् अकरा् वष े (१९४५) या प स्तकात लीलाबाईनंी माधवरावाचं्या सहिीवनािा आलेख 
काढला आहे. माधवरावाचं्या अनेकपदरी व्यत्क्तमत्त्वािे पदर हलक्या हाताने उलर्डण्यािा ियत्न त्यात 
केला आहे. लीलाबाईंिा प्रववाह माधवरावाशंी १९२८ साली झाला. एकमेकािें स्वभाव, िीवनाकाकं्षा व 
आय ष्ट्यिमिाप्रवर्षयीिे प्रविार पप्ररपक्व झाल्यावर प्रववाह होऊनही आरंभी दोघातं संघर्षग प्रनमाि झाला. प ढे 
दोघानंीही एकमेकानंा सहान भपू्रतपूवगक समिून घेण्यािा ियत्न करीत अखेरच्या काळात सामिंस्यािे, 
स ख-समाधानािे वातावरि प्रनमाि केले. लीलाबाईनंी या साऱ्या िीवनपटािे दशगन घडप्रवताना 
माधवरावािें िे प्रित्र रेखाटले ते प्रिज्ञासूंना, अभ्यासकानंा उपय क्त आहे. िािंळ आत्मकथनाच्या दृष्टीने 
आमची्अकरा्वष ेहे एक मराठीतील महत्त्वािे प स्तक आहे. 
 

श भदा सबनीस, म. ना. लोही 
 
संदभव : डॉ. द. ना. र्ोखले – (१) ‘डॉ. पटवधगन ऊफग  माधव िूप्रलयन’. (२) ‘एका िप्ररत्रािे िप्ररत्र’. 
 
पटवधवन, वासुदेव बळवतं : ॰ वसतं : (ि. १५ मे, १८७०, सातारा – मृ. २६ ऑक्टोबर, १९२१). कवी व 
काव्यसमीक्षक. िाथप्रमक प्रशक्षि साताऱ्यास व माध्यप्रमक उच्च प्रशक्षि नार्पूर येथे. बी. ए. (कलकत्ता 
प्रवद्यापीठ, १८९३). प्रशकत असताना केशवस त आप्रि रेव्हरंड प्रटळक यािेंशी मतै्री व सहवास. ‘वसंत’ या 
टोपि नावाने कप्रवता-लेखन. पदवीधर होऊन प ण्यास िथम न्यू इंत्नलश स्कूलमध्ये प्रशक्षक व नंतर 
फनय गसन कॉलेिात इंग्रिीिे िाध्यापक. नव्या-ि न्या साप्रहत्यािे ममगज्ञ पंप्रडत. 
 

काव्य्आरण्काव्योदय (१९०९) हा यािंा िप्रसद्ध गं्रथ. या गं्रथात त्यानंी काव्याच्या संदभात काही 
िश्नािंी ििा केली आहे. मराठीतील आध प्रनक साप्रहत्य तत्त्वप्रवविेनाला खराख रा िारंभ िस्त त गं्रथाने 
झाला, असे म्हटले िाते. काव्योदय आप्रि भौप्रतक व मानवी पप्ररत्स्थती यातील परस्पर संबंध त्यानंी यातून 
स्पष्ट केला आहे. मराठीतील काव्यवाङ्मय िाम ख्याने प्रनवृप्रत्तपर बनण्याला महाराष्ट्रािी अत्स्थर रािकीय 
पप्ररत्स्थती कारिीभतू आहे असे त्यािें मत आहे. या गं्रथात त्यानंी केलेले िप्रतभेच्या लक्षिािें विगन अत्यतं 
मार्ममक व सूक्ष्म आहे. 
 

१९१७ साली म ंबई प्रवद्यापीठातफदेव  ‘महाराष्ट्रातील भत्क्तमार्ीय संत, त्यािें वाङ्मय व कायग’ या 
प्रवर्षयावर पटवधगनानंी इंग्रिीतून सात व्याख्याने ‘प्रवल्सन फायलॉलॉप्रिकल लेक्िसग’ या मालेतून प्रदली. 
त्यातंील सहा व्याख्यानािंा मराठी अन वाद ‘माप्रसक मनोरंिन’मध्ये िप्रसद्ध झाला. या व्याख्यानातूंन त्यानंी 
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काही नव े प्रविार माडंले आहेत. राजनीतीची् मलूतत्त्व े (१८९६) हा हेन्री प्रसिप्रवकच्या गं्रथािा अन वाद 
आप्रि रर्क्षण, रर्क्षक् व् हल्लीचा् अभ्यासक्रम (१९०६) हे स्वतंत्र प स्तक, ही त्यािंी अन्य गं्रथप्रनर्ममती. 
नाट्यछटाकार प्रदवाकरानंा ‘नाट्यछटा’ हा नवीन वाङ्मयिकार प्रलप्रहण्यािी िेरिा पटवधगनानंी प्रदली 
असून ‘नाट्यछटा’ हे नावही त्यानंीि स िप्रवले होते. 
 

श्री. श. पारसनीस, म. ना. लोही 
 
॰ पठे्ठ बापूराव : पहा कुलकिी, श्रीधर कृष्ट्ि 
 
पडवळ, तुकाराम तात्या : ॰ एक कहदू : (ि. १८३१, वडावरे, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ३ िून, १८९८). 
जारतभेदरववकेसार या िप्रसद्ध गं्रथािे कतदेव. सतंाचं्या अभरं् वाङ्मयािे संकलक व िकाशक. 
 

‘रॉबटग मनी शाळे’त इंग्रिीिे प्रशक्षि. पेढी स्थापून भार्ीदार घेऊन व्यापार कल्पकतेने करिारे 
पप्रहले नहदी व्यापारी. १८८० साली ते प्रथऑसॉप्रफकल सोसायटीिे सभासद झाले. प्रथऑसफीबरोबरि 
नहद धमगशास्त्रािाही त्यािंा सूक्ष्म अभ्यास होता. 
 

त्यानंी ‘तत्त्वप्रवविेक’ छापखाना स रू करून संस्कृत धमगगं्रथ, वारकरी संताचं्या अभरं्र्ाथा, काही 
इंग्रिी गं्रथ असे बरेि गं्रथ िप्रसद्ध केले. नहद धमाच्या नितनातूनि जारतभेदरववकेसार (१८६१) हा त्यािंा 
गं्रथ प्रसद्ध झाला. तो त्यानंी ‘एक नहदू’ हे टोपिनाव घेऊन प्रलप्रहला. या गं्रथाच्या १८८४ पयंत तीन आवृत्त्या 
(१८६१, १८६५, १८८४) प्रनघाल्या. वदेोत्तर काळात धमाप्रधकारी िे ब्राह्मि त्यानंी केवळ स्वाथाकडे लक्ष 
देऊन विावरून िाती करण्यािा ियत्न केला असावा, असे म्हिण्यास शास्त्रात आधार सापडतात; असा 
प्रनष्ट्कर्षग या गं्रथात काढण्यात आलेला आहे. त कारामबाबा्आरण्त्मयाचें्रर्ष्य्याचं्या्अभगंाची्गाथा, भार् १, 
भार् २ (१८८१) हे संकलन व श्रीएकनाथ् महाराजाचं्या् अभगंाची् गाथा (१९०३) हे संपादन ही त्यािंी 
आिखी दोन महत्त्वपूिग िकाशने. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
॰ पणततपावनदास : पहा देव, केशव नारायि 
 
॰ पद्मणवहारी : पहा जोशी, रघुनाथ गिेश 
 
पदमनजी, बाबा : ॰ मुळे, बा. व. : (ि. मे, १८३९, बेळर्ाव – मृ. २९ ऑर्स्ट, १९०६). पप्रहले मराठी 
कादंबरीकार, आत्मिप्ररत्रलेखक, कोशकार व संपादक. यािें प्रशक्षि प्रिस्ती शाळातूंन झाले. आरंभी 
प्रिस्ती प्रशक्षकानंी नहद धमावर केलेली टीका बाबानंा रुित नसे. पि नंतर (१८५४) त्यानंी प्रिस्ती धमािा 
स्वीकार केला. आय ष्ट्य प्रिस्ती धमगििाराथग विेले. 
 

यािंी यम नार्यशटण अथवा सहद स्थानातील् रवधवाचं्या् थ्स्थतीचे् रनरूर्ण (१८५७) ही कादंबरी 
प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहे. मराठीतील पप्रहली स्वतंत्र सामाप्रिक कादंबरी म्हिून प्रतला ऐप्रतहाप्रसक महत्त्व आहे. 
मात्र त्यािंी भपू्रमका कादंबरीकारािी नसून प्रिस्ती धमगििारकािी व समािस धारकािी होती. यम ना ही या 
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कादंबरीिी नाप्रयका. ती शवेटी प्रिस्ती होते व एका प्रिस्ती र्ृहस्थाशी प्रतिा प नर्मववाह होतो, असे या 
कादंबरीत दाखप्रवले आहे. मराठीतील ही पप्रहली वास्तववादी कादंबरी. अरुणोदय (१८८८) हे 
पदमनिींिे आत्मिप्ररत्र. आपल्या मनात घडून आलेल्या धार्ममक िातंीिी हकीकत त्यानंी येथे िािंळपिे 
सापं्रर्तली आहे. अन भव-सगं्रह्भाग् १ (१८९४) व भाग्२ (१९०४) यातूंनही त्यानंी आपली िीवनकथा 
िर्ट केली आहे. त्यािें आत्मिप्ररत्र म्हििे तत्कालीन पन्नास वर्षांच्या सामाप्रिक इप्रतहासािे प्रित्रि होय. 
वरील प स्तकाखेंरीि त्यािंी प्रवप्रवध िकारिी स मारे शभंराच्यावर प स्तके िप्रसद्ध झाली आहेत. 
नेर्ोरलयनची् र्क नवतंी हे त्यािें प स्तक एका इंग्रिी प स्तकािे भार्षातंर असून ते बाबा पदमनिींच्या 
वयाच्या सतराव्या वर्षी (१८५६) िप्रसद्ध झाले. र्धद-रत्मनावली (१८६०), मराठी-इगं्रजी्कोर् (१८६३), 
इंग्रजी-मराठी्कोर् (१८६३), संस्कृत-मराठी्कोर् (१८९१) हे त्यािें िार कोशगं्रथ. र्धद-रत्मनावलीत 
एकेका शब्दािे अनेक पयायी समानाथगक शब्द आढळतात. 
 

सहद धमाचे्स्वरूर् (भार् १ – १८६३ व भार् २ – १८८४) हा ८३६ पृष्ठािंा त्यािंा गं्रथ. वदे, दशगने, 
धमगशासे्त्र, प रािे, िातकमग, संस्कार, आश्रम, प्रनत्यनैप्रमत्त्यक कमदेव, देव-दैवते, तीथदेव, यात्रा, भतूप्रपशाच्च, 
देवऋर्षी, शक न, म हूतग इत्यादी प्रवर्षयीिी बह प्रवध माप्रहती या गं्रथात प्रदलेली आहे. सहद लोकाचं्या्
सणारंवषयी् रनबधं (१८५३), व्यरभचार-रनषेधक् बोध (१८५४), क ट ंबस धारणा (१८५५), रनबधंमाला 
(१८६०), र्ाळाकंररता्महाराष्र्देर्ाचा्संरक्षप्त्इरतहास (१८६६) ही त्यािंी काही अन्य प स्तके. प्रिस्ती 
धमगििारासाठीही त्यानंी लेखन केले आहे. रिस्ती्लोकाचें्कतशव्यसार (१८५६), नव्या्करारातील्टीका, 
भाग–१्(१८७४) व भाग–२ (१८७७) इत्यादी प स्तके या संदभात उल्लखेनीय. नव्या्करारावरील त्यािंा 
गं्रथ स मारे १,४०० पृष्ठािंा असून त्यात नवा्करार व त्यावरील स्पष्टीकरिात्मक व प्रववरिात्मक टीपा 
आहेत. प्रकत्येक प्रठकािी वदे, उपप्रनर्षदे, र्ीता, प रािे, ज्ञानेर्श्री, त कारामर्ाथा, दासबोध इत्यादी 
गं्रथातंील उतारे समथगनाथग व प्रवरोधाथग प्रदलेले आहेत. प्रिस्ती धमगििारासाठी प्रनघालेल्या ‘उर्षःिभा’, 
‘सत्त्वदीप्रपका’, ‘सत्यवादी’, ‘ऐक्यदशगक पप्रत्रका’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकािें संपादन व ‘ज्ञानोदय’ मधून 
सतत पन्नास वर्षदेव प्रिस्तीधमग ििारकािे कायग यानंी केले. 
 

म. वा. धोंड, म. ना. लोही 
 
पदे, शंकर दाजीशास्त्री : ॰ णपनाणक ॰ भ्रमर ॰ शंकर : (ि. १८६७ – मृ. ३० मािग, १९०९, ियार्). 
आय वदेवदावरील गं्रथािें सगं्राहक व िकाशक, लेखक व कादंबरीकार. 
 

यानंी राजवैद्य (१८८३) व आयशरभषक् (१८८८) ही दोन वैद्यक प्रवर्षयािंी व भारतधमश्अशी तीन 
माप्रसके काढली. वैद्यक शास्त्रावरील त्यानंी िकाप्रशत केलेल्या अनेक गं्रथापंकैी आयारभषक््भाग्१् ते्८ 
(१८९१ ते १९००), वनौषरध् ग णादर्श् भाग् १् ते् ७ (१८९३), चरक् सरंहता् भाग् १् ते् १४, बालरोग्
रचरकत्मसासार, वाग्भट्भाग्१-२ इत्यादी गं्रथ महत्त्वािे आहेत. ‘सद्र् ि आप्रि आदशग प्रविारािें प्रदनदशगन’ 
करण्याच्या हेतूने त्यानंी स ंदराबाई्अथवा्साध्वी्स्त्री्चररत्र आप्रि ऐदं्रजारलक्कंकण्अथवा्मदनचंरद्रका्
आरण्रत्मनकातं्(१८८८) या दोन कादंबऱ्याही प्रलप्रहल्या आहेत. ‘प्रपनाकी’, ‘भ्रमर’, ‘शकंर’ या नावानंीही 
त्यानंी प्रवप्रवध िकारिे लेखन केले आहे. वैद्यकके्षत्रातील त्यांच्या मौप्रलक कामप्रर्रीबद्दल शारदापीठाच्या 
शकंरािायांनी ‘आय वदेवदमहोपाध्याय’ या पदवीने त्यािंा र्ौरव केला होता. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, म. ना. लोही 
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परळकर, लक्ष्मि णवनायक : (ि. २२ नोव्हेंबर, १८७१, म ंबई – मृ. ७ मे, १९५१). संतवाङ्मयािे 
अभ्यासक, अन वादक आप्रि िप्ररत्रकार. प्रशक्षि बी. ए., एलए्ल्. बी. व्यवसाय सॉप्रलप्रसटरिा. दोन वर्षदेव 
बंर्ालमध्ये वास्तव्य. 
 

बंर्ालातील वास्तव्यात तरुि परळकरावंर ब्राह्मोसमािाच्या प्रविारािंा िभाव पडला. त्यानंी 
देवेंद्रनाथाचं्या ब्रा्हधमश या बंर्ाली गं्रथािा मराठी अन वाद केला (१९५०). बंर्ाली कवी नवीनिंद्र सेन 
याचं्या ईर्श्र र् िविगनात्मक िार कप्रवतािें र्द्य अन वादही केले. यामार्ील त्यािंी भपू्रमका वािकािंी मने 
उदार व्हावी, त्याचं्या धार्ममक वृत्तीला योनय वळि लार्ावे, ही होती. फटकळपिे, पाखंडमतािे खंडन 
करून देिारा त काराम त्यानंा िवळिा वाटल्याने त्यानंी त कारामचररत्र (१९४६) प्रलप्रहले. मराठी् संत्
आरण्मराठी्राज्याची्स्थार्ना (१९३१) या गं्रथात त्यानंी रामदासािें प्रविारप्रवर्श् त कारामापेंक्षा िप्रतर्ामी 
होते, असे िप्रतपादन केले. बाबू नवीनिंद्र सेन याचं्या बरं्ाली कृतीवरून रिलेली श्रीकृष्णनामामृत्अथवा्
आयश् अनायांचे् एकीकरण (१९२६) ही कादंबरी, लहान् गोदू (१९२७) हे िालगस् प्रडकन्सच्या ‘ओल्ड 
क्य प्ररऑप्रसटी शॉप’िे भार्षातंर. प्राथशनासमाजाचा्र्ररचय (१९३०) हा इप्रतहास, संर्यरनरसन (१९१२) व 
संत्त लसीदास्गोस्वामी (१९५०) ही नाटके, अमृतधारा (१९४३), सहद धमशप्रदीर् (१९४४) ही त्यािंी इतर 
प स्तके. याप्रशवाय ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘नवय र्’, ‘प्रकलोस्कर’, ‘स बोधपप्रत्रका’ आदी प्रनयतकाप्रलकातूंन 
त्यािें धमगप्रवर्षयक, ब प्रद्धप्रनष्ठ व प रोर्ामी प्रविार माडंिारे लेख िप्रसद्ध झाले आहेत. त्यािें अन्य गं्रथलेखन : 
महात्ममा्गाधंींची्रर्कवण (१९३१), र्ावशतीगीता (१९४८), र्रळकरकृत्संसारधमश (१९४८), र्रळकर्ल.्
रव.– कथाग च्् (१९२६), सती्सारवत्री (१९५०). 
 

हप्ररिदं्र थोरात, म. ना. लोही 
 
पराजंपे, गंगाधर बाळकृष्ट्ि : (ि. १८६८ – मृ. १४ सप्टेंबर, १९३०). वैद्यकातील आहार आप्रि 
आरोनयशास्त्रप्रवर्षयक गं्रथािें कतदेव. िाथप्रमक प्रशक्षि म ंबईस व इंग्रिी प्रशक्षि प िे येथे. ते बडोद्यािे एल्. एम्. 
अँड एस. होते. ते नेरटव्ह्ओरर्रनयन पत्रािे िालक होते. त्यानंी र्ायकवाड सरकारच्या गं्रथमालेसाठी 
आहार-मीमासंा (१८९८), व रोगाची्र् श्रूषा्आरण्आरोग्यर्ास्त्र (१९०१) हे दोन गं्रथ तयार केले. आहार-
मीमासंा हा आहारशास्त्रािे प्रवस्ताराने प्रवविेन करिारा मराठीतला पप्रहलाि गं्रथ म्हिून प्रवशरे्ष महत्त्वािा 
आहे. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, के. ए. पोतदार 
 
पराजंपे, नरहर रामचंद्र : (ि. १८९२ – मृ. १९३४). िप्ररत्रलेखक. मध्यिातं शाळाखात्यात नोकरी. 
वास्तव्य अमरावती येथे. बंर्ाली भारे्षिे िािकार. 
 

यािंा श्रीभगवान्रामकृष्ण्र्रमहंसदेव्याचें्चररत्र हा प्रवस्तृत िप्ररत्रगं्रथ (पप्रहला भार्, १९२३ व 
द सरा भार्, १९२५) िप्रसद्ध आहे. श्रद्धा आप्रि प्रवविेकता या दोन्ही दृष्टींनी हा िप्ररत्रगं्रथ िारं्ला झाला 
आहे. 
 

र्. प्रव. कप्रवटकर, मीनल प्रनसळ 
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पराजंपे, यशवंत णवठ्ठल : (ि. ११ सप्टेंबर, १८९२, प िे – मृ. १७ ि लै, १९५४, प िे). संतसाप्रहत्यािे एक 
अभ्यासक. १९३० साली बी. ए. झाल्यावर प्रमप्रलटरी अकाऊंट खात्यात नोकरी. वयाच्या ५७ व्या वर्षी 
सेवाप्रनवृत्त झाल्यावर एम्. ए.िी मराठी व संस्कृत प्रवर्षय घेऊन परीक्षा उत्तीिग. ‘योर्वाप्रसष्ठािे मराठी 
संतकवींवर झालेले पप्ररिाम’ हा यािंा डॉक्टरेटसाठी प्रलप्रहलेला िबधं. परंत  डॉक्टरेट प्रमळाल्यािे िाहीर 
होण्यापूवीि त्यािें देहावसान झाले. हाि िबधं योगवारसष्ठ्आरण् संतवाङ्मय (१९५५) या नावाने प ढे 
िप्रसद्ध झाला. ‘योर्वाप्रसष्ठा’न्तर्गत तत्त्वज्ञानाशी संबप्रधत अशा िािीन संतकप्रवतेिा सप्रवस्तर पप्ररिय करून 
देिारा मराठीतला हा पप्रहलाि गं्रथ असल्याने या गं्रथािे प्रवशरे्ष महत्त्व आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
 
पराजंपे, णशवराम महादेव : (ि. १७ िून, १८६४, महाड – मृ. २० सप्टेंबर, १९२९, प िे). नामापं्रकत वक्ता, 
फडा पत्रकार, विोत्क्तक शल नाटककार आप्रि काळ पत्रािे संपादक, काळकतदेव इत्यादी नात्यानंी ते 
िप्रसद्ध आहेत. प्रशक्षि महाड, रत्नाप्रर्री आप्रि प िे येथे. प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकर, आर्रकर, लो. प्रटळक 
यासंारखी मंडळी त्यानंा प्रशक्षक म्हिून लाभली. एम्. ए. (१८९५)–संस्कृत, ‘झाला वदेान्त’ प्रविेते. डेक्कन 
कॉलेिमधून एम्. ए. झाले. प ढे काही काळ ते प ण्याच्या भाव ेहायस्कूलच्या महाराष्ट्र कॉलेिमध्ये ससं्कृतिे 
िाध्यापक होते. पि लवकरि कॉलेििा रािीनामा देऊन िक्षोभक रािकीय अंर्ाने प राि सारं्ण्यािा 
नवाउपिम त्यानंी स रू केला. १८९८ साली, २५ मािग रोिी र् ढीपाडव्याच्या स म ह तावर त्यांनी काळ पत्र 
स रू केले. प्रब्रप्रटश सरकारप्रवरोधी िहाल धोरि सहन न झाल्याम ळे म ंबई सरकारने १९०८ साली काळवर 
खटला भरला व प्रशवरामपतंानंा एकोिीस मप्रहन्यािंी प्रशक्षा ठोठावली. ते स टून आल्यावर १९१० साली 
काळकडून दहा हिार रुपयािंा िामीन मार्ण्यात आला. या आपत्तीम ळे हे पत्र त्यांना बंद कराव ेलार्ले. 
१९१० ते १९२० या काळात त्यानंी बरेि गं्रथलेखन केले. लो. प्रटळकाचं्या प्रनधनानंतर त्यानंी म. र्ाधंींिे 
अन याप्रयत्व पत्करले. १९२० नंतर त्यानंी र्ाधंीवादािा व खादीिा स्वीकार केला. १९२० मध्ये त्यानंी 
स्वराज्य साप्ताप्रहक स रू केले व त्यात र्ाधंींच्या िळवळीिा प रस्कार केला. १९२२ मध्ये त्याचं्या ५८ व्या 
वर्षी त्यानंा म ळशी िकरिी सहा मप्रहन्यािंा त रंुर्वास पत्करावा लार्ला. वृद्धापकाळाम ळे त्यानंी स्वराज्य हे 
साप्ताप्रहक व छापखाना शकंरराव देव याचं्या स्वाधीन केला व रािकारिातून आपले अंर् काढून घेतले. 
१९२९ साली बेळर्ाव येथे भरलेल्या मराठी साप्रहत्य संमेलनािे ते अध्यक्ष होते. त्यात त्यानंी मराठीिा 
िोरदार प रस्कार केला. 
 

प्रशवरामपंताचं्या साप्रहत्यात प्रनबधं, नाटके, कथाकादंबरी, तकग संग्रह, अथगसंग्रह यासारखे गं्रथ, 
मराठ्याचं्या लढायािंा इप्रतहास यािंा समावशे होतो. यापंकैी काळातील् रनवडक् रनबधं् :्भाग् १् ते् १० 
(१९००–०८) व सारहत्मयसगं्रह् :् भाग् १–२् (१९२२, १९२५) हे गं्रथ प्रवशरे्ष महत्त्वािे आहेत. त्यानंी 
बािभट्टाच्या ‘कादंबरी’ वरून संगीत् कादंबरी (१८९७) हे नाटक, मानाजीराव (१८९८, मकॅ् बेथच्या 
आधारे), रामदेवराव (१९०६), भीमराव (१९०७-०८) अशी भार्षातंप्ररत नाटके व र्रहला् र्ाडंव् अथवा 
महारथी्कणश (१९३१), मीराबाई (अपूिग) ही पौराप्रिक नाटके प्रलप्रहली. त्यािंी भार्षातंप्ररत नाटके शब्दशः 
भार्षातंप्ररत नसून स्वदेशी पेहराव िढप्रवलेली रूपातंरे आहेत. तकश संग्रह्व्तकश दीरर्का (१८९९, १९१०) व 
तकश भाषा (१९०४) ही प स्तके संस्कृतवरून भार्षातंप्ररत केली आहेत. अथशसंग्रह (१९२०) हा गं्रथ अनेक 
मीमासंा गं्रथातंील न्याय, अप्रधकरिे, पूवगपक्ष, उत्तरपक्ष आदींिे सोपे व सप्रवस्तर प्रवविेन करून प्रसद्ध 
केलेला आहे. गोसवदाची्गोष्ट (१९१८) आप्रि सवध्याचल (१९२४) या कादंबऱ्याही उल्लेखनीय असून यातील 
कथा अदभ तरम्य, काव्यमय व िटकदार आहेत. फ्रें ि राज्यिातंीिी वैिाप्ररक पार्श्गभमूी तयार केलेल्या 
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रूसो या तत्त्वज्ञाच्या ‘सोशल कॉन्रॅक्ट’ या गं्रथािे त्यानंी भार्षातंर केले आहे. काळ पत्र स रू केल्यापासून 
त्यानंी दहा वर्षांच्या काळात स मारे हिार लेख प्रलप्रहले. प ढे त्यातील २००–२२५ लेखािंी प्रनवड करून 
काळातील्रनवडक्रनबधंािें दहा भार् िप्रसद्ध झाले. काळ पत्राच्या िहालपिाम ळे त्यानंा सरकारने प्रशक्षा 
ठोठावली व त्यािवळेी प्रनबधंािें हे १० खंड िप्त करून टाकले. वािकाचं्या भावनानंा आवाहन करण्यािी 
मोठी शक्ती या प्रनबधंातं होती. स्वातंत्र्यलया ाला ज्याचं्याम ळे अपाय होईल ते सवगि त्याचं्या उपहासािे 
प्रवर्षय झाले. आपले प्रविार पप्ररिामकारकपिे ठसप्रवण्यासाठी प्रवनोद, व्यािोक्ती, विोक्ती, व्यंिना व 
उपहास यािंा त्यानंी प रेपूर उपयोर् करून घेतला आहे. त्यािंी प्रवद्वत्ता, बह श्र तता, व्यासंर्, ज्वलंत 
देशाप्रभमान आप्रि िभावी व कल्पनारम्य, काव्यमय शलैी यािंा पानोपानी ित्यय येतो. महाराष्ट्राच्या 
रािकीय िार्तृीच्या आप्रि मराठी वृत्तपत्राचं्या इप्रतहासात त्यािें स्थान स्वतंत्र आप्रि अप्रद्वतीय आहे. 
 

उत्कट देशाप्रभमान, ज्वलंत स्वातंत्र्याकाकं्षा, भव्य व उत्त ंर् कल्पनाशक्ती आप्रि वािकाचं्या 
हृदयाला वधे लाविारी काव्यमयता या र् िामं ळे प्रशवरामपंतािें प्रनबधं मनािी पकड घेतल्यावािनू राहत 
नाहीत. भावोत्कट आप्रि विोत्क्तक शल र्द्य लेखनािे एक नविे पवग त्यानंी मराठी साप्रहत्यात प्रनमाि 
केले. 
 

प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकराचं्या प्रनधनाम ळे झालेले द ःख विगन करण्यासाठी त्यानंी रिलेली कप्रवता 
आप्रि डेक्कन कॉलेिात असताना त्या कॉलेिच्या तै्रमाप्रसकात िप्रसद्ध झालेले अहल्याजार हे खंडकाव्य 
(१९२४) ही त्यािंी अन्य साप्रहत्यप्रनर्ममती. 
 

प्रव. ह. क ळकिी, के. ए. पोतदार, स धाकर भोसले 
 
पराजंपे, सदाणशव वासुदेव : (ि. १८७८ – मृ. २६ ऑक्टोबर, १९३९). धंदेप्रशक्षिप्रवर्षयक प स्तकािें 
लेखक व रसायनतज्ञ. टोप्रकयो (िपान) येथे औद्योप्रर्क रसायनशास्त्रािे प्रशक्षि. साबिउत्पादन, 
रसायनशास्त्र, प्रित्रकला इत्यादी के्षत्रातं यानंी कामे केली. 
 

रवरवध्कलार्तक (१९०१), अत्तरे (१९०८), कात (१९१०), रस्त्रयासंाठी्घरग ती्धंदे (१९२५ –
द . आ.), बाबंचेू्फर्षनचर (१९२७), तंबाखूचे् धंदे (१९३०), रमठाईचा् धंदा (१९३०) ही यानंी प्रलप्रहलेली 
काही प स्तके. औद्योप्रर्क के्षत्रात मराठी तरुिानंी पदापगि करावे, उद्योर्-व्यापार करण्यास िवृत्त व्हाव,े या 
इच्छेने अल्प भाडंवलावर करता येण्यािोनया व्यवसायािंी शास्त्रीय माप्रहती देिारी ही प स्तके आहेत. 
िपानी बोली व प्रलपी यािंी ओळख करून देिारे जर्ानी् भाषा (१९०६) तसेि सहद स्थानी् भाषारर्क्षक 
(१९१८) हे नहदीिा पप्ररिय करून देिारे प स्तकही त्यानंी प्रलप्रहले आहे. ज्ञानाच्या द लग प्रक्षत के्षत्राकंडे लक्ष 
वधेण्याच्या संदभात या प स्तकािें महत्त्व आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
 
पराजंपे, श्रीधर णवष्ट्िु : (ि. २८ ऑर्स्ट, १८७१, उमरेड, नार्पूर – मृ. १८ नोव्हेंबर, १९५४). मोरोपंतकृत 
‘केकावप्रल’िे टीकाकार व मोरोपतंािें िप्ररत्रकार. समीक्षक भा. श्री. परािंपे यािें वडील. माध्यप्रमक व उच्च 
प्रशक्षि नार्पूर येथील नीलप्रसटी हायस्कूल आप्रि मॉप्ररस व प्रहस्लॉप कॉलेि येथे. काही काळ त्याि 
कॉलेिात अध्यापन. 



 अनुक्रमणिका 

नार्प रातील स धारिावादी रा. ब. कोल्हटकर, हप्रर महादेव पंप्रडत, वा. दा. ओक याचं्या 
सहवासात आल्यानंतर पंप्रडत व ओक याचं्याशी दृढ स्नेहसंबधं ि ळून परािंपे हप्रर महादेव पंप्रडताचं्या 
‘देशसेवका’त लेख प्रलहून लार्ले. तसेि वा. दा. ओक याचं्या ‘काव्यसंग्रहा’कप्ररता िािीन काव्यावर टीपा 
प्रलहून देण्यािे काम त्यानंी स्वीकारले. ‘केकावप्रल’ वरील टीकेिे काम अभ्यासपूिग व्हावे, या उदे्दशाने ि न्या 
धमगगं्रथािंा त्यानंी अभ्यास केला. संत रामदास हे त्यािें परमाथातले िेरक र् रू. १९०२ साली 
‘श्रीरामदासान दास’ हे नाव धारि करून त्यानंी वधा हे आपले कायगके्षत्र ठरप्रवले व ‘हन मानर्ड संस्थे’िा 
पाया घातला. त्यािें महत्त्वािे गं्रथलेखन म्हििे महाराष्र्करववयश् मोरोर्तंकृत् केकावरल (१८९७) हा 
प्रवस्तृत, समावशेक टीका गं्रथ व महाराष्र्करववयश् मोरोर्ंताचें्चररत्र्व्काव्यरववचेन (१९२५) हे होय. 
‘केकावप्रल’ वरील टीका िथम ‘काव्यसंग्रहा’च्या १८९६ च्या अंकातून (मे ते प्रडसेंबर) िप्रसद्ध झाली. 
अधगप्रनिगय, काव्यर् ि, व्य त्पत्ती, व्याकरि, छंदशास्त्र, अलंकार, अथगसादृश्यािे उतारे, पौराप्रिक उतारे या 
अनेक र्ोष्टींिे प्रवस्ताराने स्पष्टीकरि देऊन ही टीका प्रलप्रहल्याम ळे ती महत्त्वािी ठरली व प्रवद्वज्जनमान्यही 
झाली. ते दप्रलतातं धमगिार्तृी करिारे व त्याचं्या उद्धाराखातर झटिारे प्रियाशील स धारकही होते. १८९५ 
साली प िे येथे भरलेल्या सामाप्रिक पप्ररर्षदेच्या व्यासपीठावरून अज्ञानाम ळे धमांतप्ररत झालेल्यानंा प न्हा 
श द्ध करून नहद धमात घेण्याप्रवर्षयीच्या िश्नाला त्यानंी वािा फोडली होती. या कायाशी िामाप्रिक राहता 
याव ेम्हिून प्रिस्ती कॉलेिातल्या नोकरीिा त्यानंी रािीनामा प्रदला. या कायासाठी त्यांनी कीतशनस धाधारा 
भार् १, २ (१९३७, १९३८) हे गं्रथ िप्रसद्ध केले. त्यात प्रवप ल आख्याने व कीतगन पद्धतीबद्दलिे प्रवस्तृत व 
अद्ययावत प्रववरिही आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
पवार, णशवराम गिपतराव : (ि. २५ मे, १८६७ – मृ. १७ सप्टेंबर, १९३९). ज्योप्रतर्गप्रित संबपं्रधत प्रवर्षयािें 
गं्रथकार. खडदेव (ता. राह री, प्रि. अहमदनर्र) येथील रप्रहवासी. प्रशक्षिखात्यात नोकरी. 
 

यािें ज्योप्रतर्गप्रितप्रवर्षयक करणकौम दी (पंिारं्कत्यांसाठी, १९०७), सूयेन्द ् स्थानमानरीरत 
(१९३७) इत्यादी तीन-िार प स्तके व भरूमतीची्मलूतत्त्व े(१९२४) हे गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. ग्रहगरतरसद्धान्त, 
ग्रहस्थरवज्ञानर्चंागं् कल्र्तरू, उर्रागरवज्ञान इत्यादी गं्रथही यानंी प्रलप्रहले, पि ते अद्याप्रप अिकाप्रशत 
आहेत. 
 

मीनल प्रनसळ, उर्षा टाकळकर 
 
पळसुले, गोपाळ सदाणशव : (ि. ११ फेब्र वारी, १८८१, कोल्हापूर – मृ. ३० नोव्हेंबर, १९४६). 
होप्रमओपॅथीवरील प स्तकािें लेखक. या के्षत्रातील एक थोर िािकार. परदेशातून होप्रमओपॅथीिी और्षधे न 
मार्वता येथेि तयार करावीत म्हिनू त्यानंी प ण्यास या और्षधािंा कारखाना व दवाखानाही काढला. 
आपल्या प्रविारानंा कृतीिी िोड प्रदली. 
 

यानंी इन्फ्ल्यएून्झा् अथवा् र्तै्मयज्वर (होप्रमओ व िीवन रसायन प्रिप्रकत्सा, १९१८, १९३५), 
जीवन-रसायन्रचरकत्मसा-र्ास्त्र्अथात्बारा्क्षार्रचरकत्मसा्र्द्धती (१९२७), महामारी्अथवा्कॉलरा्आरण्
होरमओर्ॅथी् रचरकत्मसा्(१९३५), बालरोग्व् त्मयाचंी्होरमओर्ॅथी् रचरकत्मसा (१९३६) आप्रि होरमओर्ॅथीचा्
्ोटा्रनघंट ््हणजेच्होरमओर्ॅथी्औषधाचें्ग णधमश (१९३७) ही प स्तके प्रलप्रहली. यातंील जीवन-रसायन-
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र्ास्त्र हे प स्तक पािात्त्य गं्रथाधारे परंत  स्वतंत्र पद्धतीने स लभ शास्त्रीय भारे्षत प्रलप्रहले आहे. यात इतर 
प्रिप्रकत्साशास्त्राशंी या पॅथीिी थोडीफार त लना केलेली असून बारा क्षारािें र् िधमग सापं्रर्तले आहेत. नहदी व 
कानडीत यािे भार्षातंर झाले आहे. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, आरती क सरे 
 
पागंळ, तात्या नेणमनाथ : (ि. १८८५ – मृ. १७ एप्रिल, १९४७). कादंबरीकार ‘वदें प्रिनवरम्’ या 
माप्रसकािे सपंादक. तीथंकर् चररते्र (१९०९), जैनधमश (१९२१) यासंारख्या प स्तकामंधून त्यानंी 
धमगप्रवर्षयक लेखन केले. म ंबईहून आप्रि म ंबई व प िे येथून सरस वाङ्मय िसारक मंडळीच्या वतीने 
प्रनघिाऱ्या सरस वाङ्मयमालेमधून त्यानंी प्रवप ल कादंबरीलेखन केले. मराठी वािकाला कादंबरीवािनािी 
र्ोडी लावण्यात पारं्ळ याचं्या कादंबरीलेखनािा महत्त्वािा वाटा आहे. नहदी व इंग्रिी कादंबऱ्यािंी 
रूपातंरेही त्यानंी केली. कट््टा् राजरनष्ठ् देर्भतत् राठोडवीर् द गादास (१९१६), साठ् वषांरू्वी् अथात््
१८५७् चे् कानरू्र् येथील् बडं् (१९१७), लाल् ग लाल (१९२२), स लताना् ररझया (१९२३), ब्रह्महत्मया 
(१९२४), र्रकायाप्रवरे् (१९३०) या त्याचं्या काही उल्लेखनीय कादंबऱ्या. र् ंतार् तंीिे रहस्यमय िसंर्, 
र् प्तहेरािें िात यग, वीररसय क्त िसंर् याम ळे त्याचं्या कादंबऱ्या तत्कालीन अप्रभरुिीस अन कूल ठरल्या. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
 
पागंारकर, लक्ष्मि रामचंद्र : (ि. ३१ ि लै, १८७२, प्रिपळूि – मृ. १० नोव्हेंबर, १९४१, वधा). िािीन 
मराठी वाङ्मयािे इप्रतहासकार, संतिप्ररत्रलेखक व म म क्षू या संतसाप्रहत्य प्रविाराला वाप्रहलेल्या 
प्रनयतकाप्रलकािे ससं्थापक-संपादक. संतसाप्रहत्यािे एक अग्रर्ण्य भाष्ट्यकार. खंदे लेखक. रसाळ वक्ते. 
 

मूळिे बाशी ताल क्यातील पारं्रीिे. प्रशक्षि पौड, पंढरपूर व प िे येथे. बी. ए. (१८९८). न्यू इतं्नलश 
स्कूलमध्ये असताना, त्यानंा लो. प्रटळक आप्रि आर्रकर प्रशक्षक म्हिून लाभले होते. 
 

त्यािंा पप्रहला लेख मूर्षतरू्जा प ण्याच्या ‘िर्प्रद्धतेच्छू’त (१८९५) िप्रसद्ध झाला. ‘प्रनबधंमालेिे 
स्वरूप व कायदेव’ (१९०४) हा त्यािंा दीघग प्रनबधं िारं्लाि र्ािला. तत्पूवीि त्यािंा ‘मराठी भारे्षिे स्वरूप’ 
हा वाङ्मयेप्रतहासात्मक लेख ‘गं्रथमाला’ माप्रसकातून १८९८ मध्ये िप्रसद्ध झाला होता. १९०७ मध्ये त्यानंी 
म म क्षू हे प्रनयतकाप्रलक साप्ताप्रहक १३ वर्षदेव व प ढे माप्रसक म्हिून १२ वर्षदेव िालप्रवले. ते िथम ध ळ्याहून व 
नंतर प ण्याहून प्रनघत असे. 
 

मोरोर्ंत-चररत्र आरण्काव्यरववचेन (१९०८) या गं्रथाने त्यानंा प्रवशरे्ष िप्रसद्धी प्रमळाली. त्यानंी 
संपाप्रदलेले मोरोर्तंी् वचेे तत्पूवीि (१९०५) प्रनघाले होते. त काराम्चररत्र (१९१०) हा संशोधनपर गं्रथ 
त्यानंी प्रलप्रहला. म म क्षतूून त्यानंी र्ाररजातकाची्फ ले (१९१३), साथश्व्सटीर््नारदभथ्तत्सूते्र (१९१४), 
नवरवधा्भतती (१९१५), संतचररत्रमाला (१९२२), भथ्ततमरणमाला (१९२३), याप्रशवाय एकनाथ्चररत्र 
(१९१०), श्रीज्ञानेश्वरचररत्र्व्गं्रथरववचेन (१९१२), कप्रववयग म क्तेर्श्र (१९२१) असे लहानमोठे अनेक गं्रथ 
िप्रसद्ध केले. समथश्सजंीवनी (१९२४) हे त्यािें रामदासी वचे्यािें प स्तकही िप्रसद्ध आहे. प्रवशरे्षतः त्यािी 
िदीघग िस्तावना पारं्ारकराचं्या रामदासी वाङ्मयाच्या व्यासंर्ािी साक्ष देते. ते स्वतःिा उल्लखे ‘हप्ररभक्त 
परायि’ या प्रबरुदाने करीत. 
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त्यािें म म क्षू्इतके लोकप्रिय होते की पारं्ारकर म्हििे म म क्षू आप्रि म म क्षू म्हििे पारं्ारकर असे 
समीकरि झाले होते. भथ्ततमागशप्रदीर् (१९०४) हा त्यािंा भत्क्तपर वचे्यािंा संकलनात्मक गं्रथ अत्यंत 
लोकप्रिय ठरला. त्याचं्या हयातीति त्याच्या अनेक आवृत्त्या प्रनघनू दीड-दोन लाख िती खपल्या. 
आय ष्ट्याच्या अखेरीस त्यानंी मराठी्वाङ्मयेरतहास हा गं्रथ प्रलप्रहला. त्यािंी योिना पंिखंडात्मक होती; 
पि दोनि खंड प्रलहून झाले. खंड पप्रहला – १९३२; खंड द सरा – १९३५. तो इप्रतहास आरंभापासून 
रामदासापयंतच्या कालािा आहे. हे इप्रतहासलेखन त्यानंी उपासनाब द्धीने केले आहे. आनंदलहरी 
(१९२०) हा त्यािंा एक कप्रवतासंग्रहही िप्रसद्ध आहे. त्यातील बह तेक कप्रवता धमगपर आहेत. चररत्रचदं्र 
(१९३८) हे त्यािें आत्मिप्ररत्र. ते १९३७ साली प्रलप्रहले. वाङ्मयलेखनावर संसार िालप्रविारे त्या काळात 
तरी ते एकटेि प्रदसतात. लेखिीिमािे त्यानंी आपली वािीही कमावली होती. संतकाव्यािा व्यासंर् र्ाढा, 
पाठातंर दाडंरे्, वािी रसाळ, मन सदा संताचं्या भोवती. त्याम ळे त्यािंी व्याख्याने, िविने रंर्त. त्यानंी 
संतकाव्याच्या ििाराथग उभे आय ष्ट्य विेनू महाराष्ट्रीय समािात भक्तीिी र्ोडी प्रनमाि केली. 
 

श.ं र्ो. त ळप ळे, के. ए. पोतदार 
 
संदभव : (१) रा. कृ. िोशी, ‘भत्क्तमार्ािा भाष्ट्यकार’, ‘वसंत’ (प्रदवाळी) १९६४. (२) न. र. फाटक, ‘ल. 

रा. पारं्ारकर’, ‘महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्रत्रका’, एप्रिल-मे-िून १९७२ (३) स. र्ं. मालश,े 
‘संतिविनकार पारं्ारकर’, ‘लप्रलत’, िून १९७३. (४) र्. त्र्यं. माडखोलकर, ‘पारं्ारकरािंी 
वाङ्मयतपस्या व व्यत्क्तरेखा’. 

 
पाटिकर, परशुराम नारायि : ॰ चेतोहर : (ि. १८६०, िासकम्लि, प्रि. प िे – मृ. १९२९). संस्कृत 
पंप्रडत, प्रनबधंकार व कवी. १८८५ साली बी. ए., एम्. ए. (१८९८). काही काळ इदूंर आप्रि बनारस येथे 
संस्कृतिे अध्यापन. प ढे देवास रािेसाहेबािें खासर्ी प्रिटिीस व प्रवद्याप्रधकारी म्हिनू काम. १९१८ साली 
बनारसच्या नहदू प्रवर्श्प्रवद्यालयात ‘प्ररप्रलिन इन्स्रक्टर’ म्हिून नोकरी. 
 

त्यानंी धमशसंगती (१९२४) हे संस्कृत माप्रसक काशी येथून िालप्रवले. अप्रभमन्यू-वधापासून 
ियद्रथवधापयंत भारतीय य द्धातील कथाभार्ावर आधाप्ररत वीरधमशदर्शण हे ससं्कृत नाटक प्रलप्रहले. 
प्रशश पालवध, रघ वशं, शाक ं तल, प्रकराताि गनीय, काव्यादशग वर्ैरे संस्कृत गं्रथावंर प्रवद्याथ्यांना उपय क्त 
इंग्रिी प्रटपिीप स्तके तयार केली. ‘मराठी भारे्षच्या माहेरािे नसहावलोकन’ (१९०७) या संशोधनात्मक 
िबंधात त्यानंी अनेक िापं्रतक भार्षातूंन मराठी भारे्षशी नाते दाखप्रविारे शब्द ह डकून शोधक व प्रिप्रकत्सक 
ब द्धीने त्याचं्या व्य त्पत्त्या ि ळवनू दाखवल्या. त्या आधारे मराठीिे उत्तर भारतातून दप्रक्षिेकडे संिमि झाले 
असाव े असे अन मान ते काढतात. ‘काव्यरत्नावली’त त्यािंी बरीि कप्रवता िप्रसद्ध झाली. ती ि न्या 
वळिािी, पि िौढ व भावोत्कट आहे. ‘िेतोहर’ या टोपिनावाने ियदेवकृत गीतगोसवदािे समवृत्त 
भार्षातंर (१८८९), मल्लररराज्प्रर्थ्स्त (१९२०) आदी काव्ये त्यानंी केली आहेत. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, के. एि. पोतदार 
 
पाटिकर, माधव नारायि : (ि. १८६२, प्रवटे, ता. खानापूर, प्रि. सातारा – मृ. १९१६). नाटककार. 
मराठी सहावीपयंतिे प्रशक्षि व वदेाध्ययन प्रवटे येथे. आण्िासाहेब प्रकलोस्कराचं्या नाटकामं ळे संर्ीत 
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नाटकापं्रवर्षयी प्रवशरे्ष िेम उत्पन्न झाल्याने आपल्या र्ायनक्लबािेि १८८४ मध्ये नाटकमंडळीत रूपातंर 
केले व बाहेर र्ावी नाट्यियोर् केले. 
 

आपल्या नाटकमंडळीद्वारा इतर नाटककाराचं्या नाटकािें ियोर् करण्यासाठी परवानर्ी न 
घेतल्याम ळे कोटामाफग त बंदीह कूम आल्याने पाटिकरानंी स्वतःि नाटके प्रलप्रहली. त्यानंी एकूि २४ नाटके 
प्रलप्रहली. त्यातील रवक्रम-र्रर्कला (१८९२) हे पप्रहलेि नाटक प्रवलक्षि लोकप्रिय ठरले. त्याच्या सात 
आवृत्त्या प्रनघाल्या. कोिासही म्हिता येतील अशी र्द्यरूप पदे्य त्यात आढळतात. त्याचं्या नाटकातंील 
प्रवनोद अश्लीलतेकडे झ किारा असला तरी बह िनसमािातील अश्लील तमाशािंा िभाव कमी करून, 
त्याला रंर्भमूीकडे वळप्रवण्यािे ऐप्रतहाप्रसक महत्त्वािे कायग पाटिकराचं्या नाटकानंी केले आहे, असे मामा 
वरेरकरानंी ‘माझा नाटकी संसार’ या प स्तकात म्हटले आहे. प्रवप ल पदे हे त्यांच्या नाट्यरिनेिे एक 
वैप्रशष्ट्ट्य होते (उदा., रवक्रम-र्रर्कला–१७८ पदे; सीमरंतनी–१२० पदे; सत्मयरवजय–१०९ पदे; 
य वरतरवजय–९४ पदे इ.). त्यािें भस्मास र नाटक, त्यातील प्रदल्लीदरबार व लॉडग कझगन याचं्या प्रित्रिाम ळे 
सरकारिमा करण्यात आले होते. 
 

अरनवद वामन क ळकिी, के. ए. पोतदार 
 
पाटिकर, श्रीणनवास कृष्ट्ि : (ि. ११ नोव्हेंबर, १९१५ – मृ. १९ ऑक्टोबर, १९३६). कवी. महाप्रवद्यालयीन 
प्रशक्षि प िे येथे. पाटिकर हे श्री. म. माटे यािें प्रवद्याथी असल्याम ळे माटे याचं्या गं्रथलेखनात ते साहाय्य 
करीत. पाटिकराचं्या प्राजतताची्फ ले (१९३७) या काव्यसगं्रहात त्याचं्या भावकप्रवताबंरोबर एक, एक-
अंकी िहसनही आहे. त्याचं्या कप्रवतामंध्ये तारुण्यस लभ िियातील उत्कंठा व प्रनराशा यािें भावपूिग प्रित्रि 
येते. तर त्याचं्या काही प्रवनोदी कप्रवतामंधून तत्कालीन काव्यके्षत्रातील अपिवृत्तींवर बोट ठेवण्यािा ियत्न 
प्रदसतो. र् भमंगल्सावधान हे त्यािें िहसनही याि प्रवर्षयावर आधारलेले आहे. साप्रहत्त्यक व्यत्क्तमत्त्व 
प रेसे प्रवकप्रसत होण्यापूवीि त्यािें अकाली प्रनधन झाले. 
 

डॉ. नीप्रलमा र् ंडी, र्ो. म. क लकिी 
 
पाटील, कृष्ट्िाताई परशुराम : (ि. १८८५ – मृ. २७ ऑक्टोबर, १९२१). कवप्रयत्री. पूवाश्रमीच्या बािे. 
नवव्या वर्षी प्रववाह व सोळाव्या वर्षी वैधव्य. कथाप रािे, भत्क्तपर आप्रि मराठी सतंािंी व श्रीधर-मोरोपंत, 
मप्रहपती इत्यादींिी कप्रवता वािून काव्यप्रनर्ममतीिी िेरिा. 
 

सरचत्र्स मनाजंली (१९२२) हा याचं्या ८५ र्ाण्यािंा सगं्रह. १९२४ साली म ंबई प्रवद्या खात्याने हे 
प स्तक म लींच्या शाळातं बप्रक्षसाकंप्ररता व वािनालयाकंप्ररता मंिूर केले होते. देवतािंी स्त ती, रामायि-
भार्वतातील िसरं्ावंरील पदे, कटाव इत्यादी रिना व ‘मनास बोध’ सारखी उपदेशपर कवने, असे या 
र्ाण्यािें तीन प्रवभार् आहेत. कप्रवता िासाप्रदक आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
॰ पाडुंरंगशमा : पहा कुलकिी, पाडुंरंग ज्ञानेिर 
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पाध्ये, केशव अप्पा : (ि. १८७२ – मृ. १ िानेवारी, १९४९). संशोधक, िप्ररत्रकार. प्रशक्षि बी. ए., 
एलए्ल्. बी. म ंबई उच्च न्यायालयात वप्रकलीिा व्यवसाय. म ंबईत डॉ. आनंदराव नायर यानंी १९२२ साली 
स्थापन केलेल्या ‘ब द्ध सोसायटी’िे प्रिटिीस. त्या संस्थेच्या ‘ब द्ध िभा’ या इगं्रिी तै्रमाप्रसकािे संपादक. 
 

कारलदास-सूथ्तत् मंजूषा (१९२७) या पप्रहल्या गं्रथात त्यािें काप्रलदास वाङ्मयातील प्रनवडक 
वचे्यािें संपादन आले आहे. तसेि हेमारद्र्ऊफश ्हेमाडर्ंत (१९३९) हे संशोधनात्मक िप्ररत्र त्यांनी प्रलप्रहले. 
हेमाप्रद्र ही यादवकालीन रािकीय व सासं्कृप्रतक इप्रतहासातील एक महत्त्वािी व्यक्ती असून तो यादवाचं्या 
म ख्यमंत्री, मोडी प्रलपीिा व प्रवप्रशष्ट पद्धतीच्या मंप्रदररिनेिा िवतगक होता. हेमाप्रद्रिा िीवनवृत्तातं, यादव 
घरािे, तत्कालीन समािरिना व त्या वळेिे मराठी वाङ्मय यािें प्रवविेन या गं्रथात आढळते. पोत गर्ीि 
अमदानीत स्वधमग व अत्स्मता यािंी िोपासना करिारे धमशवीर्अंताजी्रघ नाथ्कावळे्ह्ाचें्अल्र्चररत्र 
(१९४३) हे त्यानंी प्रलप्रहलेले द सरे िप्ररत्र. र. र्ो. कोलंर्डे याचं्या सहकायाने त्यानंी प्रलप्रहलेले त्मयागराज्
भगवान्गौतम्ब द्ध (१९४६) हे संशोधनपर दृष्टीने प्रलप्रहले रे्लेले ब द्धािे मराठीतील पप्रहलेि मोठे िप्ररत्र 
होय. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
 
पाध्ये, दामोदर गिेश: ॰ दा. ग. पा. : (ि. १८६५ – मृ. ४ प्रडसेंबर, १९४२). पत्रकार, प्रनबधंलेखक व 
कवी. मूळिे प ण्यािे. वास्तव्य म ंबई येथे. म ंबईच्या एत्ल्फन्स्टन कॉलेिात आरंभी िाध्यापक व नंतर म ंबई 
म्य प्रनप्रसपाप्रलटीत प्रशक्षा सप्रमतीिे मंत्री. सरकारतफदेव  ‘रावबहाद र’ ही पदवी. 
 

नेमस्त प्रविाराच्या ‘इंद िकाश’ या मराठी दैप्रनकाच्या इगं्रिी प्रवभार्ािे सपंादक. महाराष्ट्र साप्रहत्य 
पप्ररर्षदेिे कायगकतदेव. लो. प्रटळकावंरील मृत्य लेख, त्याििमािे असहकार व अन्य रािकीय िळवळींवरील 
त्यािें प्रनबधंविा वैिाप्ररक लेख िप्रसद्ध झाले आहेत. पत्नीच्या मृत्यनंूतर द ुःखाश्र माला (१९३९) हे काव्य 
त्यानंी प्रलप्रहले. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, रा. बा. बक्षी 
 
पाध्ये, पाडुंरंग जनादवन : (ि. १८४१ – मृ. २२ सप्टेंबर, १९१२, आर्ाशी). स्वरव्यंजनव्यवस्था या 
प स्तकािे कतदेव. यािें सवग प्रशक्षि घरीि झाले. ‘स्वरव्यंिनव्यवस्था’ हा व्याकरिातलाि एक भार्. अध्ययन 
करीत असताना, मराठी भारे्षत अक्षरघटना व अक्षरवप्रटका, याचं्यािमािे उच्चार होत नाही, कोठे व्यिंनािा 
लोप होतो, तर कोठे अन ल्लपे्रखत व्यंिनािा व स्वरािा उच्चार होतो, असे पाध्ये याचं्या लक्षात आले. असे न 
होता लेखन उच्चारान सार व्हावयास हव,े असे त्यािें मत होते. संस्कृत व मराठी भारे्षत ििप्रलत असलेल्या 
विगमालेत (अक्षरमालेत) व उच्चार पद्धतीत िे दोर्ष आहेत, ते प्रवद्वज्जनापं ढे माडंावते व काही स धारिाही 
स िवाव्यात; या उदे्दशाने त्यानंी हे प स्तक (१९११) प्रलप्रहले आहे. वदेप्रवदे्यच्या सहा अंर्ातील ‘प्रशक्षा’ 
(विाच्या उच्चारािे शास्त्र) या अंर्ािमािेि ‘प्रलप्रपशास्त्र’ हे एक सातव े अंर् प्रनमाि न झाल्याम ळे 
उच्चारान सार लेखन न होण्यािी अनवस्था प्रनमाि झाली, ती दूर होिे अत्यावश्यक आहे, असे पाध्ये यािें 
म्हििे आहे. 
 

र्ं. दे खानोलकर, के. ए. पोतदार 
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॰ पानसे, वेिुबाई : पहा हष,े णनमवला 
 
पारख, बळवंत खंडूजी : (ि. २४ नोव्हेंबर, १८५१, ओझर, ता. नाप्रशक – मृ. २ िून, १९०४, नाप्रशक). 
कवी व द र्ममळ गं्रथािें संग्राहक. प्रशक्षि सहाव्या इयते्तपयंत. िथम िाथप्रमक प्रशक्षक, नंतर पोलीस खात्यात 
नोकरी. प्रशळाम प्रद्रत व म प्रद्रत अशा स मारे पाि हिार गं्रथािंा संग्रह त्याचं्यािवळ होता. 
 

बळवतंरावानंी र्द्यापेक्षा पद्यािे लेखन प्रवप ल केले. या सदंभात ‘बालबोध’कार ओक प्रलप्रहतात – 
‘बळवतंरावासं इतर वृत्तापेंक्षा कटाव आप्रि फटके फार िारं्ले साधत असत, ते त्यानंी शकेडो प्रवर्षयावंर 
प्रलप्रहले आहेत… असे कटाव अथवा फटके ते बोलता बोलता रिीत असत. ते कानी पडले म्हििे 
बळवतंराव हे सध्याच्या काळिे (अनंत) फंदी आहेत, असे श्रोत्यासं वाटत असे’ (‘बालबोध’ माप्रसक, ि लै, 
१९०४, पृ. ७४-७५). लोकप्रहतवादी, न्या. माधवराव रानडे याचं्यासारखे थोर प्रविारवतं नेते त्यािंी 
वाखाििी करीत. 
 

त्यािंी जयवणशन (काव्य–१८८२), दादाभाई्नौरोजी (कटाव–१८९४), वरेुळचे् लेणे (कटाव–
१९९५), सनातन्भारत्धमश्महार्ररषद (१९९६), द व्यशसन्रनषेधाष्टक (१८९६), रवष्ण सहस्त्रनामाथशमंरजरी्
ओवीबद्ध (१९००) काव्ये्व्ज्ञानेश्वर्महाराजाचें्चररत्र (१८८६), वजे्रश्वरी्चररत्र (१८९८) ही र्द्य प स्तके 
िप्रसद्ध आहेत. ज्ञानेश्वर्महाराजाचें्चररत्र गं्रथास ‘दप्रक्षिा िाईझ कप्रमटी’िे बक्षीस प्रमळाले व त्याच्या तीन 
आवृत्त्या प्रनघाल्या. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, म. पा.ं क लकिी 
 
पारखी, नारो णभकाजी : ॰ नारायिेंद्र सरस्वती ॰ मौनीनाथ ॰ मौनीस्वामी : (ि. १७८४ – मृ. १८७६). 
संतकवी. पूवगि नाप्रशक प्रिल्यातील प्रसन्नरिे. वडील पेशवाईत मामलेदार. वयाच्या दहाव्या वर्षी प्रववाह. 
पेशवाईत मामलेदार झाले. नाप्रशक येथे दत्तोपासनेिा अन ग्रह घेतला. प ढे वाई येथे शकंरािायांिे गं्रथ व 
‘योर्वप्रसष्ठ’ यावर िविने प्रदली. म बंई येथे वास्तव्यास असताना पत्नीच्या मृत्यूनंतर संन्यास घेतला व 
नारायिेंद्र सरस्वती हे नाव धारि केले. 
 

यािंी सवग रिना वदेान्तपर आहे. यात स्वप्नबोध, र्ंचीकरण, लघ बोध, ज्ञानसबदू हे गं्रथ ओवीबद्ध 
आहेत. याप्रशवाय अनेक अभरं्-भत्क्तज्ञान वैरानयपद पदे, परमाथगपर आया, साक्या, नदड्ा, सवाया, 
श्लोक इत्यादी सवग कप्रवत्व श्रीमौनीचररतामृत गं्रथात समग्र प्रदले आहे. गं्रथापंैकी स्वप्नबोध हा गं्रथ मोठा 
असून यात अध्यात्मशास्त्र पूवग संसारावर आधाप्ररत आहे (१७४०). र्ंचीकरण गं्रथात कोष्टकािें स्पष्टीकरि 
केले आहे. 
 

र्. प्रव. कप्रवटकर, स लभा हेलदेवकर 
 
पारखी, पाडुंरंग गोकवदशास्त्री : ॰ भावगुप्तपद्म : (ि. २४ नोव्हेंबर, १८४४, कडूस, ता. खेड, प्रि. प िे – 
मृ. २९ मािग, १९११, प िे). कवी व प्रनबधंकार. प िे येथे पंप्रडत बाळशास्त्री देव याचं्या संस्कृत पाठशाळेत 
व्याकरि, व्य त्पत्ती, अलंकार इत्यादी प्रवर्षयािें अध्ययन. 
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पारखी यािंी कृष्णाक मारी (१८८४), बोधामृत (१८८४), षडऋत वणशन (१८८७) ही काव्ये 
प स्तकरूपाने िप्रसद्ध आहेत. कृष्णक मारी हे ऐप्रतहाप्रसक खंडकाव्य असून षडऋत वणशन ससं्कृतातील 
ऋत विगनाचं्या आधारे रिले आहे. बोधामृत हे प्रवद्याथ्यांस व्यवहारोपयोर्ी प्रवर्षयावंर नीप्रतपर उपदेश 
करिारे काव्य आहे. अलंकारार्शण हे काव्य ‘काव्यरत्नावली’मधून िप्रसद्ध झाले. याप्रशवाय श्रीकृष्णलीला, 
प्रवप्रवध िकारच्या अन्योथ्तत व बोधस धा अशा काही रिना आप्रि ‘भावर् प्तपद्म’ या टोपिनावाने 
संस्कृतातील काही कूटाचं्या धतीिी रिना त्यानंी केली आहे. 
 

‘बािभट्ट’ (१९०५) व ‘श्रीहर्षग’ (१९११) हे दोन प्रनबधं ऐप्रतहाप्रसक दृप्रष्टकोन समोर ठेवनू प्रलप्रहले 
आहेत. ताम्रपट, प्रशलालेख, प्रिनी िवाशािें गं्रथ इत्यादी उपलब्ध संशोधनसामग्रीिा त्यानंी िस्त त 
लेखनास आधार घेतला आहे. ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’ने (पृ. ४२ : अं. ८) िस्त त गं्रथािा परामशग घेऊन 
‘श्रीहर्षा’च्या त लनेत ‘बािभट्ट’ प्रनबंधािा र्ौरव केलेला आहे. 
 

याप्रशवाय पारखी यािें रमत्रचदं्र (१८८०), हंरसका (१८६६), कादंबरीसार (१८९१) असे कथात्मक 
लेखनही िप्रसद्ध आहे. रमत्रचंद्र कादंबरीला तत्पूवीच्या म ततामाला, मंज घोषा या कादंबऱ्याहूंन प्रनराळे 
वळि देण्यािा ियत्न लेखकाने केलेला आहे. दप्रक्षिा िाईझ कमेटीिा प रस्कार या कादंबरीस िाप्त झाला 
होता. हंरसकामध्ये बािभट्टाच्या कादंबरीतील एक कथानक सापं्रर्तले आहे. कादंबरीसारामध्ये ‘कादंबरी’ 
या बािभट्टप्रलप्रखत कथेिे भार्षातंर केलेले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
 
पारसनीस, दत्तात्रय बळवंत : (ि. ७ नोव्हेंबर, १८७०, सातारा – मृ. ३१ मािग, १९२६). ऐप्रतहाप्रसक 
कार्दपत्रािें संशोधक, संग्राहक व िकाशक. प्रनबंधकार व िप्ररत्रलेखक. शालेय प्रशक्षि िालू असतानाि 
त्यानंी १८८७ च्या िानेवारीत स भाष्य–चंरद्रका नावािे एक माप्रसक स्वतःच्या संपादकत्वाखाली िालू केले. 
त्यािे सहा अंक प्रनघाले. त्याि वर्षाच्या ऑक्टोबर मप्रहन्यात महाराष्र् कोरकल या नावािे एक नवीन 
माप्रसक प स्तक काढून त्यात स भाष्य–चंरद्रका समाप्रवष्ट केली. हे माप्रसक दोन वर्षदेव िालून िून, १८८९ मध्ये 
बंद पडले. १८९१ च्या ि लैमध्ये महाराष्र् कोरकलिे प नरुज्जीवन झाले. िार वर्षदेव िालल्यानंतर १८९५ 
अखेर बंद पडले ते कायमिे. ऐप्रतहाप्रसक गं्रथलेखन आप्रि ऐप्रतहाप्रसक पत्रािें सशंोधन व िकाशन असे 
द हेरी िकारिे कायग पारसनीसानंी केले आहे. 
 

पारसनीस यानंी ‘झाशंी संस्थानिा इप्रतहास’ या मथळ्याखाली महाराष्र् कोरकलमध्ये (१८९१ 
पासून) लेख प्रलप्रहले. रािी लक्ष्मीबाईंिे प्रिरंिीव दामोदरराव याचं्याशी पत्रव्यवहार करून व ित्यक्ष 
म लखात प्रफरून त्या आधारे हे लेख प्रलप्रहल्याने त्याला ऐप्रतहाप्रसक महत्त्व िाप्त झाले होते. झार्ीच्या्
महाराणी् लक्ष्मीबाईसाहेब् ह्ाचें् चररत्र (१८९४) व मराठ्ाचें् र्राक्रम् ब ंदेलखंड् प्रकरण (१८९५) ही 
प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

मराठ्याचं्या इप्रतहासलेखनाला अत्यंत उपय क्त असे २०० रुमाल असलेले ‘पेशव े दप्तर’ 
संशोधकाचं्या अभ्यासासाठी ख ले केले िाव े यासाठी ‘डेक्कन व्हनाक्य लर रान्सलेशन सोसायटी’माफग त 
पारसनीसानंी ियत्न केले व ‘पेशव ेदप्तरा’तील इप्रतहाससंशोधनाला अखेरपयंत वाहून घेतले. 
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पारसनीस ‘पेशव े दप्तरा’त काम करू लार्ले. त्याि वर्षी (नोव्हेंबर, १८९६) त्यानंी भारतवषश 
नावािे माप्रसक प स्तक काढले. यािे अप्रनयप्रमतपिे िोवीस अंक प्रनघाले. भारतवषश बंद पडल्यानंतर 
(१९००) आठ वर्षांनी (१९०८) इरतहाससंग्रह नावािे माप्रसक प स्तक स रू करून ऐप्रतहाप्रसक कार्दपते्र व 
माप्रहती िप्रसद्ध केली. हे माप्रसक ७ वर्षदेव ३ मप्रहने िालून १९१६ साली बंद पडले. 
 

अयोध्येचे् नबाब् (१८९१), म सलमानी् आमदानीतील् मराठे् सरदार् (१९००), महार् रुष्
ब्रहे्मन्द्रस्वामी् धावडर्ीकर् याचें् चररत्र् व् र्त्रव्यवहार् (१९००), बायजाबाई् सर्दे् याचें् चररत्र् (१९०२), 
रदल्ली्अथवा्इन्द्रप्रस्थ्(१९०३), मराठ्ाचें्आरमार्(१९०४), सवाई्माधवराव्रे्र्व्याचंा्दरबार्(१९०५) 
ही यािंी स्वतंत्र प स्तके िप्रसद्ध आहेत. याप्रशवाय रावबहादूर र्िेश प्रिमािी वाड, प रुर्षोत्तम माविी 
याचं्याबरोबर संपाप्रदत केलेली काही प स्तकेही आढळतात. 
 

र्ं. दे खानोलकर, सौ. कल्पना व्यवहारे 
 
पालविकर, काणशनाथ रावजी : (ि. २१ मे, १८९७, तळे, प्रि. क लाबा – मृ. ५ सप्टेंबर, १९५६, म ंबई). 
संपादक, ‘खेळर्डी’ माप्रसक. बालवाङ्मयलेखक, वृत्तपत्रसंपादन. प्रशक्षि मराठी सातवीपयंत. आय ष्ट्यात 
यानंी प्रशक्षक, कारकून, सहसंपादक, व्यवस्थापक, िकाशक व िाप्रहरात-प्रवतरि-संस्थेिे भार्ीदार 
इत्यादी व्यवसाय केले. खानापूरच्या ‘लोकप्रमत्र’ व साताऱ्याच्या ‘भानयोदय’ माप्रसकािे काही काळ ते 
सहसंपादक होते. 
 

इ. स. १९०८ साली त्यािें बंध  बाळकृष्ट्ि राविी पालविकर यानंी महाड (क लाबा) येथे 
‘खेळर्डी’ नावािे माप्रसक स रू केले होते. मध्यंतरी ते बंद पडले. १९२७ पासून ते प न्हा स रू झाले. १९२७ 
पासून आठ वर्षदेव संपादक म्हिून पाडं रंर् महादेव भार्वत यािें व िकाशक म्हिून का. रा. पालविकर यािें 
नाव आढळते. प ढे नवव्या वर्षापासून एकप्रवसाव्या वर्षापयंत कळकळीने व अत्यतं आवडीने काम करून हे 
माप्रसक म लामंध्ये यानंी लोकप्रिय केले. 
 

पालविकरानंी या माप्रसकात अधूनमधून लेखन केले. त्या व्यप्रतप्ररक्त त्यािंी नदीकाठच्या्गोष्टी 
(१९४०), टेकडीवरच्या्गोष्टी (१९४१), रतस्मारखा ं(१९४३), सोबती (१९४४), गच्चीवरच्या्गोष्टी (१९४६) 
व इसार्नीरत इत्यादी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

मीना िोशी, सौ. कल्पना व्यवहारे 
 
पावगी, नारायि भवानराव : (ि. २५ फेब्र वारी, १८५४ – मृ. ८ प्रडसेंबर, १९३५, प िे). िािीन भारतीय 
इप्रतहासािे लेखक. प्रशक्षि बी.ए.पयंत. म ंबई सरकारच्या म लकी खात्यात तीस वर्षदेव नोकरी. भारतीय 
संस्कृती व इप्रतहास यािंा पराकाष्ठिेा अप्रभमान त्याचं्या इप्रतहासप्रवर्षयक गं्रथलेखनाला िाधान्याने िेरक 
झाला. 
 

पावर्ी यानंी भारतीय्साम्राज्य या शीर्षगकाखाली प ढील बावीस प स्तके रिण्यािी योिना आखली 
: (१) आयगदेश व तत्संबधंी वृत्तान्त, (२) आयगलोक व त्यािें ब प्रद्धवैभव, (३) आयदेवप्रतहास व भरू्ोल, (४) 
आयगशास्त्र व कला, (५) आयगशासनपद्धप्रत व शासनसंस्था, (६) आयगर्ृहत्स्थती, नीप्रत, शौयग व उन्नती, (७) 
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भरतखण्डातील म ख्य धमग, (८) भरतखण्डातील िाप्रतवैप्रित्र्य, (९) भरतखण्डातील नानाप्रवध भार्षा, 
(१०) संस्कृत भारे्षिा इप्रतहास, (११) िाकृत व मराठी भारे्षिा इप्रतहास, (१२) भरतखण्डातील ससं्कृत 
कप्रवरत्ने, (१३) भरतखण्डातील िाकृत कप्रवरत्ने, (१४) महाराष्ट्रातील कप्रवरत्ने, (१५) भरतखण्डातील 
स्त्रीरत्ने, (१६) भरतखंडावरील प्रवदेशीयाचं्या स्वाऱ्या, (१७) प्रहन्दूपदपादशाही, (१८) भरतखण्डातील 
इस्लामिभ त्व, (१९) महाराष्ट्र प्रदत्नविय, (२०) भरतखण्डातील आंनल सत्ता, (२१) भरतखण्डातील 
िप्रमनीिे सत्तािकार, (२२) नसहावलोकन. यापंकैी अकरा प स्तकेि १९०१ पयंत िप्रसद्ध झालीत. या 
मालेतील प स्तकावं्यप्रतप्ररक्त सोमरस–स रा नव्हे (१९२२), वदेकालीन् भसू्तरर्ास्त्र् अथवा् भगूभशर्ास्त्राचे्
वैदरभजनक (१९२२), भार्षाशास्त्र (१९०१), भारतीय्नाटकर्ास्त्र्व्नाट्यकला्आरण्र्ौरस्त्मय्व्र्ािात्त्य्
रंगभरूम (१९०२), आयावतशच् आयांची् जन्मभरूम् व् उत्तरधृवाकडील् त्मयाचं्या् वसाहती (१९२०), 
ऋग्वदेातंील् सप्तससध चा प्रातं् अथवा् आयावतातील् आयाची् जन्मभरूम आप्रि उत्तरधृवाकडील् त्मयाचं्या्
रवस्तीणश् वसाहती (१९२१), आत्ममवृत्त (१९२४) अशी सात प स्तके िकाप्रशत झाली. त्यापैकी काहींिा 
इंग्रिीत अन वाद झाला आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, सौ. कल्पना व्यवहारे 
 
पावगी, रावजी भवानराव: (ि. १८५८−मृ. १० सप्टेंबर, १९२९). िवासविगनकार व िप्ररत्रलेखक. 
त्व्हक्टोप्ररया रािीच्या राज्यरोहिाच्या स विगमहोत्सवाच्या प्रनप्रमत्ताने त्यानंा िोधपूरच्या महारािाबंरोबर सन 
१८८७ मध्ये प्रवलायतला िाण्यािी सधंी प्रमळाली. या प्रनप्रमत्ताने पावर्ी यानंी केलेल्या प्रवलायतच्या 
िवासािे विगन िथम ‘केसरी’ − मधून िमशः िप्रसद्ध झाले व रवलायतचा्प्रवास (दोन भार् अन िमे १८८९ 
व १८९२) या नावाने ते गं्रथप्रनप्रवष्ट झाले. 
 

वरील िवासविगनाखेरीि चालशस््ब्राडला्एम.्र्ी., रमसेस्ॲरनबेझटं (१८९४) हे दोन िप्ररत्रगं्रथ व 
त कग स्थान (१८९३) हा इप्रतहासगं्रथ िप्रसद्ध आहे. 
 

कृ. प्रभ क ळकिी, सौ. कल्पना व्यवहारे 
 
पाळंदे, नीलकंठ रामकृष्ट्ि : ॰ उदासी ॰ हणरहरमहाराज : (ि. १८६८ − मृ. १९०८, फलटि). अवािीन 
कालातील संतकाव्यािे एक िप्रतप्रनधी. प्रशक्षि प िे येथे. मपॅ्ररक. दत्तोपासक. १८९६ मध्ये संसारत्यार् व 
वाडी येथे योर्ाभ्यास. काशी येथील दप्रक्षिामतूी स्वामी यािें प्रशष्ट्यत्व. 
 

परमेर्श्रसेवचे्या हेतूने अभरं्, पदे इत्यादी भत्क्तपर रिना. आत्मापगि, साधन−वैरानय, 
संसारोपपत्ती, पूिा, र् रुिरिमप्रहमा, आत्मननदा इत्यादी प्रवर्षयावंरील ही रिना आहे. कप्रवतेतून ‘प्रनका’, 
‘उदासी’, ‘हप्ररहर’ या नावानंी ते स्वतःिा प्रनददेवश करतात. श्री् हररहर् महाराज् उदासी् याचंी् करवता 
(म ंबई, १९३१) या नावाने यािंी कप्रवता मोरो केशव दामले यानंी सपंाप्रदत केली आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
पाळंदे, भास्कर दामोदर : (ि. १७ सप्टेंबर, १८३२ − मृ. १७ प्रडसेंबर, १८७४, प िे). कवी व प्रनबंधकार. 
पाळंदे यानंी प्रब्रप्रटश सरकारच्या प्रशक्षि, न्याय, रेव्हेन्यू खात्यात नोकरी केली. 
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महाप्रवद्यालयात प्रशकत असता ‘उपय क्त ज्ञानिसारक सभा’ आप्रि ‘स्ट डंटस् सायत्न्टप्रफक अडँ 
प्रलटररी सोसायटी’ या संस्थािें ते सदस्य होते. १८५१ मध्ये लंडन शहरी ‘नहदू लोकाकंप्ररता धमगशाळा 
बाधंण्यापासून नफे’ या प्रवर्षयावरील उत्तम प्रनबधंासाठी ठेवलेले स विगपदक पाळंदे यानंी पटकाप्रवले 
(‘मराठी ज्ञानिसारक’ हे माप्रसकही काही काळ त्यानंी संपाप्रदले). त्याति काप्रलदासाच्या ‘प्रविमोवगशीय’ 
या नाटकािे र्द्यपद्यात्मक भार्षातंर करून त्यानंी िप्रसद्ध केले. तसेि ‘मराठी काव्य आप्रि कप्रवता’ या 
प्रवर्षयावर लेख प्रलप्रहला. ‘म ंबई क्वाटगली प्ररव्य’ू मध्ये ‘संस्कृतकाव्य’ या प्रवर्षयावरील त्यािंा लेख िप्रसद्ध 
झाला होता. १८५७−५८ च्या स मारास िप्रसद्ध झालेल्या परश रामतात्या र्ोडबोले याचं्या ‘नवनीतास’, 
‘पद्यरिना व कवीिे विगन’ असे दोन प्रनबंध त्यानंी प्रलहून िोडले. र्ोडबोलेकृत ‘वृत्तदपगिा’त वृत्तािंी 
उदाहरिे देण्याकप्ररता पाळंदे याचं्या काही कप्रवता घेतल्या आहेत. 
 

िासपं्रर्क प्रनबधंलेखनाखेरीि रत्मनमाला (१८६७) हे छंदोबद्ध काव्य व गीतास धा (१८७४) हे र्ीतेिे 
भार्षातंर त्याचं्या नावावर आहे. ि न्या धाटिीिी प्रवप्रवध वृत्तात बाधंलेली ही पदे रसाळ आहेत. ‘रत्नमाले’ 
च्या १९५३ च्या आवृत्तीत पाळंदे याचं्या काही अिकाप्रशत कप्रवता समाप्रवष्ट करण्यात आल्या. गीतास धा हा 
र्ीतेच्या अठरा अध्ययािंा साकी वृत्तात केलेला समश्लोकी व स बोध असा अन वाद आहे. 
 

कृष्ट्िशास्त्री प्रिपळूिकर, बाळशास्त्री, डॉ. भाऊ लाड, लोकप्रहतवादी याचं्याि प्रपढीतले पि फारसे 
पप्ररप्रित नसलेले पाळंदे हेही त्या काळातले व्यासंर्ी प्रवद्वान आप्रि कतगबर्ार र्ृहस्थ होते. 
 

उर्षा टाकळकर, सौ. कल्पना व्यवहारे 
 
कपगुळकर (वदें), णवठ्ठल पुरुषोत्तम : (ि. १३) िून, १८५८, नपर् ळी, ता. क डाळ, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. 
१९४६, दासनवमी, नपर् ळी). इप्रतहासकार. प्रशक्षि प ण्याच्या रेननर् कॉलेििी पप्रहल्या वर्षािी, तशीि 
म लकी खात्यािी परीक्षा उत्तीिग. िारंभी प्रशक्षक, प ढे म लकी व प्रदवािी खात्यात नोकरी. 
 

सावतंवाडी संस्थानिे पोप्रलप्रटकल स पनरटेंडेंट प्रम. वसे्टॉप यानंी, त्यानंीि स्थापन केलेल्या 
वस्त संग्रहालयातील वस्तंूिी माप्रहती व इप्रतहास प्रमळप्रवण्यािी िबाबदारी नपर् ळकरावंर सोपप्रवली. 
त्याम ळे इप्रतहासािी आवड प्रनमाि झाली. प ढे सावतंवाडी ससं्थानातील उपलब्ध ऐप्रतहाप्रसक 
साधनसामग्री, कार्दपते्र र्ोळा करून त्याचं्या, तसेि प्रिरंिीव प रुर्षोत्तम भाऊ याचं्या सायाने इंग्रिी 
गं्रथाचं्या अभ्यासातून सावतंवाडी्संस्थानचा्इरतहास (१९११) हा गं्रथ प्रसद्ध केला. गं्रथ सवांर्पप्ररपूिग व्हावा 
म्हिून त्याला अनेक माप्रहतीपूिग पप्ररप्रशषे्ट िोडली आहेत. सावतं घराण्यािी समग्र कारकीदग या गं्रथात 
इप्रतहासरूपाने ग्रप्रथत केली आहे. ‘दप्रक्षिा िाईझ कप्रमटी’ ने िस्त त गं्रथाला शभंर रुपयािें बक्षीस प्रदले 
होते. 
 

शतेी करताना आलेल्या ित्यक्ष अन भवाचं्या आधारे शतेीप्रवर्षयक नवनवीन ियोर्ािंी माप्रहती देिारे 
त्यािें लेख प्रवप्रवध प्रनयतकाप्रलकामंधून िप्रसद्ध झाले आहेत. 
 

मं. भा. नाडकिी, ियंतक मार बंड 
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कपपळगावकर, णवठ्ठल अनंत: ॰ अनंतसुत णवठ्ठल ऊर्व  कावडीबाबा : (ि. १७९५−९७− मृ. १८६३). 
दत्तोपासक कवी. प्रपसानपपळर्ाव (ता. पारनेर, प्रिल्हा अहमदनर्र) येथील रप्रहवासी. ‘ननबरािसंिदाया’ 
िे अन यायी. 
 

दत्तप्रबोध (१९००) हा १४,२३६ ओव्यािंा, ६१ अध्यायािंा गं्रथ श्रीदत्ताते्रयाचं्या आदेशान सार 
रिला. यािे ४० अध्याय उज्जप्रयनी के्षत्री व उरलेले बडोदा येथे प्रलप्रहले. गं्रथसमाप्ती १८६० मध्ये (िैत्र श ॥ 
िप्रतपदा, शके १७७२) झाली. दत्तसािंदाप्रयकाचं्या प्रनत्यपठिातील हा गं्रथ असून भार्षा सोपी, सरळ आहे. 
यािंी स्फ टकप्रवताही (पदे, अष्टके इत्यादी) दत्तप्रबोध या गं्रथात समाप्रवष्ट आहे. हा गं्रथ आठ भार्ातं 
छापला आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
णपतळे, द्वारकानाथ माधवराव : ॰ नाथमाधव : (ि. ३ एप्रिल, १८८२, म ंबई − मृ. २९ िून, १९२८, म ंबई). 
सामाप्रिक व ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीकार. शालेय प्रशक्षि म ंबईच्या न्यू हायस्कूलमध्ये, क लाब्याच्या ‘र्न 
कॅरेि फॅक्टरी’त नोकरी. त्या प्रनप्रमत्ताने नहद स्थानात आप्रि परदेशात िवास. नसहर्डला प्रशकारीसाठी रे्ले 
असताना कड्ावरून दरीत कोसळल्याने कायमिे परं् त्व आले. (१९०५). ‘िबोधनकार’ ठाकरे आप्रि 
‘केरळ कोप्रकळकार’ कृ. ना. आठल्ये याचं्या िेरिेने प्रपतळे यानंी आिन्म वाङ्मयसेवाव्रत स्वीकारले. 
नाथमाधव या टोपि नावाने त्यानंी आपले बह तेक लेखन िप्रसद्ध केले आहे. 
 

नाथमाधव हे ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीकार म्हिनू प्रवशरे्ष िप्रसद्ध असले तरी स रुवातीला त्यानंी 
सामाप्रिक कादंबऱ्यािें भरपूर लेखन केले. सायंकाळची्करमणूक (१९०५), पे्रमवडेा (१९०८), जग् हे्
असेच (१९०८), हेमचंद्ररोरहणी (१९०९), रायतलब्अथवा्सोनेरी्टोळी, (खंड १ व २, १९१४), रवहगवृदं 
(१९१५), ग्रहदर्चेा्फेरा (१९१५), देर्म खवाडी (१९१६), रवमलेची्ग्रहदर्ा (१९१७), डॉतटर्कादंबरी 
(भार् १ ते ३ : १९१८, १९१९, १९२०), सार्त्मनभाव (१९२२), स्वयंसेवक (१९२५) नटसम्राट (१९२५), 
हृदयरवकार (१९२८), र्रयू (१९२८), भरवष्य् प्ररचती (१९२८) इत्यादी त्याचं्या सामाप्रिक कादंबऱ्या 
िप्रसद्ध आहेत. 
 

नाथमाधवाचं्या स रुवातीच्या कादंबऱ्या िियिधान व रंिक स्वरूपाच्या होत्या. परंत  डॉ. 
भाडंारकराचं्या उपदेशाम ळे त्याचं्या लेखनात बरेि पप्ररवतगन झाले व सामाप्रिक िश्नािंी ििा ते आपल्या 
कादंबऱ्यातूंन करू लार्ले. बालप्रववाह, िाप्रतभेद, प नर्मववाह, िौढप्रववाह, स्त्री−प्रशक्षि, मद्यपानप्रनरे्षध 
इत्यादी तत्कालीन ज्वलंत िश्नािंा ऊहापोह त्यानंी आपल्या सामाप्रिक कादंबऱ्यामंधून केला आहे. त्याचं्या 
बह तेक कादंबऱ्यामंधून नवप्रविारािंी बूि राखल्यािे आप्रि सनातन िीवनमूल्यािंी तरफदारी केल्यािे 
िकर्षाने िािवते. देर्म खवाडी व वीरधवल या एकेकाळी अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या त्याचं्या कादंबऱ्या 
स्वतंत्र नसून रूपातंप्ररत आहेत. रेनॉल्डस्च्या ‘केनेथ’ या कादंबरीच्या आधारे प्रलप्रहली रे्लेली वीरधवल 
आपल्या अद भ तरम्यतेम ळे आिही वािकानंा प्रित्तवधेक वाटल्यापासून राहत नाही. 
 

मात्र सामाप्रिक कादंबऱ्यापेक्षाही नाथमाधवाचं्या ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्या प्रवशरे्ष लोकप्रिय ठरल्या, 
नकबह ना नाथमाधवानंा मराठी वािक ओळखतो ते म ख्यतः ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीकार म्हिूनि. त्याचं्या 
ऐप्रतहाप्रसक कथाप्रनर्ममतीला १९०९ मध्ये तरुण् रजरू्त् सरदार या कादंबरीने िारंभ झाला असला तरी 
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त्यानंा िथम नाव प्रमळवनू प्रदले ते सावळया् ताडेंल (१९०९) या कादंबरीने. िस्त त कादंबरीतून, 
नाथमाधवानंी मराठ्याचं्या आरमारािे प्रित्रि केले आहे. ‘आरमार’ हा प्रवर्षय मराठी कादंबरीला सवगस्वी 
नवीन होता. सार्रावर सत्ता िस्थाप्रपत करिाऱ्या प्रशवािी महारािािें, तसेि साहसप्रिय व स्वाप्रमभक्त 
अशा सावळ्या ताडेंलािे रेखीव प्रित्रि िस्त त कादंबरीत नाथमाधवानंी केले आहे. 
 

‘देशा वैभव आितील असली र्ाईन र्ािी नवी’ या प्रनधाराने त्यानंी मराठी इप्रतहासाला आपल्या 
‘स्वराज्यमाले’तून प नरुज्जीप्रवत केले. त्याचं्या ‘स्वराज्यमाले’त स्वराज्याचा्श्रीगणेर्ा (१९२१), स्वराज्याची्
घटना (१९२२), स्वराज्याची् स्थार्ना (१९२२), स्वराज्याचा् कारभार (१९२३), स्वराज्यावरील् संकट 
(१९२४), स्वराज्याचे् र्ररवतशन (१९२५) व स्वराज्यातील् द फळी (१९२८), अशा सात कादंबऱ्यािंा 
समावशे होतो. ‘स्वराज्यमाले’िी अखेर स्वराज्याची्समाप्ती या कादंबरीने करण्यािी त्यािंी इच्छा होती. 
परंत  प ढील १९ कादंबऱ्यािंी केवळ प्रटपिे व आराखडेि ते तयार करू शकले. ‘स्वराज्यमाले’त इ. स. 
१६३९ ते १७०७ पयंतिा मराठेशाहीिा इप्रतहास त्यानंी र् ंप्रफला आहे. टीकाकाराचं्या मते, इप्रतहास आप्रि 
काल्पप्रनक िसंर् यािंा समसमा संयोर् त्यािंा ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्यामंध्ये होऊ न शकल्याने आप्रि अद भ त 
व असंभाव्य िसंर्ानंा िमािाबाहेर महत्त्व प्रदल्याने त्याचं्या कादंबऱ्याचं्या ऐप्रतहाप्रसकत्वावरि र्दा आली. 
कालप्रवपयास, भार्षाप्रवपयास, पप्ररत्स्थतीप्रवपयास, पाल्हाळ, असंभाव्यता, अनावश्यक तपशील इत्यादी 
दोर्षानंी त्यािंी ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी य क्त असल्याने ती ऐप्रतहाप्रसक सत्य आप्रि ऐप्रतहाप्रसक वास्तव याचं्या 
कसोटीला उतरू शकत नाही. अशा काही दोर्षानंी य क्त असूनही नाथमाधवाचं्या या ऐप्रतहाप्रसक 
स्वरूपाच्या कादंबऱ्यानंी तत्कालीन वािकािंी मने निकली होती. 
 

वरील वाङ्मयाखेरीि नाथमाधवानंी काही नाटके व िहसने प्रलप्रहली आहेत. मराठ्ाचंा्आत्ममयज्ञ 
(१९१७), लोकसंग्रह (१९२१), जारतवतं्मराठावीर (१९१७), नेताजी्र्ालकर्व्तरुण्मराठावीर्आरण्
गजेन्द्रससग (१९११) या िकाप्रशत नाटकाखेंरीि मनोहरकातंा, मेदर्ासन, कान्होर्ात्रा ही त्यािंी नाटके 
अिकाप्रशत आहेत. रर्क्षण (१९०८), एका्रात्रीची्मौज (१९१५), मोहनतारा (१९२७) ही त्यािंी िहसने. 
अप्रतरंप्रित घटना, रहस्य व घोटाळे यािें प्रमश्रि म्हििे फासग अशी त्यािंी समिूत असावी असे या 
िहसनाचं्या स्वरूपावरून वाटते. 
 

नीप्रतपर उपदेश करण्यासाठी त्यानंी ‘मास्तरािंी प्रदवाळी’, ‘संप यशस्वी कोिी केला?’ इत्यादी 
स्फ ट र्ोष्टी आप्रि तशाि िासंप्रर्क कप्रवताही प्रलप्रहल्या आहेत. 
 

भालिंद्र फडके, ियतंक मार बंड 
 
संदभव : (१) िारुशीला र् प्ते, ‘नाथमाधव : व्यक्ती आप्रि वाङ्मय’. (२) क स मावती देशपाडें, ‘मराठी 

कादंबरी : पप्रहले शतक’. (३) ‘आध प्रनक वाङ्मयािा इप्रतहास − भार् १ ला’, संपा. अ. ना. 
देशपाडें. 

 
पुिताबेंकर, श्रीकृष्ट्ि व्यकंटेश : (ि. १८ नोव्हेंबर, १८९०, राह री − मृ. २ फेब्र वारी, १९५२). रािनीती व 
नार्प्ररक−नीती या प्रवर्षयािें लेखक. प्रशक्षि प िे येथे. बी. ए. (म ंबई प्रवद्यापीठ), एम्. ए. (ऑक्सफडग 
प्रवद्यापीठ), बॅप्ररस्टर, काही काळ म ंबई व अमरावती येथे वप्रकली. स रत, म ंबई, बनारस व नार्पूर येथे 
राज्यशास्त्रािे िाध्यापक. 
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नागररकनीरत (१९३४) हा त्यािंा मराठी भारे्षतील एकमेव गं्रथ. इप्रतहासािे तत्त्वज्ञान व 
इप्रतहासलेखनशास्त्र यावंर त्यानंी काही स्फ टलेखनही केले आहे. फाउंडेर्न्स्ऑफ्इरंडयन् रसथ्व्हतस, 
मराठा्र्ॉरलटी इत्यादी इंग्रिी गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. 
 

रं्. दे. खानोलकर, मीनल प्रनसळ 
 
पुरंदरे, कृष्ट्िाजी वासुदेव : (ि. १८८८ – मृ. ५ प्रडसेंबर, १९५५). इप्रतहास−सशंोधक. प्रशक्षि व्हनाक्य लर 
फायनल परीके्षपयंत. िाथप्रमक शाळेत प्रशक्षक (१९०६−३२). सरदार घराण्यातील ि ने कार्दपत्र 
िमप्रवण्यािी आप्रि त्यािंा अभ्यास करण्यािी आवड. प्ररयासतकार सरदेसाई याचं्या मार्गदशगनाखाली 
पेशव ेदप्तरातील कायगकत्यांच्या र्टात समावशे. 
 

यािें खालील गं्रथ व दहा−पधंरा लेख िप्रसद्ध झाले आहेत. ते गं्रथ असे : (१) रर्वचररत्र्सारहत्मय, 
खंड्र्रहला (१९२६), (२) र् रंदरे्दप्तर, भाग्र्रहला (१९२९), (३) र् रंदरे्दप्तर, भाग्दोन (१९२९), 
(४) र् रंदरे्दप्तर, भाग्तीन (१९३४), (५) र् रंदरे्दप्तर, भाग्चार इत्यादी, (६) रर्वचररत्र्सारहत्मय, खंड्
७्वा (संय क्त िकल्प – १९३८), (७) रकल्ले्र् रंदर (१९४०), (८) रचमाजी्आप्र्ा (१९४८), (९) र्कंराजी्
नारायण्र्ंतसरचव इत्यादी. या सवग प स्तकातं र् रंदरे्दप्तर्भाग्एक यात आलेली पते्र प्रवशरे्ष महत्त्वािी 
आहेत. या खंडाला त्यािंी िदीघग िस्तावना िोडलेली आहे. इंग्रिीिे ज्ञान नसून केवळ इप्रतहासिेमापोटी 
त्यानंी केलेले हे संशोधन कायग उल्लखेनीय आहे. 
 

र्. ह. खरे, रा. बा. बक्षी 
 
॰ पुरुषोत्तमानंद सरस्वती : पहा धादंरर्ळे, कृष्ट्िाजी रावजी 
 
॰ पूिवदास : पहा उपसकर, बाबा 
 
पृथ्वीगीर हणरगीर : ॰ गोस्वामी, पृथ्वीगीर हणरगीर: (ि. १८७६, यवतमाळ, प्रवदभग – मृ. १४ मािग, १९३१). 
पत्रकार आप्रि ज्ञाप्रत−इप्रतहास संशोधक. लोकमान्य प्रटळकािें अन यायी. हरररकर्ोर या साप्ताप्रहक 
वृत्तपत्रािे संपादक. सहकाऱ्याचं्या लेखनाम ळे दोन वर्षदेव सक्तमि रीिा त रंुर्वास. 
 

गोसावी्व् त्मयाचा्संप्रदाय् :्भाग्र्रहला (१९२६) आप्रि भाग्द सरा (१९३१) हे त्यािें महत्त्वािे 
गं्रथ. र्ोसावी संिदाय हा शूद्रविीय असल्यािी ि कीिी माप्रहती सरकारी दप्तरात होती. वदेउपप्रनर्षदाचं्या 
अभ्यासातून र्ोसावी हा ब्राह्मि वर्ातील सिंदाय असल्यािे त्यानंी या गं्रथातून प्रसद्ध केले असून 
ऐप्रतहाप्रसक व वतगमान काळातील प्रठकप्रठकािच्या कतृगत्ववान र्ोसावी घराण्यािंा परामशगही या गं्रथातूंन 
घेतला आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, र्ोनवद देशपाडें 
 
पेिकर, योसेर् दाणवद: (ि. ३१ ऑक्टोबर, १८७२ – मृ. ६ सप्टेंबर, १९४९). बेने इस्त्राएली नाटककार व 
कीतगनसपं्रहताकार. प्रशक्षि म बंई येथे. मराठीिमािेि उदूग, नहदी, र् िरातीतूनही नाट्यलेखन. आलम−आरा 
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(१९३१) या पप्रहल्या भारतीय बोलपटािे कथालेखक. ‘इस्त्राएली गं्रथमाला’ या िकाशनसंस्थेिे 
संस्थापक. 
 

पप्रवत्र इस्त्राएली शास्त्रािा इप्रतहास ज्ञाप्रतबाधंवानंा समिावा या हेतूने मकाबी्वीराचें्र्ौयश (१९२१), 
राजर् त्र्आबार्ालोम (१९२१) व साध्वी्आबीगाएल ही नाटके आप्रि आबार्ालोमाचे्ससहासन (१९१२) व 
एस्तेर्राणी (१९२६) या सरं्ीत नाटकपद्यावली यािें लेखन केले. दारवदाख्यान (१८९९), योसेफाख्यान 
(१८९९), महाराणी्एस्तेरचे्ब रद्धचात यश (१९२६) ही पद्यरूप कीतगनेही त्यानंी प्रलप्रहली. 
 

रेिल र्डकर, ियंतक मार बंड 
 
पेिकर, शालोम सकोजी : (ि. १८५०, अष्टमी, ता. रोहे, प्रि. क लाबा − मृ. १९२०, अष्टमी). बेने इस्त्राएली 
र्ीतकार. प्रशक्षि प्रमशनरी शाळेत. प्रब्रप्रटश पलटिीत नोकरी. प्रहब्र ूव नहदी भार्षांवर िभ त्व. 
 

यानंी पप्रवत्रशास्त्रातील प्रहब्र ू र्ीताचं्या िालीवर तशाि अथािी मराठी पदे रिली. प्रनरप्रनराळ्या 
प्रवर्षयावंरील त्याचं्या स मारे ३०० पदापंैकी फक्त काही पदे त्याचं्या मतृ्य नंतर प स्तकरूपाने िप्रसद्ध झाली. 
मंडव्याच्या्गीताचें्र् स्तक (१९२२), हान क्का, र् रीम्व्रे्साह्या्सणाचंी्गीते (१९२३), लग्नाच्या्गीताचें्
र् स्तक (१९२५) या तीन प स्तकातूंन त्यािंी स मारे पन्नास−पंिावन्न र्ीते समाप्रवष्ट आहेत. लेखक स्वतः 
संर्ीतािे िािकार असल्याने ही र्ीते रार्-तालात रिली आहेत. साकी, नदडी या मराठी छंदातंही त्यािंी 
काही रिना आहे. काही पदे नहद स्थानीतही रिली आहेत. 
 

रेिल र्डकर, मीनल प्रनसळ 
 
पेडिेकर, णहराबाई : (ि. २२ नोव्हेंबर, १८८६, सावतंवाडी – मृ. १८ ऑक्टोबर, १९५१, पालशते, 
रत्नाप्रर्री).कवप्रयत्री व पप्रहली स्त्री−नाटककार. नृत्य, र्ायन या कलािंा वारसा लाभलेल्या घराण्यात 
िन्म. प ढे र्ानमहर्षी भास्करब वा बखले याचं्याकडे सरं्ीतािे प्रशक्षि. र् िगरशास्त्री याचं्याकडून ससं्कृत 
नाट्यशास्त्र, नाट्यवाङ्मय याचं्या सूक्ष्म अभ्यासासाठी मार्गदशगन. यानंा र्ोनवद बल्लाळ देवल याचं्या िेरिेने 
मराठी नाटकािी र्ोडी लार्ली. मराठीत काव्यरिना. ते काव्य ‘माप्रसक मनोरंिना’त िप्रसद्ध होऊ लार्ले. 
प ढे र्डकरी, बालकवी इत्यादी समकालीन मान्यवर साप्रहत्त्यकाशंी व प्रकलोस्कर, र्ंधवग या 
नाटकमंडळीतील नटाशंी प्रहराबाईिंा घप्रनष्ट सबंंध आला. नटवयग नानासाहेब िोर्ळेकर व श्रीपाद कृष्ट्ि 
कोल्हटकर याचं्याशीही स्नेहसंबंध िडला. मराठी वाङ्मयातील पप्रहली स्त्री−नाटककती. यािंी संगीत्
जयद्रथ्−्रवडंबन्(१९०४) व संगीत्दारमनी (१९१२) नाटके र्ािली. मीराबाई व ियदेवािी पत्नी याचं्या 
िीवनावरील नाटके त्यानंी प्रलप्रहली. पि ती उपेप्रक्षत राप्रहली. िप्रसद्ध झाली नाहीत. 
 

कृ. प्रभ. क लकिी, र्. वा. करंदीकर 
 
संदभव : वऱ्हाडपाडें म. ल. ‘भ्रमर परार् नेती’, प्रविय िकाशन, नार्पूर, १९७३. 
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पेंडसे, सीताराम वासुदेव : (ि. सप्टेंबर, १८८३, केळव−ेमाप्रहम, प्रिल्हा ठािे −मृ. १९ िून, १९१३). कवी 
व भार्षातंरकार. प्रशक्षि बी. ए. (१९०६), बडोदा हायस्कूलमध्ये काही काळ प्रशक्षक. प ढे प्रवलायतेहून 
परतल्यानंतर बडोदे सरकारात प्रशक्षिाप्रधकारी व िातंािे नायब स भे. 
 

यािंी रर्र् संमेलनोत्मसव–काव्य (१९१०), श्रीमज्जयससहरववाह (१९१३) आप्रि र्द्यस मानाजंली 
(१९१७) ही काव्य−प स्तके िप्रसद्ध असून पप्रहली दोन िासपं्रर्क व प्रतसरें स्फ ट कप्रवतािें संकलन आहे. 
रिना ि न्या वळिािी, िौढ व आलंकाप्ररक आहे. संस्कृत्वाङ्मयाचा्इरतहास (मकॅडोनेल् याचं्या इंग्रिी 
गं्रथािे भार्षातंर, १९१५) हा त्यािंा गं्रथ स बोध व मार्ममक भार्षातंराि नम ना म्हिून उल्लेखनीय आहे. 
रसतरंरगणी (१९१०) हे िािीन व अवािीन मराठी कप्रवतेतील प्रनवडक वचे्यािें संपादनही उत्कृष्ट आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
पै, दत्तात्रय व्यकंटेश : (ि. १८९९, पारोडे, र्ोवा – मृ. २५ मे, १९५२). पत्रकार, इप्रतहास व रािकारिािे 
अभ्यासक. मराठी प्रशक्षि घरीि. पोत गर्ीि प्रशक्षि मडर्ाव, पििी येथे. थोडे इगं्रिी प्रशक्षि कारवारला. 
 

फोंडे येथील ‘क लेप्रिय  आल्मदै’ या राष्ट्रीय प्रशक्षि संस्थेत दोन वर्षदेव प्रशक्षक. नंतर मडर्ावला मामा 
स केरकराचं्या ‘नहदू’ साप्ताप्रहकािे १९३० पयंत संपादक. म ंबईला ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ कतदेव मोरमकर 
याचं्या ‘दैप्रनक लोकमत’ िे संपादक. र्ोवा म त्क्तसंग्रामात सहभार्. बेळर्ावला काही काळ रवकास नावािे 
साप्ताप्रहक िालवले. र्ोव्यातील धार्ममक, सामाप्रिक, वाङ्मयीन, रािकीय इत्यादी प्रवप्रवध िळवळींत 
प ढाकार. 
 

र्ोत शगीज् भाषाप्रवरे् (दोन भार्, १९२३), गोमंतकाचा् भगूोल (दोन भार्, १९३४), 
बालरवज्ञानसयंोग (िार भार्, १९४३ ते १९४७) आप्रि गोमंतक्व् सहद स्थान (१९५०) ही त्यािंी शालेय 
प स्तके. म सलमानी्अंमलातील्गोमंतक (१९३७) व स्वातंत्र्य लया ाच्या िळवळीवरील जळता्गोमंतक 
(१९४८) ही त्यािंी इप्रतहासप्रवर्षयक प स्तके. त्याचं्या सामाप्रिक व रािकीय भार्षिािंा संग्रहही (१९३१) 
िप्रसद्ध आहे. राजकीय्र्क्ष््हणजे्लोकर्ाहीचा्घात (१९५८) या प स्तकात त्यानंी भारतीय लोकशाहीच्या 
संदभातील आपले मलूर्ामी नितन माडंले आहे. 
 

बा. द. सातोस्कर, ियतंक मार बंड 
 
पै, भगवंत बाळकृष्ट्ि : (ि. १८६१, होडावडे, सावतंवाडी − मृ. १९१६). सोप्रहरोबानाथ आपं्रबये या 
नाथपंथीय संतकवीच्या कप्रवतेिे संपादक व िकाशक. प्रशक्षि िार इयत्ता. पि घरातील पारमार्मथक 
वातावरिाम ळे झालेल्या ससं्कारानंी व्यत्क्तत्व घडलेले. 
 

सोरहरोबानाथ् आंरबयेकृत् र्दसंग्रह (१८८४), रसद्धातंसंरहता (पूवाधग व उत्तराधग, १९०६), 
योरगराज् सोरहरोबानाथकृत् र्दसंग्रह् (तीन भार्, १९०७), योरगराज् सोरहरोबानाथकृत् र्ारमार्षथक्
ओवीबद्ध्रकरकोळ्गं्रथ (१. अद्वयानंद, २. रू्णाक्षरी, ३. अक्षयबोध्१९०७), श्री्महदन भवशे्वरी (१९१०) 
इत्यादी काव्यगं्रथ व पदे िथम ‘योप्रर्राि सोप्रहरोबानाथ’ या तै्रमाप्रसकातून व नंतर स्वतंत्र प स्तकरूपाने 
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संपाप्रदत करून िकाप्रशत केले. अथगप्रनिायक प्रवस्तृत टीपा व र्ूढ भार्ािे आवश्यकतेन सार स्पष्टीकरि 
याम ळे पै यािंी संपादने िािीन मराठी काव्याच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्वािी आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, ियंतक मार बंड 
 
प्रधान, बजाबा रामचंद्र : (ि. एप्रिल, १८३८, दापोली, प्रिल्हा रत्नाप्रर्री – मृ. १८ एप्रिल, १८८६, म ंबई). 
कवी, कथालेखक व भार्षातंरकार. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. प्रशक्षिखात्यात नोकरी. ‘प्रमत्रोदय’, ‘नेप्रटव 
ओप्रपप्रनयन’ या प्रनयतकाप्रलकािें हे लेखक होते. प्रवदभातील प्रशक्षिाप्रधकाऱ्यानंी काढलेल्या ‘ज्ञानसंग्रह’ 
या प्रनयतकाप्रलकातूनही यानंी लेखन केले. ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’ तून याचं्या दीघगकथा िकाप्रशत झाल्या 
असून ‘सद्र् िी स्त्री’, ‘पंधरा प्रदवसािंी र्ोष्ट’, ‘झाले ते प्रठकि झाले’ या कथा उल्लेखनीय आहेत. 
 

दैवसेनी (१८६७) या काव्यािे कतदेव म्हिून िधानानंा प्रवशरे्ष िप्रसद्धी लाभली. स िप्रसद्ध इंग्रि कवी 
सर वाल्टर स्कॉट याचं्या ‘लेडी ऑफ द लेक्’ या काव्याच्या आधारे हे २३५ श्लोकािें काव्य त्यानंी रिले. 
इंग्रिी वळिािे मराठीतील पप्रहले खंडकाव्य म्हिनू ते महत्त्वपूिग आहे. स र्म व मध र भार्षा आप्रि सरळ, 
साधी व िसन्न शलैी याम ळे ते वधेक झाले आहे. रघ नाथपंप्रडताचं्या ‘दमयंतीस्वयंवराख्याना’ िाही िभाव 
त्याच्या रिनेवर िािवतो. दैवसेनी म्हििे मराठी कप्रवतेला लार्लेल्या नव्या वळिािे िसादप्रिन्ह होय, 
असा अप्रभिाय प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकरानंी नोंदप्रवलेला आहे. 
 

शके्सप्रपयरच्या ‘कॉमेडी ऑफ एरसग’ या नाटकािे भ्रारंतकृत्चमत्मकार (१८७८) हे भार्षातंर त्यानंी 
श्रीराम प्रभकािी िठार याचं्या सहकायाने केले आहे. यातील पप्रहले तीन अंक िधानानंी तर शवेटिे दोन 
अंक िठारानंी भार्षातंप्ररत केले आहेत. शके्सप्रपयरच्या मूळ नाट्यकृतीच्या सत्त्वाला धक्का न लावता प्रतला 
मराठी रूप देण्यािे लेखकािे कौशल्य स्पृहिीय आहे. 
 

कृ. प्रभ. क लकिी, ियतंक मार बंड 
 
प्रधान, रामचंद्र गिेश : (ि. १८७६ – मृ. २३ मे, १९४०). राज्यशास्त्रप्रवर्षयक गं्रथािे लेखक, वृत्तपत्रकार. 
प्रशक्षि बी. ए., एल्एल्. बी. वप्रकलीिा व्यवसाय. श्यामिी कृष्ट्िवमा यािंी प्रशष्ट्यवृत्ती घेऊन इंनलंडला 
ियाि. यूरोप व िपान येथील िवासात तेथील राज्यपद्धतीिे सूक्ष्म प्रनरीक्षि व राज्यशास्त्रािा अभ्यास. 
१९१६ च्या होमरूल लीर्च्या िळवळीत सहभार्. १९२३ साली स्वतंत्र िार्प्रतक पक्षातफदेव  आप्रि १९३७ 
साली राष्ट्रीय काँगे्रसतफदेव  नाप्रसक मतदारसंघातून कायदेमंडळावर प्रनवड. 
 

िधानानंी इंनलंडमधील िम ख वतगमानपत्रातूंन नहद स्थानच्या रािकारिाप्रवर्षयी लेखन केले असून 
इंरडयाज्स्रगल्फॉर्स्वराज्य हा त्यािंा इंग्रिी गं्रथ िप्रसद्ध आहे. 
 

प्ररतरनरधसत्ताक्राज्यर्द्धती (१९२६) हे यािें िॉन स्ट अटग प्रमलच्या ‘प्ररिेझेंटेप्रटव्ह र्व्हनगमेंट’ या 
गं्रथाच्या आधारे नहद स्थानी रािकारिािे संदभग देऊन प्रलप्रहलेले प स्तक. लोकशाही राज्यपद्धतीच्या 
प्रवप्रवध पैलंूिा परामर्षग त्यानंी या प स्तकात घेतला आहे. 
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‘भारतसेवक’ हे केवळ रािकीय प्रवर्षयानंा वाप्रहलेले माप्रसक १९१६ ते १९२० पयंत त्यानंी 
िालप्रवले. त्यातील महत्त्वािे लेख देर्सेवा्अथवा्भारतसेवकातील्रनवडक्लेख (१९३०) या प स्तकात 
संकप्रलत झाले आहेत. प्लेटो्व्त्मयाचे्राजकीय्रवचार (१९३०) हे यािें प स्तकही उल्लेखनीय आहे. मॉप्ररस 
मेटरनलक् च्या ‘मोना व्हॅना’ या नाटकािे रवमलादेवी (१९३५) हे र्द्य रूपातंरही त्यानंी केले आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, ियंतक मार बंड 
 
र्डके, काणशनाथ णवष्ट्िु : (ि. १८२९ – मृ. १९०४). पत्रकार व लेखक. ठािे येथून िप्रसद्ध होिाऱ्या 
अरुणोदय (१८६४) व सहदूर्चं (१८७२) या साप्ताप्रहकािें संस्थापक व संपादक. 
 

हे कंपोप्रझटरपासून स रुवात करून अरुिोदय छापखाना व साप्ताप्रहक यािें मालक बनले. 
काप्रशनाथपंतानंी १८६४ च्या स मारास अरुणोदय साप्ताप्रहक स रू करून ते िाळीस वर्षदेव आस्थेने व 
प्रनभीडपिे िालप्रवले. त्यानंतर १८७२ साली सहदूर्ंच नावािे प्रवनोदी साप्ताप्रहक स रू केले. रािकारि, 
समािकारि, प्रशक्षि, धमग अशा अनेक प्रवर्षयावंर ख सख शीत व मार्ममक, प्रततकेि खोिक व प्रमत्ष्ट्कल 
लेखन करून सहदूर्ंच लोकप्रिय बनवला. त्यानंी प्रलप्रहलेले सर्ऐझ्याक्न्यटून्याचें्चररत्र (१८९०) िप्रसद्ध 
आहे. सहदूर्चंमधून तत्कालीन पप्ररत्स्थती व िबोधनाच्या प्रविाराशी बाधंलेले व दोलायमान समािमन 
याचं्यातील प्रवसंर्ती प्रटपून भेदक प्रित्रि करिारे िे प्रवप ल प्रवनोदी लेखन केले, तीि त्यािंी खरी 
वाङ्मयीन कामप्रर्री होय. 
 

उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 
 
र्डके, नारायि लक्ष्मि : (ि. १८ फेब्र वारी, १८६०,रािापूर – मृ. सप्टेंबर, १९२०, ठािे). प्रमल्स व 
स्पेन्सर याचं्या गं्रथािें अन वादक. म ंबईच्या एत्ल्फन्स्टन कॉलेिातून बी. ए. (१८८२). सरकारी 
प्रशक्षिखात्यात िारंभी प्रशक्षक व नंतर म ख्याध्यापक. प्रमल्स व स्पेन्सर याचं्या गं्रथािें र्ाढे अभ्यासक. 
 

हबगटग स्पेन्सर (१८२० – १९०३) याने प्रलप्रहलेल्या १८ गं्रथािें अन वाद त्यानंी केले. त्यापंैकी 
महत्त्वािे असे: अजे्ञयमीमासंा−आरदतत्त्व े (१८९६), जे्ञयमीमासंा−रू्वाधश (१८९६), उद्योगसंस्था् व्
धंदेसंस्था, समाजर्ास्त्राची् तत्त्व्े :् अन भवजन्यरसद्धान्त् व् गृहसंस्था (१९०६), मानसर्ास्त्राची् तत्त्व े
(१९१२), मानसर्ास्त्राची् सघंटना (१९१३), मानसर्ास्त्राचे् रवरर्ष्ट् रववरण (१९१७), राजकीय् संस्था 
(१९१८) प्रशवाय यानंी स्रे्न्सरचररत्रही प्रलप्रहले आहे. प्रमलच्या ‘प्रलबटी’ च्या आधारे १८९२ साली स्वातंरय 
हे प स्तक, तसेि मेकॉलेसाहेबाचें्चररत्र (१९०६), राणीच्या्राज्याचा्इरतहास (१९०२), हास्य्व्त्मयाचा्
र्ास्त्रीयदृष्ट्या्रवचार इत्यादी गं्रथ प्रलप्रहले. यािंी गं्रथसंपत्ती प्रवप ल आहे. प्रतिी यादी खालीलिमािे : 
 

(१) मानसर्ास्त्राची् तत्त्व,े र् स्तक् १् ले, १९१२ (स्पेन्सरकृत सायकॉलॉिीिे आधारे). (२) 
मानसर्ास्त्राची्संघटना, १९१३ (स्पेन्सरकृत सायकॉलॉिीिे आधारे). (३) मानसर्ास्त्राचे्रवरर्ष्ट्रववरण, 
१९१७ (स्पेन्सरकृत सायकॉलॉिीच्या आधारे). (४) आत्ममनीतीची् तत्त्व्े आरण् र्रोर्कार, १८९४ 
(स्पेन्सरकृत Ethics of Individual Life and Beneficence िे आधारे). (५) आत्ममनीतीची् तत्त्व,े आ. 
द सरी, १९२२. (६) केवळ्ज्ञानवदृ्धीने्नीती्स धारेल्काय? १८९३. (७) अजे्ञयमीमासंा−आरदतत्त्व,े भाग्
र्रहला, १८९६ (स्पेन्सरकृत ‘फस्टग प्रित्न्सपल’ मधील The Unknowable च्या आधारे). (८) 
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जे्ञयमीमासंा−रू्वाधश−आरदतत्त्व,े भाग् द सरा, १८९८ (स्पेन्सरकृत The Knowable िे आधारे). (९) 
उत्मक्रातंी् सूते्र (सटीक), १८९६ (१०) धमश्आरण्र्ास्त्र्याचंा् समेट, १८९१. (११) र्रीरसौंदयश, १८९४ 
(स्पेन्सरच्या आधारे). (१२) र्ास्त्र््हणजे्काय? अथवा्र्ास्त्रसूते्र (सटीक), १८९५ (स्पेन्सरच्या गं्रथातून 
प्रनवडलेली). (१३) रर्क्षणसूते्र (सटीक), १८८५ (स्पेन्सरच्या गं्रथावरून). (१४) स्रे्न्सरीय् सूत्रमाला, 
र् ष्र्् ४् व् ५, १९०२. (१५) उद्योगसंस्था् व् धंदेसंस्था, १९०९ (स्पेन्सरकृत Principles of Sociology िे 
आधारे). (१६) रवरधसंस्था्व्धमशसंस्था, १९०९ (स्पेन्सरकृत Principles of Sociology िे आधारे). (१७) 
समाजर्ास्त्राची्तत्त्व–ेअन भवजन्य्रसद्धान्त्व्गृहसंस्था, १९०६ (स्पेन्सरकृत Principles of Sociology िे 
आधारे). (१८) मानसर्ास्त्राची् तत्त्व,े भाग् र्रहला, मूल् रसद्धान्त, १९०५ (स्पेन्सरकृत The Data of 
Sociology िे आधारे). (१९) राजकीय्संस्था, १९०७ (स्पेन्सरकृत Politica Institution िे आधारे. (२०) 
स्वातंरय, १८९२ (िॉन स्ट अटग प्रमलच्या ‘प्रलबटी’ या गं्रथाच्या आधारे). (२१) राणीच्या्राज्याचा्इरतहास, 
१९०२ (Justin Macarthy कृत A History of our own time िे आधारे). (२२) मेकॉलेसाहेबाचें्चररत्र, 
१९०६ (रेव्हलीनकृत Life and letters of Lord Macawlay). (२३) स्रे्न्सरचररत्र (गं्रथमालेत छापलेले 
िकरि). (२४) हबशटश् स्रे्न्सर्याचें् चररत्र् व् र्ते्र, १९१५. (२५) हास्य् व् त्मयाचा्र्ास्त्रीयदृष्ट्या् रवचार, 
१८९४ (‘शास्त्ररहस्य’ या प स्तकातील ३८ पृष्ठािंा प्रनबंध). 
 

र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही, समता बापं्रदवडेकर 
 
र्डके, भास्कर णवष्ट्िु : (ि. १८७८, वाडे, ता. देवर्ड, प्रिल्हा रत्नाप्रर्री − म.ृ १४ एप्रिल, १९१८). 
कादंबरीकार. स्वामी रामतीथांच्या समग्र गं्रथािें व स्वामी प्रववकेानंद िप्ररत्रािे भार्षातंरकार. प्रशक्षि बी. ए. 
‘काळ’ वृत्तपत्रािे सहाय्यक संपादक. प ढे म ंबईच्या ‘प्रबहारी’ या राष्ट्रीय पक्षाच्या पत्रािे संपादक. १९०७ 
साली रािद्रोहािा खटला व दोन वर्षदेव कारावास. 
 

फडके हे िा. नी. बा. रानडे याचं्या ‘इंत्नलश−मराठी प्रडक्शनरी’ च्या कामातील सहकारी होते. 
त्याच्या जेव्हा् सूयोदय् होईल (१९११) व रदर्ाभलू (१९१२) या स्त्रीप्रशक्षिप्रवर्षयक दोन सामाप्रिक 
कादंबऱ्या िप्रसद्ध आहेत. स्वामी्रामानंदतीथश्याचें्समग्र्गं्रथ, भार् १ ते १२ (१९१३−१६) हे यािें महत्त्वािे 
भार्षातंप्ररत लेखनकायग. स्वामींच्या तत्त्वज्ञानािा मराठी भार्षकात पप्ररिय व िसार करण्यािे काम या 
भार्षातंराने साधले. स्वामी प्रववकेानंदाचं्या इंग्रिी िप्ररत्रािे यानंी िार भार्ातं भार्षातंर (१९१७) केले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, स शीला पाटील 
 
र्डिवीस, वासुदेव वामन: ॰ वा. वा. र्.: (ि. ३० िून, १८९५, नार्पूर – मृ. २१ मे, १९४९, नार्पूर). 
समीक्षक व पत्रकार. प्रशक्षि नार्पूर येथे बी. ए. नार्पूरच्या नील प्रसटी हायस्कूलमध्ये प्रशक्षक. 
 

यािें लेखन ‘वार्ीर्श्री’, ‘सावधान’, ‘िप्रतभा’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाले आहे. ‘यंर् 
पेरीयट’ व ‘नार्पूर ऑब्िव्हगर’ या पत्रातूंनही ते प्रलहीत. मोिकेि पि लक्षवधेक असे यािें लेखन असे. 
नार्पूरच्या ‘वार्ीर्श्री’ माप्रसकाच्या व ‘सावधान’ साप्ताप्रहकाच्या प्रनर्ममतीशी त्यािंा सबंंध होता. 
‘वार्ीर्श्रीतील कलात्मक वाङ्मय’ या उत्कृष्ट वाङ्मयीन लेखािमािेि ‘प्रविार प्रवलास’ व ‘स शीलेिा देव’ 
या वा. म. िोशी याचं्या प स्तकावंरील तसेि या. म . पाठक याचं्या ‘शप्रशमोहन’ या खंडकाव्यावरील त्यािें 
प्रिप्रकत्सक समीक्षा लेख उल्लेखनीय आहेत. ‘केळकरािें अप्रद्वतीयत्व’, ‘लोकमान्यािें रािकारि’ या 
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अभ्यासपूिग लेखािंमािेि नार्पूर प्रवद्यापीठािे भतूपूवग क लर् रू न्या. भवानीशकंर प्रनयोर्ी, नार्पूरच्या 
‘महाराष्ट्रा’ िे संपादक र्ोपाळराव ओर्ले, बॅ. मोरोपतं अभ्यंकर, मध्यिातंािे एकेकाळिे र्ृहमंत्री व र्व्हनगर 
श्रीपाद बळवतं ताबं,े त्याििमािे माधव श्रीहरी अिे इ. रािकारि−समािकारिात अग्रिी असलेल्या 
व्यक्तींच्या िीवनकायािे स रेख दशगन घडप्रविारे लेखही महत्त्वपूिग आहेत. या व्यत्क्तप्रवर्षयक लेखािें 
व्यथ्ततरवर्षे (१९७८) हे प स्तक िप्रसद्ध आहे. 
 

‘वार्ीर्श्री’च्या (१९२९−३५) ित्येक अंकातील ‘वार्ीर्श्रीिा वीिाझकंार’ हे रािकीय घटनावंरील 
भाष्ट्य असलेले सदरही त्यानंी िालप्रवले होते. राष्ट्रवादी दृष्टी व परखड लेखन याम ळे हे सदर लोकप्रिय 
ठरले. ‘सावधान’ साप्ताप्रहकातील यािें लेखही प . भा. भाव ेयाचं्या लेखािमािेि शलैीपूिग व राष्ट्रभक्तीने 
य क्त असत. प . भा. भाव ेफडिप्रवसािंा एक श्रेष्ठ शलैीकार लेखक म्हिून उल्लखे करतात. 
 

रा. बा. बक्षी 
 
र्डतरे, रामचंद्र णवष्ट्िू : (ि. १८८८ − मृ. २४ फेब्र वारी, १९५५). प्रशकारकथा लेखक. िारंभी प ण्यात 
‘स धारक’, ‘रािकारि’, ‘राष्ट्रप्रहतैशी’ ही वृत्तपते्र काही वर्षदेव िालप्रवली. प ढे प िे प्रिल्यातील पाटस र्ावी 
स्थाप्रयक होऊन शतेीिा व्यवसाय स्वीकारला. ते उत्कृष्ट प्रशकारी होते. प्रशकारीच्या छंदापायी त्यानंी बरीि 
भ्रमंती केली व आप्रफ्रकेसही िाऊन आले. 
 

मराठीत प्रशकारीसंबधंी सत्य घटनानंा व हकीकतींना कथारूप देऊन प्रशकारकथेला खरीख री 
िप्रतष्ठा फडतरे यानंीि िथम िाप्त करून प्रदली. रानोमाळ (१९४४), मृगया (१९४९) व रतसरी् झेर् 
(१९४७) हे त्यािें प्रशकारकथा संग्रह िप्रसद्ध आहेत. प्रशकारीच्या घटना−िसंर्ातील प्रित्तथरारकता, 
प्रशकाऱ्याच्या मनातील दं्वद्व, प्रभन्न अन भव, िािी िीवनातील सूक्ष्म बारकाव ेव प्रशकारीतील नाट्य प्रटपण्यािे 
कौशल्य यामं ळे फडतरे याचं्या प्रशकारकथा ित्ययकारक झाल्या आहेत. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, इंद मती शवेडे 
 
र्ाटक, गिेश कृष्ट्ि : ॰ गोमा गिेश : (ि. १८९५ – मृ. १९३९). नाटककार व कादंबरीकार. आय ष्ट्य 
दप्रक्षि महाराष्ट्राच्या संस्थानी म लखातं रे्ले. प्रमरिच्या संस्कृत महाप्रवद्यालयात अनेक शास्त्रािें अध्ययन. 
तेथे वऱ्हाडिे प ढारी व साप्रहत्त्यक वीर वामनराव िोशी याचं्याशी पप्ररिय. त्याचं्याि िोत्साहनाने 
र्िेशशास्त्र्यानंी आपले पप्रहले नाटक स्वगंसाम्राज्य (१९२९) प्रलप्रहले. 
 

त्यानंी इतर वाङ्मयिकारही हाताळले. वीरात्ममा (१९२७), आयश् धमाचा् जयजयकार (ब द्धोत्तर 
कालखंड प्रिप्रत्रत करिारी ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी, १९२७), अनाथाचंा् नाथ (१९२७), नव्या् र्रतव्रता 
(१९३९), हद्दर्ार (१९३८) या कादंबऱ्या आप्रि नाट्य्टासगं्रह (१९२९), लहान् म लासंाठी् गोष्टी 
(१९३९), करवता, नाट्य्टा, एकारंकका्याचंा्संग्रह (१९३९) हे लेखन िप्रसद्ध आहे. मात्र नाटककार 
म्हिून त्यािंी प्रवशरे्ष िप्रसद्धी आहे. त्यािंी उल्लखेनीय नाटके खालीलिमािे: र्ंताचंी् सून (१९२८), 
स्वगशसाम्राज्य (१९२९), माझी् जमीन (१९३०), नानाचंी् माया (१९३०), स्वगशस ंदरी (१९३०), लाडकी्
लक्ष्मी (१९३०), डेक्कनक्वीन (१९३२), व्याही−रवरहणी (१९३२), मोटारवाला (१९३४), सास रवास 
(१९३४), घरजावई (१९३५), स्टेट्काँगे्रस (१९३९) इत्यादी. ही नाटके िाम ख्याने पौराप्रिक व सामाप्रिक 
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असून, ती ‘नाट्यकला िसारक’, ‘रंर्बोधेच्छू’, ‘रंर्देवता प्रथएप्ररकल्स’, ‘देशबंधू’, ‘िभात’ इत्यादी 
नाट्यससं्थानंी रंर्भमूीवर आिली. 
 

सामाप्रिक नाटकातूंन सनातनी प्रविारसरिीिा प रस्कार करावयािा व पौराप्रिक नाटकातूंन 
आदशगवादी स्त्री−प रुर्षाचं्या प्रित्र−रेखाटिातून सनातनी मूल्यािंी थोरवी सारं्ायिी, अशी सरळ व 
लोकरंिक भपू्रमका स्वीकारल्याम ळे त्यािंी नाटके परंपरावादी िेक्षकातं लोकप्रिय झाली, िटकदार संवाद 
व स बोध पद्यरिना हे याचं्या नाटकािें र् िप्रवशरे्ष. याचं्या काही नाटकािंी कानडी रूपातंरे होऊन ती 
कानडी रंर्भमूीवरही लोकप्रिय झाली. 
 

म . श्री. कानडे, इंद मती शवेडे 
 
॰ रु्लारी : पहा कुळकिी, भगवान रघुनाथ 
 
रु्ले, (महात्मा) जोणतराव गोकवदराव : (ि. १८२७ – मृ. २८ नोव्हेंबर, १८९०). थोर समािस धारक, 
सत्यशोधक समािािे संस्थापक. िोप्रतराव फ ले हे महात्मा फ ले म्हिनू स पप्ररप्रित आहेत. र्ोऱ्हे 
उपनामधारक र्ोनवदराव या माळी ज्ञातीतील र्ृहस्थािें हे प त्र. त्यािें पूवगि सातारा प्रिल्यातील कटर् ि 
येथील वतनदार. परंत  शपे्रटबा या त्याचं्या पूवगिाने प ण्यात स्थानातंर केले आप्रि पेशव्याचं्या दरबारात फ ले 
प रप्रवण्यािे काम केले, म्हिून त्यािें मूळ आडनाव ल प्त होऊन ते फ ले या नावानेि ओळखले िाऊ 
लार्ले. 
 

िोप्रतराव क शाग्र ब द्धीिे, उत्साही, प्रनभीड आप्रि देखिे प रुर्ष होते. त्याचं्या उमेदवारीच्या काळात 
म ंबई प्रवद्यापीठि अत्स्तत्वात नसल्याने त्यानंा अल्पप्रशक्षिावर समाधान मानाव ेलार्ले. तथाप्रप त्यािें इंग्रिी 
िारं्ले होते. तसेि इगं्रिी गं्रथािें वािनही डोळ्यात भरण्यासारखे होते. 
 

तत्कालीन िघातान सार पंतोिीच्या शाळेत मराठी प्रशक्षि घेतल्यानंतर (१८३४−३८) लहान 
वयाति त्यािंा प्रववाह नायर्ाव येथील नेवसे पाटलािंी कन्या साप्रवत्री प्रहच्याशी झाला (१८४०). त्यािें 
प्रमशनरी शाळेतील इंग्रिी प्रशक्षि हे त्यानंतरिे (१८४१ ४७). याि दरम्यान त्यानंी िप्रसद्ध व्यायामप्रशक्षक 
लहूिी वस्ताद याचं्याकडे कसरतीिे धडेही प्रर्रप्रवले. तेव्हा परकीय इगं्रि सरकारला बल ियोर्ाने 
घालवनू देऊन देश स्वतंत्र करावा, असा प्रविारही त्याचं्या मनात उप्रदत झाला होता. पि लवकरि अशा 
िकारिी रािकीय आकाकं्षा सोडून ते शूद्राप्रतशदू्राचं्या अवनतीिा आप्रि द ःत्स्थतीिा प्रविार करू लार्ले. 
आपल्या एका ब्राह्मि प्रमत्राच्या लननाच्या प्रमरवि कीत त्यानंा प्रमळालेली अपमानास्पद वार्िूक हे एक 
प्रनप्रमत्त झाले. पि त्याम ळे फ ले अंतम गख होऊन प्रविार करू लार्ले. ब्राह्मिाचं्या सवगके्षत्रीय विगस्वािे बल 
त्याचं्यािवळील प्रवदे्यत आहे, अशी त्यािंी खात्री पटली. शूद्राप्रतशदू्र आप्रि प्रस्त्रया यानंा ब्राह्मिी दास्यातून 
म क्त करण्यासाठी त्यानंी ियत्न आरंप्रभले. १८४८ मध्ये शूद्राप्रतशदू्रासंाठी काढलेली म लींिी शाळा हा त्या 
ियत्नािाि एक भार्. या शाळेसाठी प्रशक्षक प्रमळेना तेव्हा त्यानंी साप्रवत्रीबाईनंा प्रशकवनू तयार केले. या 
त्याचं्या लोकप्रवलक्षि कृत्याम ळे त्यानंा सपत्त्नक रृ्हत्यार् करावा लार्ला. प्रवशरे्ष म्हििे त्यानंी तो केला. 
 

१८५१ मध्ये फ ल्यानंी आपल्या काही ब्राह्मि सहकाऱ्यासंह प्रिपळूिकराचं्या वाड्ात तसेि रास्ता 
पेठेत म लींच्या शाळािंी स्थापना केली. या ियत्नािी नोंद इंनलंडमध्ये ख द्द िॉन स्ट अटग प्रमल याने घेतली 
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होती एवढे सापं्रर्तले म्हििे त्यािे महत्त्व लक्षात येईल. तत्कालीन इंग्रि सरकारवरही त्याचं्या या कायािा 
पप्ररिाम झाल्याप्रशवाय राप्रहला नाही. सरकारी प्रवद्याखात्याने १६ नोव्हेंबर १८५२ मध्ये त्यािंा मे. कँडीच्या 
अध्यक्षतेखाली शालिोडी देऊन सत्कार केला. 
 

१८५४ मध्ये फ ल्यानंी स्कॉप्रटश प्रमशनऱ्याचं्या शाळेत अधगवळे नोकरी पत्करली. स्कॉप्रटश व 
अमेप्ररकन प्रमशनऱ्याचं्या सहवासाने त्यानंा प्रििन धमाच्या मूलतत्त्वािें प रेसे ज्ञान तर झालेि − परंत  
प्रवशरे्षतः अमेप्ररकन लोकसत्ताक राज्यपद्धतीिी िारं्ली माप्रहतीही झाली. १८५५ मध्येि त्यानंी 
मार्ासवर्ीय लोकानंा सोयीिी अशी रात्रीिी शाळाही काढली. याि साली त्यानंी आपली वाङ्मयीन 
(पप्रहली) कृती प्रलप्रहली. ते तृतीय् रत्मन नावािे नाटक. हे नाटक मराठीतील पप्रहले स्वतंत्र सामाप्रिक 
नाटक मानाव ेलार्ते. या नाटकात त्याचं्यावरील प्रमशनऱ्यािंा िभाव स्पष्टपिे प्रदसून येतो. इ. स. १८६९ 
मध्ये फ ल्यानंी र्वाडा् ्त्रर्ती् रर्वाजी् राजे् भोसले् याचंा या नावािा पवाडा म ंबईच्या ओप्ररएटंल 
छापखान्यात छापून िप्रसद्ध केला. 
 

वैिाप्ररकतेिा म द्दा तूतग बािूला ठेवला तरी एक वाङ्मयिकार या नात्याने फ ल्यानंी त कोबाचं्या 
अभरं्ािंा कसून अभ्यास करून त्यावर िभ त्व प्रमळवले. आपल्या वाङ्मयकारप्रकदीच्या आरंभापासून 
अखेरपयंत ते अभरं्ािंी अथात अखंड रिना करीत राप्रहलेले प्रदसून येतात. 
 

तृतीय्रत्मन (१८५५) ते ्त्रर्ती्रर्वाजी्राजे्भोसले्याचंा्र्वाडा (१८६९) या दोन कृतींमधील 
तब्बल िवदा वर्षांच्या कालावधीत फ ल्यानंी काही प्रलप्रहलेले प्रदसत नाही. अथात या कालात प्रवधवािें 
प नर्मववाह, बालहत्या िप्रतबधंर्ृहािी स्थापना, स्वतःच्या घरिा पाण्यािा हौद अस्पशृ्यासंाठी ख ला करिे 
अशा नानाप्रवध सामाप्रिक स धारिामंध्ये ते र् ंतलेले होतेि. दरम्यान प्रशक्षकी पेशा सोडून ते नव्या कंत्राटी 
कामाच्या व्यवसायात प्रशरले. त्याम ळे त्यािें अन भवप्रवर्श् अप्रधक व्यापक झाले. प्रशवाय ब्राह्मिी विगस्वािे 
नवीन नम ने पहावयास प्रमळाले आप्रि शतेकऱ्याचं्या पप्ररत्स्थतीकडे व िश्नाकंडे त्यािें लक्ष वधेले रे्ले. 
 

१८३९ मध्येि ब्राह्मणाचें्कसब हे प स्तकही फ ले यानंी िप्रसद्ध केले. ते त्यानंी ‘महाराष्ट्र देशातील 
क िबी, माळी, मारं्, महार’ यासं अपगि केलेले आहे. पूवीच्या तीन कृतींमधून सूत्ररूपाने आलेल्या िमेयािा 
दाहक शलैीने आप्रवष्ट्कार करिारे खळबळिनक प स्तक ग लामरगरी १८७३ मध्ये िकाप्रशत झाले. ते 
फ ल्यानंी य नायटेड स्टेट्ससमधील र् लामासं दास्यत्वापासून म क्त करण्याच्या कामात औदायग, प्रनरपेक्षता व 
परोपकारब द्धी दाखप्रविाऱ्या सदािारी लोकानंी अपगि केलेले आहे. 
 

इ. स. १८७३ मध्येि फ ल्याचं्या वाङ्मयीन व वैिाप्ररक स्वरूपातल्या माडंिीला ित्यक्ष 
संघटनात्मक िळवळीिी िोड प्रमळाली ती त्यानंी प ढाकार घेऊन केलेल्या ‘सत्यशोधक समािा’ च्या 
स्थापनेने. 
 

१८७३ ते १८८३ अशी दहा वर्षदेव परत एकदा फ ल्याचं्या लेखिीने प्रवश्रातंी घेतलेली प्रदसते. या 
काळात ते सत्यशोधक समािाच्या ििाराच्या कायात र् ंतलेले असावते. दरम्यान (१८७६–८२) या 
कालखंडात त्यानंा प िे नर्रपाप्रलकेिे सदस्यत्वही प्रमळाले होते. १८८२ मध्ये त्यानंी हंटर याचं्या प्रशक्षि 
आयोर्ाप ढे केलेले प्रनवदेन प्रशक्षिप्रवर्षयक प्रविारामंधील एक मलैािा दर्ड मानला िातो. र्तेकऱ्याचंा्
असूड प स्तकािा प्रवर्षय १८७८ पासून फ ल्याचं्या डोक्यात घोळत होता. प स्तकाच्या स्फोटकतेम ळे व ते 



 अनुक्रमणिका 

छापले तर प्रनमाि होऊ शकिाऱ्या संभाव्य अब्रनू कसानीच्या खटल्याम ळे स्वतः नारायिराव 
लोखंड्ासंारख्या सत्यशोधक सहकाऱ्यानेही त्याच्या िकाशनास पूिग िप्रतसाद देण्यािे टाळले. 
एवया ावरून त्यािी भेदकता लक्षात यावी. कदाप्रित याम ळेि त्याच्या िकाशनात (इ. स. १९६७) अडििी 
आल्या असाव्यात. 
 

१८८५ मध्ये फ ल्यानंी सत्मसार नामक प्रनयतकाप्रलक िालप्रवण्यािा ियत्न केला. त्यािे दोन अकं 
उपलब्ध होतात. या अंकामंधून फ ल्यानंी तत्कालीन िाथगनासमािीय स्त्रीस धारिाप्रवर्षयी उदासीन असिारे 
स्वपक्षीय सत्यशोधक याचं्यावर टीका केलेली आहे व पपं्रडता रमाबाई, ताराबाई नशदे अशा प्रस्त्रयािंा पक्ष 
धरलेला आहे. 
 

शतेकऱ्याचं्या वतीने असूडमधून फ ल्यानंी ििू तिारींिा पाढाि वािला होता. त्याला छेद बसेल 
असे िप्रतपादन न्या. महादेव र्ोनवद रानडे यानंी स रू केले होते. रानडे याचं्या मतािंा िप्रतवाद करून 
शतेकऱ्याचं्या दारुि द ःत्स्थतीिे प्रवदारक प्रित्रि करिारे इर्ारा नावािे प स्तक फ ल्यानंी १८८५ मध्ये 
प्रलप्रहले. 
 

मृत्यूपूवी काही प्रदवस अर्ोदर प्रवकलारं् अवस्थेत म्हििे १८८९ मध्ये फ ल्यानंी आपला सावशजरनक्
सत्मयधमश हा शवेटिा गं्रथ प्रलहून पूिग केला. त्याचं्या मृत्यूनंतर (२८ नोव्हेंबर, १८९०) यािें दत्तकप त्र 
यशवतंराव फ ले यानंी तो १८९१ मध्ये िप्रसद्ध केला. 
 

सावशजरनक्सत्मयधमश वािला म्हििे फ ल्याचं्या ब्राह्मिप्रवरोधामार्िी व्यापक मानवतावादी भपू्रमका 
लक्षात येते आप्रि िनतेने त्यानंा ‘महात्मा’ ही पदवी का प्रदली असावी (११ मे, १८८८) यािाही उलर्डा 
होतो. 
 

फ ल्यानंा एकूिि वाङ्मयीन व सासं्कृप्रतक व्यवहाराबंद्दल आस्था होती. महर्षी दयानंद 
सरस्वतींच्या प ण्यामधील प्रमरवि कीला त्यानंी प्रदलेले संरक्षि (१८७५), रमण्यात वाटण्यात येिाऱ्या 
दप्रक्षिेिे िकाशन अन दानात रूपातंर करण्यासाठी लोकप्रहतवादी, भवाळकर िभतृींनी सरकारला केलेल्या 
अिांिे उत्तरदाप्रयत्व स्वतःवर घेऊन त्यािें ग्रामण्यापासून केलेले संरक्षि आप्रि मराठी गं्रथकारसभेच्या 
न्या. रानडे यानंा प्रलप्रहलेले साप्रहत्यप्रवर्षयक पत्र (११ िून, १८८५) या र्ोष्टी या संदभात प रेशा बोलक्या 
आहेत. 
 

मराठी साप्रहत्यात प्रवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात वाढीस लार्लेल्या दप्रलत व ग्रामीि साप्रहत्यािी 
बीिे फ ले याचं्या वाङ्मयात आढळून येतात. 
 

सदानंद मोरे 
 

रु्ले, साणवत्रीबाई जोणतराव (ि. ३ िानेवारी, १८३१, नायर्ाव, प्रि. सातारा – मृ. १८९७). 
महात्मा िोप्रतराव फ ले याचं्या पत्नी, आद्य भारतीय प्रशप्रक्षका, सत्यशोधक समािाच्या कायगकत्या. सातारा 
प्रिल्यातील प्रशरवळिवळील नायर्ाव या खेड्ात खंडोिी नेवसे-पाटील यािें पोटी िन्म. नेवसे हे माळी 
समािातील एक मातब्बर घरािे मानण्यात येते. इ. स. १८४० मध्ये वयाच्या नवव्या वर्षी साप्रवत्रीबाईिा 
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प्रववाह िोप्रतराव फ ले याचं्याशी झाला. साप्रवत्रीबाईंच्या िप्ररत्रामंधील अनेक बारीकसारीक तपशील डॉ. 
मा. र्ो. माळी यानंी प्रवशरे्षतः ‘झोडरे् संग्रहा’तून प रप्रवले आहेत. त्यान सार स्वतः िोप्रतरावानंीि 
साप्रवत्रीबाईनंा प्रशक्षिातील िारंप्रभक धडे प्रदले आप्रि प ढे नॉमगल स्कूलच्या प्रमसेस प्रमिेल याचं्या शाळेत 
प्रतसऱ्या वर्षात घातले. प्रमिेलबाईंनी साप्रवत्रीबाईंना अभ्यापन-प्रवद्या प्रशकवनू प्रशप्रक्षका होण्यास पात्र केले. 
 

िोप्रतराव फ ल्यानंी १८४८ मध्ये स रू केलेल्या म लींच्या शाळेत कोिी प्रशप्रक्षका प्रमळेना. तेव्हा 
साप्रवत्रीबाईनंी ती िबाबदारी पत्करली व ननदा, उपहास, टवाळी, प्रवरोध यानंा तोंड देऊन प्रनभावलीही. 
त्याििमािे १८४८ मध्येि दप्रलत वस्तीत उघडलेल्या शाळेतही साप्रवत्रीबाईनंी प्रशप्रक्षकेिे काम केले. अशा 
िकारे शूद्राप्रतशूद्र आप्रि प्रस्त्रया यािें फ ले दंपती भानयप्रवधाती ठरली. अथात त्यासाठी उभयतानंा 
घरच्यािंाही प्रवरोध पत्करून र्ृहत्यार् करावा लार्ला; तो त्यानंी सोप्रशकपिाने केलाही. 
 

साप्रवत्रीबाईिंा िोप्रतरावाचं्या सवगि स धारिाप्रवर्षयक उपिमात सप्रिय सहभार् होता असे प्रदसते. 
त्यात सत्यशोधक समािािे कायग, बालहत्या िप्रतबधंक र्ृहािी स्थापना, सत्यशोधक पद्धतीने ब्राह्मि 
प रोप्रहताप्रशवाय प्रववाहप्रवधी इत्यादींिा समावशे होतो. या र्ृहाति िसूत झालेल्या एका ब्राह्मि प्रवधविेा 
म लर्ा फ ले दापंत्याने दत्तक घेतला. हाि म लर्ा डॉ. यशवतंराव फ ले म्हिून प ढे िप्रसद्धीस आला. 
१८७६−७७ सालात पडलेल्या द ष्ट्काळातही साप्रवत्रीबाईंनी िोप्रतरावाबंरोबर अन्नछत्र उघडिे यासारखी 
कामे केली. १८९० मध्ये िोप्रतरावािें प्रनधन झाल्यावरही साप्रवत्रीबाईंनी िोप्रतरावांिे कायग उमेदीने व 
उत्साहाने िालू ठेवले. १० मािग, १८९७ रोिी साप्रवत्रीबाईनंी इहलोक सोडला. 
 

िोप्रतराव फ ल्यानंा अनेक कायांमध्ये साथ देिाऱ्या साप्रवत्रीबाईनंा स्वतःिे असे व्यत्क्तत्त्व होते. 
त्यानंी स्वतंत्रपिे लेखनही केले आहे. 
 

साप्रवत्रीबाईिें उपलब्ध वाङ्मय प ढीलिमािे आहे: (१) काव्यफ ले, १८५४ (काव्यसंग्रह). (२) 
बावनकर्ी्स बोध्रत्मनाकर (१८९१). (३) मात श्री्सारवत्रीबाईंची्भाषणे (िकाशक–शास्त्री महाघर, वत्सल 
िेस, बडोदा, १८९२). 
 

याप्रशवाय साप्रवत्रीबाईंनी जोरतबाचंी् भाषणे संपाप्रदत करून प िे येथे प्रशला छापावर १८५६ मध्ये 
िकाप्रशत केली. 
 

सदानंद श्रीधर मोरे 
 
संदभव : (१) माळी, मा. र्ो. ‘िापं्रतज्योप्रत साप्रवत्रीबाई िोप्रतराव फ ले’, आशा िकाशन, र्ारर्ोटी, १९८७. 

(२) माळी, मा. र्ो. (सपंा.) ‘साप्रवत्रीबाई फ ले समग्र वाङ्मय’, म. रा. सा. आप्रि सं. मंडळ, म ंबई, 
१९८८. 

 
रे्अरबँक, समॅ्युएल बेकन: (ि. १४ प्रडसेंबर, १८२२–मृ. ३१ मे, १८९८). लेखक, भार्षातंरकार, संपादक, 
वैज्ञाप्रनक, र्ीतकार, कृप्रर्षशास्त्रज्ञ आप्रि वळेिसंर्ी वैद्य, अशी प्रवप्रवध िकारिी सेवा रेव्ह. डॉ. समॅ्य एल 
बेकन फेअरबकँ यानंी भारतातील आपल्या अधगशतकाच्या िदीघग वास्तव्यात केली. 
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त्यािंा िन्म अमेप्ररकेच्या कनेत्क्टकट परर्ण्यातल्या स्टम्फोडग येथे झाला. इप्रलनॉई 
महाप्रवद्यालयात आप्रि ॲन्डोव्हरच्या पाठशाळेत त्यािें प्रशक्षि झाले. १८४५ मध्ये िॅक्सनव्हील येथे िाथप्रमक 
दीक्षा घेतल्यावर त्यानंी मराठी प्रशकायला स रुवात केली. प ढे २० सप्टेंबर, १८४६ रोिी ते म ंबईस आले व 
तेथल्या अमेप्ररकन मराठी प्रमशनच्या म द्रिालयािी िबाबदारी त्यानंी पत्करली. मे, १८५५ ते िानेवारी, 
१८५७ पयंत ते अमेप्ररकेला िाऊन आले. इकडे आल्यानंतर त्यानंी अहमदनर्रपासून २५ मलैावरल्या 
वडाळे र्ावी प्रमशनिे ठािे उघडले. १८७७−७८ च्या द ष्ट्काळात फेअरबँकनी र्ोरर्प्ररबािंी सेवा केली. 
 

१८४६ मध्ये महाराष्ट्रात पाऊल टाकल्यानंतर वर्षग दोन वर्षांति फेअरबँकनी मराठीत गं्रथरिना 
करावयाला आरंभ केला. र्प्रित या प्रवर्षयावरिे त्यािें पप्रहले स्वतंत्र प स्तक १८४८ मध्ये िप्रसद्ध झाले. याि 
प्रवर्षयावर कालातंराने त्यानंी िार प स्तके प्रलप्रहली. याप्रशवाय शकै्षप्रिक व धार्ममक प्रवर्षयावरही त्यानंी 
गं्रथरिना केली आहे. प्रकत्येक इंग्रिी र्ीते मूळ िालीवरि मराठीत त्यानंी उतरली. अशी काही र्ीते 
‘ईर्श्रभिनािी र्ीते’ नामक र्ीतसंग्रहात िप्रसद्ध झाली होती. स्वतंत्र अभरं्ादी रिनाही त्यानंी केली आहे. 
बायबलच्या भार्षातंर सप्रमतीवरही त्यानंी १८५३ पासून वळेोवळेी काम केले. दर रप्रववारी म लासंाठी 
भरिाऱ्या धमगप्रशक्षि−शाळाचं्या (सन्डे स्कूलच्या) प्रशक्षकानंा मार्गदशगनपर काहीि नसल्याने त्यानंी 
‘ज्ञानोदय’ प्रनयतकाप्रलकाबरोबर सप्टेंबर १८९२ पासून एक माप्रसक प रविी छापून ही अडिि दूर केली. 
प ढे या शाळाचं्या धड्ावंरल्या टीका−प्रटप्पिासंह प्रिते्र, लघ कथा, बोधविने आप्रि कप्रवता घालून 
‘बाळप्रशक्षक’ साप्ताप्रहक ऑर्स्ट १८९३ पासून स रू केले. ‘ज्ञानोदय’ या प्रनयतकाप्रलकािी संपादकीय 
सूते्रही त्यानंी तीनदा हाती घेतली होती पि ती काही मप्रहन्यापं रतीि! 
 

प्रवप्रवध के्षत्रातं अप्रवश्रातं श्रम करीत असतानाि त्यानंी मराठी प्रिस्ती वाङ्मयात मोलािी भर 
टाकली, हे प्रवशरे्ष होय. ‘ज्ञानोदय’ या प्रनयतकाप्रलकात त्यानंी प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर प्रविारिवतगक लेख 
प्रलप्रहले. त्यानंी २०−२५ प स्तके, पप्रत्रका वर्ैरे प्रलप्रहल्या आहेत. पंरत  त्यापंैकी प ष्ट्कळशी द र्ममळ झाली 
आहेत. 
 

त्यािंी प्रवद्वत्ता आप्रि बह प्रवध देशसेवा, धमगसेवा लक्षात घेऊन कॅनडातील मॉत्न्रअल प्रवद्यापीठाने 
त्यानंा डी. डी. (डॉक्टर ऑफ प्रडत्व्हप्रनटी) ही बह मोलािी पदवी १८८६ साली देऊन त्याचं्या र् िािें िीि 
केले. 
 

भास्करराव िाधव 
 
बजेस, एबेझर : (ि. २६ िून, १८०५–मृ. १ िानेवारी, १८७०). हे अमेप्ररकन प्रमशनरी ग्रालीटन व्हरमॉन्ट 
येथे िन्मले. १० ऑर्स्ट, १८३९ रोिी ते प्रमशनरी म्हिनू सहक ट ंब भारतात आले. त्यािंी नेमिकू िथम 
अहमदनर्रास झाली. अमेप्ररकन मराठी प्रमशनने १८३५ मध्ये नर्रास म लासंाठी शाळा नकवा सेप्रमनरी 
उघडली होती. प ढे १८४४ मध्ये या शाळेला िोडूनि एक इंग्रिी शाळा उघडली व प्रतिे म ख्याध्यापक 
म्हिून बिदेवस यािंी नेमिूक झाली. या अर्ोदर म्हििे मािग, १८४२ मध्ये बायबलच्या मराठी भार्षातंराच्या 
प नरीक्षि सप्रमतीवर काम करण्यासाठी म ंबईच्या बायबल सोसायटीने त्यानंा आमंत्रि प्रदले. त्यावळेी 
बायबलिा िथम खंड म्हििे ि ना करार, यातील काही गं्रथािें िॉन प्रडक्सन व ॲलन गे्रव्हि यानंी 
केलेल्या भार्षातंरािे प नरीक्षि िालू होते. या सप्रमतीवर बिदेवसनी १८५३ पयंत काम केले. त्यािें बह तेक 
कायग प्रशक्षिके्षत्राति झाले. या प्रमशनिे मराठी व्याकरिकार म्हिनू ते ओळखले िात. त्यानंी या प्रवर्षयावर 
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४−५ प स्तके प्रलप्रहली आहेत. त्यात काही शाळेसाठी आप्रि काही मराठी प्रशकिाऱ्याकंप्ररता इंग्रिी भारे्षत 
आहेत. 
 

‘ज्ञानोदय पिंारं्−१८४७’ तयार करण्यातही त्यानंी मदत केली होती. ज्योप्रतःशास्त्रावरही त्यानंी 
गं्रथलेखन केले. 
 

अहमदनर्रहून बिदेवस साताऱ्याला बदलून रे्ले होते. पि वर्षगभराति त्याचं्या पत्नी वारल्या. ते 
स्वतःदेखील आिारी पडले. तेव्हा आपली तीन आईपोरकी म ले घेऊन ते २८ प्रडसेंबर, १८५३ रोिी 
अमेप्ररकेस परतले. 
 

प्रतकडे रे्ल्यावरही त्यानंा भारतािे प्रवस्मरि झाले नाही. महत्त्वाच्या पि अत्यंत कठीि अशा 
‘सूयगप्रसद्धान्त’ या गं्रथािे पप्ररशीलन करून, बारकाईने संशोधन करून त्यानंी तो इंग्रिीत उतरला. तो 
अमेप्ररकन ओप्ररएन्टल सोसायटीने िप्रसद्ध केला (१८६०). 
 

त्यानंी केलेले एकंदर लेखन प ढीलिमािे: (१) Easy lessons in Reading with English and 
Marathi Vacabulary, १८४१, द सरी आवृत्ती, १८५१. (२) खगोलरवद्या, म ंबई, १८४६, द सरी आवृत्ती, 
१८५७. (३) मराठी्भाषेचे्व्याकरण, म ंबई, १८४८. (४) इंथ्ग्लर््व्याकरण्आरण्भाषण, सापं्रदारयक्वातये्
इंथ्ग्लर्् आरण् मराठी, म ंबई, १८५१, द सरी आवृत्ती, १८५३. (५) Easy Primer and Vocbulary in 
Marathi, म ंबई, १८५१. (६) Grammer of the Marathi Language, म ंबई, १८५४. (७) Translation of 
the ‘Surya Siddhanta’ New Heven, Connecbaet, USA, 1860. 
 

भास्कर िाधव 
 
बंकटस्वामी (व्यकंटकसग न्यहालकसग) : (ि. १८७७–मृ. ९ मे, १९४४). वारकरी संिदायािे िविनकार व 
‘ज्ञानेर्श्री’ िे संपादक. आध प्रनक वारकरी सतं व संत वाङ्मयािे भाष्ट्यकार. बंटकस्वामी नावाने 
महाराष्ट्राला पप्ररप्रित. पूवगि रिपूत असून मूळिे ब ंदेलखंडातील रप्रहवासी. स मारे २०० वर्षांपूवी 
व्यापाराच्या प्रनप्रमत्ताने बीड प्रिल्यात स्थाप्रयक. 
 

इर्तप रीस स्वतःिे द कान. तेथेि १८९० साली प्रवष्ट्ि ब वा िोर्ािंी भेट व उपदेश ग्रहि. 
र् रूपदेशानंतर काही काळ तपिरि व आळंदीस ‘ज्ञानेर्श्री’ िी शभंर पारायिे. त्यािें कीतगन म्हििे 
श्रोत्यानंा एक मेिवानीि असे. 
 

१९२० साली प्रवष्ट्ि ब वा वैक ं ठवासी झाल्यावर त्याचं्या भार्वतधमग ििारािे व वारकरीप्रशक्षिािे 
कायग बंकटस्वामींनी धडाडीने प ढे िालप्रवले. त्यािें साथग सटीक ज्ञानेर्श्री तयार करण्यािे अप रे राप्रहलेले 
कायग माधवराव देशम ख, सोनोपंत दाडेंकर व पाडं रंर् शमा याचं्या सायाने पूिग करून ती त्यानंी १९२७ 
साली िकाप्रशत केली. स्वामींिे िप्ररत्र व िीनवकायग यासबंंधीिे ‘बंकटस्वामी महाराि यािें िप्ररत्र’ र्ो. त्र्यं. 
िोशी यानंी प्रलप्रहले आहे (१९६१). 
 

र्ं. दे. खानोलकर, इंद मती शवेडे 
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बनसोडे, णकसन र्ागोजी : (ि. १८ फेब्र वारी, १८७९, नार्पूरपासून िोवीस मलै दूर असलेल्या मोहपा, 
प्रि. नार्पूर येथे–मृ. १० ऑक्टोबर, १९४६, नार्पूर). महाराष्ट्रातील त्या काळिे नॉमगल स्कूलिे पप्रहले 
िप्रशप्रक्षत अध्यापक (१८९३), दप्रलतोद्धारक, पत्रकार व कवी. प्रकसन फार्ोिी बनसोड ऊफग  बनसोडे 
पाटील यािंा िन्म दप्रलत क ट ंबातील. नार्पूरला त्यानंी १९०१ मध्ये ‘सन्मार्गबोधक अस्पशृ्यसमाि’ या 
नावािी ससं्था स्थापन केली. १९०७ साली नार्पूरलाि म लींिी शाळा स रू केली. बनसोडे यािें म. र्ाधंी, 
म. फ ले, प्रवठ्ठल रामिी नशदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर िभतृींशी प्रिव्हाळ्यािे संबधं होते. मात्र म. र्ाधंीनी 
अस्पृश्याचं्या संदभात वापरलेली ‘हप्ररिन’ ही संज्ञा त्यानंा मान्य नव्हती. त्याििमािे डॉ. आंबेडकराचं्या 
धमांतरालाही त्यािंा प्रवरोध होता. 
 

लोकप्रशक्षिािे िभावी माध्यम म्हिून त्यानंी मोहपा या र्ावी १९०१ साली एक म द्रिसंस्था स्थापन 
केली आप्रि रनरारश्रत् सहदू् नागररक (१९१०), रवटाळ् रवध्वसंक (१९१३), मजूर् र्रत्रका (१९१८), 
चोखामेळा (१९३१−३६) अशी वतगमानपते्र स रू केली. यानंी संत्चोखामेळा्चररत्र (१९४२), सत्मयर्ोधक्
जलसा व चोखामेळा्दर्शन ही नाटके प्रलप्रहली. 
 

वयाच्या केवळ दहाव्या वर्षी स्वतःवरील अन्यायाच्या िप्रतप्रियेतून पप्रहले काव्य प्रलप्रहले. त्यािी 
प्रनवडक काव्यरिना प्रदीर् (१९५९) या सगं्रहात समाप्रवष्ट आहे. िस्तावनाकार िा. भ. श्री. पपं्रडताचं्या मते 
प्रकसन फार्ूंच्या कप्रवतेिा प्रवर्षय म्हििे अस्पृश्यतेच्या अन्यायाप्रवरुद्धिा लढा होय. रवटाळ् रवध्वसंक 
(१९१३) या लाविीविा दीघगकाव्यात तत्कालीन दाहक पप्ररत्स्थतीिे व दप्रलताचं्या िकृप्रत-िवृत्तीिे सम्यक 
पि िळिळीत दशगन घडते. त्याचं्या कप्रवतेिे स्वरूप बरेिसे शाप्रहरी आहे. भारे्षपेक्षा ‘बोली’ ला 
अन सरिारी, दप्रलतोद्वाराथग आतग टाहो फोडिारी ती कप्रवता आहे. एका्साधूची्फरजती, र्ारतंरय्रवमोचन्
अथवा्अंत्मयज्स धारण्याचा्मागश, सनातन्धमाचा्र्ंचरंगी्तमार्ा (१९३२) हे त्यािें तमाश ेर्ािले. सतं्
चोखामेळा्चररत्र्गाथा (१९४२) हा त्यािंा संशोप्रधत व संपाप्रदत गं्रथही उल्लखेनीय. या गं्रथात िोखोबािें 
७६७ अभरं् पप्ररश्रमपूवगक र्ोळा करून त्यातल्या प्रनवडक अभरं्ािंा समावशे केला आहे. 
 

पत्रकार या नात्याने प्रकसन फार्ोंनी केलेली कामप्रर्रीही महत्त्वािी आहे. मराठा्दीनबंधू (१९०२), 
रनरारश्रत् सहदू् नागररक (१९१०), रवटाळ् रवध्वसंक (१९१३), मजूर् र्रत्रका (१९१८) व चोखामेळा्
(१९३१) ही त्यािंी साप्ताप्रहक वृत्तपते्र. दप्रलत प्रस्त्रयाचं्या प्रशक्षिािा प रस्कार करिे व दप्रलत समािात 
अन्यायाप्रवरुद्ध व सामाप्रिक न्याय व समता यासंाठी िार्ृती प्रनमाि करिे, या हेतूने त्यानंी ही वृत्तपते्र 
काढली. या पत्राखेंरीि ‘ज्ञानिकाश’, ‘सकाळ’, ‘स बोध पप्रत्रका’, ‘काळ’, ‘केसरी’, ‘म म क्षू’, ‘लोकमान्य’, 
‘महाराष्ट्र’ इत्यादी वृत्तपत्रातूंनही त्यािें स्फ ट लेखन िप्रसद्ध झाले आहे. 
 

ज्योती लािेंवार, लता िाधव 
 
संदभव : (१) शेंडे, ना. रा. ‘दप्रलतोद्धारक र् रुवयग बनसोडे’, १९८१. 

(२) पानताविे, र्ंर्ाधर, ‘प्रवद्रोहािे पािी पेटते आहे’. 
 
बनहट्टी, नारायि दासो : (ि. १८६२, प्रमरि–मृ. २३ फेब्र वारी, १९४७). मूळ घरािे कनाटकातील. 
व्याकरि व संर्ीत या प्रवर्षयािें लेखक व प्रनबधंकार. श्री. ना. बनहट्टी यािें वडील. रािेंद्र बनहट्टी यािें 
आिोबा. ि न्या प्रपढीतील एक प्रवद्वान. प्रशक्षि बी. ए. (डेक्कन कॉलेि, प िे, १८८७). १८८८ साली 
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एत्ल्फन्स्टन कॉलेिात स पप्ररटेंडेंट व लायबे्रप्ररयन म्हिनू नेमिकू. १८९५ मध्ये डेक्कन कॉलेिात अप्रस. 
िोफेसर ऑफ संस्कृत म्हिनू प्रनय क्ती. प ढे सरकारी प्रशक्षिखात्यात बदली. िारंभी उपप्रशक्षक, प ढे म ख्य 
प्रशक्षक म्हिून नेमिूक. संस्कृतबरोबर िाकृत, महाराष्ट्री, अपभं्रश इत्यादी भार्षािंा सूक्ष्म अभ्यास. 
 

१९०४ साली ‘मराठी भारे्षिी लेखनश द्धी’ यावर मराठी प्रवद्वानातं िो िदीघग वाद झाला त्यात 
नारायि रावानंी ‘केसरी’ व ‘ज्ञानिकाश’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन मार्ममक लेख प्रलप्रहले. त्यािें संर्ीतािे 
सखोल ज्ञान होते हे त्यानंी प्रलप्रहलेल्या बालसंगीत् बोध (३ भार्) या प िे र्ायन समाि मालेतील 
गं्रथावरून प्रदसते (१९०४−०६). वस्त तः हा िौढ संर्ीतबोध आहे. त्यात तत्पूवीिे सवगभार्षीय उपलब्ध गं्रथ 
वािून एकूि र्ायनवादन प्रवदे्यिे शास्त्र संपूिगपिे माडंले आहे. एकोप्रिसाव्या शतकाच्या अखेरीस 
महाराष्ट्रात िर्त र्ायनाच्या पद्धती कोिकोित्या िकाराचं्या होत्या, यािंा मार्ोवा घेिारा हा गं्रथ आहे. 
 

‘देशस्थ ऋनवदेी ब्राह्मि समािातील देवता व दैवते’ (१८५६), ‘देशस्थ ऋनवदेी ब्राह्मि समािािी 
पूवगपीप्रठका व संबधं (१८५६), ‘यरलव यािंा िम व प्रश. म. परािंपे’ (१९२९), ‘नितामिराव वैद्य याचं्या 
आठविी’ (१९३८) असे काही माप्रहतीपूिग प्रनबधं यानंी प्रलप्रहले आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, इंद मती शवेडे, मृिाप्रलनी शहा 
 

बरव,े अनंत वामन : (ि. २८ ऑर्स्ट, १८५६−मृ. २६ ऑक्टोबर १९२३). नाटककार व रंर्भमूीप्रवर्षयक 
िळवळीत प्रवशरे्ष लक्ष घालिारे लेखक. बालपि मनमाड येथे. िथम नादंर्ाव व नंतर प िे येथे 
मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि. घोडनदी येथे तीन वर्षदेव शाळेत नोकरी. प ढे अखेरपयंत प िे येथील आयंभरू्षि 
छापखान्यात म प्रद्रत शोधक. 
 

‘रािहंस’ (१८८१), ‘लोकसेवा’ (१८९७) आप्रि ‘नाट्यकला’ (१९०४) अशी प्रवप्रवध प्रनयतकाप्रलके 
वाढण्यािी यानंी खटपट केली. नाट्यकलेिी सवांर्ीि उन्नती व्हावी यासाठी १९०५ मध्ये यानंी पप्रहले 
नाट्यसंमेलन भरप्रवले व त्यानंतर नेटाने पधंरा संमेलने भरप्रवली. नाट्यप्रशक्षिािे वर्ग उघडून त्यासाठी 
िप्रमक प स्तके तयार केली. नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षािंी भार्षिे नाट्यरवषयाची्स रर्रक्षत्चचा (१९१३) 
नावाने िकाप्रशत केली. त्यानंी ऐप्रतहाप्रसक, पौराप्रिक, समकालीन रािकीय आंदोलनािें पडसाद 
उमटप्रविारी, तसेि आधाप्ररत व रूपातंप्ररत अशी एकूि पधंरा नाटके प्रलप्रहली. त्यापंैकी महाराणा 
प्रतार्ससह (१८९५) हे नाटक प्रवशरे्ष र्ािले. १९१० साली सरकारने ते िप्त केले. त्यािंी नाट्यरिना 
बाळबोध वळिािी, साधी स बोध आहे. पद्यरिना िासाप्रदक व प्रकलोस्करी थाटािी आहे. मराठी रंर्भमूीच्या 
उन्नतीिा िौफेर प्रविार करिारा व त्यासाठी ियत्न करिारा प्रनरलस नाट्यसंघटक म्हिून त्यािें कायग 
उल्लेखनीय व अप्रवस्मरिीय आहे. 
 

म . श्री. कानडे, िज्ञा आपटे 
 
बरव,े णवनायक नरहर ऊर्व  काकासाहेब : (ि. १२ ि लै, १८८८–मृ. ६ मािग, १९५४). वृत्तपत्रकार, 
दप्रलतािें कैवारी. माध्यप्रमक प्रशक्षि घेत असतानाि स्वातंत्र्य िळवळीकडे आकर्मर्षले रे्ले. प्रशक्षि बी. ए., 
एलए्ल्. बी. १९१७ पासून ध ळे येथे वप्रकली व समािकायग. 
 



 अनुक्रमणिका 

यािंी आचारधमश (१९३०) ही प त्स्तका व नीरतधमातील्श्रेष्ठ् व्रते (१९३१) हा महात्मा र्ाधंीच्या 
व्रतप्रविारािंा अन वाद, ही प स्तके िप्रसद्ध आहेत. हप्ररिन सेवक संघािे म खपत्र असलेल्या 
‘दप्रलतसेवका’िे ते (१९४१ ते १९५२) संपादक होते. त्यािें बरेिसे लेखन या प्रनयतकाप्रलकातून िप्रसद्ध 
झाले. ‘दप्रलतसेवकातील लेख’ (१९५६) आप्रि ‘समािरिना व प्रववकेप्रनष्ठा’ या दोन लेखसंग्रहामध्ये त्यािें 
लेख संग्रप्रहत झाले आहेत. या दोन प स्तकातंील प्रनवडक लेख मानव् धमशरववचेन (१९६२, 
संपादक−देवीदास बार् ल) या लेखसंग्रहात समाप्रवष्ट आहेत. 
 

स्वातंत्र्यानंतरच्या त्यांच्या लेखनातून अनेक महत्त्वाच्या िश्नािंा समतोल ब द्धीने परामशग घेतलेला 
प्रदसतो. स्वतंत्र प्रविारशक्ती, ब प्रद्धवादी दृप्रष्टकोि आप्रि त्याला प्रमळालेली कृप्रतशीलता व सेवाभावी 
कायािी िोड याम ळे त्यािें वृत्तपत्रीय लेखन वृत्तपत्रीय लेखन महत्तवािे ठरते. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, िज्ञा आपटे 
 
बरव,े णवनायक लक्ष्मि: ॰ कवी आनंद : (ि. २६ नोव्हेंबर, १८९६–मृ. २६ िानेवारी, १९४८, सोनर्ाव , 
प्रि रत्नाप्रर्री). बी. ए., एल्एल्. बी. ही पदवी म बंई येथून संपादन केल्यानंतर त्यानंी १९२४ पासून 
प्रिपळूि येथे वप्रकली केली. त्यानंी कप्रवता, नाटके, कथा, कादंबरी व लघ ननबध असे प्रवप्रवध िकारिे 
लेखन केले असून, काव्यलेखनासाठी ‘आनंद’ हे टोपिनाव धारि केले होते. बरव े यानंी स मारे तीनश े
कप्रवता प्रलप्रहल्या असून त्यापंैकी काही कप्रवतानंा तत्कालीन माप्रसकातूंन स्थान प्रमळालेले प्रदसते. त्यानंी 
कप्रवतामंध्ये कोकिातील वातावरि व बोली भार्षा यािंी िसंर्ान रूप योिना केली आहे. त्यािंी 
व्यत्क्तप्रित्रिे रेखाटण्यािी हातोटी हृद्य असून प्रनरीक्षिशलैी मार्ममक आहे. िादेप्रशक ठसा असलेल्या 
त्याचं्या कप्रवता लोकप्रिय ठरल्याम ळे अनेक िाप्रतप्रनप्रधक काव्यसंग्रहामंध्ये त्या समाप्रवष्ट झालेल्या 
आढळतात. बरव े याचं्या काव्यरिनामंध्ये अनेक र्झलािंाही समावशे आहे. बरव ेयाचं्या कप्रवता त्याचं्या 
मृत्यूनंतर संग्रहरूपाने िप्रसद्ध झाल्या आहेत. (आनंदाची्करवता, संपा., ि. शा.ं देशपाडें, म ंबई, मराठी 
गं्रथ संग्रहालय, म ंबई, १९६९). 
 

बरव े यािंा इंग्रिी साप्रहत्यािा व्यासंर् िारं्ला होता. यािें लग्नमंडर् (१९२७) हे तीन अंकी 
सामाप्रिक नाटक थोडेफार पाप्रिमात्य धतीवर असून ते त्यानंी स्वतःि िकाप्रशत केले आहे. या नाटकात 
िौढप्रववाह, ह ंड्ािी िाल, स्त्रीप्रशक्षि अशा प्रवर्षयावंर प्रवनोदाच्या माध्यमातून टीका केलेली आढळते. हे 
नाटक रंर्भमूीवर सादर झाले होते. बरव े यानंी मारणक् एम्.् ए. (१९३२) हे दोन अंकी नाटक व 
नमोवािीसाठीं काही श्र प्रतकाही प्रलप्रहल्या आहेत. त्यािंी कबीर, कलामंरदर, रभल्लीण, श्रमसाफल्य, 
मंगळसूत्र इत्यादी नाटके अिकाप्रशत आहेत. त्याचं्या दख्खनर्ाही् अथवा् म तताबंधन या अिकाप्रशत 
नाटकािा ियोर् शाहूनर्रवासी करीत असल्यािे कळते. 
 

बरव ेयाचं्या कथा ‘प्रित्रमयिर्त्’ मधून िप्रसद्ध होत असत. कलमी्आंबे (१९३४), रवजा्व् मेघ 
(१९३५) आप्रि कोवळी्र्ोफळें  (१९३५) हे त्यािें कथासगं्रह असून मातेश्वरी (१९२९) ही नवलकथा िप्रसद्ध 
झालेली आहे. त्याचं्या काही कथा वप्रकलीतील अन भवावंर आधाप्ररत आहेत. रवजा व मेघमध्ये स्फूर्मतदायक 
अशा ऐप्रतहाप्रसक कथा आहेत. 
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बरव े याचं्या रर्सारा (१९३७) या लघ प्रनबधंसंग्रहातून त्याचं्या खेळकर शलैीिी व सामाप्रिक 
िाप्रिविेी ओळख पटते. [त्यािंा ‘झरोके’ हा लघ प्रनबधंसंग्रह िप्रसद्ध होिार अशी िाप्रहरात त्याचं्या कोवळी्
र्ोफळें्(१९३५) या कथासंग्रहात प्रदसते.] 
 

म चक ं ददरी (१९४०) ही आपली कादंबरी बरव े यानंी ‘नहद स्थानच्या नष्ट झालेल्या र् राढोरापं्रद 
ग्रामसमृद्धीस’ अपगि केली आहे. यातील कोकििे प्रनसर्गप्रित्रि, सासं्कृप्रतक िीवनदशगन व क ळवाड्ाचं्या 
बोलीभारे्षिा वापर यामं ळे या कादंबरीला ‘िादेप्रशक कादंबरी’ म्हिून मान्यता प्रमळालेली प्रदसते. थॉमस 
हाडीच्या कादंबऱ्या वािनू त्यानंा ही कादंबरी प्रलप्रहण्यािी िेरिा झाली. 
 

इ. स. १९३५ च्या स मारास मराठी साप्रहत्यात िादेप्रशक वातावरिाकंडे पाहण्यािी िी दृष्टी 
उदयास आली होती प्रतिा िभाव बरव े याचं्या लेखनावर िािवतो. त्याचं्या साप्रहत्यात कोकििा िदेश 
प्रिवतंपिे साकार होऊन येतो. 
 

पक्षघाताम ळे पंर् त्व आलेल्या त्स्थतीतही बरव ेयािें लेखन शवेटपयंत िालू होते. 
 

नीप्रलमा र् ंडी, प्रवनायक र्ंधे 
 
संदभव : ‘अवािीन मराठी वाङ्मयसेवक’, िथम खंड, भार् पप्रहला, स्वत्स्तक िकाशन, आवृत्ती २, म ंबई, 

१९५२, पृ. ५१−५७. 
 
बवे, आनंदराव सखाराम : (ि. ५ फेब्र वारी, १८४५−मृ. २१ मािग, १८९३). भार्षातंरकार. म ंबई प्रवद्यापीठािे 
बी. ए. काही काळ म ंबई येथे प्रशक्षक. त्यानंतर कायद्यािी परीक्षा देऊन इंदूर, बडोदा येथे न्यायखात्यात 
काम. वप्ररष्ठ न्यायालयािे न्यायाधीश. 
 

ठगाची् जबानी (१८८९) हे कॅप्टन मेडोि टेलर याचं्या ‘कन्फेशन ऑफ ए ठर्’ या र्ािलेल्या 
प स्तकािे भार्षातंर आप्रि सहमत्बहाद्दूर (१८९८) हे शके्सप्रपयरच्या ‘हॅम्लेट’ नाटकािे रूपातंर ही यािंी 
िप्रसद्ध प स्तके. ठगाची्जबानी िथमतः ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ माप्रसकातून िमशः िप्रसद्ध झाले. ते अपूिग 
आहे. दोन्ही प स्तके म ळातील सौंदयग कायम ठेवण्यात यशस्वी ठरली आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, मीनल प्रनसळ 
 
बवे, रामकृष्ट्ि वासुदेव : (ि. १८८०, रोहे–मृ. २० मािग, १९२०, प्रभवडंी). भार्षातंरकार. म ंबई 
प्रवद्यापीठातून बी. ए. उत्तीिग. यानंी स्वामी्रामतीथश्ह्ाचें्समग्र्गं्रथ, स्वामी्रववकेानंदाचें्चररत्र (भार् १–
४, १९१४) या इंग्रिी प स्तकािे मराठीत भार्षातंर करण्यात भास्कर प्रवष्ट्ि  फडके यासं साय केले. 
‘प्रिपळूिकर आप्रि मंडळी’ ने िप्रसद्ध केलेल्या योगवारसष्ठाच्या (१९१६) पप्रहल्या खंडािे मराठी भार्षातंरही 
यानंीि केले आहे. या खंडाला िोडलेल्या उपोद्घातावरून त्याचं्या काव्य व तत्त्वज्ञान या प्रवर्षयाचं्या 
मार्ममक अभ्यासािा ित्यय येतो. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, मीनल प्रमसळ, मृिाप्रलनी शहा 
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बल्लाळ, वसतं सदाणशव : ॰ णनरंजन : (ि. ११ एप्रिल, १९१९, यवतमाळ–मृ. ३१ प्रडसेंबर, १९५१, 
नार्पूर). कवी. बी. ए., बी. टी. काटोल, यवतमाळ व नार्पूर येथे अध्यापक. त्यािें दोन काव्यसगं्रह 
िकाप्रशत. स्नेहदीर् (१९५८) हा १९३५ ते १९४५ या काळातील स्फ ट कप्रवतािंा सगं्रह असून र्रर्कला 
(१९६०) हे खंडकाव्य आहे. ईर्श्रभक्ती, राष्ट्रिीती आप्रि संसाराप्रवर्षयीिी सहान भतूी िर्ट करिारी त्यािंी 
कप्रवता, िस्तावनाकार भ. श्री. पंप्रडत म्हितात त्यािमािे, प्रवप्रवधतेने नटलेली असून, भारतीय 
तत्त्वज्ञानािा एक अखंड अंतःिवाह त्याचं्यातून झ ळझ ळताना प्रदसतो. र्रर्कला हे शप्रशकला आप्रि रािीव 
या िेप्रमकािें भाविीवन प्रिप्रत्रत करिारे एक सामाप्रिक कथाकाव्य असून त्यात सामाप्रिक स धारिेिा 
प रस्कार आहे. भावनोत्कट िसंर्प्रित्रि, प्रवप्रवध िकरिासंाठी स्वतंत्र वृत्तयोिना आप्रि िसंर्ान सार 
उपयोप्रिलेली भावर्ीते, याम ळे सोळा िसंर्ािें व स मारे सतराश ेओळींिे हे दीघगकाव्य अस्वाद्य झाले आहे. 
याप्रशवाय बल्लाळानंी ‘प्रनरंिन’ या टोपि नावाने पस्तीस−िाळीस कथा, राधागीत हे खंडकाव्य आप्रि 
दीडश−ेदोनश ेस्फ ट कप्रवता यािंीही प्रनर्ममती केली आहे, मात्र ही सारी रिना अद्याप्रप अिकाप्रशत आहे. 
 

वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
॰ बळवंत : पहा करंदीकर, बळवंत जनादवन 
 
बॅलेंटाईन, जेम्स रॉबटव : [ि. १८१३, कॅल्पो (अमेप्ररका)–मृ. १६ फेब्र वारी, १८६४]. व्याकरिकार. इ. स. 
१८४५ ते १८६१ या काळात बनारस कॉलेििे प्रित्न्सपॉल. संस्कृत भार्षा व वाङ्मयािे उत्तम अध्ययन 
करून, यानंी नहदू तत्त्वज्ञानावर अनेक प्रनबधं प्रलप्रहले. 
 

हेप्रलवरी (इंनलंड) येथील ईस्ट इपं्रडया कंपनीच्या कॉलेिच्या उपयोर्ासाठी अ्ग्रामर्ऑफ् द्
महरट््ट्लँग्वजे हे व्याकरिािे प स्तक प्रदनाकं २० मे, १८३९ रोिी त्यानंी िप्रसद्ध केले. कॅरेकृत व्याकरि व 
हौटनिे बंर्ाली व्याकरि यािंा त्यानंी यासाठी उपयोर् केला. हा गं्रथ प्रशळाछाप असून, श्री. बलॅें टाईन 
यानंी, त्यातील मराठी शब्दािें ठसे, मोडी प्रलपीत प्रलप्रहले आहेत. व्यापारी पत्रव्यवहारािे नम ने, तसेि 
महसूल व न्याय खात्यात वापरल्या िािाऱ्या पर्मशयन शब्दावंरून मराठी शब्दािंा संग्रह, हेही या 
व्याकरिगं्रथािे वैप्रशष्ट्ट्य आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, र्ोनवद प्रभडे 
 
बादेंकर, दत्त ु तुकाराम : (ि. २२ सप्टेंबर, १९०९, कारवार–मृ. ४ ऑक्टोबर, १९५९, म ंबई). प्रवनोदी 
लेखक व वृत्तपत्रकार. रारं्िेकर िालवीत असलेल्या ‘वस ंधरा’ साप्ताप्रहकात िारंभी ि फरीडर. सूक्ष्म 
अवलोकन, दीघग पप्ररश्रम याचं्या बळावर ‘वस ंधरा’, ‘प्रित्रा’, ‘नवय र्’ या साप्ताप्रहकातूंन व ‘मराठा’ 
दैप्रनकातून स मारे तीस वर्षदेव सतत व प्रवप ल लेखन केले. 
 

‘प्रित्रा’ साप्ताप्रहकातील ‘सख्याहरी’ या लेखमालेने बादेंकरानंी वािकािें लक्ष वधूेन घेतले. या 
लेखमालेने महाराष्ट्रात खळबळ उडवनू प्रदली. प ढे आिायग अत्र्याचं्या ‘नवय र्’ साप्ताप्रहकातून बादेंकर 
तीि लेखमाला नव्या िोमाने प्रलहू लार्ले व प्रतला अमाप लोकप्रियता लाभली. सख्याहरी (१९४०) हे त्या 
मालेतील प्रनवडक लेखािें प स्तक अत्र्याचं्या ममगग्राही िस्तावनेसह िकाप्रशत झाले. 
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बादेंकरािें बह ताशं लेखन वृत्तपत्रीय व प्रवनोदी असून त्यातील बरेिसे प स्तकरूपात िकाप्रशत. 
अरतप्रसंग (१९४०), बह रुर्ी (१९४१), नवी्आघाडी (१९४२), चोरर्ावले (१९४३), आवळया्भोर्ळयाची्
मोट्(१९५८), रचरीरमरी (१९५९), पे्रमाचा्ग लकंद (१९५९) हे प्रवनोदी लेखसंग्रह; नजरबंदी (१९४४), 
आडर्डदा (१९४७) या प्रवनोदी कथा; तू्आरण् मी (१९४४) च कामूक (१९४९) या कादंबऱ्या; र्ंचगव्य 
(१९५८) हा अते्र व बादेंकर याचं्या रािकीय प्रवडंबनकाव्यािा संग्रह ही त्यातंील काही उल्लेखनीय प स्तके. 
त्याचं्या प्रवनोदािे प्रवर्षय प्रवप्रवध व अमयाद होते. संवाद, िहसन, छोटी कवने, ि टके, व्याख्या, उखािे 
अशा वरे्वरे्ळ्या स्वरूपात उपरोध उपहास, प्रवडंबन अशा प्रवप्रवध रूपानंी आपले प्रवनोद प्रवर्षय यानंी 
सिवले. कोित्याही रािकीय पक्षािी बािू न घेता सवगसामान्याचं्या दृप्रष्टकोिातून व भावभावनातूंन यानंी 
समकालीन घडामोडींिा वधे घेतला; याम ळे यािें लेखन आकर्षगक आप्रि साप्रभिाय ठरले. 
 

मं. भा. नाडकिी, स शीला पाटील 
 
बाबंडेकर, वासुदेव अनंत : (ि. ३० मे, १८७४, वतेाळ बाबंडदेव, सावतंवाडी–मृ. ४ फेब्र वारी, १९४३, वादें्र, 
म ंबई). इप्रतहास−संशोधक. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. िारंभी पोप्रलसखात्यात. नंतर म ंबई येथील टाकसाळीत 
कारकून. ि न्या नाण्यािंा सूक्ष्म अभ्यास. नािकपरीक्षक असा लौप्रकक. नाप्रशकला नोटाचं्या छापखान्यात 
‘स परवायझर−कंरोलर’. 
 

यािें इप्रतहासप्रवर्षयक शोधप्रनबधं, भारत इप्रतहास मंडळाच्या तै्रमाप्रसकातून िप्रसद्ध झाले. 
‘आिर्ाविी काळनाथ मूती व प्रतिवरील लेख’, ‘देवप्रर्रीिा रामदेवराव यादव राज्य कधी रे्ले, याबद्दलिा 
श्लोक’, ‘अल्ली अप्रदलशहावरील एका आरोपािे प्रनरसन’ आप्रि नािेप्रवर्षयक काही लेख उल्लखेनीय. 
 

मठगावचा्रर्लालेख आरण्ब्राह्मण्सामतं्राजवरं् (१९२५) हा यािंा महत्त्वािा गं्रथ. मठर्ावच्या 
प्रशलालेखास धरून सावतंवाडी संस्थानिा इप्रतहास प्रलप्रहताना प्रव. प . नपर् ळकर यानंी केलेली ि कीिी 
प्रवधाने खोडण्याकरता हा गं्रथ प्रलप्रहला रे्ला. ‘क डाळ−देशकर ब्राह्मि सामतं हेि मूळिे क डाळिे 
सत्ताधीश होते. वाडीकर मराठे सावतंानंी त्यािंी सत्ता बळकावली.’ हे िप्रतपादण्यािा साधार ियत्न यात 
केला आहे. 
 

भट्टोजी्दीरक्षत−ज्ञारतरववके (१९३९) या गं्रथात ‘लघ प्रसद्धातंकौम दी’ कतदेव भट्टोिी दीप्रक्षत याचं्या 
ज्ञातीप्रवर्षयी िे प्रवपयगस्त लेखन केले रे्ले, त्यािा साधार परामशग बाबंडदेवकरानंी घेतला. आपल्यािवळिी 
काही ऐप्रतहाप्रसक कार्दपते्र त्यानंी कोकणच्या्इरतहासाची्साधने, भार्−१, २ (१९२८−१९२९) या नावाने 
िप्रसद्ध केली. श्रीमठ दापोली संस्थानिा इप्रतहास कथन करिारे एक स्थलवणशनही (१९१४) यानंी प्रलप्रहले 
आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, प्रवमल भालेराव 
 
बागल, खंडेराव, गोपाळराव : (ि. १८७२, यळर् ंड, प्रि. कोल्हापूर–मृ. १ मािग, १९३१). कोल्हापूरच्या 
‘हंटर’ पत्रािे संपादक. िप्रतकूल पप्ररत्स्थतीत प्रशक्षि. बी. ए., एल्एल्. बी. कोल्हापूर संस्थानातील पप्रहले 
एलए्ल्. बी. १९०२ ते १९१० पयंत मामलेदार. शाहू महारािाचं्या समािस धारिात कायात सहभार्. 
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शाहू महारािानंा प्रवनंती करून १९१० साली सरकारी नोकरीतून त्यानंी आपली म क्तता करून 
घेतली व वप्रकली स रू केली. सत्यशोधक समािाच्या मतािा िसार स रू केला. अस्पृश्यतेला बार्लािंा 
कडवा प्रवरोध होता. ब्राह्मिािें धार्ममक, सासं्कृप्रतक विगस्व त्यानंा नको होते. मराठा िात ही महाराष्ट्रािा 
माननबदू होय असे त्यािें मत होते. ब्राह्मिेतर समािातील ि नाट िालीरीतींवर त्यानंी िखर टीका केली. 
प्रस्त्रयावंर होिाऱ्या अन्यायािीही दखल घेतली. १९२२ साली हप्ररभाऊ िव्हाि यानंी स रू केलेले ‘हंटर’ पत्र 
आपल्या मताचं्या िसारासाठी त्यानंी िालवायला घेतले. खंडेराव यािें निरिीव माधवराव बार्ल हे ‘हंटर’ 
च्या संपादक मंडळात होते. त्यानंी प ढे ब्राह्मिेतर िळवळीत समािवादािा िवशे घडवनू आिला. 
‘खंडेराव र्ोपाळराव बार्ल यािें प्रनवडक लेख’ (१९७४) या गं्रथािे संपादन माधवराव बार्ल यानंी केले. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, प्रवमल भालेराव 
 
बापट, गोकवद शंकरशास्त्री : (ि. ८ फेब्र वारी, १८४४, र्िपप्रतप ळे, प्रि. रत्नाप्रर्री–मृ. ६ मािग, १९०५). 
भार्षातंरकार. िारंभी वप्रडलािंवळ संस्कृतिा आप्रि नंतर प ण्यास न्याय−व्याकरि शास्त्रािंा अभ्यास. प िे 
येथील रनेनर् कॉलेिात अध्ययन. तेरा वर्षदेव ठािे, अहमदनर्र येथील माध्यप्रमक शाळातं शास्त्री व नंतर 
(१८८१–१९०१) म ंबईच्या एत्ल्फन्स्टन शाळेत अध्यापक. 
 

यािें प ष्ट्कळसे लेखन भार्षातंप्ररत, रूपातंप्ररत अथवा साराशंरूपी आहे. नौकानयनाचा् इरतहास 
(१८७२) व नेर्ोरलयन् बोनार्ातश् याचें् चररत्र (१८७८, लॉकहाटगच्या इतं्नलश िप्ररत्राच्या आधारे) या 
प स्तकापं्रशवाय इरलझाबेथ् अथवा् रसरबररया् देर्ातील् हद्दर्ार् झालेले् क ट ंब (१८७४) व र्ाल् आरण्
व्हर्षजरनया (१८७५) ही अन िमे इंग्रिी व फ्रें ि कथाचं्या आधारे प्रलप्रहलेली प स्तके आप्रि हरर्आरण्सत्रबक 
(१८७५) हे ‘सनॅफोडग अँड मेटगन’ िे रूपातंर िप्रसद्ध आहे. 
 

आयशवृत्त (१८८४) व व्य त्मर्रत्तप्रदीर् (१८८५) हे त्यािें स्वतंत्र गं्रथ. पप्रहल्या गं्रथात आयांिे 
मूलस्थान, आयगसंस्कृतीिा िारंभकाल इत्यादी प्रववाद्य िश्नािंा वैप्रदक वाङ्मयाच्या आधारे परामशग घेऊन 
वैप्रदक आयग अनेक बाबतींत प ढारलेले होते, हे स्पष्ट केले आहे. याप्रशवाय गद्यरत्मनमाला (१८७६), 
सद्वतशन (१८८२), वणेीबंधन (१८९० ‘विेीसंहार’ नाटकाच्या आधारे), दार्ररथरामचररतामृत (१८९३, 
श्रीवाल्मीप्रकरामायिावरून िारंभापासून वनवासर्मानपयंत), उदयनचररत (भार् १:१८९१, भार् २ ते 
४:१८९२), नागानंदसार (१८८८), र्ंचतंत्रसार्अथवा्रवष्ण र्मानीरतकथा (आवृत्ती द सरी १८८९) इत्यादी 
प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

श्रीराम र्ंर्ाधर मोढे, अंिली क लकिी 
 
संदभव : र्ं. बा. सरदार, ‘अवािीन मराठी र्द्यािी पूवगपीप्रठका’, १९७३. 
 
बापट, धंुणडराज गिेश : (ि. १५ नोव्हेंबर, १८८२, पािवड, प्रि. सातारा–मृ. १३ फेब्र वारी, १९५६, प िे). 
वैप्रदक वाङ्मयािे भार्षातंरकार व यज्ञिधान वैप्रदक धमािे पप्ररिायक व भाष्ट्यकार. याचं्या घराण्यात सात 
प्रपया ापंासून िािीन संस्कृत वदेप्रवदे्यच्या अध्ययन−अध्यापनािी आप्रि अत्ननहोत्रव्रतािी परंपरा होती. 
वदेप्रवदे्यिी अध्ययन−अध्यापन परंपरा िार्ृत ठेवण्यासाठी पािवड (प्रिल्हा सातारा) येथे ‘स्वाध्याय−मंप्रदर’ 
ही ससं्था यानंी काढली आप्रि स्वाध्याय हे माप्रसक १९२० ते १९२२ पयंत िालप्रवले. यानंी वैप्रदक 



 अनुक्रमणिका 

संशोधनमंडळाच्या श्रौतकोशािे संपादन केले आहे. डॉ. केतकराचं्या महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशाच्या 
िस्तावनाखंडातील ‘वदेप्रवद्या’ प्रवभार् प्रलप्रहण्यात यािंा महत्त्वािा वाटा होता. वैरदक्राष्रधमश (१९२९), 
आयांचे्ससं्कार (पूवाधग, १९३६), रहरण्यकेर्ी्सूत्रोतत्उर्नयन्प्रयोग (१९३९), र् तल्यज वेद्सरंहतेचे्
भाषातंर्(१९४०), ऋग्वदेाच्या्ऐतरेय्ब्राह्मणाचें्भाषातंर (१९४१) हे गं्रथ त्यानंी प्रलप्रहले. या सवगि गं्रथातं 
शब्दशः भार्षातंराबरोबर मूळ कल्पना प्रवशद आप्रि स बोध करण्यािा त्यानंी ियत्न केला आहे. तो लक्षिीय 
आहे. 
 

मोढे, श्री. र्ं., प्रवमल भालेराव 
 
बापट, नारायि णवष्ट्िुशास्त्री : (ि. १८३२–मृ. १८९७). भार्षातंरकार व प्रनबंधलेखक. ‘नीप्रतदपगि’कतदेव 
प्रवष्ट्ि शास्त्री बापट यािें हे प्रिरंिीव. संस्कृतिा र्ाढ व्यासंर्. म ंबईच्या सेंरल ब क डेपोिे क्यूरेटर व नंतर 
बेळर्ाव येथे प्रशक्षि−प्रनरीक्षक. 
 

यानंी दख्खनचा्(दरक्षणेचा)्प्राचीन्इरतहास (१८८७) हे डॉ. रा. र्ो. भाडंारकर याचं्या ‘द अली 
प्रहस्टरी ऑफ डेक्कन’ या गं्रथािे भार्षातंर केले आहे. याप्रशवाय, नवरर्काकंररता्इंग्लंडचा्इरतहास (प्रमस् 
आराबलेा बक्ले प्रहच्या गं्रथािे भार्षातंर, १८९२), उन्नती ्हणजे् काय् व् रतची् आवश्यकता (ननबध, 
१८८७), संस्कृत् रवदे्यचे्र् नरुज्जीवन–इसवीसनाच्या प्रतसऱ्या शतकापासून िे संस्कृत प्रवदे्यिे प नरुज्जीवन 
झाले त्यािा इप्रतहास (१८८८) अशी प स्तकेही याचं्या नावावर आढळतात. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, मीनल प्रनसळ 
 
बापट, प्रभाकर वासुदेव : (ि. १७ फेब्र वारी, १९०२–मृ. २६ ि लै, १९४४, नवाल्हेर). समीक्षक. प्रशक्षि प िे 
येथे. एम्. ए. (१९२६). बी. टी. काही काळ अहमदनर्र व प िे येथे प्रशक्षक, १९३२ पासून नवाल्हेर येथे 
मराठीिे िाध्यापक. 
 

यािें काही स्फ टलेख मराठी प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाले असले तरी मराठी्कादंबरी−तंत्र्
आरण्रवकास (१९३८) या समीक्षात्मक गं्रथािे सहलेखक म्हिून ते िप्रसद्ध आहेत. िा. ना. वा. र्ोडबोले 
याचं्या सहकायाने त्यानंी हा गं्रथ प्रलप्रहला. मराठी कादंबरी वाङ्मयािे तंत्रात्मक प्रवविेन करिारा हा 
पप्रहला गं्रथ. मराठी्आख्यानक्करवता (१९४१) हा िािीन मराठी पपं्रडती काव्यातील प्रनवडक उताऱ्यािें 
संकलन करिारा त्यािंा सपंाप्रदत गं्रथ. या गं्रथाला िोडलेली िािीन मराठी आख्यानक काव्यािे प्रवविेन 
करिारी त्यािंी िदीघग िस्तावना अभ्यासकािें दृष्टीने उपय क्त आहे. 
 

अवधूत महादेव िोशी, अंिली क लकिी 
 
बापट, णवष्ट्िुशास्त्री बापूशास्त्री : (ि. १८०४–मृ. १८६५). अव्वल इंग्रिीतील नीप्रतकथालेखक. 
संस्कृतपंप्रडत. वप्रडलािंी ससं्कृत पाठशाळा होती. १८३७ मध्ये प िे संस्कृत पाठशाळेत ‘अप्रसस्टंट पंप्रडत’ 
‘अप्रसस्टंट पपं्रडत’ म्हिून प्रनय क्ती. १८३८ मध्ये िम ख अध्यापक. प्रशक्षामंडळीच्या सेवते असतानाि 
प्रवष्ट्ि शास्त्र्यानंी नीरतदर्शण (१८३७) व बालोर्देर््कथा (१९३८) अशी दोन प स्तके प्रलप्रहली. बालोर्देर््
कथा हा भार्षातंप्ररत गं्रथ. इगं्रिी भारे्षत पंधरा प्रवभार्ातं असलेल्या या गं्रथािे बंर्ालमधील प्रशक्षामंडळीच्या 
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पंप्रडतानंी ससं्कृतमध्ये भार्षातंर केले होते. त्यावरून प्रवष्ट्ि शास्त्र्यानंी मराठीत हे भार्षातंर केले. या 
प स्तकाच्या दोन भार्ापंकैी पप्रहल्यात केवळ उपदेशविा मिकूर व द सऱ्यात बालकास प्रहतोपदेशाच्या 
र्ोष्टी आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, प्रवमल भालेराव 
 
बापट, णवष्ट्िुशास्त्री वामन : (ि. २२ मे, १८७१, पाऊनवल्ली, ता. रािापूर, प्रि. रत्नाप्रर्री–मृ. २० प्रडसेंबर, 
१९३२). िािीन वाङ्मयािे भार्षातंरकार. 
 

हैद्राबाद (नसध) येथील पाठशाळेत १९०३ ते १९१२ पयंत शास्त्री म्हिून नोकरी करीत असताना 
त्यानंी स मारे ७५ आध्यात्त्मक, धार्ममक, पौराप्रिक गं्रथािंी भार्षातंरे प्रवविेक िस्तावनासंह िप्रसद्ध केली. प िे 
येथे स्थाप्रयक झाल्यावर ब्रह्मरवद्यागं्रथरत्मनमाला (१९१२) आप्रि दर्शनमाला या दोन माला आप्रि आचायश 
(१९१४) नावािे पाप्रक्षक स रू केले. लोकमान्य प्रटळकाचं्या ‘र्ीतारहस्या’तील कमगयोर्प्रसद्धान्त 
शाकंरमतासं सोडून असल्याने त्या गं्रथािे बापटानंी खंडन केले. 
 

ईश, केन, कठ इत्यादी अकरा उपप्रनर्षदे, बादरायिििीत ब्रह्मसूते्र (शाकंरभाष्ट्यासह) व 
‘श्रीमद भर्वदर्ीता’ यािंी म्हििेि वदेान्तदशगनाच्या िस्थानत्रयीिी त्यानंी भार्षातंरे केली. 
भार्षातंराबरोबरि या गं्रथािे स बोध भार्षात्मक शलैीत प्रववरि करून त्या त्या गं्रथातील शाकंरििीत 
अदै्वतमतािे समथगन व िसार हे त्यानंी आपले िीप्रवतध्येय मानले. शकंरािायग (अपरोक्षान भतूी, आत्मबोध, 
शतश्लोकी), प्रवद्यारण्य (अन भपू्रतिकाश, पंिदशी), शकंारानंद (आत्मप राि), वात्ल्मकी (योर्वाप्रसष्ठ) 
इत्यादींच्या अदै्वतवदेान्तप्रवर्षयक गं्रथािें भाष्ट्यशलैीत मराठीत सप्रवस्तर प्रववरि बापटानंी केले आहे. 
 

ब्रह्मरवद्यागं्रथरत्मनमाला या माप्रसकाद्वारे त्यानंी िावाक, बौद्ध, िैन (नात्स्तक) आप्रि साखं्य, न्याय 
इत्यादी दशगनािंा त्याचं्या खंडनासह साररूप पप्ररिय करून प्रदला. याखेरीि स्मपृ्रत-वाङ्मय 
(याज्ञवल्क्यस्मृती, मन स्मृती), प राि गं्रथ (हप्ररवशं, भप्रवष्ट्यप राि, आनंदरामायि) आप्रि शकंरािायांिी 
स्तोते्र यािंीही भार्षातंरे केली. महाभारतािे सप्तखण्डात्मक स बोध भार्षातंर आप्रि कथासप्ररत्सार्रािे िार 
खंडातं रसाळ भार्षातंर करून संस्कृतातील अद भ तरम्य कथावाङ्मय बापटशास्त्री यानंी मराठीत आिले. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, स शीला पाटील, मृिाप्रलनी शाह 
 
॰ बाबाराव : पहा सावरकर, गिेश दामोदर 
 
॰ बालकवी : पहा ठोंबरे, त्र्यंबक बापूजी 
 
॰ बाळकराम : पहा गडकरी, राम गिेश 
 
॰ बाळकृष्ट्ि : पहा हुपरीकर, बाळशास्त्री अण्िाबुवा 
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णबसेल, मेरी एणलझाबेथ : (ि. १९ एप्रिल, १८२७, मेलन, ओहेओ िातं, अमेप्ररका–मृ. २१ एप्रिल, १९०६). 
अमेप्ररकन प्रिस्ती लेप्रखका. प्रशक्षि अमेप्ररकेत झाले. रे. (डॉ.) लेम्य एल प्रबसेल या प्रििन धमोपदेशकाशी 
लनन. त्याि वर्षी १८५१ साली दोघेही नहद स्थानात आली. काही वर्षदेव प्रशरूर (प्रि. प िे), नंतर १८५७ पासून 
अहमदनर्र ही त्यानंी आपली कायगके्षते्र प्रनप्रित केली. 
 

एप्रलझाबेथ यानंी स्वतः काही र्ीते रिून र्ीतािंी प स्तके तयार केली आहेत. यािंी काही र्ीते व 
पदे ‘सेिेड साँर्’ (१८७४) या प स्तकात अंतभूगत आहेत. देवप्रीतीची्प्राचीन्गोष्ट्व्द सरी्गायने (१८७३) हे 
‘द ओल्ड, ओल्ड स्टोरी, अॅण्ड अदर हाइम्स्’ िे भार्षातंर असून, ब लब ल−लेकराकंररता् मंज ळ् गायने 
(१८७४) यात यािंी काही र्ीते समाप्रवष्ट आहेत. ‘उपासनासंर्ीत’ या प स्तकातही यािंी काही र्ीते 
आढळतात. एका्आईचे्र्वेटचे्भाषण (१८७५), रिस्ती्रस्त्रयाचं्या्कतशव्यारवषयी्रनबंध (१८८४) ही दोन 
स्वतंत्र व र्ास्त्रात्वर्षणलेल्या् रस्त्रया (१८८८) व नव्या्करारात्वर्षणलेल्या् रस्त्रया (१८९०) ही भार्षातंप्ररत 
प स्तके यानंी प्रलप्रहल्यािा उल्लेख आढळतो. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, मीनल प्रनसळ 
 
संदभव : श्रीप्रनवास मध सूदन नपरे्, ‘य रोप्रपयनािंा माराठीिा अभ्यास व सेवा,’ १९६०. 
 
॰ बी : पहा गुप्ते, नारायि मुरलीधर 
 
॰ बी रघुनाथ : पहा कुलकिी, भगवान रघुनाथ 
 
बुलाखा मोती : (ि. १८६९, खाडंवा, म. ि.–मृ. १ ऑक्टोबर, १९०३, पोटगसैद, मध्य आप्रशया). 
र्द्यलेखक. िन्म मारवाडी क ट ंबात. िवशेपरीके्षपयंतिे प्रशक्षि खांडव्याला. नार्पूरच्या प्रहस्लाप 
कॉलेिमधून बी. ए. काही प्रदवस नार्पूरला सरकारी हायस्कूलमध्ये नोकरी. नंतर प ण्याच्या न्यू इतं्नलश 
स्कूलमध्ये अध्यापक व बोप्रडंर् स पनरटेंडेन्ट. 
 

मातृभार्षा मराठी नसतानाही ते मराठी साप्रहत्यािे वािन, अभ्यास आप्रि लेखनही करीत. १८९८ 
मध्ये भाऊ र्ोनवद सापकर याचं्या ‘स प्रविार समार्म’ माप्रसकाच्या संपादनात यािंा महत्त्वािा वाटा होता. 
िंद्रशखेर, केशवस त या प ढे मान्यता पावलेल्या मराठी कवींच्या कप्रवता आप्रि िो. प्रविापूरकर, प्रव. कों. 
ओक, िो. भानू, र्ोनवदराव काप्रनटकर इत्यादी अनेक प्रवद्वानािें लेख त्यांनी या माप्रसकातून िप्रसद्ध 
करप्रवले. १८९८−९९ च्या अकंातून मराठी वाङ्मयाच्या समालोिनपर ‘मराठी भारे्षिी सद्यःत्स्थती’ नावािी 
यािंी लेखमाला िप्रसद्ध झाली. या काळात स प्रशप्रक्षत पदवीधरािंा एक लेखकवर्ग तयार करण्यात यानंी 
मोलािे कायग केले. एकेर्श्री पंथीय तत्त्वज्ञानाच्या प्रवशरे्ष अभ्यासासाठी य प्रनटेप्ररयन प्रशष्ट्यवृत्ती घेऊन 
मपँ्रिस्टर येथे िात असतानाि, वाटेत पोटगसैद येथील इत्स्पतळात त्यािंा मृत्यू झाला. 
 

उर्षा टाकळकर, वीिा रावळे 
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बेलसरे, खंडेराव णभकाजी : (ि. १८६२, प िे–मृ. १९१४). शके्सप्रपयरच्या नाटकािें प्रवशरे्ष अभ्यासक व 
भार्षातंरकार, लेखक व संपादक. प्रशक्षि बी. ए. पयंत. म ंबईतील ‘िभाकर’ पत्रािे आप्रि छापखान्यािे 
मालक व ‘इंद िकाश’ या वृत्तपत्राच्या सपंादक मंडळािे काही काळ सदस्य. 
 

तीन् गोष्टी (१८९०) हे यािें पप्रहले प स्तक. यात कौट ंप्रबक व बोधरंिनपर कथा आहेत. 
रनबधंमालाकार् रवष्ण र्ास्त्री् रचर्ळूणकर याचं्या्चररत्राचे् व् लेखाचें्साधारण् स्वरूर् (१८९१) हे स्वतंत्र 
प्रनबधंात्मक प स्तक व ‘शालापत्रक’ व ‘केसरी’ या पत्रातूंन िप्रसद्ध झालेल्या प्रिपळूिकराचं्या लेखािें 
संपाप्रदत प स्तक (दोन भार्) िप्रसद्ध. म तता (१८९७) हे मप्रिशकंर र्ोनवदिीकृत र् िराथी अद भ तकथेिे 
भार्षातंर, उद्यावरची् गोष्ट (१८९८) हे एका इंग्रिी गं्रथािे भार्षातंर, रचरकत्मसाधधी (१९०२) हे मप्रिशकंर 
र्ोनवदिींच्या आयगवैद्यक प्रवर्षयावरील गं्रथािे भार्षातंर, र्ालोर्योगी् इगं्रजी−मराठी् कोर् (१९०४) या 
प स्तकापं्रशवाय त्यािंी शके्सप्रपयराच्या नाटकािंी भार्षातंरेही िप्रसद्ध आहेत. त फान् टे्रे्स्ट (१९०४), 
पे्रमाचा्कळस १९०८ (रोप्रमयो ज्य प्रलएट), व्हेरनसनगरचा्व्यार्ारी (१९१०), र्ंचम्हेनरी्चररत (१९११), 
मध यारमनी् स्वप्नदर्शन (१९१३, प्रमडसमरनाइट्सस ड्रीम), जूरलयस् सीझर (१९१३) ही सहा नाटके, 
कथानक व र् िदोर्षप्रवविेनात्मक प्रटपिासह, ‘शके्सप्रपयरकृत नाट्यमाला’ या संकत्ल्पत योिनेिा भार् 
म्हिून िप्रसद्ध झाली आहेत. या ‘नाट्यमाले’तफदेव  भार्षातंररूपाने शके्सप्रपयरिी सदतीस नाटके, स नीते व 
अन्य काव्ये, त्यािे िप्ररत्र व आख्याप्रयका आप्रि नाटककार या नात्याने, त्याने केलेल्या कामप्रर्रीिे प्रवविेन 
इत्यादी माप्रहतीिे िाळीस खंड िकाप्रशत करण्यािा बलेसरे यािंा संकल्प ‘त फान’ (टेम्पेस्ट) नाटकातील 
िप्रसद्धीपत्रकात िप्रसद्ध केला होता, पि तो त्याचं्या मृत्य म ळे अप रा राप्रहला. 
 

शप्रशकातं लोखंडे, र्, वा. करंदीकर 
 
बेहेरे, नारायि केशव : ॰ केशवसुत−२ : (ि. ४ ि लै, १८९०, टेंभ िी, प्रि. ह शरं्ाबाद, म. ि.–मृ. १९ 
िानेवारी, १९५८). कवी व कादंबरीकार. उच्च प्रशक्षि नार्पूर येथे. बी. एस्सी., एस्. टी. ही पदप्रवका. एम्. 
ए. (तत्त्वज्ञान) ही पदवी. नार्पूर िातंात नॉमगल स्कूल्सिे हेडमास्तर व स पनरटेंडेन्ट. ‘सप्तर्षी’ या रािकीय 
कप्रवतेम ळे त्यानंा सरकारी नोकरीिे त्यार्पत्र द्याव ेलार्ले. 

 
यािें काव्यलेखन १९१० पासूनि स रू झाले. ‘प्रवरोधाभास’ व ‘िरिािंी नि तू दासी’ या कप्रवता 

अन िमे ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ (१९११) व ‘मनोरंिन’ (१९१२) या प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध होताि बेहेरे 
कवी म्हिून िप्रसद्ध झाले. त्यानंतर ‘लोकप्रमत्र’, ‘मनोरंिन’, ‘आनंद’, ‘खेळर्डी’, ‘नवय र्’, 
‘काव्यरत्नावली’, ‘प्रित्रमयिर्त्’, इत्यादी अनेक प्रनयतकाप्रलकातूंन याचं्या कप्रवता िप्रसद्ध झाल्या. 
मोत्मयाचंी्माळ (१९३०) हा त्याचं्या ३०७ स्फ ट कप्रवतािंा संग्रह. त्यात त्याचं्या राष्ट्रीय कप्रवता, प्रशश र्ीते, 
संसारी र्ीते, सषृ्टीिे बोल आप्रि कवीिे तत्त्वज्ञान असे सर र् ंफलेले आहेत. सहस्मरणी (१९२५) या स्वतंत्र 
प स्तकात प्रदवरं्त पतीच्या सहवासातील स खद क्षिाचं्या काव्यस्मृती र् ंफलेल्या असून सहदूधमशप्रकार््
(१९४७) या अभरं्बद्ध काव्यात नहद राष्ट्र या नात्याने स्वदेशप्रवर्षयीिा त्यािंा आत्मीय भाव िकट झालेला 
आहे. राष्ट्रीय वृत्तीच्या कप्रवतापं्रवर्षयी ते प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत. 
 

जीवनरहस्य (१९१५), य द्धसंसार (१९१७), ध्येयाकडे (१९३४) या सामाप्रिक; सीतावनवास 
(१९१४) व अरहल्योद्धार (१९२९) या पौराप्रिक; सहद ्कोण (१९१९) आप्रि र्ककता्र्ारलवाहन (१९४३) 
या ऐप्रतहाप्रसक, अशा कादंबऱ्याही यानंी प्रलप्रहल्या आहेत. ध्येयाकडे ही कादंबरी प्रवर्षय व रिना या दोन्ही 
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दृष्टींनी नावीन्यपूिग आहे. त्यातील कालनौकेिी कल्पना एच्. िी. वले्सच्या ‘टाईम मप्रशन’ वरून घेतलेली 
असली तरी ती एक स्वतंत्र प्रनर्ममती आहे. ध्येयात्मक समाित्स्थतीच्या एका टप्प्यािे प्रित्र बेहेरे यानंी यात 
रंर्प्रवलेले असून, त्या प्रनप्रमत्ताने अनेक सामाप्रिक िश्नािंी शास्त्रश द्ध ििा केलेली आहे. 
 

रर्झारो (१९६५) हे बेहेरे यािें ऐप्रतहाप्रसक नाटक म्हििे शपे्ररडनच्या ‘प्रपझारो’िा अन वाद होय. 
यािंा बोथट् बाण (१९२२) हा सामाप्रिक व्यंर्ावर औपरोप्रधक िहार करिाऱ्या लेखनािा संग्रहही 
उल्लेखनीय आहे. त्यािंा इप्रतहासािा व्यासंर्, सन् १८५७ (१९२७) या अठराश े सत्तावन्नसाली इंग्रिी 
सते्तप्रवरुद्ध भारताने केलेल्या सशस्त्र उठावािी, ऐप्रतहाप्रसक सत्याच्या पायावर कारिमीमासंा करिाऱ्या व 
ईस्ट इपं्रडया कंपनीच्या अन्यायी वृत्तीवर िकाश टाकिाऱ्या इप्रतहासप्रवर्षयक गं्रथावरून व र्रहले्बाजीराव्
रे्र्व े(१९३०) या िप्ररत्रावरून प्रदसून येतो. 
 

उर्षा टाकळकर, र्ं. वा. करंदीकर 
 
बेंडे, श्रीपाद नरकसह : (ि. १९०५, झोडर्ाव, पाथरी, प्रि, परभिी–मृ. ि लै १९३७). नाटककार. 
िाथप्रमक प्रशक्षि मराठवाड्ात व िी मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि प ण्याित. महाराष्ट्र नाटकमंडळीत नट. 
 

१९२० च्या स मारास प्रित्रपटामं ळे नाट्यव्यवसाय डबघाईला आला होता. त्या स मारास बेंडे यानंी 
‘रेप्रडओ स्टासग’ या संस्थेच्या सहाय्याने त्यािंी बेबी (१९३१) व र्ाचंाली (१९३३) आप्रि ‘नाट्यमन्वन्तर’च्या 
सहाय्याने ब वा (१९३४) ही नाटके रंर्भमूीवर आिली. 
 

बेबी हे बेंडे यािें पप्रहलेि नाटक. ते खूपि लोकप्रिय ठरले. पदवीप्रशक्षिाने िीवन दृष्टीत 
अपप्ररहायगपिे होिारे बदल व भाबंावलेल्या नवप्रशप्रक्षतािंी मनःत्स्थती यािें या नाटकात प्रित्रि केले असून 
प्रस्त्रयािंी भपू्रमका प्रस्त्रयानंी करिे, वास्तववादी व कथानकाला पोर्षक अशा नेपथ्यािी व पार्श्गसंर्ीतािी 
योिना करिे या र्ोष्टी रंर्भमूीवर आिल्या. बबेी या नाटकािे १०० ियोर् झाले. सामाप्रिक ब वाबािीिे 
प्रित्रि करिारे त्यािें ब वा हे नाटकही र्ािले. र्ाचंाली हे त्यािें पौराप्रिक नाटक. याप्रशवाय सती्र्र्षमष्ठा, 
मोऱ्याचंी् मोहना, र्तती, सौदा, आरसा, क ं वर ही नाटके व अस्तनीतील् रनखारा ही कादंबरीही त्यानंी 
प्रलप्रहली असल्यािे कळते. परंत  ही प स्तके उपलब्ध नाहीत. 
 

श भदा सबनीस, वीिा रावळे 
 
बोडस, महादेव राजाराम : (ि. १८६९–मृ. १९४०). लेखक व टीकाकार. एम्. ए., एलए्ल्. बी. (म ंबई 
प्रवद्यापीठ). म ंबई हायकोटात वकील. लो. प्रटळकािें अन यायी व १८९७ व १९०८ सालच्या खटल्यातं 
प्रटळकािें कायद्यािे सल्लार्ार. 
 

बोडसािें तत्कालीन रािकीय पप्ररत्स्थतीिे समालोिन करिारे लेख ‘प्रित्रमयिर्त्’, 
‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ इत्यादी माप्रसकातूंन िप्रसद्ध झाले आहेत. लो. प्रटळकाचं्या ‘नहद धमािे स्वरूप लक्षि’ 
या प्रनबधंािे यानंी प नम गद्रि करून त्याला स्वतःिी िस्तावना िोडली आहे (१९१८). ‘नहद ’ हा शब्द 
परभारे्षतील व हीनत्वद्योतक असल्याने त्याऐविी ‘सनातन’ धमग हा शब्द वापरावा असे त्यानंी िस्तावनेतून 
स िप्रवले आहे. श्रीर्कंराचायश् व् त्मयाचंा् संप्रदाय (१९२३) हा गं्रथ म्हििे ‘केसरी’तून िप्रसद्ध झालेल्या 



 अनुक्रमणिका 

‘शकंरािायांिे मठ’ व ‘अदै्वत मीमासंा’ या दोन प्रवर्षयावंरील लेखािें प नम गद्रि आहे. शकंरािायग व त्यािंा 
अदै्वत वदेान्त यािंा लोकानंा पप्ररिय व्हावा व िैन–बौद्धानंी केलेली िातंी कोिती व शकंरािायांनी 
प नरुद्धार कसा केला याप्रवर्षयी लोकानंा माप्रहती द्यावी या हेतूने हे लेखन केले आहे. प्राच्य्व्र्ािात्त्य्
देर्ातंील्ग्रामसंस्था (१८९३) हे प स्तक म्हििे सर हेन्री मेन याचं्या ‘त्व्हलेि कम्य प्रनटीज्’ या गं्रथािे 
भार्षातंर होय. हा गं्रथ म्हििे मेन यांच्या सात व्याख्यानािंा संग्रह आहे. बोडसानंी त्याला मेनिे संप्रक्षप्त 
िप्ररत्र िोडले असून ६३ पृष्ठािंी िस्तावनाही प्रलप्रहली आहे. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, रा. बा. बक्षी 
 
बोडस, राजारामशास्त्री : ॰ गिेशभट्ट : (ि. नोव्हेंबर, १८३७, काशी–मृ. २८ नोव्हेंबर, १८९६). धमगप्रवर्षयक 
गं्रथािें कतदेव. व्याकरि, न्याय, ज्योप्रतर्ष, वदेान्त इत्यादी दशगनािें व्यासंर्ी पपं्रडत. एत्ल्फन्स्टन कॉलेि, 
म ंबई येथे दशगनशास्त्रािें अध्यापक म्हिून प्रनय क्ती. १८८७ साली व्हाइसरॉय लॉडग डफरीन याचं्याकडून 
‘महामहोपाध्याय’ ही पदवी िाप्त. 
 

र्ातंजलयोगदर्शन (श्री. रामानन्द सरस्वतीकृत ‘योर्मप्रििभा’ या टीकेच्या मराठी भार्षातंरासप्रहत, 
१८८७) हा यािंा गं्रथ िप्रसद्ध आहे. परमप रुर्षाथग िो मोक्ष यािी साधने म्हििे ही दशगने होत, हा त्यािंा 
दृप्रष्टकोन असून ‘प्रनप्रदध्यासरूपी योर्मार्ास शक्त्यन सार लार्ाव े याति मन ष्ट्यदेहािे साथगक आहे’ असे 
रािारामशास्त्र्यानंी िस्तावनेत म्हटले आहे. यािंा द सरा गं्रथ वदे्प्रामाण्यचथ्न्द्रका (१९०२) हा असून तो 
संस्कृतमध्ये आहे. तै्रवर्मिकानंा वदेोक्त मार्ाने व इतरानंा प रािाप्रदमार्ाने परमप रुर्षाथगप्रसद्धी होऊ शकेल, 
असे मत यात माडंले आहे. 
 

प्रव. म. मेढेकर, अंिली क लकिी 
 
बोबडे, श्रीणनवास रामचंद्र: ॰ श्रीराम : (ि. ५ नोव्हेंबर, १८८९, िंद्रपूर–मृ. १ ऑक्टोबर, १९३४, नार्पूर). 
कवी. िाथप्रमक प्रशक्षि िदं्रपूर व नंतरिे नार्पूर येथे. बी. ए., एलए्ल्. बी. वप्रकलीिा व्यवसाय. ससं्कृत व 
िािीन मराठी काव्य, शाप्रहरी काव्य यािंा प्रवशरे्ष अभ्यास. आध प्रनक मराठी व इंग्रिी कप्रवतेिाही त्यािंा 
व्यासंर् होता. ‘वार्ीर्श्री’ (१९२९−३४) या नार्पूरहून िप्रसद्ध होिाऱ्या वाङ्मयीन स्वरूपाच्या माप्रसकािे ते 
एक संपादक होते. 
 

त्यािंी कप्रवता बोबडे् याचंी् करवता (१९३७) या सगं्रहात समाप्रवष्ट असून ६३ स्फ ट कप्रवता व 
‘शृरं्ारशतक’ या काव्यािे १०१ श्लोक यािंा यात अतंभाव आहे. यातंील उत्कृष्ट कप्रवता १९१५ ते १९२५ 
या दशकात प्रलप्रहलेल्या आहेत. आशय आप्रि अप्रभव्यक्ती या दोन्ही दृष्टींनी त्यािंी कप्रवता स्वतंत्र, 
पृथर्ात्म वाटते. इंग्रिी काव्यातील ऐप्रहकता, संस्कृत कप्रवतेतील स प्रश्लष्ट रिनाबधं व शाप्रहरी 
वाङ्मयातील प्रनःसंकोि शृरं्ार याचं्या कप्रवतेतून आढळतो. वैदभीय िीवनातील सरंिामी अघळपघळपिा, 
प्रदलदार वृत्ती व काहीसा कलंदर स्वभाव त्याचं्या व्यत्क्तत्वात असल्याने त्याचं्या कप्रवतेतूनही तो व्यक्त 
होताना प्रदसतो. ‘नहद स्थाना’, ‘आमिा क्षोभ’ यासंारख्या कप्रवतातूंन उत्कट राष्ट्रीय भावना आप्रवष्ट्कृत 
करिारी त्यािंी कप्रवता, आपल्या आराध्य दैवताप्रवर्षयी वा प्रवभतूीप्रवर्षयीही तेवढाि उत्कट भत्क्तभाव िकट 
करताना प्रदसते आप्रि तीि उत्कटता शृरं्ाररसाच्या आप्रवष्ट्कारातूनही िकट होते. शब्दकळेप्रवर्षयी व 
रिनाबधंाप्रवर्षयी ते कमालीिे िोखंदळ होते; म्हिून त्याचं्या कप्रवतेला एक िकारिा अप्रभिातपिा िाप्त 
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झाला आहे. ‘िार् िार् िार् सखे, उिळल्या प्रदशा’ यासारखी अन पम र्ीतरिनाही त्यानंी केलेली आहे. 
‘शृरं्ारशतका’तील त्यािंी रिना अप्रभिात संस्कृत काव्यािी आठवि व्हावी इतकी भावमध र व शब्दस ंदर 
वाटते. ती क्वप्रित उत्तान वाटत असली तरी अश्लील नाही. त्याचं्यासारखे स ंदर व कलापूिग शब्दप्रशल्प 
अन्यत्र क्वप्रित आढळते. 
 

त्यािंी कप्रवता ‘बार्ीर्श्री’ मधून ‘श्रीराम’ या टोपि नावाने िप्रसद्ध झालेली आढळते. 
 

राम शवेाळकर, अंिली क लकिी 
 
ब्लोक, झ्यलू : (ि. मे. १८८०, पॅप्ररस–मृ. २९ नोव्हेंबर, १९५३, पॅप्ररस). िन्माने फ्रें ि असलेला मराठी 
भार्षाशास्त्रज्ञ व संस्कृत−िाकृत वाङ्मयप्रवद्यापपं्रडत. पॅप्ररस प्रवद्यापीठािे स्नातक. भारतातील िम ख भार्षाचं्या 
अध्यायनासाठी १९०६ ते १९०८ या काळात भारतात आर्मन. प िे येथे डॉ. रा. र्ो. भाडंारकर व प्रव. का. 
रािवाडे इत्यादी अभ्यासकाचं्या भेटी घेऊन त्यानंी मराठी भारे्षच्या व्याकरिाप्रवर्षयी ििा केली. भारतातून 
फ्रान्समध्ये परतल्यानंतर पपॅ्ररसमधील ‘स्कूल ऑफ ओप्ररएंटल लँनविेेस’ या संस्थेत िाध्यापक म्हिनू 
प्रनय क्ती. १९३७ साली त्यािें र् रू िा. प्रसल्व्हा ं लेव्ही याचं्या मृत्यनंूतर त्यांच्या िार्ी िा. ब्लोक यािंी 
‘कॉलेि द फ्रान्स’मध्ये नेमिकू झाली. १९५१ मध्ये ते सेवाप्रनवृत्त झाले. 
 

डॉ. झ्यूल ब्लोक यािंा रध्फॉमेर्न्ऑफ्मराठी्लँग्वजे् (La formation de la Langue Marathe, 
1920) हा िमाि मराठी भारे्षच्या प्रवकासासंबधंीिा गं्रथ मराठी भार्षाशास्त्रप्रवर्षयक गं्रथातं अत्यतं महत्त्वािा 
र्िला िातो. या गं्रथािा डॉ. वा. र्ो. परािंपे यानंी केलेला ‘मराठी भारे्षिा प्रवकास’ (१९४१) हा अन वाद 
िप्रसद्ध आहे. आयग आप्रि आयदेवतर भार्षािंा तौलप्रनक अभ्यास करिाऱ्या भार्षाशास्त्रज्ञाचं्या दृष्टीनेही हा गं्रथ 
महत्त्वपूिग आहे. रध्गॅ्रमरॅटकल्स्रतचर्ऑफ्द्ररवरडयन्लँग्वजेेस हा डॉ. ब्लोक यािंा गं्रथही उल्लेखनीय 
आहे. 

 
र्ं. दे. खानोलकर, व. कृ. वऱ्हाडपाडें 

 
॰ ब्रम्हणनष्ठ वामनबाबा : पहा वैद्य, वामन रावजी 
 
भडभडे, मोरेिर शंकर : ॰ शणशकातं पुनववसु : (ि. ३० सप्टेंबर, १९१३, एरंडोल, खानदेश–मृ. २३ ि लै, 
१९५५, प िे). लप्रलत र्द्यलेखक, िवासविगनकार व कथाकार. माध्यप्रमक प्रशक्षि पंढरपूर व प िे येथे. 
फनय गसन कॉलेिातून बी. ए. नंतर बी. टी. प ण्याच्या न्यू इतं्नलश स्कूलमध्ये र्प्रित व ससं्कृतिे प्रशक्षक. 
 

कॉलेिात प्रशकत असल्यापासूनि बालवाङ्मय, लघ प्रनबंध, िवासविगन, नाट्यछटा, एकापं्रकका 
असे प्रवप्रवध िकारिे लेखन यानंी केले.उल्काफ ले व अर्ोक आप्रि मरंजरी ही यािंी बालवाङ्मयािंी दोन 
प स्तके िप्रसद्ध असली तरी ते म ख्यतः ज्ञात आहेत ते कथालेखक म्हिनूि. त्याचं्या कथालेखनात 
संध्याकाळच्या्सावल्या (१९४४), र्ातंी (१९५३), संरधप्रकार् (१९५६), र् ष्कररणी (१९५६) व ग लमोहर 
(१९६१) हे महत्त्वािे कथासगं्रह. 
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प नवगसंूिी वाङ्मयप्रवर्षयक अप्रभरुिी व िािीव फडके−खाडेंकराचं्या साप्रहत्याने िोपासलेली 
प्रदसते. तसेि त्यानंी केलेल्या देशी−परदेशी कथासाप्रहत्याच्या व्यासंर्ािा िभावही त्याचं्या कथेवर 
आढळतो. त्यािें अन भवप्रवर्श् मयाप्रदत आहे. एका ध्येयवादी प्रशक्षकाच्या कप्रनष्ठ मध्यमवर्ीय िीवनातील 
सचे्च अन भव प्रटपून ते माडंण्यािा ियत्न त्याचं्या कथेने केला आहे. आपल्या पप्ररप्रमत अन भवप्रवर्श्ाच्या 
प्रित्र−प्रवप्रित्र बािू मन ष्ट्यस्वभावाच्या सूक्ष्म रेखाटनाद्वारे व्यक्त करण्यािा त्यांिा ियत्न असतो. त्यािंी 
कथा आधी स्थूल व ढोबळ स्वरूपािी होती. प ढे नवकथेच्या काळात प्रतिा प्रवकास होत रे्ला. र्ातंी या 
संग्रहातील कथातूंन प्रवप्रवध िकारिी सूक्ष्म भावस्पंदने प्रटपलेली आढळतात. स्वाभाप्रवक प्रनवदेनाम ळे 
त्याचं्या कथा रेखीव, तसेि आशयाच्या प्रवप्रवधतेबरोबरि कलात्मकही होत रे्लेल्या प्रदसतात. 
 

प नवगसंूिी कथा त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वािमािे सौम्य िकृतीिी आहे. िाप्रिवानंा पोर्षक अशा 
अप्रभव्यक्तीतील सूक्ष्मतेम ळे ती अप्रधक सहितेने फ लते. कथाकार म्हिनू त्याचं्या श्रषे्ठतेिा ित्यय देिाऱ्या 
प्रकत्येक कथा त्यानंी प्रलप्रहल्या आहेत. मात्र ि न्या कथेच्या संस्कारातूंन त्यािंी कथा म क्त झालेली प्रदसत 
नाही. नवकथेतील िारं्ल्यािा काही िमािात स्वीकार करण्यािा त्यािंा ियत्न िािवतो. प नवगसंूच्या 
अकाली प्रनधनाम ळे त्याचं्या प्रवकसनशील कथेिे पूिग प्रवकप्रसत रूप प्रदसू शकले नाही. पि उपलब्ध 
कथातंील त्याचं्या अनेक कथा कथालेखक म्हिून त्यािें स्वतंत्र अत्स्तत्व प्रसद्ध करतात. 
 

ऊब्आरण् गारठा (१९५७) हा िवासविगनपर लप्रलत लेखािंा संग्रह त्याचं्या मृत्य नंतर िप्रसद्ध 
झाला. प नवगसंूतील कथाकार या िवासविगनात्मक प स्तकातूनही िकट झाल्यावािून राहत नाही. 
 

उर्षा. टाकळकर, म. ना. लोही, र्ो. म. क लकिी 
 
संदभव : ‘शप्रशकान्त प नवगस  यािें कथावाङ्मय’, ‘सत्यकथा’ मे १९५४. 
 
भट, भास्कर वामन : (ि. २ िानेवारी, १८५६, वाई–मृ. २७ प्रडसेंबर, १९५२, ध ळे). इप्रतहाससंशोधक व 
लेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि वाई व माध्यप्रमक प्रशक्षि म ंबई येथे. प्रडत्स्रक्ट कोटग प्लीडरिी परीक्षा खासर्ी 
रीतीने उत्तीिग. ध ळे येथे वप्रकली. 
 

ध ळ्याच्या संशोधन मंप्रदरािे एक संस्थापक. ध ळे येथे समथगभक्त शकंर श्रीकृष्ट्ि देव व 
इप्रतहासािायग रािवाडे याचं्या सहवासाम ळे इप्रतहास व अथगशास्त्र या प्रवर्षयािें अध्ययन करण्यािी िेरिा. 
ध ळ्याहून प्रनघिाऱ्या ‘िभात’ माप्रसकात िकाप्रशत झालेली ‘विगकलह’ ही लेखमाला आप्रि ‘िपानच्या 
कतगव्यािी प्रदशा’ हा लेख लक्षिीय. या साप्रहत्याप्रशवाय भटािें एकूि सहा गं्रथ िप्रसद्ध झाले आहेत. 
महाराष्रधमश्अथात्मराठ्ाचं्या्इरतहासाचे्आथ्त्ममक्स्वरूर् (१९२५) या गं्रथातून ‘महाराष्ट्र धमग’ म्हििे 
‘श्र प्रतस्मृप्रतिप्रित धमग; ज्यािे पालन महाराष्ट्रात केले िाते तो धमग’ असे मत त्यानंी माडंले. श्रीसमथश्
रामदासस्वामी्आरण्श्री्त्रर्ती् रर्वाजी् महाराज्याचंा्अन्योन्य्संबधं (१९२८) या गं्रथात रामदास व 
प्रशवािी यािंी िथम भेट आप्रि प ढील काळातील त्यांिा परस्पसंबधं यासबंंधी ऐप्रतहाप्रसक प राव्यािी छाननी 
करून प्रवविेन केले आहे. रर्वाजीची् राजनीती (१९४१) या गं्रथात स्वराज्यािी स्थापना व प्रवस्तार 
यामार्ील रािनैप्रतक तत्त्वािंा ऊहापोह आढळतो. इप्रतहासािायग प्रव. का. रािवाडे याचं्या कतृगत्वसंपन्न 
िीवनािे दशगन घडप्रविारे राजवाडे्चररत्र (१९४६). श्रीसमथश्रामदास्व्श्रीरामदासी्संप्रदाय (१९५०) 
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आप्रि वरकलीच्या् व्यवसायातील् चार् तरे् (१९५१) हे गं्रथही िप्रसद्ध आहेत. शवेटच्या गं्रथातून 
इप्रतहासकालीन न्यायपद्धती व अवािीन न्यायपद्धती यािंा तौलप्रनक अभ्यास करण्यात आला आहे. 
 

ध ळ्यात ५१ वर्षदेव वास्तव्य करून, वप्रकलीिा प्रकिकट व्यवसाय साभंाळून, त्यानंी इप्रतहासािायग कै. 
प्रवर्श्नाथ काप्रशनाथ रािवाडे याचं्या साप्रन्नध्यात इप्रतहास संशोधनात्मक प्रलखाि प्रनबंधरूपाने बऱ्याि 
िमािात केले. इप्रतहासािायांिे मृत्यूनंतर त्यानंी ध ळे येथे ‘इप्रतहासािायग’ प्रवर्श्नाथ काप्रशनाथ रािवाडे 
संशोधन मंडळा’िी स्थापना १९२८ साली करून ससं्थेिे कायग एकप्रनष्ठेने व आत्मीयतेने २६ वर्षदेव केले. 
संस्थेतफदेव  २४ मौप्रलक गं्रथ सपंाप्रदले. सरं्ोधन तै्रमाप्रसक िालप्रवले. या संस्थेच्या योर्के्षमाथग को-ऑपरेप्रटव्ह 
ॲक्टच्या कायद्याखाली रािवाडे मंडळ पीपल्स को-ऑपरेप्रटव्ह बकेँिी कल्पना बसवनू, ती ित्यक्षात आिून 
बँकेिी भरभराट आपल्या डोळ्यानंी पाप्रहली. संपूिग भारतात पप्रहल्या िथम संशोधन कायाच्या मदतीसाठी 
बँक स्थापन करण्यािे महत्त्वपूिग, आर्ळेवरे्ळे कायगही त्यानंी केले. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही 
 
भट, यशोदाबाई माधवराव : (ि. १८८५ − मृ. १९४६). कथा−काबंरीलेप्रखका. प्रशक्षि मराठी िौथीपयंत. 
म ंबईिे िप्रसद्ध वकील माधवराव भट यािंाशी पधंराव्या वर्षी लनन. ि न्या वळिाच्या एकत्र क ट ंबपद्धतीम ळे 
त्यािें प ढील प्रशक्षि होऊ शकले नाही. 
 

हप्ररभाऊ आपट्यानंी यानंा कथालेखनास िोत्साहन प्रदले व त्याचं्या कथा ‘करमि की’तून िप्रसद्ध 
केल्या. याचं्या वरे्वरे्ळ्या प्रवर्षयावंरील कथा व लेख िारंभी ‘भप्रर्नीसमािार’, ‘इंद िकाश’, ‘म म क्षू’, 
‘प्रवनोद’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन व प ढे ‘केसरी’, ‘नवाकाळ’, ‘संदेश’, ‘लोकमान्य’, आदी िप्रतप्रष्ठत 
प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाल्या. ‘स्वराज्यप्रवर्षयी प्रस्त्रया काय म्हितात?’, ‘प्रस्त्रया व राष्ट्रकायग’, ‘प्रस्त्रया व 
नहद  लोक’ असे काही लेखही िप्रसद्ध आहेत.’ याचं्या आयश् स्त्री-रत्मने (१९१७), ऐरतहारसक् स्त्री-रत्मने 
(१९२२) या प स्तकानंा दप्रक्षिा िाइझ कमेटीिी बप्रक्षसे प्रमळाली असून रर्क्षणाच्या् प्रभावानेच (१९१५), 
म लाचें्बंड (१९२१) आप्रि राजमाता्रजजाबाई (१९२७) अशा तीन कादंबऱ्याही िप्रसद्ध आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 
 
॰ भवानी तलवार : पहा जवळकर, णदनकर शंकर 
 
भवाळकर, केशव णशवराम : (ि. २७ मे, १८३१, ि न्नर, प्रि. प िे – मृ. २८ नोव्हेंबर, १९०२, नार्पूर). 
आत्मिप्ररत्रकतदेव. िाथप्रमक प्रशक्षि ि न्नर व नंतरिे म बंई येथे. नॉमगल स्कूलिी परीक्षा उत्तीिग. त्यानंतर 
प्रशक्षक, द य्यम शाळा तपासनीस, नायब तहसीलदार व अप्रसस्टंट कप्रमशनर इत्यादी िार्ावंर नोकरी. 
१८८६ साली प्रनवृत्त. 
 

प ण्यात असताना ‘ज्ञानिकाश’ साप्ताप्रहकाच्या स्थापनेत व सपंादनात यािंा सहभार् होता. 
मध्यिातंातील म लकी खात्यात असताना (१८६२–८६) यानंी प्रलप्रहलेले ‘वऱ्हाडी भारे्षिे व्याकरि’ आप्रि 
‘र्ोंड लोक व र्ोंडीभार्षा’ हे प्रनबंध बक्षीसपात्र ठरले. त्यािें िप्रसद्ध प स्तक म्हििे रावसाहेब्केर्व्रर्वराम्
भवाळकर् याचें् आत्ममवृत्त (१९६१–संपादन–भ. श्री. पंप्रडत). १८५० च्या स मारास िप्रसद्ध असलेल्या 
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बाळशास्त्री िाभेंकर, दादोबा पाडं रंर्, लोकप्रहतवादी, ज्योप्रतबा फ ले आदी व्यक्तींप्रवर्षयी बरीि नवी माप्रहती 
त्यात असल्याने ते ऐप्रतहाप्रसक दृष्ट्ट्या महत्त्वािे आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 
 
भवाळकर, नीळकंठ बळवंत ऊर्व  बापूसाहेब : ॰ आधुणनक ॰ नीलकंठ जगन्नाथ मुळे, नेवासेकर : (ि. १७ 
मे, १८७८, प िे – मृ. २४ नोव्हेंबर, १९४२, नार्पूर). कवी, कथाकार, समीक्षक व महान भावीय गं्रथािें 
संपादक. प्रशक्षि नार्पूर येथे. बी. ए. (ऑनसग) (१९०१) व कलकत्ता प्रवद्यापीठािी बी. एल.् पदवी 
(१९१०). काही वर्षदेव वप्रकलीिा व्यवसाय व शवेटी िाध्यापक. 
 

‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’तून १९०१ साली भवाळकरािंा ‘कप्रवता : स्वरूप व अध्ययन’ हा िदीघग 
काव्यििात्मक लेख व अन्य काही लेख िप्रसद्ध झाले. यानंी कप्रवताही प्रलप्रहल्या. त्याचं्या काही कप्रवता 
स्वतः ते व त्यािें प्रमत्र अच्य त सीताराम साठे यानंी प्रमळून िप्रसद्ध केलेल्या र्द्यर्द्माकर (१९०३) या 
प स्तकात व नवक स माजंरल या संग्रहात आढळतात. त्यानंी बऱ्याि कप्रवता ‘आध प्रनक’ या टोपिनावाने 
िप्रसद्ध केल्याम ळे भवाळकरािें नाव कवी म्हिनू िप्रसद्ध झाले नाही. बेहेन् रर्रोज (१९२७) ही त्यािंी 
कादंबरीही त्यानंी नीळकंठ िर्न्नाथ म ळे, नेवासेकर या नावाने िप्रसद्ध केली. ‘कायगिवि प रुर्षाला स्त्रीच्या 
बौप्रद्धक सहकायािी र्रि आहे काय?’ या िश्नािी मीमासंा या कादंबरीत केलेली आहे. 
कौट ंप्रबक−सामाप्रिक िश्नाला हात घालिारी ही कादंबरी त्यानंी टोपिनावाने प्रलप्रहल्याम ळे प्रतिेही श्रये 
त्याचं्या पदरात पडू शकले नाही. याप्रशवाय ‘िािीन मराठी काव्यावर नहदीिा पप्ररिाम’, ‘प्रविार 
स्वातंत्र्यािी अप्रभवृद्धी’ हे ‘महाराष्ट्र’ पत्रातील (१९१४) अभ्यासपूिग लेख, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’च्या 
पन्नासाव्या वाढप्रदवसाप्रनप्रमत्त १८६७ ते १९१९ पयंतच्या प्रनयतकाप्रलकािें व त्याचं्या कामप्रर्रीिे समालोिन 
करिारा ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार आप्रि मराठी प्रनयतकाप्रलके’ (प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार, मे १९२६) हा व 
‘त कारामािे र् रू केशविैतन्य यािें पद्यात्मक िप्ररत्र आप्रि प्रटपिे’ हा अन्यत्र िप्रसद्ध झालेला व्यासंर्पूिग 
लेख, हे त्यािें महत्त्वािे समीक्षिात्मक लेखन. 
 

ते १९३० सालानंतर महान भाव वाङ्मयाच्या संशोधनाकडे वळले ‘श्रीििधरप्रसद्धातंसूते्र (१९३१), 
‘दृष्टातं पाठ’ (१९३६) हे दोन िम ख महान भव गं्रथ त्यानंी ह. ना. नेने याचं्या सहकाऱ्याने सपंादून िप्रसद्ध 
केले व त्याम ळे िािीन मराठी र्द्यािे वरे्ळे स्वरूप भार्षाशास्त्रीय टीपासंप्रहत अभ्यासकापं ढे आले. 
 

नार्पूर प्रवद्यापीठात मराठीिी िाििप्रतष्ठा करण्याकप्ररता त्यानंी धडपड केली. एम्. ए. च्या 
पप्रहल्या अभ्यासिमािा आराखडा करण्यातही त्यािंा हात होता. नार्प रात वैिाप्ररक (साप्रहत्य) ििा 
व्हावी या उदे्दशाने ‘मप्रिमंिूर्षा’ नावािी संस्था काढण्यातही त्यानंी प ढाकार घेतला होता. 
 

आशा सावदेकर, म. ना. लोही 
 
भागंले, जगन्नाथ धोंडू : ॰ जगन्नाथ : (ि. अंदािे १७७२, वेंर् लदेव  – मृ. ि लै, १८९७, बडोदे). कवी व 
कादंबरीअन वादक. प्रशक्षक मपॅ्ररकपयंत. ‘प्रवद्याथी प्रमत्र’ माप्रसकािे व ‘िभाकर’ पत्रािे संपादक. 
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‘वेंर् लदेव वृत्त’ या पत्रातून त्यािें स रुवातीिे लेखन िप्रसद्ध झाले. वेंर् लदेव  येथील ‘स शील’ व म ंबईच्या 
‘मनोरंिन’ माप्रसकातून त्यािें काही लेख व कप्रवता तसेि ‘काव्यरत्नावली’तून काही स्फूट काव्ये िप्रसद्ध. 
आनंदाश्रम (१८९८) व कृष्णकातंाचे्मतृ्मय र्त्र (१९०५) हे बंप्रकमिदं्राचं्या कादंबऱ्यािें अन वाद, आयोध्येची्
बेगम व रदल्लीवर् हल्ला् अथवा् भरतखंडाच्या् र्रवर्तेचा् प्रारंभ (१८९५) या दोन अन िमे बंर्ाली व 
र् िरातीवरून भार्षातंप्ररत केलेल्या कादंबऱ्या आप्रि सप्र.् गोर्ाळ् गणेर््आगरकर्ह्ाचें (एक लहानसे) 
चररत्र (१८९७) ही यािंी साप्रहत्यसपंदा. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
भाडंारे, एकनाथ गिेश : (ि. १७ ऑक्टोबर, १८६३, उंब्रि, ि न्नर, प्रि. प िे − मृ. २० िून, १९११). कवी 
व स्फ ट र्द्यलेखक. वयाच्या एकोप्रिसाव्या वर्षी रेल्वखेात्यात तारमास्तर.प्रवद्याथीदशपेासूनि काव्य 
करण्यािा नाद. शालेय िीवनाति कामकंदला हे र्द्यपद्य नाटक प्रलप्रहले. रेल्वतेील नोकरी स टल्यानंतर 
वृत्तपत्र, प्रनयतकाप्रलकािें सपंादन, लेखन इत्यादी उद्योर् केले. 
 

इ. स. १८८३ पासून िर्न्नाथ कवीच्या ‘करुिप्रवलासा’ च्या भार्षातंराने काव्यलेखनास स रुवात. 
‘काव्यरत्नावली’ च्या िारंभीच्या काळातील भाडंारे हे एक कवी होते.‘म क्तािंप्रल’ या शीर्षगकाखाली एकप्रत्रत 
केलेल्या बऱ्याि भार्षातंप्ररत स्फ ट कप्रवता ‘रत्नावली’तून िप्रसद्ध झाल्या. शके्सप्रपयर, वडगस्वथग, टेप्रनसन 
इत्यादी पािात्त्य कवींच्या उत्कृष्ट कप्रवताचं्या आधारे त्यानंी काव्यलेखन केले असले तरी ते त्या कप्रवतािें 
भार्षातंर नव्हे, असे भाडंारे यानंी म्हटले आहे. ‘यमू पप्रत्रका’ (१८९४), दादाभाई नौरोिी ही िासंप्रर्क 
काव्ये, ‘सखीससं्मृती’ (१९०५) सारखे प्रवलापकाव्य, तसेि ‘पवनिकोप’ (१८८७) हे रेल्वे अपघाताच्या 
प्रवर्षयावरील त्यािें कल्पनारम्य काव्यही उल्लेखनीय आहे. 
 

काव्यरिनेबरोबर त्यानंी ‘इंद िकाश’, ‘माप्रसक मनोरंिन’, ‘केरळकोप्रकळ’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन 
र्द्य-लेखनही केले. ‘कल्पतरु’ व ‘नहद पंि’ ही वृत्तपते्र िालप्रवली. ‘स विगमाला’ (१९०० ते १९०३) या 
प्रनयतकाप्रलकािे ते संपादक होते. त्यानंी १९०७ मध्ये ‘वळेेिे महत्त्व’ हा प्रनबधं िप्रसद्ध केला. अन रागर्रत्रका 
(१८९३) ही त्यानंी रहस्यिधान पि शोकातं अशी दीघगकथाही प्रलप्रहली आहे. सतंरामदादा्गवडंी (१९०९) 
या दत्तसंिदायी सत्प रुर्षािे लहानसे िप्ररत्रही भाडंारे यानंी िप्रसद्ध केले. 
 

उर्षा टाकळकर, आरती क सरे 
 
॰ भाऊराव : पहा वैद्य, श्रीपाद महादेव 
 
भागवत, अनंत नारायि : (ि. १८७४, कराड – मृ. १९३४, इंदूर). इप्रतहास-लेखक, नाटककार, 
कादंबरीकार. प्रशक्षि इंदूर व बडोदा येथे. मपॅ्ररक अन त्तीिग. नवाल्हेर, इंदूर येथे काही काळ नोकरी. काही 
काळ प ण्यास व नंतर इंदूर येथे वास्तव्य. 
 

प ण्यास असताना यानंी पायी भ्रमंती करून महाराष्ट्रातील प्रवप्रवध ऐप्रतहाप्रसक स्थळे पाप्रहली; 
आख्याप्रयका, ऐप्रतहाप्रसक कार्दपते्र इत्यादींिा संग्रह केला. नंतर प्रकत्येक ससं्थानािंी ि नी दप्तरे 
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ध ंडाळून काही इप्रतहास प्रलप्रहले. त्यापंैकी भोर्संस्थानचा् इरतहास (१९०३) व सातारच्या् र्ंतप्ररतरनधी्
घराण्याचा्इरतहास्:्खंड्१्व्२ (१९२४, १९२९) हे दोनि गं्रथ िप्रसद्ध झाले. 
 

इंदूर दरबारने त्यानंा रािाश्रय प्रदला. संस्थानच्या ििडं दप्तरखान्यातील कार्दपत्रािंी छाननी 
करण्यात सतरा वर्षदेव घालवनू त्यानंी ‘होळकरशाहीच्या इप्रतहासािी साधने’ या दशखंडात्मक गं्रथािा 
संकल्प सोडला. पि ित्यक्षात र्त्रव्यवहार् :् रू्वाधश् −् खंड्१; रस्त्रयाचंा् र्त्रव्यवहार् :् खंड्१२ (१९२५) 
आप्रि खंड् ५् −् भवानीर्कंर् याचंी् रोजरनर्ी (१९२६) एवढेि भार् िप्रसद्ध झाले. संस्थानी इप्रतहासािे 
संशोधन व लेखन ही त्यािंी संस्मरिीय कामप्रर्री. याखेरीि त्यािंी माधवराज्यारोहण (१८९३), 
माधवरनधन (१९००) व रावबाजी (१९०१) ही ऐप्रतहाप्रसक नाटके; रर्तृबधंमोचन (१८९८) व झीनत्महाल 
(१९०८) या ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्या आप्रि श्रीमतं्थोरले्सयाजीराव्गायकवाड्याचें्चररत्र (१९०९) व 
उमाजी्नाईक्याचें्चररत्र्(१९१०) ही प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

म. ना. लोही, उर्षा टाकळकर 
 
भागवत, नारायि हरी : (ि. १९ प्रडसेंबर, १८४९ − मृ. एप्रिल १९०१). िहसनकार, ननबधलेखक व 
पत्रकार. इगं्रिी प्रशक्षि प िे येथे काही काळ िंर्लखात्यात इन्स्पेक्टर व नंतर म ंबईत बी. बी. सी. आय. 
रेल्वते सपॅ्रनटरी कप्रमशनरच्या किेरीत नोकरी. 
 

त्यानंी िहसने, नाटके व प्रनबंध प्रलहून स धारकापं्रवरुद्ध सतत टीकेिी झोड उठवली. ‘स्वदेशप्रमत्र’ 
व ‘वाताहर’ या पत्रातं ते लेखन करीत. ‘वाताहर’िे तर ते सात वर्षदेव संपादक होते. त्यािंी टीका उपहास, 
प्रवडंबन, टवाळी यानंी ओतिोत भरलेली असे. ‘ननबधमाला’कार प्रिपळूिकरािें अप्रभमानी व अन र्ामी. 
 

भार्वत हे प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत ते त्याचं्या अरभनव्तरुणी्रवद्या िहसन आप्रि मोर एलए्ल्. बी. या 
िहसनामं ळे. दोन्हींवर खटले भरण्यात आले. पप्रहले िहसन िप्त करण्यात येऊन लेखक व िकाशक यानंा 
दंड करण्यात आला. द सऱ्या िहसनात उच्च प्रशक्षिािे व्यथगत्व टवाळी व ग्राम्य प्रवनोद याचं्या द्वारे प्रसद्ध 
करण्यािा ियत्न असला तरी तो फारसा आके्षपाहग न वाटल्याने प्रफयाद मारे् घेण्यात आली. या 
खटल्याचं्या संदभात भार्वतानंी ‘िहसन प स्तकावंरील वावटळ’ व ‘सध्यािे तट व आमच्यातील ठळक 
भेद’ हे दोन लेख िप्रसद्ध केले. त्यातं त्यानंी आपल्या िहसन लेखनामार्ील हेतू स्पष्ट करून स्वसमथगन 
केले. 
 

भार्वतानंी प्रवप ल लेखन केले. ११ िहसने, ५ प्रनबधं, २ िप्ररते्र व २ धार्ममक गं्रथ अशी त्यािंी एकूि 
२० प स्तके िप्रसद्ध आहेत. त्यातंील काही प स्तके प ढीलिमािे : (१) स्त्रीरवद्यावैरचरयदर्शन (१८८३), (२) 
अरभनव्तरुणी् रवद्या् प्रहसन (१८८५), (३) ह ंडा (१८८३), (४) फॅर्नेबल्वाईफ (१८८०), (५) भोर्
एलए्ल्.्बी.्(आ. ४ थी, १९०३), (६) भायाप्रमाद (१८८८) इत्यादी िहसने; ‘नहद स्थानात दाप्ररद्र्य वाढले 
आहे….’ (१८७४), ‘प्रस्त्रया साहसी नकवा द रािारी होण्यास बालप्रववाह कारि आहे काय?’ (१८७०) आदी 
प्रनबधं; अक्कलकोटस्थ्स्वामीचररत्र (१८७९) आप्रि श्री्ज्ञानेश्वर्महाराजाचें्चररत्र (१८८४) हे िप्ररत्रगं्रथ 
आप्रि ज्ञानेश्वरीच्या्नवव्या्अध्यायातील्वचेे व साथश्र्रमामृत हे धार्ममक स्वरूपािे गं्रथ. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही 
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भागवत, राजाराम रामकृष्ट्ि : (रािारामशास्त्री भार्वत या नावाने िप्रसद्ध). ॰ रा. रा. भा. ॰ ब्राह्मि आहे 
पि नहदू नव्हे ॰ एक मराठा ॰ भर्वद भक्त : (ि. ११ नोव्हेंबर, १८५१, कशळेी, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ४ 
िानेवारी, १९०८, म ंबई). वैप्रदक वाङ्मय मराठ्यािंा इप्रतहास, मराठी भार्षा-समाि व ससं्कृती या 
प्रवर्षयािें लेखक. 
 

एत्ल्फन्स्टन हायस्कूलमधून १८६७ साली िवशेपरीक्षा उत्तीिग. तीन वर्षदेव ग्रटँ मेप्रडकल कॉलेिमध्ये 
अध्ययन. त्यानंतर ते सोडून संस्कृतिा शास्त्रश द्ध अभ्यास. म ंबईतील सेंट झेप्रवयर कॉलेिमध्ये ससं्कृतिे 
िाध्यापक. त्यािें स्फ टलेखन िाम ख्याने ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ या माप्रसकातून व ‘इंदूिकाश’, ‘वाताहर’ या 
पत्रातूंन िप्रसद्ध झाले आहे. सहद धमशरववचेक हे एक लहानसे माप्रसक त्यानंी १८८५ साली काढले होते, 
त्यात त्यानंी नहद धमासबंंधी अनेक प्रवविेक लेख प्रलप्रहले. 
 

त्यािें लेखन स्थूलमानाने िािीन संस्कृती−संशोधन, वैप्रदक व पौराप्रिक वाङ्मय, धमग, मराठ्यािंा 
इप्रतहास, भार्षाशास्त्र, व्याकरि−अलंकार, सामाप्रिक प्रविार, मराठी भार्षा व वाङ्मय या प्रवर्षयावंर झालेले 
आहे. मराठी भारे्षत प रातत्त्वप्रवद्याप्रवर्षयक लेखन करिारे ते िवळिवळ पप्रहलेि लेखक. प रातत्त्वप्रवद्या 
त्याकाळी फारशी िर्त झाली नव्हती. त्याम ळे त्यानंी त्यावळेी पािात्य पंप्रडतािें लेख, संस्कृत व िाकृत गं्रथ 
यािें साहाय्य घ्याव ेलार्त असे. त्यािंी बरीिशी मदार शब्द-व्य त्पत्ती, भार्षाचं्या उत्िातंीिा ऐप्रतहाप्रसक, 
तौलप्रनक व प्रिप्रकत्सक प्रविार यावरि आहे. मानवपे्रतहास−लेखनाच्या दृष्टीने भार्षाभ्यासाला ते फार महत्त्व 
देत. त्याम ळे त्यानंी भारताबाहेरील देशातंील महत्त्वाच्या भार्षािंा अभ्यास केला. ते ‘इण्डॉलॉिी’च्या 
के्षत्रातील डॉ. भाऊ दािी लाड व डॉ. रामकृष्ट्ि र्ोपाळ भाडंारकर याचं्या बरोबरीिे महाराष्ट्रीय अभ्यासक 
होते. वैप्रदक वाङ्मयावर त्यानंी मराठीत िेवढे प्रलप्रहले, तेवढे अन्य क िीही प्रलप्रहलेले नाही. ऋनवदेािे 
त्यािें अध्ययन अत्यंत सूक्ष्म होते. ‘प्रवप्रवध ज्ञानप्रवस्तारा’तून (१८९५, १८९६, १८९७) ‘वदेाथगयत्नकारािें 
स्मारक’ म्हिून त्यानंी िी लेखमाला प्रलप्रहली, ती या संदभात उल्लखेनीय आहे. १८९८ साली ‘ऐतरेय 
उपप्रनर्षदा’िे व १९०० साली ‘र्श्ेतार्श्तर उपप्रनर्षदा’िे मूळ संस्कृत संप्रहतेसह इंग्रिी व मराठी भार्षातंर 
त्यानंी िप्रसद्ध केले. सवग उपप्रनर्षदािंी भार्षातंरे करण्यािा त्यािंा संकल्प मात्र अप रा राप्रहला. 
 

त्यािें वदे व धमगप्रवर्षयक प्रवप ल लेखन अनेक प्रनयतकाप्रलकातूंन प्रवख रलेले आहे. त्यातील फारि 
थोडा भार् प स्तकरूपाने िप्रसद्ध झालेला आहे. ब्राह्मण्व्ब्राह्मणी्धमश् सकवा्वदे्व् वैरदक्धमश (१८८९), 
मोगल्व्मोगली्धमश (१८९०), महाराष्र्धमश (१८९५), ब्राह्मणी्व्भटीधमश (१८९९) अशी त्यािंी अनेक 
छोटी प स्तके पाहवयास प्रमळतात. त्याचं्या धमगप्रवर्षयक लेखािें सार द र्ा भार्वत याचं्या ‘रािारामशास्त्री 
भार्वत’ या प स्तकात (पृष्ठ ३६−३८) प्रदलेले आहे. कोित्याही पपं्रडताच्या प्रविारािा नकवा मतािा िभाव 
त्यानंी आपल्यावर पडू न देता भारतीय धमगप्रवर्षयक वाङ्मयािा त्यानंी स्वतंत्रान सार सूक्ष्मपिे अभ्यास केला 
होता. सामाप्रिक प्रवर्षयावंरही त्यानंी प्रवप ल लेखन केले. ते सामाप्रिक समतेिे पके्क प रस्कतदेव होते. 
मराठ्यािंा इप्रतहास, भार्षाशास्त्र या प्रवर्षयावंरही त्यानंी प्रवप ल लेखन केले आहे. त्यािें एतप्रद्वर्षयक अनेक 
छोटे मोठे लेख ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’मध्ये िकाप्रशत झाले आहेत. त्यातील ‘मऱ्हाट्याचं्या संबधंाने िार 
उद्र्ार’ (१८८७) हा प्रनबधं प्रवशरे्ष महत्त्वािा आहे. त्यात मराठ्यािें मूळ, उदय, वाढ, उत्कर्षग, ऱ्हास, 
र् िावर् ि, रािकीय, सामाप्रिक, धार्ममक कायगभार् यािें ताप्रत्त्वक, ऐप्रतहाप्रसक पयालोिन आढळते. र्ोंडी 
भारे्षसंबधंी प्रलप्रहिारे ते पप्रहले भारतीय लेखक होत. ‘संस्कृत भारे्षिी प्रवप्रिप्रकत्सा’, ‘िाकृत भारे्षिी 
प्रवप्रिप्रकत्सा’ व म ंबई प्रवद्यापीठाच्या ‘प्रध प्रवल्सन फायलालॉप्रिकल लेक्िसग’ या मालेत त्यानंी िी इंग्रिीत 
व्याख्याने प्रदली यातं त्यािें भार्षाशास्त्रीय प्रविार आले आहेत. संस्कृत साप्रहत्यशास्त्रािा त्यानंी स्वतंत्रपिे 
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प्रविार केलेला आढळतो. अलंकार्मीमासंा (१८९३) या छोट्या प स्तकात परंपरेला बािूस सारून त्यानंी 
स्वतंत्रपिे केलेली रसििा आढळते. एकनाथचररत्र (१८९३) हे एकनाथाचं्या कायािे सामाप्रिक व धार्ममक 
दृष्टीने प्रवविेन करिारे त्यािें प स्तक िप्रसद्ध असून स्कॉटच्या ‘टेप्रलस्मन’ या कादंबरीिे ‘स्वयंवर’ हे त्यािें 
अपूिग भार्षातंरही उल्लखेनीय आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार 
 
संदभव : ‘रािारामशास्त्री भार्वत’ द र्ा भार्वत 
 
॰ भाजेकर, महादेव बाळकृष्ट्ि : पहा णचतळे, महादेव बाळकृष्ट्ि 
 
भाटवडेकर, कृष्ट्िशास्त्री धंुणडराज : (ि. १८२५ − मृ. ८ प्रडसेंबर, १८८७). भार्षातंरकार व 
खर्ोलशास्त्रप्रवर्षयक गं्रथकार. िाथप्रमक प्रशक्षि तळेर्ाव येथे व प ढिे शास्त्रीय पद्धतीने प िे पाठशाळेत. 
संस्कृत भार्षा, वदेान्त याबरोबरि वैद्यक व ज्योप्रतर्ष शास्त्रािंा अभ्यास. काही काळ अक्कलकोट संस्थानिे 
कारभारी. १८५९ साली म ंबईच्या एत्ल्फन्स्टन इत्न्स्टटू्यटमध्ये संस्कृतिे अध्यापक म्हिून नेमिूक. डॉ. 
भाऊ दािी यानंा आय वदेवद संशोधनातील सहाय्यक. ससं्कृतमधील वैद्यक गं्रथािंी त्यानंी मराठीत भार्षातंरे 
केली. वैद्यामतृ (मोरेर्श्र १८५८), वैद्यावतंस (१८६०), बोर्देवर्तक (१८६०), वैद्यजीवन (लोनलबराि, 
१८६१), माधवरनधान (१८६२) वैद्यसारसंग्रह (रघ नाथशास्त्री दाते याचं्या सहाय्याने–१८६५), आदी गं्रथ 
िप्रसद्ध. संस्कृत भारे्षिा अभ्यास करिे सोपे िावे, यासाठी स बन्तिकाश र्षड नलर्रूपावली (१८६७) हा गं्रथ 
यानंी प्रलप्रहला. आकार्सौंदयश (१८६१) हा यािंा खर्ोलशास्त्रावरील गं्रथ. संस्कृतच्या सहाय्याने प्रवप्रवध 
शास्त्रप्रवर्षयक मराठी पप्ररभार्षा तयार करण्यािे मोलािे कायग यानंी स्वकाळात केले. 
 

उर्षा टाकळकर के. ए. पोतदार 
 
भाटवडेकर, भालचंद्र कृष्ट्ि : (ि. १९ फेब्र वारी, १८५२, पळस्पे, ता. पनवले, प्रि. क लाबा − मृ. ३ 
ऑक्टोबर, १९२२, म ंबई). वैद्यक-आरोनयशास्त्रावरील गं्रथािें लेखक. 
 

बालपि प िे प्रिल्यातील तळेर्ाव-दाभाडे येथे. ग्रँट मेप्रडकल कॉलेिात वैद्यकीय अभ्यास. एल.् 
एम्. ही वैद्यकीय परीक्षा िथम वर्ग, िथम िमाकंात उत्तीिग (१८७३). १८७४ मध्ये बडोदे संस्थानात नोकरी. 
१८८५ पासून म ंबईत स्वतंत्र वैद्यकीय व्यवसाय. देशी भारे्षत वैद्यकशास्त्र प्रशकप्रवण्यासाठी बडोद्याच्या 
महारािानंी वैद्यक महाप्रवद्यालय स्थापन केले होते. त्या महाप्रवद्यालयातील प्रवद्याथ्यांना वैद्यकशास्त्र 
मराठीत प्रशकप्रवण्यासाठी व प्रवद्याथ्यांिी सोय व्हावी यासाठी त्यानंी सावशजरनक्आरोग्य्सकवा्सामारजक्
आरोग्य् रक्षण् मूलतत्त्व े (१८७९), वनस्र्रतर्ास्त्राची् मूलतत्त्व े (१८८१), अबलासजंीवन् अथवा्आर्ल्या्
देर्ातील् रस्त्रयाचं्या् अकाली् मृत्मय ची् कारणे् व् तरन्नवारणाथश् उर्ाय (१८८४) हे तीन गं्रथ प्रलप्रहले. 
भौप्रतकशास्त्रािें ज्ञान मराठीतूनि बह िन समािापयंत पोहोिप्रवल्याप्रशवाय आपला मार्सलेपिा कमी 
होिार नाही, हे त्याचं्या लक्षात आल्याने व्यावहाप्ररक पप्ररभार्षा योिून, त्यानंी या गं्रथाचं्या रूपाने मराठी 
शास्त्रीय वाङ्मयात मोलािी भर टाकली. मराठी भारे्षिे श द्धलेखन व मोडी प्रलपी याप्रवर्षयींच्या िळवळीतही 
त्यानंी भार् घेतला. पिंारं्स धारिा व तप्रद्वर्षयक संशोधन या िळवळीिे ते आद्य प रस्कतदेव होते. ‘प्रटळक 
पंिारं्’ हे त्याचं्या कायािे एक परीने स्मारकि होय. 
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उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
भाटवडेकर, णवष्ट्िु कृष्ट्ि : (ि. १८५७–मृ. १२ िानेवारी, १९११, म ंबई). नहद धमगशास्त्र प्रवर्षयािे अप्रधकारी. 
िाथप्रमक प्रशक्षि म ंबईत व नंतरिे सातारा व प िे येथे बी. ए. (१८७७), एल्एल्. बी. (१८८०). म ंबई येथे 
वप्रकली. कायद्यासंबंधीिी एकदोन लहान प स्तके यानंी मराठीतून प्रलप्रहली. बडोद्याच्या सयािीराव 
महारािाचं्या सारं्ण्यावरून मेनिा इंग्रिी गं्रथ व मूळिे संस्कृत गं्रथ याचं्या आधारे प्रलप्रहलेला सहद धमशर्ास्त्र 
(१९०५) हा यािंा गं्रथ िप्रसद्ध आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
भाटे, गिेश सदाणशव : (ि. १३ मािग, १८८०, बेळर्ाव – मृ. १९२७). इप्रतहासाभ्यासक आप्रि 
वाङ्मयसमीक्षक. शालेय प्रशक्षि बेळर्ावी व उच्चा प्रशक्षि म ंबईत. एनडबरो प्रवद्यापीठािे एम्. ए. काही काळ 
बडोदे संस्थान व प्रबहार िातंात सरकारी नोकरी. त्यानंतर पाटिा येथील प्रवद्यापीठात इप्रतहासािे 
िाध्यापक.्वाचन्:्त्मयाचे्मागश्व्उरदष्ट (१९१३) हा त्यािंा िबधं नकवा ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’च्या पन्नाशीच्या 
आनंदोत्सव स्मारक गं्रथातील (भार् २, १९२१) ‘इप्रतहास’ हा त्यािंा प्रनबधं त्याचं्या डोळस व्यासंर्ािा 
प रेपूर ित्यय देिारा आहे. त्यािंी गं्रथसमीक्षा केवळ र् िदोर्ष दाखप्रवण्याप रतीि मयाप्रदत नाही, तर त्या 
प्रवर्षयाच्या अन र्षंर्ाने नवा प्रवधायक प्रविार माडंिारी आहे. या दृष्टीने ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’तील त्यािंी 
आजर्ासून् ५०् वषांनी (मािग १९१४), गावगाडा (ऑक्टो. नोव्हें. १९१६) व मध्यय गीन् भारत (ऑक्टो. 
नोव्हें. १९२१, फेब्र . १९२२) इत्यादी गं्रथसमीक्षिे या दृष्टीने अभ्यासनीय आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
भाटे, गोकवद णचमिाजी : (ि. १९ सप्टेंबर, १८७०, महाड–मृ. २६ एप्रिल, १९४६). तत्त्वज्ञान, अथगशास्त्र, 
सौंदयगशास्त्र, िवासविगन, वाङ्मयेप्रतहास इत्यादी प्रवप्रवध प्रवर्षयाशंी संबपं्रधत प स्तकािें लेखक. 
प्रशक्षिशास्त्रज्ञ. 
 

प्रशक्षि प िे येथ. म ंबई प्रवद्यापीठािे एम्. ए. (१८९४). डेक्कन एज्य केशन सोसायटीच्या फनय गसन 
कॉलेिात पािात्त्य व पौवात्य तत्त्वज्ञानािे िाध्यापक. सारं्लीच्या प्रवनलनडन कॉलेििे पप्रहले िािायग 
(१९१९). 
 

समािस धारिा व रािकारि यातं ते अन िमे र्ोपाळ र्िेश आर्रकर व र्ोपाळ कृष्ट्ि र्ोखले यािें 
अन यायी होते. सामाप्रिक समता, िाप्रतभेदप्रनमूगलन, स्त्रीस्वातंत्र्य, प्रवधवाप्रववाह आदी िळवळींत उक्ती व 
ित्यक्ष कृती यामध्ये यािंा प्रनष्ठापूवगक सहभार् होता. यािंा ‘िेममीमासंा’ हा पप्रहला लेख, १८९५ साली 
हप्ररभाऊ आपटे याचं्या ‘करमिूक’ साप्ताप्रहकात िप्रसद्ध झाला. तेव्हापासून १९०९ पयंत ‘करमिूक’ व 
‘ज्ञानिकाश’ यातूंन यानंी प्रवप ल स्फ टलेखन केले. प ढे ‘ज्ञानिकाश’ मध्ये ते प्रनयप्रमतपिे लेखन करू 
लार्ले. त्यानंी लहानमोठी प्रमळून (एकवीस मराठी व एक इंग्रिी) अशी बावीस प स्तके प्रलप्रहली. त्यातील 
बारा प स्तके िवासविगनात्मक असून बाकीिी प स्तके प्रलप्रहली. त्यातील बारा प स्तके िवासविगनात्मक 
असून बाकीिी प ढीलिमािे आहेत : अथशर्ास्त्राची्मलूतत्त्व्ेव्सहद स्थानची्सद्य्:्सारं्रत्तक्थ्स्थती्आरण्ती्
स धारण्याचे् उर्ाय (१९१०), समाजर्ास्त्रावरील् व्याख्याने् अथवा् सहदू् समाजातील् काही् चालीरीतींचे्
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समाजर्ास्त्रदृष्ट्या्रववचेन (१९१४), कालाईल्व्सहदू्चालीरीती (१९२०), तीन्तत्त्वज्ञानी्:्सॉके्रटीस, 
जॉजश्बातलें , कँट (१९२१), कँट्व्र्कंराचायश (१९३१), सर्वॉल्टर्स्कॉट्:्चररत्र्व्वाङ्मयाचे्स्वरूर् 
(१९३२), लरलतकलामीमासंा (१९२५), पे्रम् की् लौरकक? (कादंबरी, १९२३), रहस्टरी् ऑफ् मॉडनश्
मराठी् रलटरेचर् :् १८००् ते् १९३८ (१९३९), लघ कथा् चत ष्टय (सर वॉल्टर स्कॉटच्या कादंबऱ्याचं्या 
आधारे, १९४२), रत्रमूतीस्प्रणामाजंली (१९४२), प्रवासर्ते्र (१९४४). 
 

अथशर्ास्त्राची्मूलतत्त्व ेहा भाटे यािंा मराठीत स्वतंत्रपिे प्रलप्रहलेला अथगशास्त्रप्रवर्षयक पप्रहला गं्रथ. 
इंग्रिी भारे्षतील एतप्रद्वर्षयक अनेक गं्रथ अभ्यासून त्यानंी हा ५२७ पृष्ठािंा गं्रथ प्रसद्ध केला. ‘साटगर प्ररसाटगस्’ 
या कालाईलच्या प स्तकाने िभाप्रवत होऊन त्यानंी कालाईल् व् सहदू् चालीरीती हे प स्तक प्रलप्रहले. 
कालाईलच्या प्रविाराबंरोबरि त्यािें समािस धारिेिे प्रविार समिण्याच्या दृष्टीने ते उपय क्त आहे. तीन्
तत्त्वज्ञानी, कँट्व्र्कंराचायश या प स्तकातं त्याचं्या तत्त्वज्ञानािा प्रविार माडंला आहे. लरलतकलामीमासंा 
यात सौंदयगशास्त्रािा आध प्रनक पद्धतीने प्रविार केलेला आहे. या प्रवर्षयावरील मराठी भारे्षतील हे पप्रहलेि 
प स्तक. ‘िवासविगनकार’ म्हिूनही त्यािंी मराठी वाङ्मयात प्रवशरे्ष िप्रसद्धी होती. भरपूर माप्रहती, िवास 
केलेल्या िदेशातील लोकत्स्थती, सामाप्रिक त्स्थती, उद्योर्धंदे, िेक्षिीय स्थळे यािंी िौकसब द्धीने केलेली 
विगने या दृष्टीने ही िवासविगने उपय क्त व बोधिद वाटतात. र्डकऱ्याचं्या ‘िेमसंन्यास’ या पप्रहल्या 
नाटकाला भाटे यािंी िस्तावना लाभली आहे. 
 

पे्रम्की्लौरकक? ही एक कादंबरी व सर वॉल्टर स्कॉटच्या कादंबऱ्याचं्या आधारे प्रलप्रहलेल्या 
काही र्ोष्टी एवढेि त्यािें लप्रलत लेखन आहे. इिलकरंिीिे अप्रधपती बाबासाहेब घोरपडे याचं्या 
िोत्साहनाने त्यािें वास्तव्य ऑर्स्ट, १९२९ ते मे, १९३० या काळात लंडन येथे होते. तेथे राहून त्यानंी 
‘प्रब्रप्रटश म्यूप्रझयम’ व ‘इंप्रडया ऑप्रफस’च्या गं्रथालयातील संग्रप्रहत व द र्ममळ म प्रद्रत मराठी प स्तकािें (१९२२ 
पयंत िकाप्रशत झालेल्या) वािन केले व त्यावरून इंग्रिीत रहस्री्ऑफ्मॉडनश्मराठी्रलटरेचर्१८००–
१९३८्हा गं्रथ तयार केला (िकाशन : १९३९). इंग्रिीत मराठी वाङ्मयेप्रतहास प्रलहून तो प्रसद्ध करण्यािा 
हा पप्रहलाि ियत्न असावा. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार, आरती क सरे 
 
भाटे, णवठ्ठल बाळकृष्ट्ि : (ि. १८८६–मृ. २७ िानेवारी, १९१५). िीवनप्रवज्ञान प्रवर्षयािे लेखक. 
एत्ल्फन्स्टन कॉलेिमधून बी. ए. प ण्यास फनय गसन कॉलेिात अध्यापन. ह बळी येथे म ख्याध्यापक. 
 

मराठीत िीवनशास्त्रावर सोप्या भारे्षत प स्तके प्रलप्रहण्यािा पप्रहला ियत्न भाटे यानंी केला. यािंी 
जीवनर्ास्त्राची् तत्त्व े (१८९७), जनन−मरण् मीमासंा (१९०७), सजीव् सृष्टीतील् चमत्मकार (शास्त्ररहस्य 
गं्रथात समाप्रवष्ट ५५ पृष्ठािंा प्रनबंध) इत्यादी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
भातखंडे, णवष्ट्िु नारायि : (ि. १० ऑर्स्ट, १८६०–मृ. १९ सप्टेंबर, १९३६). नहद स्थानी संर्ीतके्षत्रातील 
एक य र्िवतगक थोर संशोधक, संर्ीत शास्त्रकार, संर्ीत ििारक. मूळिे आप्रडवारनार्ाव (प्रि. रत्नाप्रर्री) 
येथील. १८०० पासून म ंबईला वाळकेर्श्र प्रवभार्ात स्थाप्रयक. बी. ए. (१८८५), एल्एल्. बी. (१८८७). 
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अनेक उस्ताद व र् रंूच्याकडून प्रवप्रधवत् संर्ीत संस्कार ग्रहि केले. भारतभर भ्रमि, संशोधन व 
अभ्यासपूवगक श्रवि. १३ वर्षदेव नोकरी केली. पि सवग आय ष्ट्य संर्ीताला वाप्रहले. 
 

स्वतःच्या काळात ििप्रलत असलेले र्ायन-वादन ऐकताना िािीन गं्रथातं अन स्यूत झालेले 
संर्ीतशास्त्र आप्रि ित्यक्ष र्ान व्यवहार यातंील स्पष्ट तफावत पाहून पं. भातखंडे यानंी त्या काळी र्ाप्रयल्या 
िािाऱ्या िाप्रतवतं बपं्रदशी र्ोळा केल्या, आप्रि त्यािें सारं्ीप्रतक लेखन करण्यासाठी र्ो. ल. छते्र, प्रव. रा. 
काळे, बडोद्यािे मौलबक्ष इत्याप्रदकाचं्या संर्ीत स्वरप्रलपीतील दोर्ष काढून टाकून छपाईला स लभ आप्रि 
िाल कळण्यास उपय क्त अशी स्वतःिी स्वरप्रलपी बनप्रवली. सवग बपं्रदशी प्रलहून काढून त्याचं्या सारं्ीप्रतक 
स्वरूपाच्या आधाराने पपं्रडतिींनी स्वतःिे असे संर्ीतशास्त्र उभारले आप्रि रूढीवाद्यानंा प्रवर्श्ास पटावा 
यासाठी ‘ित र पंप्रडत’ या टोपिनावाने १९१० साली श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम् हा संस्कृत भारे्षतील गं्रथ िकाप्रशत 
केला. प ढे त्यानंी ‘प्रवष्ट्ि शमा’ या टोपिनावाने मराठीत सहद स्थानी् संगीत् र्द्धती या गं्रथािे िार भार् 
िकाप्रशत केले. या सवातून संर्ीत शास्त्रािी नव्याने आमूलाग्र फेरमाडंिी करण्यािे आप्रि ििप्रलत 
संर्ीतव्यवहाराशी सारं्ड घालण्यािे कायग त्यानंी यशस्वीपिे केले. स्वरप्रलप्रपरिना, रार्प्रविार, आरोह-
अवरोह, श्र प्रतप्रविार, थाट पद्धती, वादी-संवादी ऊहापोह इत्यादी प्रवर्षयािंी ििा यातून झाली. 
 

पं. भातखंड्ाचं्या कायािी प्रत्रसूिी अशी सारं्ता येईल— 
 

(१) िािीन संर्ीत प्रवदे्यिे संशोधन, (२) नव्या संर्ीतशास्त्रािी उभारिी आप्रि (३) नूतन संर्ीतशास्त्रािा 
ििार व िसार. या दृष्टीने त्यािंा कायगभार् असा –(अ) बडोदे येथील सरं्ीत पाठशाळेच्या प नरुज्जीवनात 
सप्रिय सहकायग (१९१५), (आ) नवाल्हेरच्या माधव संर्ीत प्रवद्यालयािी उभारिी, (इ) लखनौच्या मॉप्ररस 
म्यूप्रझक कॉलेि (नंतर भातखंडे संर्ीत महाप्रवद्यालय)िी स्थापना व सहभार् (१९२६), (ई) प्रठकप्रठकािी 
अ. भा. संर्ीत पप्ररर्षदा, संर्ीत पप्ररर्षदा, संर्ीत प्रशक्षिासाठी स सूत्र अभ्यासिम व पाठ्यप स्तक प्रनर्ममती 
वर्ैरे. पंप्रडतिींनी ित्यक्ष संर्ीत प्रशक्षिािेही कायग केले. पं. वाडीलाल प्रशवराम नायक, डॉ. श्रीकृष्ट्ि 
नारायि रातंिनकर इत्यादी त्यािें प्रशष्ट्य नावािलेले आहेत. 
 

पं. भातखंडे यािंी गं्रथसंपदा प्रवप लतर आहे. १९०९ ते १९३३ मधील त्यािें िकाप्रशत गं्रथ − 
(मौप्रलक) (१) श्रीमलक्ष्यसगंीतम््व्अरभनव्रागमंजरी (संस्कृत भारे्षत), (२) सहद स्थानी्संगीत्र्द्धती (४ 
भार्, मराठीमध्ये − एकूि पषृ्ठे स मारे २,५००), (३) सहद स्थानी्संगीत्र्द्धती, क्ररमक्र् स्तक्मारलका्−्
भाग्१्ते्६्(१८५२, प्रििािंा संग्रह व प्रवविेन), (४) A short Historical Survey of the Music of Upper 
India. (५) A comparative Study of some of the leading Music systems of the 15th, 16th, 17th, 
and 18th Centuries. (६) लक्षण्गीतसंग्रह (३ भार्), (७) गीतमारलका (माप्रसक अंक, एकूि २३), (८) 
र्ाररजात् प्रवरेर्का (पं. अहोबलकृत ‘संर्ीत पाप्ररिात’ गं्रथाच्या स्वराधं्यावरील भाष्ट्य : मराठीत), (९) 
रागरवबोध्प्रवरेर्का (पं. सोमनाथकृत ‘रार्प्रवबोध’ गं्रथाच्या स्वराध्यायावरील भाष्ट्य : मराठीत). याप्रशवाय 
काही संग्रहस्वरूपािे गं्रथ : र्ं.् रामामात्मयकृत् र्रमेलकलारनधी (संस्कृत), र्ं.् त ळजेंद्रकृत् संगीत्
सारामतृोद्धार (संस्कृत), करवलोचनकृत्रागतरंरगणी (संस्कृत), कारर्नाथर्ास्त्री्अप्र्ा्त लसीकृत्संगीत्
स धाकर, संगीत्रागचरंद्रका (नहदी), रू्णश्करवकृत्नादोदरध (नहदी) असे १३ संग्रहरूप गं्रथ संस्कृतात 
आप्रि २ नहदीत छापून िकाप्रशत केले. 
 

श. प्रव. र्ोखले, आरती क सरे, डॉ. श्रीरंर् संर्ोराम 
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भानू, कचतामि गंगाधर : (ि. २४ ि लै, १८५६, मेिवली–मृ. ३० प्रडसेंबर, १९२९). इप्रतहास व भारतीय 
तत्त्वज्ञान या प्रवर्षयािें लेखक आप्रि भार्षातंरकार. िप्ररत्रलेखक आप्रि कादंबरीकार. नाना फडिीसाचं्या 
क ळात िन्म. प िे येथे पी. डब्ल्यू. डी. खात्यात काही काळ ओव्हरसीयर. प ढे स्वावलंबनाच्या बळावर एम्. 
ए. डेक्कन एज्य केशन सोसायटीिे स रुवातीपासून आिीव सदस्य आप्रि १९१८ पासून फनय गसन कॉलेिमध्ये 
िाध्यापक. प्रनवृत्तीनंतर यानंी ‘तत्त्वज्ञानमंप्रदरा’िी स्थापना केली. 
 

र्ीता, ईश, केन, कठ आदी उपप्रनर्षदे आप्रि बादरायिििीत ‘ित ःसूत्री’ या तत्त्वज्ञानपर गं्रथािंी 
भार्षातंरे हे भानंूिे महत्त्वािे कायग. हे करताना त्यानंी केवळ भार्षातंराप रती दृष्टी मयाप्रदत न ठेवता, 
शाकंरभाष्ट्यािे प्रववरि करून मराठी वािकानंा त्यािंा पप्ररिय करून प्रदला आहे. स्वतः शाकंरमतवादी 
अदै्वती असूनही भानंूनी या गं्रथाचं्या िस्तावना/उपसहंारात रामान ि, मध्य, वल्लभ इत्यादी िािीन 
आिायांच्या व तदन सारी ज्ञानेर्श्र, वामनपपं्रडत या टीकाकाराचं्या मतािंा, तसेि आध प्रनक आप्रि ग्रीक, 
य रोप्रपयन मतािंा परामशग घेतला आहे. िस्त त भार्षातंरे र् रुप्रशष्ट्य-संवाद शलैीमध्ये प्रलप्रहली असून 
दृष्टातंादी अलंकाराचं्या सायाने कठीि प्रवर्षय स र्म करून सापं्रर्तला आहे. 
 

भानंूची् नाना् आरण् महादजी् याचंी् त लना (केसरी, १८९५) ही लेखमाला त्याििमािे नाना्
फडणीस्याचें्अल्र्चररत्र (१८९०) व इतर स्फ ट लेख िप्रसद्ध आहेत. त्यावरून त्यािंा मराठी इप्रतहासािा 
िाज्वल्य अप्रभमान, व्यासंर्, नितन इत्यादींिी ओळख होते. मराठी मािसाला आपल्या परािमी पूवगिािंी 
ओळख व्हावी व अप्रभमान वाटावा म्हिून मराठ्ाचं्या्इरतहासातील्काही्गोष्टी (१८९७) हे छोटे प स्तक 
यानंी िप्रसद्ध केले. 
 

भानू हे आंनलप्रवद्याप्रवभपू्रर्षत मराठी प्रशप्रक्षताचं्या पप्रहल्या प्रपढीिे िप्रतप्रनधी होते. हबगटग स्पेन्सरच्या 
गं्रथाचं्या आधारे नीरतमीमासंा अथवा नीरतर्ास्त्राची मलूतत्त्व े (१८९१) व नीरतमीमासंा् अथवा् न्यायतत्त्व े
(१८९२) हे गं्रथ त्यानंी प्रलप्रहले. या गं्रथातंील िप्रतपादन भारतीय दृष्टातं, उदाहरिे इत्यादींच्या आधारे केले 
आहे. 
 

भानंूनी आय ष्ट्याच्या पूवाधात ररचडश् कॉधडेन (१८९०) व डेमॉस्थेरनस (१८९१) ही दोन िप्ररते्र 
स्वदेशिीतीिा अंकूर प्रनमाि करण्याच्या हेतूने प्रलप्रहली. 
 

त्यािें नाट्यर्ास्त्र (१९१७) हे भरतम नींच्या नाट्यशास्त्रािे भार्षातंरही िप्रसद्ध आहे. 
 

रृ्गेंरीची्लक्ष्मी (१९२४) ही स्वतंत्र ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी व हंबीरराव (१९२८) ही इंग्रिीवरून 
अन वाप्रदत केलेली कादंबरी यानंी प्रलप्रहली आहे. 
 

श्री. र्ं. मोढे, आरती क सरे 
 
॰ भारताचायव : पहा वैद्य, कचतामि णवनायक 
 
भारदे, णशवराम एकनाथ : ॰ भारद्वाज : (ि. ९ मे, १९६२–मृ. ३ फेब्र वारी, १९२०). संतसाप्रहत्य−प्रवमशगक. 
प्रशक्षि बी. ए. पयंत. अहमदनर्रच्या प्रवद्यालयात नोकरी. घरािे हप्ररदासािे. स्वतः प्रशवरामब वाही 
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कीतगनकार होते. रािद्रोहािा त्याचं्यावर संशय घेतला रे्ल्याम ळे त्यानंी शाळा सोडावी लार्ली. प ढे ते 
नर्रच्या अमेप्ररकन प्रमशन शाळेत संस्कृतिे प्रशक्षक म्हिून काम पाहू लार्ले. 
 

यानंी ‘स धारक’ पत्रात ‘भारद्वाि’ या टोपि नावाने सन १८९८−९९ मध्ये एक लेखमाला प्रलप्रहली. 
ज्ञानेर्श्रीकतदेव ज्ञानदेव व अभरं्कतदेव ज्ञानदेव या दोन प्रभन्न व्यक्ती असल्यािे मत यानंी या लेखमालेतून 
माडंले. त्यािंी ही लेखमाला ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वर (१९३१) या नावाने िप्रसद्ध आहे. 
 

भारदेंच्या या िप्रतपादनाने त्याकाळी मोठी खळबळ मािली आप्रि या प्रवर्षयािा प्रिप्रकत्सक अभ्यास 
करून श्री. नभर्ारकर ब वा, ल. र. पारं्ारकर, प्रि. दाडेंकर, डॉ. पेंडसे, डॉ. रा. द. रानडे, र्िेंद्रर्डकर या 
प्रवद्वानानंी भारदेंच्या मतािे खंडन करून ज्ञानदेव व ज्ञानेर्श्र एकि असे िप्रतपादन केले. 
 

भारदे हे ज्ञानेर्श्रीप्रवर्षयक रूढ व सािंदाप्रयक समि तींना धक्का देिारे प्रिप्रकत्सक टीकाकार होते. 
त्यािंी मते वादग्रस्त असली तरी ज्ञानदेव व ज्ञानेर्श्रप्रवर्षयक संशोधनास िालना देिारी व अनेक 
संशोधकानंा नवी दृष्टी देिारी ठरली 
 

भा. पं. बप्रहरट, आरती क सरे 
 
॰ भालाकार भोपटकर : पहा भोपटकर, भास्करराव बळवंत 
 
॰ भालें दू : पहा सुकथनकर, भालचंद्र 
 
भालेकर, कृष्ट्िराव पाडुंरंग : (ि. १८५०, भाबं डदेव−प ण्यािवळ, आतािे प्रशवािीनर्र – मृ. ७ मे, १९१०). 
सत्यशोधक समािाच्या संस्थापकामंधील तरुि आप्रि उपिमशील कायगकतदेव, पत्रकार, वक्ते, कवी आप्रि 
साप्रहत्यकार. 
 

कृष्ट्िराव भालेकरािंा िन्म प ण्यािवळील भाबं डदेव येथे माळी िातीतील एका शतेकरी क ट ंबात 
झाला. त्यािें वडील पाडं रंर् रािोिी भालेकर हे प्रपढीिाद वारकरी असून ज्ञानेर्श्रीवर िविने करीत 
त्याचं्याम ळे कृष्ट्िरावानंा लहानपिापासूनि भिनािा नाद लार्ला. तळेर्ाव ढमढेरे येथे इयत्ता द सरीपयंत 
प्रशक्षि घेतल्यावर कृष्ट्िराव प ण्याच्या रप्रववार पेठेतील प्रमशन हायस्कूलमध्ये (१८६४–६८) प्रशकले. १८५६ 
मध्ये ते भाबं ड्ामधील िप्रसद्ध र्ूढ सत्प रुर्ष िंर्ली महाराि याचं्या सहवासात आले. १८६८ मध्ये त्यानंी 
िंर्ली महारािािंा अन ग्रहही घेतला. िंर्ली महाराि सामाप्रिक स धारिािें प रस्कतदेव व ब्राह्मण्यािे, 
प्रवरोधक होते. प्रशवाय ते स्वतः संत त कारामािे िहाते असल्याने, वारकरी परंपरेत वाढलेल्या कृष्ट्िरावानंा 
त्यािंा उपदेश घेताना अडिि वाटायिे कारि नव्हते. 
 

इ. स. १८७१ मध्ये कृष्ट्िरावानंी ‘प्रहतोपदेशक भिन समाि’ काढला आप्रि स्वरप्रित अभरं् ते र्ाऊ 
लार्ले. ब्राह्मण्यावर टीका आप्रि ब्राह्मिेतरानंा उपदेश असा या अभरं्ािंा थाट असे. याि काळात महात्मा 
िोप्रतराव फ ले हेही अभरं्ािंी रिना करीत होते. पंरत  भालेकरानंा परंपरेतले बारकाव ेआप्रि ख ब्या अप्रधक 
माहीत असल्याम ळे, त्याचं्या अभरं्रिनेत फ ल्याचं्या अभरं्ापेंक्षा वैप्रवध्य आढळते, यािी नोंद घेतली पाप्रहिे. 
प्रशवाय हे अभरं् भालेकर व त्यािें सहकारी पारंपप्ररक वारकरी िालीमध्ये म्हित. 
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भालेकर प ण्यातील ऐन ब्राह्मिवस्त्यामंध्ये बधेडकपिे सभा घेऊन ब्राह्मिावंर हल्ला करीत. 
 

महात्मा फ ले आप्रि भालेकर याचं्यात अर्ोदरिेि नातेसंबंध असल्याने, सत्यशोधक समािाच्या 
कायात त्यानंी एकमेकानंा सहकायग करिे स्वाभाप्रवक होते. पि नतंर त्याचं्यात मतभेद होऊन द रावाही 
प्रनमाि झाली. इ. स. १८७७ साली भालेकरानंी दीनबंधू हे सत्यशोधक पत्र स रू केले. ब्राह्मिेतर िळवळीिे 
हे पप्रहले पत्र होय. या पत्राद्वारे त्यानंी प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकरानंी फ ल्यावंर केलेल्या टीकेला ित्य त्तर प्रदले. 
स्वतः फ ल्यानंा वतगमानपत्र काढण्यािी कल्पना मान्य नसल्याम ळे, त्यानंी कालेकर व अय्यावारू या 
म ंबईच्या सत्यशोधकानंी देऊ केलेला छापखाना परत करण्यािे धोरि अवलंप्रबले होते. या पार्श्गभमूीवर 
भालेकरानंी फ ल्यािंी बािू धरिे अप्रधक उठून प्रदसते. फ ले आप्रि भालेकर याचं्यातील मतभेद पूिगपिे 
कधीि प्रमटले नाहीत. स प्रशक्षिरृ्हाच्या स्थापनेसारख्या बाबींमधून ते व्यक्त होत राप्रहले. 
 

भालेकरानंी १८८४ मध्ये रािकीय कायग करण्याच्या उदे्दशाने ‘दीनबधूं’ सावगिप्रनक सभा काढली. 
सत्यशोधक समािात रािकीय ििदेवला म भा नसल्याने त्यानंा हे कृत्य कराव े लार्ले असाव.े या सभेने 
स्वदेशीिा प रस्कार केला होता, हे लक्षिीय आहे. या सभेने सक्तीच्या िाथप्रमक प्रशक्षिािा प रस्कार केला 
आहे. 
 

भालेकर हे लोकप्रहतवादी र्ोपाळ हप्रर देशम ख, न्या. महादेव र्ोनवद रानडे यािंी मदत घेत असत. 
१८८५ मध्ये त्यानंी काढलेली सत्यशोधक समािाच्या झेंड्ािी प्रमरविूक िारं्लीि र्ािली. 
 

दीनबधूंला आलेल्या आर्मथक तोट्याम ळे तो बंद करावा लार्ला. परंत  भालेकरानंा वृत्तपत्रािे 
महत्त्व माहीत असल्याने त्यानंी १८१८ मध्ये दीनरमत्र हे माप्रसकपत्र िालू केले. त्यातूंन त्यािें श्रीखंडाप्रद 
अभरं् िप्रसद्ध झाले. प्रवशरे्ष म्हििे त्याचं्या बरलबा्र्ाटील या कादंबरीिी िार िकरिेही या पत्रातून िप्रसद्ध 
झाली. (एप्रिल, १८८८ ते ि लै, १८८८) 
 

दीनरमत्र हे माप्रसक होते. माप्रसकास त्याच्या स्वतःच्या मयादा असतात. तेव्हा अंबालहरी नावाने 
इंग्रिी−मराठी साप्ताप्रहक पत्र भालेकरानंी स रू केले. प ढे ही दोन्ही पते्र बंद पडली. 
 

म ंबईमधील एक सत्यशोधक रामिी सतं िी आवटे यानंी १८९३ मध्ये त्याचं्याि बंद पडलेल्या, 
‘शतेकऱ्यािंा कैवारी’ या पत्रािे प नरुज्जीवन करण्यािे ठरप्रवले आप्रि ते भालेकराकंडे स पूतग केले. वास देव 
नलर्ोिी प्रबिदेव याचं्या सहकायाने भालेकरानंी ते दोन वर्षदेव िालप्रवले. 
 

भालेकर अप्रतशय कल्पक आप्रि उपिमशील होते. कंत्राटािा व्यवसाय करीत असताना म ंबईच्या 
तान्सा तलावािे पािी सोडण्याच्या समारंभास आलेल्या र्व्हनगरप ढे उभारलेल्या कमानीवर बह िनािंी 
ज्ञानतृष्ट्िा भार्प्रवण्यािी प्रवनंती करिारा इंग्रिी मिकूर प्रलप्रहिे, प ण्याला आलेल्या प्रिन्स ऑफ वले्सप ढे 
आपिि काढलेल्या फ्री हायस्कूलमधील प्रवद्याथ्यांच्या हाती सूिक इंग्रिी फलक देऊन उभे करिे, १८९५ 
मध्ये प ण्यात भरलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या मंडपाप ढे शतेकऱ्यािा प तळा उभा करिे, अशा घटना वानर्ीदाखल 
सारं्ता येतील. नव्या िकारच्या र्पं्रिफािंा खेळ, शतेकीिी अविारे अशा प्रवप्रवध के्षत्रातं कृष्ट्िरावािंी 
कल्पनाशक्ती संिार करी. काही काळ त्यानंी कमगवीर प्रवठ्ठल रामिी नशदे याचं्या प्रडिेस्ड क्लासेस 
प्रमशनमध्येही काम केले. त्यासाठी त्यानंी वऱ्हाडात अकोला येथे म क्कामही ठोकला होता. ‘दीनप्रमत्र’ पत्रािे 
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प नरुज्जीवन करण्यािी त्यािंी इच्छा त्यािें प त्र म क ं दराव पाटील यानंी त्याचं्या पिात पूिग केली. इतकेि 
नव्हे तर ते पत्र िदीघग कालपयंत िालवनूही दाखप्रवले. 
 

अभरं्, पवाडे, लावण्या असे प्रवप्रवध िनछंद भालेकरानंी लीलया पेलले आहेत. बरलबा्र्ाटील या 
त्याचं्या कादंबरीिा उल्लखे याआधी आलेला आहेि. त्यांिे र्ास्त्रधारा हे छोटेखानी प स्तक १९०८ मधील 
हस्तप्रलप्रखतावरून प ढे १९२२ मध्ये रघ नाथराव बनकर यानंी िप्रसद्ध केले. त्याचं्या भार्षिािंा व काही 
अिप्रसद्ध लेखनािा समावशे िा. सीताराम रायकर यानंी ‘कृष्ट्िराव भालेकर समग्र वाङ्मय’ या प स्तकात 
केलेला आहे. भालेकराचं्या एकूि वाङ्मयािा प्रविार करून त्यािें ‘पँलीलेप्रटअर’ असे त्यानंी विगन केले 
आहे ते यथायोनय आहे. 
 

सदानंद श्रीधर मोरे 
 
संदभव : रायकर, सीताराम (सं), ‘कृष्ट्िराव भालेकर समग्र वाङ्मय’, महात्मा फ ले समता िप्रतष्ठान 
िकाशन, प िे − १९. 
 
भालेराव, श्रीधर गिेश : ॰ भारद्वाज २ : (ि. ४ मे, १८९०, बीड, प्रि. प िे − मृ. २७ नोव्हेंबर, १९४६, प िे). 
भारतीय दशगनगं्रथािें प्रवविेक. प्रशक्षि प ण्यात. कृप्रर्षप्रवर्षयािे पदवीधर. संस्कृतिे अभ्यासक. १९१९ मध्ये ते 
सरकारी शतेकी खात्यात नोकरीस लार्ले व १९४५ मध्ये प्रनवृत्त झाले. 
 

भालेरावानंी शास्त्रीय पप्ररभार्षा, स ििािननप्रविार, वैप्रदक संस्कृती या प्रवर्षयािंी अभ्यासििा व 
गं्रथप्रनर्ममती करिारी मंडळी स्थापन केली. स मारे पन्नास ननबधप त्स्तका आप्रि तीन गं्रथ त्यानंी ‘भारद्वाि’ 
या र्ोत्रनामाने रिले. 
 

‘िर् हे म ळात प्रनर् गि ब्रह्मरूप असले तरी दृश्य पार्मथव सृष्टी प्रमथ्या नसून ती त्या प्रनर् गि ब्रह्मयािी 
आप्रवष्ट्कार स्वरूपे होत. अनंत ब्रह्म आप्रि सान्त िर्, अध्यय ब्रह्म आप्रि नर्श्र सृष्टी यािें अत्स्तत्व एकाि 
स्थळी, एकाि काळी असून त्यािंा संबधं र्भगर्र्मभिीसंबधंासारखा असतो’ असे सूत्र भालेरावाचं्या 
गं्रथलेखनाच्या म ळाशी असून, स्वतःच्या मताला ते ‘औत स कृतादै्वतवदेान्त’ म्हितात. हेि सूत्र त्याचं्या 
‘वैयत्क्तक अमरत्व’, ‘स खद ःखप्रववके’ इ. प्रनबंधातं तर स्पष्ट प्रदसतेि, पि ‘आपोआपी अथवा सृष्टीमधील 
आत्मयमन’ या वैज्ञाप्रनक प्रनबंधातही प्रदसते. श्रीमद्भगवतगीतेचे्रचनान्तर (१९३३), आईनस्टाईनप्रणीत्
सारे्क्षदर्शन (१९३६), र् नजशन्म् रवरुद्ध्र् नजशनन (१९३७) या त्याचं्या गं्रथातील प्रवर्षय अनेक असले तरी 
प्रविार−धोरि एकि आहे. 
 

र् नजशन्म् रवरुद्ध् र् नजशनन हा गं्रथ पूवगखंड म्हिून िप्रसद्ध झाला. मरिानंतर व्यक्तीिे संपूिग 
प्रवघटनि होते. म्हिनू व्यक्तीला अमरत्व अथवा प निगन्म नाही. परंत  व्यक्ती आपला वशं मारे् ठेवते, िनन 
करते, ते प निगनन मात्र सातत्याने िालते. अशा दृष्टीने प निगन्म अथवा अमरत्व आहे. हे अमरत्व व्यत्क्तर्त 
नसून समप्रष्टर्त होय, असा िस्त त गं्रथािा प्रवर्षय आहे. 
 

श्रीमद्भगवतगीतेचे्रचनान्तर या गं्रथात एक समावशेक समन्वयािे धोरि आहे. र्ीतेतील योर्ात 
एखादे िम ख उप्रद्दष्ट नसून कमगसंन्यास, कमग व भक्ती या योर्ािंा परस्परसंबधं स्पष्ट नाही, हे स्पष्ट 
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करण्यासाठी र्ीतेच्या श्लोकरिनािंी प नरगिना केली पाप्रहिे, असे सारं्नू भालेरावानंी तसा ियत्न केला 
आहे. 
 

आईनस्टाईनप्रणीत् सारे्क्षदर्शन हा गं्रथ भालेरावानंी बररँड रसेलकृत ‘ए. बी. सी. ऑफ 
प्ररलेप्रटत्व्हटी’ ला अन सरून प्रलप्रहला असून त्यात प्रवज्ञानापेक्षा तत्त्वििदेवकडे प्रवशरे्ष लक्ष प्रदलेले प्रदसते. 
मराठी मधील या प्रवर्षयावरील हा पप्रहलाि गं्रथ होय. 
 

श.ं नव. र्ोखले, आरती क सरे 
 
॰ भावगुप्त पद्म : पहा पारखी, पाडुंरंग गोकवदशास्त्री 
 
भावे, णवनायक लक्ष्मि : (ि. ६ नोव्हेंबर, १८७१, पळस्पे, प्रि. क लाबा − मृ. १२ सप्टेंबर, १९२६, खडकी). 
िािीन मराठी साप्रहत्यािे संशोधक व इप्रतहासकार, संपादक. बालपि, प्रशक्षि व वास्तव्य ठािे येथे. 
शाळेत ‘काव्येप्रतहाससंग्रह’ कतदेव िनादगन बाळािी मोडक या प्रवद्याव्यासंर्ी प्रशक्षकाम ळे िािीन कप्रवतेिी 
र्ोडी प्रनमाि झाली. ि न्या कवींच्या कप्रवतेिे वािन आप्रि ि न्या मराठी प स्तकािंा संग्रह करण्यािी आवड. 
यातूनि ठािे येथे काही प्रमत्राचं्या सहकायाने ‘मराठी गं्रथसंग्रहालया’ िी स्थापना (१८९३). १८९५ साली 
बी. एस् सी. 
 

प्रव. ल. भाव े यािंा पप्रहला वाङ्मयेप्रतहासप्रवर्षयक प्रनबधं महाराष्र्सारस्वत हा. तो ‘गं्रथमाला’ 
माप्रसकातून १८९८−९९ साली िप्रसद्ध झाला. ९८ पृष्ठाचं्या या प्रनबधंात पेशवाई अखेरपयंतिा मराठी 
वाङ्मयािा इप्रतहास त्रोटकपिे सापं्रर्तला आहे. त्याच्या िस्तावनेत भाव्यानंी प्रलप्रहले होते, “हा प्रनबधं 
प्रलप्रहण्यापूवी आपल्या कवीसंबंधी कालान िमाने माप्रहती सारं्िारे एका ‘कप्रविप्ररत्रा’खेरीि द सरे साधन 
असल्यािे माहीत नव्हते. त्यातील माप्रहतीही प ष्ट्कळ प्रठकािी ि कीिी आहेसे वाटते. कप्ररता, प न्हा माप्रहती 
प्रमळवनू एक लहानसा प्रनबधं प्रलहावा असे मनात आप्रिले.” 
 

त्यानंी १९०३ साली महाराष्र्करव हे माप्रसक काढले. त्यातून दासोपंताचं्या ‘र्ीतािगवा’ िे काही 
अध्याय, सामरािािे ‘रुत्क्मिीहरि’, नारे्शािे ‘सीतास्वयंवर’ यासारखे त्यानंी सशंोप्रधलेले काही ि ने 
मराठी गं्रथ िप्रसद्ध झाले. १९०७ साली महाराष्र्करव बंद पडले. याि काळात त्याचं्या हाती महान भाव 
गं्रथािें बाड आले. पि ते गं्रथ साकेंप्रतक प्रलपीत असल्याने पप्ररश्रमपूवगक संकेतािी प्रकल्ली महान भाव 
महंताचं्याकडून य त्क्तिय क्तीने हस्तर्त केली. मर् साकेंप्रतक प्रलपीतील पोथ्या िालू प्रलपीत त्यानंी 
उतरून घेतल्या. महाराष्र् सारस्वताच्या प्रद्वतीय आवृत्तीत (१९१९) त्यानंी महान भाव पंथ आप्रि त्यािे 
वाङ्मय यािंा पप्ररिय करून प्रदला व ‘सकळ’ आप्रि ‘स ंदरी’ या महान भावीय र् प्त प्रलप्यािें संकेतही 
उलर्डून दाखप्रवले. याप्रशवाय महान भाव महंताचं्या मदतीने त्यानंी १९२४ मध्ये महान भावीय् महाराष्र्
गं्रथावली् −् करवकाव्यसूची िप्रसद्ध करून अभ्यासकािंी सोय केली. तद्वति वच््ाहरण (१९२४) व 
रर्र् र्ालवध (१९२६) ही दोन महान भावीय काव्ये िप्रसद्ध केली. 
 

महाराष्र्सारस्वत हा भाव ेयािंा सवाप्रधक महत्त्वािा गं्रथ. भाव े याचं्या तीन तपाचं्या पप्ररश्रमािें 
पप्ररपक्क फळ म्हििे हा गं्रथ. या गं्रथात िािीन मराठी वाङ्मयािा इप्रतहास तर आहेि, पि त्यात 
महाराष्ट्रािा धार्ममक व सासं्कृप्रतक इप्रतहासही अित्यक्षपिे आला आहे. मराठ्यािंी कप्रवता व मराठ्यािंा 
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इप्रतहास हे दोन्ही प्रवर्षय प्रव. ल. भाव ेयाचं्या आवडीिे होते. म्हिनूि भाव्यानंी ऐप्रतहाप्रसक कार्दपत्राचं्या 
िकाशनासाठी ‘मराठी दप्तर’ नावािी संस्था काढली. या संस्थेतफदेव  त्यानंी दोन ‘रुमाल’ िप्रसद्ध केले. 
पप्रहला रुमाल : श्रीमतं् महाराज् भोसले् याचंी् बखर (१९१७) व द सरा रुमाल : सरदार् गोखले् याचंी्
कैरफयत् (१९२२). त्यानंी संपाप्रदत केलेला प्रतसरा रुमाल त्याचं्या पिात सरदेसाईनंी िप्रसद्ध केला. 
याप्रशवाय त्यानंी अज्ञानदासािा अफझलखानाचा् र्ोवाडा १९२४ साली सपंाप्रदत करून त्यातील 
ऐप्रतहाप्रसक िसंर्ावर श्री्रर्वाजी्महाराजाचंा्र्रहला्र्राक्रम हा ५३ पृष्ठािंा प्रनबधंही प्रलहून िप्रसद्ध केला. 
 

भाव े यािंा आिखी एक महत्त्वािा गं्रथ म्हििे चक्रवती् नेर्ोरलयन (१९२१−२२). 
नेपोप्रलयनप्रवर्षयक अनेक गं्रथ अभ्यासून त्यानंी हे िप्ररत्र प्रलप्रहले. याप्रशवाय आिखी एक 
गं्रथ−त कारामबोवाचंा्अस्सल्गाथा (भार् १ ला, १९१९; भार् २ रा, १९२०) हा त्यानंी संतािी िर्नाडे 
याचं्या वयावंरून छापून काढला. असे प्रवप्रवध िकारिे साप्रहत्य प्रलहूनही भाव्यािें स्मरि महाराष्ट्राला 
राहील ते म ख्यतः महाराष्र्सारस्वतकार व चक्रवती्नेर्ोरलयनचे िप्ररत्रकार या नात्याने. 
 

श.ं र्ो. त ळप ळे. म. ना. लोही 
 
भावे, णवष्ट्िुदास अमृत : (ि. १८१९ − मृ. ९ ऑर्स्ट, १९०१). मराठी रंर्भमूीिे िनक. प्रवष्ट्ि दास हे श्रीमंत 
सारं्लीकराचं्या सैन्यातील एक स भेदार, अमृतराव यािें धाकटे प्रिरंिीव. सारं्लीिे अप्रधपती श्रीमतं 
नितामिराव ऊफग  अप्पासाहेब पटवधगन याचं्या नोकरीत प्रवष्ट्ि दास होते. क शाग्र ब द्धीच्या, कल्पक प्रन 
हरह न्नरी प्रवष्ट्ि दासानंा कथा−कप्रवता प्रलप्रहण्यािा छंद होता. त्याखेरीि शाडूच्या मातीिी प्रिते्र करिे, 
कळसूत्री बाह ल्या तयार करिे, पौराप्रिक िसंर्ािंी प्रिते्र काढिे वर्ैरे कलातं ते िवीि होते. इ. स. १८४२ 
मध्ये कनाटक िातंातील कानडी ‘भार्वत’ नाटके करिारी एक मंडळी सारं्ली म क्कामी आली. प्रतिे खेळ 
पाहून श्रीमंत अप्पासाहेबानंी तशा िकारिी नाटके, त्यातंील दोर्ष वर्ळून मराठीत प्रनमाि करण्यािी इच्छा 
प्रवष्ट्ि दासािंवळ व्यक्त केली व या कामी सवगतोपरी साहाय्य करण्यािी तयारी दशगप्रवली. त्यान सार 
प्रवष्ट्ि दासानंी कोित्याही या िकारच्या परंपरेिे पाठबळ नसताना केवळ अंर्भतू र् िाचं्या आधारे १८४३ 
मध्ये सीतास्वयंवर नावािे नाटक प्रलप्रहले आप्रि त्यािा यशस्वी ियोर् करून मराठी नाट्यसृष्टीत एक नव े
मन्वतंर स रू केले. १८४३ ते १८६२ हा प्रवष्ट्ि दासाचं्या नाट्यकतृगत्वािा कालखंड.सीतास्वयंवर या 
नाटकानंतर दहा−बारा रामावतारी खेळ प्रलहून ते त्यानंी सारं्ली संस्थानात श्रीमतंापं ढे िस्त त केले. 
सूत्रधारािे मंर्लािरि, सूत्रधार−प्रवदूर्षक संवाद, र्िपती−सरस्वतीिे स्तवन व त्यािंा िवशे, अशा 
दशावतारी थाटात प्रवष्ट्ि दासाचं्या नाटकािंा आरंभ होत असे. रामायिातील प्रवर्षयािंमािेि महाभारतातील 
कथानकावंरही त्यानंी नाटके प्रलप्रहली आप्रि ती लोकप्रिय करून दाखप्रवली. भाव्यािंी पदे्य मराठी आख्यान 
रिनेशी अप्रधक िवळ आहेत. प्रवष्ट्ि दासानंी प्रलप्रहलेल्या र्द्यभार्ािे म द्रि झाले नसले तरी त्यािंी 
पन्नासाहूंन अप्रधक नाट्याख्याने नाट्यकरवतासंग्रह (१८८५) या नावाने िप्रसद्ध झालेली आहेत. 
 

प्रवष्ट्ि दासाचं्या नाटकािंी आख्याने बह ताशंी पद्यात्मकि आहेत. नाटकातील संवाद स्वयंस्फूतग 
असत. त्यािें लेखन केलेले असे. सवग पात्रािंी पदे म्हिण्यािे कायग एकट्या सूत्रधाराकडे असे. 
नाट्यकप्रवता−संग्रहातील अनेक पदावंर रार्प्रनददेवश केलेला आहे. यावरून रार्दारी संर्ीतािा 
पप्रहल्यापासूनि रंर्भमूीवर िवशे झाल्यािे अन मान करता येते. प्रवष्ट्ि दासानंी कानडी नाटकातंील नृत्यािा 
भार् कमी केला. प्रवष्ट्ि दासी−नाटकातंील संवाद आधीपासून योिून ते पात्राकंडून बसवनू घेत असत. ही 
र्ोष्ट ियोर्तंत्राचं्या दृष्टीने महत्त्वािीि मानावी लारे्ल. नाटकातंील कथावस्तूिी प्रनरप्रनराळ्या भार्ातं 
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नकवा ‘किेऱ्या’ंत केलेली प्रवभार्िी प्रवष्ट्िूदासानंी केली. या किेऱ्या म्हििे अकंिवशेािें पूवगरूप होय. 
प्रवष्ट्ि दासानंी पूवीच्या कानडी नाटकातं नसलेला ‘र्िपती-सरस्वती’िा िवशे आपल्या नाटकात घातला. 
पेशवाईच्या अंताबरोबरि मतृिाय झालेल्या समाििवाहात लोकनाट्य िकारापेंक्षा (लप्रळते, दशावतारी 
खेळ, तमाश)े अप्रधक स व्यवत्स्थत, संपूिग व स संकृत िेक्षकाचं्या अप्रभरुिीस मानविारा असा नाटकािा 
नम ना तयार केला. स्वतःिी स्वतंत्र नाट्यसंघटना स्थापन करून ती सतत वीस वर्षदेव िालवली आप्रि 
महाराष्ट्रभर आपल्या नाटकािंा िसार करून सामान्य िनतेत उच्च दिाच्या नाटकाबद्दल अप्रभरुिी तर 
प्रनमाि केलीि, पि त्यािबरोबर प्रकलोस्कराचं्या प ढील कालातील संर्ीत रंर्भमूीिी पार्श्गभमूी तयार 
करून प्रदली. मराठी नाट्यसृष्टीला त्यानंी प्रदलेल्या योर्दानाबद्दल कृतज्ञता म्हिनू आपि सारं्ली ही 
‘नाट्यपढंरी’ मानतो व ज्या साली प्रवष्ट्ि दासानंी आपले पप्रहले नाटक सादर केले. (१८४३) ते साल मराठी 
रंर्भमूीिे िन्मवर्षग म्हिनू समितो. अशा या रंर्भमूीच्या िनकािे सारं्ली येथे ९ ऑर्स्ट, १९०१ रोिी 
प्लेर्ने प्रनधन झाले. 
 

कमलेश 
 
संदभव : (१) ‘भारतीय नाट्यियोर् प्रवज्ञान’ − अ. म. िोशी, प िे, १९६५.(२) ‘मराठी वाङ्मयािा 

इप्रतहास’–खंड ४ था, सपंा रा. श्री. िोर्, प िे १९६५. (३) ‘मराठी नाट्यकार आप्रि 
नाट्यवाङ्मय’, बनहट्टी, श्री. ना., प िे, १९५९. (४) ‘आद्य महाराष्ट्र नाटककार’ प्रवष्ट्ि दास − 
प्रवष्ट्ि  अमृत भाव ेयािें िप्ररत्र’, भाव,े वा. र्., सारं्ली, १९४३. 

 
णभडे, बाळकृष्ट्ि अनंत : (ि. १८७४–मृ. २ मे, १९२९). इप्रतहासकार, कवी व समीक्षक. मूळ र्ाव प्रकडीम 
(ता. आप्रलबार्, प्रि. रत्नाप्रर्री). िाथप्रमक प्रशक्षि सातारा, माध्यप्रमक व उच्च प्रशक्षि म ंबई येथे. बी. ए. 
(१९१८), १८९४ ते १८९६ पयंत ‘िभाकर’ दैप्रनकािे सिंालन. दापोली येथे प्रशक्षक व म रुड−िंप्रिरा येथे 
सर एस्. ए. हायस्कूलिे म ख्याध्यापक. ‘काव्येप्रतहास’ (१९०८ ते १९११) आप्रि ‘खेळर्डी’ माप्रसकािे 
संपादक. ठािे येथील मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या वार्मर्षकोत्सवािे अध्यक्ष (१९२४). प्रभडे यािें संस्कृत, 
इंग्रिी व मराठी भारे्षवर सारखेि िभ त्व होते. एक परखड टीकाकार म्हिून िप्रसद्ध. ‘िियपंढरीिे 
वारकरी’ ही त्यानंी माधव िूप्रलयनानंा उपहासाने प्रदलेली पदवी. रप्रवप्रकरि मंडळातील कवींच्या 
काव्यातील भावनातरलत्व व ििय त्यानंा िथमिथम आवडत नव्हता. नंतर मात्र त्यानंी त्या कप्रवतेिे 
मोकळेपिाने कौत कही केलेले आहे. िप्रतपक्षािी भपू्रमका ते समिून घेत. पि स्वतःला पटलेल्या सत्याच्या 
समथगनाथग झ िंत असताना ते व्यक्तीिी भीड, िप्रतष्ठा ठेवीत नसत. त्याचं्या प्रिप्रकत्सक, मार्ममक व 
व्यासंर्पूिग टीकात्मक लेखामं ळे मराठी समीक्षा डौलदार, िौढ व िभावी बनण्यास साय झाले. 
 

‘श्री सरस्वतीमंप्रदर’, ‘माप्रसक मनोरंिन’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘काव्यरत्नावली’, ‘रत्नाकर’ 
यासंारख्या दिदेवदार प्रनयतकाप्रलकातूंन त्यािें र्द्यपद्य लेखन िकाप्रशत झाले. त्यािें बरेि र्द्यलेखन ‘बी’ या 
टोपि नावाने िप्रसद्ध झाले आहे. प्रभ प्रसादन (१९०७) आप्रि फ लाचें् झेले (१९०८) अथवा स्फ ट्
काव्यसंग्रह ही त्यािंी कप्रवतािंी दोन प स्तके. सवग प्रमळून त्याचं्या उपलब्ध कप्रवता १०८ आहेत. त्याचं्या 
कप्रवतेने एकीकडे पपं्रडती वळि उिलले आहे, तर द सरीकडे आध प्रनक इंग्रिी वळिही पत्करण्यािा प्रतिा 
ियत्न प्रदसतो. त्यािें ‘मराठी कवींिे बोल’ (१९०७) हे एक कप्रवतेिे सपंाप्रदत प स्तकही िप्रसद्ध आहे. 
वामन, म क्तेर्श्र, त काराम, मोरोपतं याचं्यावरील त्यािें स्वतंत्र, प्रवस्तृत, प्रवविेक प्रनबंध िप्रसद्ध आहेत. 
‘केकावली’ वर त्यानंी टीकाप्रटपिी केली आहे. ‘ज्ञानेर्श्री’ िे संपादनही केले आहे. ‘िािीन व अवािीन 
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मराठी कवी’ यािंा तौलप्रनक अभ्यासही त्यानंी एका प्रनबधंात केला आहे. १९०४ ते १९०९ या काळात त्यानंी 
‘काव्यसंग्रह’ या माप्रसकािे संपादन केले. ि न्या आप्रि नव्या साप्रहत्यदृष्टीिा, संशोधन आप्रि समीक्षा यािंा 
संयोर् त्यात आढळतो. मोरोपंतकृत महाभारतािे शापं्रतपवग, अन शासनपवग, अर्श्मेधपवग, आश्रमवाप्रसकपवग, 
मोसलपवग, महािास्थाप्रनकपवग व स्वर्ारोहिपवग यािें त्यानंी संपादन केले. अथप्रनिायक व प्रवप ल टीपा, 
माप्रहतीपूिग प्रवविेक िस्तावना, वरे्वरे्ळी उपय क्त पप्ररप्रशषे्ट यािंी भरपूर िोड देऊन त्यानंी या आवृत्त्या 
प्रसद्ध केल्या. साप्रहत्य र् िानंा िाधान्य देऊन ज्ञानेर्श्रीिी साथग व सटीप आवृत्ती त्यानंी संपाप्रदली. िािीन 
काव्याचं्या अनेक संपाप्रदत आवृत्त्या त्यानंी काढल्या. महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररर्षदेने त्याचं्याकडे ‘मराठी भारे्षिा 
आप्रि वाङ्मयािा इप्रतहास’ प्रलप्रहण्यािे काम सोपप्रवले होते. पि ते अप रे राप्रहलेले असतानाि त्यािें प्रनधन 
झाले. चार्वीर्म त्मसद्दी (१९२८) या प स्तकात ऑप्रलव्हर िॉम् वले, प्रशवािी, िॉिग वॉनशनटन व नेपोप्रलयन 
बोनापाटग यािंी िप्ररते्र आहेत. त्यािें स्फ ट लेखनही प्रवप ल आहे. त्यािें ‘काव्य व काव्योदय’, ‘श्री त काराम 
िप्ररत्र’, ‘प्रकरि’, ‘स धारक’, ‘आध प्रनक कप्रवपिंक’, ‘प्रवरहतरंर्’ वर्ैरे प स्तकावंरील परीक्षि लेख अत्यतं 
मार्ममक व प्रिप्रकत्सक आहेत. त्या अन र्षंर्ाने त्यानंी महत्त्वािे वाङ्मयीन िश्न उपत्स्थत करून त्यािंी ििा 
आप्रि प्रवविेन केलेले आहे. 
 

अवािीन काव्यािा िन्म व प्रवकास होत असताना त्यानंी त्यािी समथगपिे पाठराखि केली व 
त्याला ताप्रत्त्वक अप्रधष्ठान िाप्त करून प्रदले. 
 

स . रा. ि नेकर, के. ए. पोतदार 
 
णभडे, माधव गोकवद : (ि. १८८८–मृ. १९३८). कवी आप्रि लेखक. वास्तव्य प ण्यास. काही काळ ‘म म क्षू’िे 
संपादक. यािंी काही स्फ ट कप्रवता ‘काव्यरत्नावली’ व ‘म म क्षू’ या माप्रसकातूंन िप्रसद्ध झाली आहे. 
‘अप्रभनव काव्यमाला’, भार् िौथा (१९२३) मध्ये याचं्या तेरा कप्रवता समाप्रवष्ट आहेत. मननामोद्भाग्१ 
(१९२०) आप्रि भाग् २ (१९२१) हे वैिाप्ररक लेखािें संग्रह. नारायिमहाराि िालविकराचं्या 
‘आनंदसार्र’ (१९३७) व ‘शापं्रतसार्र’ (१९३८), त्याििमािे प्रशवरामस्वामी कल्यािकराचं्या ‘भर्वद्र्ीता 
िंप्रद्रका’ या काव्यगं्रथािें सपंादन यानंी केले असून साध श्रेष्ठ्त कोबा्ह्ाचें्श्लोकचररत्रही (१९३८) यानंी 
प्रलप्रहले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
णभडे, रामकृष्ट्ि गोपाळ : ॰ अणभराग, ॰ महाराष्ट्रीय : (ि. ३० प्रडसेंबर, १८८६, वाई, प्रि. सातारा − मृ. ८ 
नोव्हेंबर, १९७६). िप्ररत्रलेखक. सरकारी नोकरी सोडून लो. प्रटळकाचं्या होमरूलिे ििारक झाले. 
‘केसरी’च्या संपादक मंडळात १९२० पासून १९५१ पयंत काम केले. नहद सभेच्या संघटनाकायात सहभार्ी. 
 

‘केसरी’ च्या प्रनत्याच्या प्रलखािाखेरीि लोकप्रशक्षि लोकिार्तृी करण्याच्या उदे्दशाने यानंी अनेक 
प स्तके प्रलप्रहली. रनकोलाय् लेरनन (१९२२), नेताजी्स भाषचदं्र् बोस (१९२९), र्ं.्जवाहरलाल् नेहरू 
(१९३०), भारतभषूण् मालवीय (१९३१), महादूजी् सर्दे, झार्ीची् स्वातंरयलक्ष्मी (१९४७), रवठ्ठलभाई्
र्ाटेल, लाला्लजर्तराय, भारतसेवक्गोखले, स्वराज्यमंत्रद्रष्टे्दादाभाई्नौरोजी या देशभक्तािंी प्रभडे 
यानंी प्रलप्रहलेली िप्ररते्र, त्याििमािे चदं्रग प्त, अर्ोक, हषश, सातवाहन या िािीन ऐप्रतहाप्रसक प रुर्षािंी 
िप्ररते्र िप्रसद्ध आहेत. भारतभ्रमण (१९४४) हे त्यािें करािी ते आसाम व क रूके्षत्र ते कन्याक मारी अशा 
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िारही प्रदशाचं्या काही ठळक स्थळािें विगन करिारे प स्तक. प्रवियनर्रिा व नहद सभेिा इप्रतहासही 
त्यानंी प्रलप्रहला आहे. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, रा. बा. बक्षी 
 
णभडे, णवद्याधर वामन : (ि. १८६०–मृ. १९३६). काव्य तसेि कोशरिना असे सपं्रमश्र कतृगत्व, राघवीय्
र्रीवाह, जीवनजागृती, मंदारमंजरी, काव्यक स मावली हे काव्यसंग्रह. राघवीय् र्रीवाह (१९०८) ही 
काव्यरूप रामकथा आहे. श द्ध व उच्च नीप्रतमते्तिा आदशग उभा करिे, हा यामार्ील उदे्दश. जीवनजागृती्
(१९१३) यात स्वयसं्फूतीने प्रनमाि झालेली कप्रवता आप्रि संकल्पपूवगक रिलेली कप्रवता यािें प्रमश्रि आहे. 
मंदारमंजरी (१९२६) हा अठ्ठावीस कप्रवतािंा संग्रह आहे. ही सवग पदे्य ससं्कृतिि र, पौराप्रिक कथावंर 
आधाप्ररत नीप्रतबोधय क्त अशी आहेत. 
 

प्रव. वा. प्रभडे. तसेि र्ोनवद वास देव काप्रनटकर व लक्ष्मि र्िेशशास्त्री लेले या प्रतघानंी 
‘शारदामंडळा’ िी स्थापना १९०९ मध्ये केली. आध प्रनक पद्यात्मक वाङ्मय लहानलहान प स्तकाचं्याद्वारे 
संग्रप्रहत कराव ेम्हिून त्यानंी हे मंडळ काढले. 
 

याखेरीि मराठी्भाषेचे्वातप्रचार, ्हणी, रसारद (१९१०), मराठी्भाषेचा्सरस्वती्कोर्, भार् 
१−२ (१९३०), अथालंकाराचें्रनरूर्ण (१९२३), सारहत्मयकौम दी (१९३२) हे यािें गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. 
 

प्रविया देव 
 
संदभव : ‘मराठी गं्रथ सूप्रि’ (१८००–१९३७), संपादक − श.ं र्. दाते, प िे, १९४३. 
 
णभडे, णवष्ट्िु गोपाळ : (ि. १८३०, भोर, प्रि. प िे – मृ. १८७०, कोंडूर). इप्रतहासकार. हे भोर संस्थानात 
मामलेदाराच्या िारे्पयंत िढले. प ण्यात लोकप्रहतवादी, प्रव. मो. प्रभडे िभतृींच्या बरोबर ‘प्रविारवतंी 
मंडळी’ स्थापन करण्यात त्यािंा प ढाकार होता. सातारचे्श्रीमतं््त्रर्ती्रर्वाजीमहाराज्याचें्वरं्ाचा्व्
प्ररतरनधी्आरण्अष्टप्रधान्याचंा्इरतहास (१८६६) हा त्यािंा इप्रतहासगं्रथ. हा गं्रथ प्रलप्रहण्यासाठी त्यानंी 
अनेक हस्तप्रलप्रखते, बखरी, कैप्रफयती, याद्या, हप्रककती पप्ररश्रमपूवगक र्ोळा करून अभ्याप्रसल्या व त्या 
आधारे परंपरार्त बखरीच्या भारे्षत या गं्रथािे लेखन केले. इप्रतहासाप्रवर्षयी प्रवशरे्ष आस्था नसलेल्या 
काळात त्यािंा हा उपिम कालदृष्ट्ट्या महत्त्वािा ठरतो. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
 
णभडे, सदाणशव मोरेिर : (ि. २७ ऑर्स्ट. १८५९ − मृ. ४ फेब्र वारी, १८९९). कवी व स्थलविगनकार. सहा 
इयत्तापंयगतिे प्रशक्षि तासर्ाव (प्रि. सारं्ली) येथे व नंतरिे प्रशक्षि कोल्हापूरात. व्यवसाय प्रशक्षकािा. 
 

यािंी कप्रवता िाम ख्याने ‘काव्यरत्नावली’त व क्वप्रित ‘प्रनबंधिंप्रद्रका’, ‘शालापत्रक’ या 
माप्रसकातूंन िप्रसद्ध झाली. मराठ्याचं्या इप्रतहासावरील बाजीराव (काव्यरत्नावली, वर्षग, ६, ९, १०, ११) हे 
सात सर्ांिे खंडकाव्य व रदल्लीर्् गवशहरण, राजा् रर्वाजी इत्यादी स्फ टकाव्ये िप्रसद्ध आहेत. कवी 
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लोनलबरािाच्या संस्कृत ‘हप्ररप्रवलासा’िे हरररवलास (काव्य. वर्षदेव, १, ३, ४, ९) हे भार्षातंर, 
इरतहासोर्देर्तक (१८९७), स्वदेर्थ्स्थरतकाव्य, दत्तस्तव ही यािंी अन्य काव्यरिना. वृत्तबद्ध व 
परंपराप्रनष्ठ अशी ही कप्रवता आहे. श्रीनृससहवाडीचा् इरतहास् व् वणशन (१८९१) व लहान् म लाकंररता्
नीरतर्र् गोष्टी (१८९३) ही यािंी र्द्य प स्तकेही िप्रसद्ध आहेत. ‘काव्य संग्रहा’त िप्रसद्ध झालेली 
अलंकारप्रवर्षयक माप्रहतीही यानंीि प्रदलेली आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
णभडे, सदाणशवशास्त्री गोपाळ : (ि. ५ प्रडसेंबर, १८७६, सारं्ली – मृ. ९ प्रडसेंबर, १९३९). र्ीता भाष्ट्यकार 
व उपप्रनर्षदािें भार्षातंरकार. वयाच्या पािव्या वर्षी देवी आल्याने अधंत्व िाप्त. तरीही द सऱ्याकंडून संथा 
घेऊन त्यानंी संस्कृत भारे्षिा व हप्ररपूर व इिलकरंिी येथे ‘न्याय’ व ‘वदेान्त’ या शास्त्रािंा अभ्यास केला. 
 

यानंी तासर्ाव येथे संस्कृत पाठशाळा काढून ती बारा वर्षदेव िालप्रवली. यानंी र्ीतेवर प्रवस्तृत 
प्रववरिात्मक टीका प्रलहून ती श्रीमद्भगवद्गीताथश्रहस्यदीरर्का (१९२१, १९२८) या नावाने िप्रसद्ध केली. 
यानंी उर्रनषदरत्मन् प्रकार् नावाने ऋनवदेापासून अथवगवदेापयंतच्या दहा उपप्रनर्षदािें मराठीत भार्षातंर 
केले आहे (रत्ने १ ते १०: १९२९ ते १९३२). त्यािें हे कायग लक्षात घेऊन शकंरािायग डॉ. क तगकोटी यानंी 
यानंा ‘र्ीतावािस्पप्रत’ ही पदवी देऊन त्यािंा सन्मान केला. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
णभडे, सरस्वतीबाई णवद्याधर : (ि. १८७२−मृ. २३ मािग, १९२७). प्रवद्याधर वामन प्रभडे याचं्या पत्नी. ‘शारदा 
िसादन मंडळा’ने अप्रभनव काव्यमालेिे पाि भार् िप्रसद्ध केले. त्यातील पािव्या भार्ाच्या या सपंाप्रदका. हा 
आध प्रनक कवप्रयत्रींच्या काव्यािा पप्रहलाि संग्रह असल्याम ळे ऐप्रतहाप्रसकदृष्ट्ट्या महत्त्वािा. याखेरीि ‘मा 
ओ मेये’ या दामोदर म खोपाध्यायकृत बंर्ाली उपन्यासावरून यानंी सरोरजनी ही कादंबरी प्रलप्रहली 
(१९०९). ‘िंपूबाई’ इ. या प्रव. वा. प्रभडे अकरा र्ोष्टींच्या संग्रहात सौ. सरस्वती बाई प्रभडेकृत भाऊरबजेची्
ओवाळणी ही एक कथा आहे (१९२७). 
 
संदभव : (१) ‘अप्रभनव काव्यमाला, भा. ५’, नवीन प्रकताबखाना, प िे, १९२२. (२) ‘मराठी गं्रथसूप्रि 
(१८००-१९३७)’, संपा. श.ं र्. दाते, प िे, १९४३. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ, प्रविया देव 
 
भुस्कुटे, णवनायक महादेव : (ि. १८८९, िमनखडी, कनाटक – मृ. २२ एप्रिल, १९५४, म ंबई). 
कथालेखक, माक्सगवादािे प्रवविेक अभ्यासक, िप्ररत्रकार व अन वादक. िाथप्रमक व माध्यप्रमक प्रशक्षि 
िमनखडी, बाशी व प्रविापूर येथे. १९१३ साली ‘केसरी’ किेरीत वाताहर. लो. प्रटळकािें लेखप्रनक. 
‘लोकसंग्रह’ आप्रि ‘स्वराज्य’ साप्ताप्रहकातं कायगकारी संपादक. 
 

मावळयाची् करुण् कहाणी (कादंबरी, १९२३), कालश ् मातसश (िप्ररत्र आप्रि प्रशकवि, १९३४), 
लेरनन (िप्ररत्र आप्रि प्रशकवि, १९३८), अरभनव्चीनचा्जनक्डॉ.्सन्यत््सेन (िप्ररत्र, १९४६), आध रनक्
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चीन (१९४७), दास  (कादंबरी, १९४६), जोसेफ्स्तारलन (िप्ररत्र आप्रि प्रविार, १९४९) आदी गं्रथ िप्रसद्ध. 
डॉ. पट्टाभी सीतारामय्याप्रलप्रखत काँगे्रसच्या अप्रधकृत इप्रतहासगं्रथािा िा. प्रनरंतर याचं्या सहकायाने त्यानंी 
अन वाद केला (१९३५). दाररद्र्याचा्ग न्हा (हेन्री िॉिगकृत प स्तकािा अन वाद, १९३५), लेप्रननच्या स्टेट्
ॲण्ड् रेव्होल्य र्निा अन वाद (१९४९), मकॅ्झीम र्ॉकी याचं्या आई (१९४५) या कादंबरीिा अन वाद. 
ररर्यन्र्तेकरी (१९५८), म ळर्ी्सत्मयाग्रह (१९६८), सा्यवाद (१९७५) याप्रशवाय काश्मीर्आरण्र्खे्
अधद ल्ला, सदारर्वराय्भाऊ (१९४५) ही यािंी आिखी काही प स्तके. रवष्ण र्ास्त्री्रचर्ळूणकर यािें िप्ररत्र, 
टॉलस्टॉयची्नाटके यासारखे यािें काही स्फ ट लेखनही िप्रसद्ध आहे. 
 

कम्य प्रनस्ट कायगकतदेव म्हिून दीघगकाळ कारावास भोर्ावा लार्ला व त्या कारावासाच्या काळात 
त्यानंी प्रवप ल लेखन केले. िर्िप्रसद्ध कम्य प्रनस्ट िापं्रतकारक व नेते आप्रि त्यािंी कामप्रर्री यािंा स बोध 
पप्ररिय त्यानंी िथम मराठी वािकासं करून प्रदला. दप्रलत आप्रि श्रप्रमक शतेकऱ्याचं्या िीवनावर कादंबरी 
प्रलप्रहण्यािा उपिमही त्यानंीि िथम केला. 
 

िभाकर वैद्य, के. ए. पोतदार 
 
भोपटकर, भास्करराव बळवंत : ॰ भालाकार भोपटकर : (ि. सप्टेंबर, १८७४, ठािे − मृ. २७ प्रडसेंबर, 
१९४८, प िे). प्रशक्षि बी. ए., एलए्ल्. बी. ‘भाला’ या साप्ताप्रहकािे संपादक. ल. ब. भोपटकरािें ज्येष्ठ 
बंधू. 
 

नहद धमािा िाज्वल्य अप्रभमान असलेल्या ‘भाला’कार भोपटकरानंी ‘नहदूसघंटन आप्रि 
बलोपासना’ हा उदे्दश समोर ठेवनू ‘भाला’ हे साप्ताप्रहक स रू केले (१९१०). ‘धमासाठी मराव े । मरोनी 
अवघ्यास माराव े। मारता मारता घ्याव े। राज्य आप ले ॥’ हे समथांिे विन िस्त त पत्राच्या प्रशरोभार्ी असे. 
१९०५ ते १९१० व १९२५ ते १९३५ अशी पंधरा वर्षदेव त्यानंी या पत्रातून लेखन केले. सरकारी दडपशाहीम ळे 
यानंा हे पत्र १९१० मध्ये बंद कराव े लार्ले. महात्मा र्ाधंींच्या उदयानंतर प्रटळकाचं्या मताशंी प्रनष्ठा 
असलेल्या भालाकारानंी १९२५ पासून हे पत्र प न्हा स रू केले. ‘भाला’मधून िप्रसद्ध झालेल्या त्याचं्या लेखािें 
दोन संग्रह िथम भाल्याच्या्फेकी (१९०८) या नावाने िप्रसद्ध झाले. ते द र्ममळ झाल्याम ळे ‘भाल्यािी फेक’ 
(१९७८) या नावाने त्याचं्या प्रनवडक लेखािंा संग्रह श्री. प . र्ोखले यानंी िप्रसद्ध केला. आपल्या लेखातूंन 
यानंी त्याचं्या धमगिेमाच्या प्रवरोधात असिाऱ्यावर सडकून टीका केली आहे. र्ाधंी, आंबडेकर 
याचं्यािमािेि प्रव. दा. सावरकर आप्रि स्वतःिे कप्रनष्ठ बंधू ल. ब. भोपटकर हेही याचं्या टीकेिे प्रवर्षय 
झाले आहेत. याचं्या वैप्रशष्ट्ट्यपूिग शलैीम ळे ‘केसरी’, ‘मराठा’, ‘काळ’ यासंारख्या समकालीन िप्रतप्रष्ठत 
पत्राचं्या वातावरिातही ‘भाला’ ने स्वतःिे स्थान प्रनमाि केले. भोपटकरािंा प्रवनोद बोिक, 
उपहास−उपरोधपूिग पि उमदा असे. स्वतःला प्रटळकािें ‘घट्ट आप्रि मठ्ठ’ प्रशष्ट्य म्हिप्रविारे ‘भाला’ कार 
िप्रतपक्षीयािंमािेि स्वतःलाही प्रवनोदािे लक्ष्य बनवीत. त्याचं्या लेखनातून प्रवनोदाबरोबरि घिाघातीपिा 
आप्रि ओिस्तीपिा िर्ट झालेला प्रदसतो. 
 

हप्ररिदं्र थोरात. के. ए. पोतदार 
 
भोपटकर, लक्ष्मि बळवंत ऊर्व  अण्िासाहेब : (ि. १० मे, १८८० – मृ. २४ एप्रिल, १९६०). गं्रथकार व 
पत्रकार. प्रशक्षि एम्. ए. (तत्त्वज्ञान, १९०४), एलए्ल्. बी. (१९०७). वप्रकलीिा व्यवसाय. 
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वडील बधं  भास्कर बळवतं भोपटकर त रंुर्ात रे्ल्यावर त्याचं्या ‘भाला’ पत्रािे लक्ष्मि बळवतं हे 
संपादक झाले. लाला लिपतराय याचं्या ‘माझ्या हद्दपारीिी कहािी’ (१९०८) या प स्तकािा तसेि 
प्रबप्रपनिदं्र पाल याचं्या व्याख्यानािंा अन वाद त्यानंी प स्तकरूपाने िप्रसद्ध केला. पि ही दोन्ही प स्तके इंग्रि 
सरकारने िप्त केली. १९१४ साली प्रटळक स टून आल्यावर त्याचं्या िळवळीत भोपटकर सामील झाले. 
असहकार िळवळीच्या आरंभी ‘लोकसंग्रह’ या दैप्रनकािे संपादक असताना त्यानंी र्ाधंींच्या रािकारिास 
प्रनकराने प्रवरोध केला. हैदराबादच्या प्रनझामशाही प्रवरोधी भार्ानर्र सत्याग्रहात भार् घेऊन त रंुर्वास 
भोर्ला (१९३९). ते नहद सभेिे प ढारी होते. 
 

व्यायाम व खेळ यावर क स्ती (१९३१), माझी् व्यायाम् र्द्धती (१९३०), दाडंर्ट्टा (१९३३) व 
रस्त्रयाचें्व्यायाम (१९३२) अशी िार प स्तके त्यानंी प्रलप्रहली. काँगे्रस्व्कायदेमंडळे (१९२३), स्वराज्याची्
मीमासंा (१९१७) व सहदू् समाजदर्शन (संपादन, १९३३) ही त्यािंी रािकीय प्रवर्षयावंरील प स्तके. 
नवरत्मनाचंा्हार (१९२३) या प स्तकात मराठी वीराचं्या शौयगकथा असून मृत्मयूच्या्माडंीवर (१९३१) ही वीर 
व करुि रसय क्त कादंबरी उल्लेखनीय आहे. कायदा व व्यायाम यावर इंग्रिीतही त्यानंी अनेक प स्तके 
प्रलप्रहली आहेत. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, के. ए. पोतदार, मृिाप्रलनी शहा 
 
भोसेकर, लक्ष्मि पाडुंरंग : (ि. २७ ऑक्टोबर, १८५१, भोसे, प्रि. सातारा − मृ. १९ िानेवारी, १९२१, 
रत्नाप्रर्री). कवी. शालेय प्रशक्षि सातारा आप्रि कोल्हापूर येथे. इंप्रिप्रनयनरर् कॉलेिमधील अभ्यासिम 
पूिग केला. इपं्रिप्रनयनरर् खात्यात नोकरी. 
 

त्यािंी स्फ टकप्रवता ‘काव्यरत्नावली’, ‘प्रित्रमयिर्त’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन व 
‘अप्रभनवकाव्यमाला’ (भार् २), ‘काव्याकामोद’ इत्यादी काव्यगं्रथातूंन िप्रसद्ध झाली आहे. कप्रववयग रे. ना. 
वा. प्रटळक याचं्या िोत्साहनाने म रली् रवलार् (१९०९) हे रूपककाव्य त्यानंी स्वतंत्रपिे िप्रसद्ध केले. 
त्यानंतर भामाभ्रमर्ररहार (१९१४) व गंधवशराज्र् ष्र्रदन् रवररचत् रर्वमरह्न्स्तोत्र−समश्लोकी (१९१४) 
या त्याचं्या काव्यकृती िप्रसद्ध झाल्या. लो. प्रटळकाचं्या मृत्यूच्या प्रनप्रमत्ताने रिलेले स्मर्ानयात्रा्
रवरहरवलार् हे लहानसे काव्यही उल्लेखनीय आहे. प्रटळकिप्ररत्रािे रहस्य विगन करिारे हे काव्य त्या काळी 
बरेि लोकप्रिय झाले होते. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
॰ भ्रमर : पहा पदे, शंकर दाजीशास्त्री 
 
॰ भ्रमर : पहा सोमि, कृष्ट्िाजी लक्ष्मि 
 
मंडणलक, णविनाथ नारायि : (ि. ८ मािग, १८३३, म रुड – मृ. ९ िून १८८९, म ंबई). ‘नेप्रटव्ह 
ओप्रपप्रनयन’ या पत्रािे एक संपादक व नहद धमगप्रवर्षयक गं्रथािें लेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि म रुड येथे; इंग्रिी 
प्रशक्षि रत्नाप्रर्री व म ंबई या प्रठकािी. म ंबई हायकोटात वकील (१८६३). 
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यानंी दादाभाई नौरोिी इत्यादी प्रमत्राचं्या सायाने ‘नेप्रटव्ह ओप्रपप्रनयन’ (स्पा. १८६३) हे इंग्रिी 
वतगमानपत्र काढले. १८६६ पासून त्यात मराठी लेखही येत. ‘स्ट डंट्सस् प्रलटररी ॲण्ड सायंप्रटप्रफक 
सोसायटी’ मध्ये डॉ. िॉन टॉड याचं्या स्ट डंटस् र्ाईडच्या आधाराने सवयी्आरण्अभ्यास (१८५७) हे दोन 
प्रनबधं प स्तकरूपाने त्यानंी िप्रसद्ध केले. सहदू्लोकाचं्या्मध्यंतरीय्अवस्थेरवषयी्रवचार (१८६२) हे त्यािें 
प्रनबधं िप्रसद्ध झाले आहेत. मौंट स्ट अटग एत्ल्फन्स्टन याचं्या इंग्रिी गं्रथावरून सहद स्थानचा् इरतहास 
(१८६१) हा दोन भार् असलेला गं्रथ, देर्व्यवहार् व्यवस्था् या् र्ास्त्राची् मूलतत्त्व े (१८५४) हा, प्रमसेस 
मासदेवट प्रहच्या इंग्रिी गं्रथावरून (हप्रर केशविी पाठारे याचं्या सहकायाने) प्रलप्रहलेला र् रुप्रशष्ट्य−संवादरूप 
असा आहे. पंढरपूर व अन्यत्र पाप्रहलेल्या ितींच्या आधारे यानंी त कारामाची्गाथा (१८६७) िप्रसद्ध केली. 
 

धमगशास्त्रप्रितपादक गं्रथािें सार काढून सहदूधमशर्ास्त्र (व्यवहार खंड), भार्−१ (१८६७) स धाप्ररत 
आवृत्ती (१८८३) हा िबधं त्यानंी प्रलप्रहला. ‘याज्ञवल्क्यस्मृप्रत व व्यवहारमयूर’ या संस्कृत गं्रथािें भार्षातंर 
सहद धमशर्ास्त्र् भाग–२ (१८८२) या नावाने िप्रसद्ध केले. मानवधमशर्ास्त्र (१८८६) या गं्रथाम ळे पािात्त्य 
िर्ात त्यानंा कीती प्रमळाली. 
 

कृ. प्रभ. क लकिी, म. पा.ं क लकिी 
 
मंत्री, पाडुंरंग गोपाळ : (ि. १८४२ – मृ. १८९८). वैद्यक व वनस्पप्रतशास्त्र या प्रवर्षयािें लेखक. प्रशक्षि ग्रटँ 
मेप्रडकल कॉलेिातून िी. िी. एस्. ही पदवी. प ण्याला वैद्यक व्यवसाय. यािें महामारीच्या् रोगावर्
लोकोर्योगी्सूचना (१८६८) हे प्रलथकृत इंग्रिी प्रटपिावंरून तयार केलेले लहानसे प स्तक व डॉ. टॅन्नर 
याचं्या गं्रथाच्या आधारे प्रलप्रहलेला बालरोगरचरकत्मसा (१८७२) हा गं्रथ िप्रसद्ध आहे. यातंील वैद्यकप्रवर्षयक 
पप्ररभार्षा िािीन संस्कृत वैद्यकगं्रथातून घेतली आहे. याप्रशवाय भारतीय्वनौषधीसंग्रह्व्त्मयाचे्ग णान दर्शन 
(१८६६) हा कोशगं्रथ असून त्यात िरक व स श्र ताच्या मतािंा परामशग, वनस्पतीिे ििप्रलत नाव, प्रतिे 
र् िदोर्ष आप्रि पाप्ररभाप्रर्षक लॅप्रटन संज्ञािंी सूिी प्रदलेली आहे. उद्रभज्य्सृष्टीतील्चमत्मकार (१९०१) हा 
वनस्पतीच्या अंतरगिनेिा प्रविार करिारा गं्रथही िप्रसद्ध आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मदन क लकिी 
 
॰ मंदार : पहा रेंदाळकर, एकनाथ पाडुंरंग 
 
मनाठकर, सीताराम गिपतराव : (ि. १७ फेब्र वारी, १९०२, मनाठ, प्रि. नादेंड − म.ृ मे, १९४९). कवी. 
माध्यप्रमक प्रशक्षि नादेंड येथे. उच्च प्रशक्षि हैद्राबाद व कलकत्ता या प्रठकािी. एम्. ए. (संस्कृत). हैद्राबाद 
येथील प्रसटी हायस्कूलमध्ये प्रशक्षक. 
 

जानकी (१९२९) व र्रयू (१९३९) ही यािंी दोन खंडकाव्ये. ही काव्ये नाप्रयकािधान व शोकान्त 
आहेत. लहान वयात पोरक्या झालेल्या िानकीच्या िीवनात प्रववाहानंतर स खािे प्रदवस येतील असे वाटत 
असतानाि प्रतच्या िाप्ररत्र्याप्रवर्षयी शकंा घेऊन पतीने प्रतिी अवहेलना केली व अखेर प्रतला घर सोडाव े
लार्ले, हे जानकी या काव्यािे कथानक असून, र्रयू काव्यात एका प्रवधवा स्त्रीच्या िीवनािी झालेली 
परवड वर्मिलेली आहे. रसान कूल वृत्तयोिना व रेखीव विगनशलैी ही या काव्यािंी वैप्रशष्ट्टे्य आहेत. 
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उर्षा टाकळकर, वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
॰ मनोहर बंधु : पहा उजगरे, भास्कर कृष्ट्ि 
 
॰ मधुकर : पहा सोमि, कृष्ट्िाजी लक्ष्मि 
 
मराठे, काणशनाथ बाळकृष्ट्ि : (ि. १८४४, प िे – मृ. १३ नोव्हेंबर, १९१८, प िे). प्रनबधंलेखक व 
भार्षातंरकार, प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिातून बी. ए. व म बंई येथे एल्एल्. बी. उत्तीिग. म ंबई सरकारच्या 
न्यायखात्यात नोकरी. १९०१ साली सबिज्ज पदावरून प्रनवृत्त झाल्यानंतर डेक्कन कॉलेिमध्ये संस्कृतिे 
मानसेवी अध्यापक. 
 

वदेारंवषयी्रनबधं (१८६९) हे यािें पप्रहले प स्तक. मात्र नावल्व्नाटक्ह्ारंवषयी्रनबंध (१८७२) 
या गं्रथािे कतदेव म्हिनूि हे प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत. मराठीत नव्यानेि प्रनमाि होऊ लार्लेल्या कादंबरी व 
नाटक या साप्रहत्यिकारािंी मार्ममक प्रिप्रकत्सा या ३८ पषृ्ठाचं्या प्रनबधंातून केलेली आढळते. िस्त त प्रनबधं 
लेखकाने १६ फेब्र वारी, १८७२ रोिी ज्ञानिसारक सभेप ढे िथम वािला होता. मराठी समीके्षत 
वास्तवतावादी दृप्रष्टकोिािा प रस्कार प्रहरीरीने करिाऱ्या िारंभकालीन समीक्षकातं श्री. मराठे यािंा 
अग्रिमाने उल्लखे करावयास हवा. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, व. कृ. वऱ्हाडपाडें 
 
मराठे, गिेश सदाणशव : (ि. १ ऑर्स्ट, १८८२, नप्रडयाद, र् िरात – मृ. ५ मे, १९४५). प्रवनोदी लेखक व 
समीक्षक. शालेय व महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प िे येथे. एम्. ए. (र्प्रित, १९०५). १९०९ मध्ये प्रवमा के्षत्रात 
िवशे. इंनलंडमधून प्रवमा व्यवसायािे प्रशक्षि घेऊन ‘कन्सत्ल्टंर् ॲक्च्य अप्ररस्ट’ म्हिून प िे येथे स्वतंत्र 
व्यवसाय. ‘भद्राय’ (१९३१) या माप्रसकािे संिालक. िप्रसद्ध कवप्रयत्री सिंीवनी मराठे या त्याचं्या कन्या. 
 

मराठे हे नाट्यकलारुक्क ठार (१९०८) या टीकात्मक प स्तकािे कतदेव म्हिून िप्रसद्ध आहेत. स. ना. 
ठोसर याचं्या सहकायाने त्यानंी कोल्हटकराचं्या ‘र् प्तमंिूर्ष’ या नाटकावरील कोल्हटकराचं्या 
नाट्यलेखनािे प्रवडंबन करिारी टीका ‘ज्ञानिकाशा’तून िप्रसद्ध केली. ठोसर व मराठे यानंी अन िमे 
पप्रहल्या व द सऱ्या अंकावर टीकालेख प्रलप्रहले. १९०८ मध्ये श्री. मराठे यानंी गं्रथरूपाने ही टीका पूिग केली. 
यात काही पाते्र नाटकािे प स्तक घेऊन त्यावर मार्ममक व प्रवनोदी संभार्षिात्मक टीका करीत असल्यािे 
दाखप्रवले आहे. समीक्षातंत्रािा अप्रभनव उपयोर् करून मराठे यानंी नाटकातील दोर्षावंर व्यािोक्ती, 
नमगप्रवनोद, प्रवडंबन इत्यादी हत्याराचं्या आधारे ही टीका प्रलप्रहलेली असल्याम ळे ती नावीन्यपूिग, प्रित्तवधेक 
व मार्ममक स्वरूपािी झाली आहे. 
 

थारलर्ीठ (१९२८) हा त्याचं्या प्रवनोदी लेखािंा संग्रह. यात त्यािें प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध 
झालेले ‘प्रवलायतप्रवहार’, ‘स ंठ केसर नट कले’, ‘ििििी’ इत्यादी लेख समाप्रवष्ट आहेत. यातील प्रवनोद 
अन करिात्मक नसून अंर्भतू असल्यािा अप्रभिाय तत्कालीन ‘ज्ञानिकाश’ ने प्रदला होता. त्याचं्या अन्य 
लेखापंैकी ‘नहद धमग आप्रि अभ्यावतगन (‘लोकप्रशक्षि’, िानेवारी, १९३६, संपा., ि. प्रव. ओक) आप्रि 
‘प रोर्ामी व मूलग्राही साप्रहत्य’ (‘सयाप्रद्र’, ऑर्स्ट, १९४०) हे लेख महत्त्वािे. तथाकप्रथत प रोर्ाम्याचं्या 
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उथळ प्रविारसरिीिे स्वरूप या लेखातून त्यानंी स्पष्ट केले आहे. तथाप्रप मराठे िप्रसद्ध आहेत ते त्याचं्या 
अन्य लेखनापेक्षा नाट्यकलारुक्क ठार टीकेिे कतदेव म्हिनूि. 
 

उर्षा टाकळकर, आरती क सरे 
 
मराठे, नारायिशास्त्री अथवा केवलानंद सरस्वती : (पूिग नाव − नारायि सदाप्रशव मराठे) (ि. ८ प्रडसेंबर, 
१८७७, स डकोली, ता. रोहे, प्रि. क लाबा – मृ. १ मािग, १९५५). यािें पूवाश्रमीिे नाव नारायिशास्त्री 
असून, केवलानंद सरस्वती या नावाने िप्रसद्ध. दामोदरशास्त्री लोंढे यािेंकडे यानंी व्य त्पप्रत्तशास्त्रािा अभ्यास 
केला. हे श्रीिज्ञानंद स्वामींकडे वदेान्त पाठ श्रविास िात असत. प ढे िज्ञानंद स्वामी शके १८२६ मध्ये 
समाप्रधस्थ झाल्यावर त्यािें िारे्वर नारायिशास्त्री पाठ सारं्ू लार्ले. यािें अध्यापनकायग अव्याहत िालू 
होते. यानंी वाईमध्ये िाज्ञपाठशाळेिी स्थापना केली. तेथे न्याय, व्य त्पप्रत्त, व्याकरि, वदेान्त यािें प्रशक्षि 
देत. १९३१ मध्ये यानंी संन्यास घेतला. धमगकोशािी कल्पना यािंीि. 
 

आप्रहताननी रािवाडे यानंी नासदीय सूक्तावर केलेल्या भाष्ट्यािे खंडन यानंी केले असून ते 
अमळनेरच्या ‘तत्त्वज्ञानमंप्रदर’ माप्रसकात िप्रसद्ध झाले आहे. 
 

यािें काही अिकाप्रशत गं्रथ : श्री शकंरािायांच्या शारीराभाष्ट्यािे पृथक्करिात्मक वर्ीकरि, ऐतरेय 
प्रवर्षयसूप्रि, तैप्रत्तरीय मंत्रसूप्रि, तैप्रत्तरीय प्रवर्षयसूप्रि, सत्त्यार्षाढसूत्र प्रवर्षयसूप्रि, िैप्रमनीय मीमासंा सशंोधन 
सूत्रपाठ, िैप्रमनीय मीमासंासूत्रपद सूप्रि, िैप्रमनीय मीमासंाप्रधकरि शीर्षगक सूप्रि, िैप्रमनीय मीमासंाकोश, 
अदै्वतप्रसद्धी (मराठी भार्षातंर), अदै्वत वदेान्तकोश, न्यायसूप्रि. 
 

धमगप्रनिगय मडंळािे अध्यक्ष. 
 

प्रदनकरशास्त्री कानडे, तकग तीथग लक्ष्मिशास्त्री िोशी यासंारखी प्रवद्वान मंडळी यािंी प्रशष्ट्य होते. 
यानंी बद्रीनाथिी पायी यात्रा केली. यािंा स्वभाव करारी होता. यािें प्रनधन वाई येथे झाले. हे अप्रववाप्रहत 
होते. तेथे यािें स्मारकमंप्रदर असून तेथे धमगकोशािे काम िालते. 
 

पंप्रडत टापरे 
 
संदभव : (१) ‘मराठी प्रवर्श्कोश, खंड ४’, पृ. २५८, ‘केवलानंद सरस्वती’ अशी रंर्नाथशास्त्री यािंी नोंद 

आहे. ती पाहिे. (२) ‘नवभारत’, प्रडसेंबर, १९७८ व िानेवारी, १९७९ या अकंातील, तकग तीथग 
लक्ष्मिशास्त्री यािंी म लाखत पाहिे (स्वामी केवलानंद सरस्वती आप्रि िाज्ञपाठशाळेिी स धारिेिी 
िळवळ). (३) ‘श्रीकेवलानंद अप्रभनंदन गं्रथ’, िाज्ञपाठशाळा िकाशन, वाई, शके १८७४ (इ. स. 
१९५२) यामधील तकग तीथािा लेख. 

 
मढेकर, बाळ सीताराम : ॰ रमेशबाळ : (ि. १ प्रडसेंबर, १९०९, खानदेश – मृ. २० मािग, १९५६, प्रदल्ली). 
कवी, कादंबरीकार, नाट्यलेखक आप्रि साप्रहत्य−कला−समीक्षक, मराठीतील नवसाप्रहत्यािे िधान 
िवतगक. 
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मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि खानदेशात. उच्च प्रशक्षि फनय गसन कॉलेिात, प िे येथे. बी. ए. (१९२८). 
आय्. सी. एस्. साठी लंडन प्रवद्यापीठाच्या ‘नकनि कॉलेि’ मध्ये (१९२९) दाखल. तेथे इंग्रिीखेरीि फ्रें ि 
व इटाप्रलयन भार्षािेंही ज्ञान. नवकलेिे भोक्ते, आय्. सी. एस्. न होताि भारतात परत. मढदेवकराचं्या 
घराण्यात रामदासी परंपरा असल्याने नवतेबरोबरि परंपरेिेही काही ससं्कार त्याचं्या साप्रहत्यात 
आढळतात. 
 

काही काळ म ंबईच्या ‘टाइम्स ऑफ इपं्रडया’त सहसंपादक. त्यानंतर ‘एत्ल्फन्स्टन’, ‘कनाटक’ 
आप्रि ‘इस्माइल य सूफ’ कॉलेिात सहायक व्याख्याते. १९३८ सालापासून म ंबई आप्रि अन्य रेप्रडओ 
कें द्रावंर नोकरी. म ंबई येथे भरलेल्या मराठी साप्रहत्य संमेलनातंर्गत कप्रवसंमेलनािे अध्यक्ष (१९५०). 
 

शालेय िीवनात ‘रमेशबाळ’ या टोपि नावाने त्यानंी काही काव्यलेखन केले. रर्रर्रागम (१९३९) 
हा त्यािंा पप्रहला कप्रवतासंग्रह आप्रि वाङ्मयीन् महात्ममता हा पप्रहला टीकालेखसंग्रह. मढदेवकराचं्या 
िारंभीच्या बह तेक कप्रवता पारंपप्ररक स्वरूपाच्या आहेत. ‘प्रशप्रशरऋतूच्या प नरार्मे’, ‘प्रशप्रशरार्मा’तील 
नैराश्य व वदेना वैयत्क्तक अन भवातून प्रनमाि झालेली असली तरी प ढे आपल्या अन भ तीतील ‘अहंता’ 
र्ाळून प्रतला सावगप्रत्रक रूप देण्यात मढदेवकर यशस्वी झाले. या त्स्थत्यतंराम ळे त्याचं्या कप्रवतेिे स्वरूप 
पूिगपिे बदलले. ही नवी कप्रवता काही्करवता (१९४५) या नावाने िप्रसद्ध झाली. िारंभकाली मढदेवकराचं्या 
नवकाव्यािे योनय आकलन न झाल्याम ळे मढदेवकरानंा िप्रतकूल टीकेला तोंड द्याव ेलार्ले. अश्लीलतेच्या 
कायद्याखाली खटलाही भरला रे्ला (१९४८). त्यातून ते प ढे सहीसलामत स टले. मािसािे स्वत्व आप्रि 
मन ष्ट्यत्व नाहीसे करून संजे्ञला बप्रधरता आििाऱ्या वैज्ञाप्रनक ससं्कृतीप्रवर्षयीिी त्यानंी वाटलेली खंत काही्
करवतातून व्यक्त झाली आहे. या कप्रवतेत प्रवसाव्या शतकातील संज्ञाय क्त स ब द्ध मािसाला भेंडसाविारें 
प्रवप्रवध िश्न छेडले रे्ले आहेत. शलैीिे स्वरूपही प्रतरकस, नव्या आशयाला अन रूप असेि आहे. 
मढदेवकरािंी कप्रवता पारंपप्ररक पप्ररप्रित कप्रवतेहून प्रभन्न असल्याम ळे िारंभकालात आकलनाला काहीशी 
द बोध वाटिे स्वाभाप्रवकि होते. त्याम ळे काही्करवतापासून त्याचं्या कप्रवतेच्या संदभात स रू झालेले वाद्
आणखी्काही्करवता (१९५१) या संग्रहाच्या िप्रसद्धीनंतरही अनेंक वर्षदेव िालू राप्रहले. मढदेवकराचं्या कप्रवतेने 
रूढ काव्यसमीके्षला प नर्मविार करण्यास भार् पाडले आहे. मढदेवकराचं्या प्रनधनानंतर त्यािंी समग्र कप्रवता 
मढेकराचंी्करवता (१९५९) या शीर्षगकानें िप्रसद्ध झाली. 
 

मढदेवकरािंी कप्रवता वादप्रवर्षय ठरली असली तरी समकाप्रलनाचं्या व प ढील कवींच्या प्रपढीवर प्रतिे 
खोल पप्ररिाम झाले आहेत. काव्यकलाप्रवर्षयक त्यांच्या िर्ल्भ अशा िाप्रिवनेे मराठी कप्रवतेिे स्वरूप 
अंतबाय पालटून टाकले. मराठीच्या काव्यके्षत्रातील केशवस ताचं्या नंतरिे महत्त्वािे पप्ररवतगन मढदेवकराचं्या 
कप्रवतेने घडवले आहे. म्हिनूि त्यानंा ‘द सरे केशवस त’ म्हटले िाते. 
 

काव्यके्षत्रािमािेि कलाप्रवर्षयक समीके्षच्या के्षत्रातही मढदेवकरानंी मौप्रलक कायग केले आहे. 
मढदेवकरानंी स रुवातीिे आपले कलास्वरूपशास्त्रप्रवर्षयक लेखन इंग्रिीतून केले. आटशस््ॲण्ड्मनॅ (संग्रप्रहत 
लेख : १९३७), टू् लेतचसश् ऑन् ॲन् एस्थेरटक् ऑफ् रलटरेचर (१९४१) या इगं्रिी लेखनािमािेि 
वाङ्मयीन् महात्ममता (१९४१), सौंदयश्आरण्सारहत्मय (१९५५) हे त्यािें मराठी गं्रथही महत्त्वािे आहेत. 
मढदेवकरािें सौंदयगप्रवर्षयक प्रवविेन पाप्रिमात्य प्रविारवतंािें एतद प्रवर्षयक साप्रहत्यप्रविार पिवनू मराठीत 
अवतरले आहे. त्यानंी मराठीतील कला−साप्रहत्यप्रविार अ−कलात्म संदभातून सोडवनू, श द्ध कलेच्याि 
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के्षत्रात आिून ठेवला व साप्रहत्य−कला−प्रवर्षयक मूलभतू तत्त्वािंा प्रवमशग अर्दी नव्याने करण्यास िारंभ 
केला. ‘बालकवी ठोंबरे’ याचं्याकडे पाहण्यािा एक नवा दृप्रष्टकोि मढदेवकरानंी आपल्या समीके्षतून प्रदला. 
 

मराठी वाङ्मयप्रवर्श्ावर मढदेवकरानंी केलेल्या सौंदयगििदेविे दूरर्ामी पप्ररिाम झाले. समीके्षमध्ये 
पप्ररभारे्षला आप्रि शब्दाचं्या ताप्रत्त्वक अथगप्रनप्रितीला महत्त्वािे स्थान असते यािी िािीव प्रतच्याम ळे झाली. 
मराठी समीके्षिा िवास नवकालात संप्रदनधतेकडून शास्त्रीय स्वरूपाच्या प्रदशनेे िवर्मतत झाला तो 
मढदेवकरामं ळेि. 
 

काव्य आप्रि समीक्षालेखन करीत असतानाि मढदेवकरानंी कादंबरी लेखनािाही ियत्न केला. 
रात्रीचा् रदवस (१९४२), ताबंडी् माती (१९४३) व र्ाणी (१९४८) अशा त्याचं्या तीन कादंबऱ्या िप्रसद्ध 
झाल्या असून व्यक्तींच्या परस्परसंबंधािें दशगन अनेकप्रवध पातळ्यावंरून घेण्यािा, तसेि महाय द्धोत्तर 
कालखंडाच्या व्यक्तीच्या ढासळत्या िीवनप्रनष्ठािंा, व्यत्क्तमनातील र् ंतार् ंतीिा, संघर्षािा अथग शोधण्यािा 
त्यािंा ियत्न त्यानंी या कादंबऱ्यातूंन केला आहे. या कादंबऱ्यानंी मराठी कादंबरीला संज्ञािवाही 
प्रनवदेनपद्धतीिा, एका अप्रभनवतंत्रािा पप्ररिय करून प्रदला. 
 

नटश्रेष्ट्आरण्चार्संगीरतका (१९६५) हा त्याचं्या नाट्यलेखनािा संग्रह. य रोपमधील ‘ऑपेरा’ या 
संर्ीत नाट्य िकारावरून िेरिा घेऊन व तोि आदशग प ढे ठेवनू मढदेवकरानंी या संर्ीप्रतका नभोवािीकप्ररता 
प्रलप्रहल्या होत्या. या वाङ्मयिकारािा त्यानंी सखोल अभ्यास केला होता. ‘ऑपेरा’कप्ररता त्यानंी 
‘संर्ीतक’ असा मराठी पयाय प्रदला. संगम हे त्यानंी प्रलप्रहलेले पप्रहले संर्ीतक. त्यानंतर कणश, बदकाचें्
ग रर्त आप्रि औक्षण ही तीन संर्ीतके प्रलप्रहली. या तीनही संर्ीतकासंाठी त्यानंी ग्रीक पद्धतीच्या 
समूहर्ानािा उपयोर् केला. द सऱ्या महाय द्धाच्या समाप्तीिे प्रवियर्ीत म्हिून औक्षण हे संर्ीतक 
ध्वप्रनके्षप्रपत झाले. बदकाचें्ग रर्तमध्ये अपत्यिाप्तीिी अप्रनवार ओढ असलेल्या दापंत्यािी कथा प्रवनोदािा 
धार्ा र् ंफून रिली आहे. संर्ीतक या िकारात मढदेवकरानंी संर्ीत नाटकापेक्षा वरे्ळ्या पायावर संर्ीत व 
नाट्य यािंा समन्वय घडप्रवला. नटश्रेष्ठ हे िार अंकी नाटक आकाशवािीवरील ध्वप्रनके्षपिाच्या हेतूने 
प्रलप्रहलेले असल्याम ळे तंत्रदृष्ट्ट्या ते नभोनाट्यि आहे. मढदेवकराचं्या स्वभावातील मलूभतू र्ाभंीयाबरोबरि 
क्वप्रित आढळिाऱ्या खेळकरपिािा आप्रवष्ट्कार या लेखनातून झाला आहे. मढदेवकराचं्या संर्ीप्रतकामंध्ये 
त्याचं्यातील कवी प्रवशरे्ष िभावी ठरला आहे. 
 

आपल्या प्रवप्रवध िकारच्या ियोर्शील व नावीन्यपूिग साप्रहत्यप्रनर्ममतीम ळे आप्रि त्या साप्रहत्याच्या 
प्रनप्रमत्ताने मराठी साप्रहत्य−समीके्षला प नप्रविंार करावयास लावल्याम ळे मढदेवकर हे मराठीतील 
नवसाप्रहत्यािे य र्प्रनमाते ठरले. त्यानंी इंग्रिीतूनही काही काव्यलेखन केले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, हप्ररिदं्र थोरात, 
म. ना. लोही, र्ो. म. क लकिी 

 
संदभव : (१) द. प्रभ. क लकिी, ‘मढदेवकरािें सौंद्रयशास्त्र - प नःस्थापना’ १९८२. (२) दीप्रक्षत कमलाकर, 

‘मढदेवकरािें सौंदयगशास्त्र प नर्मविार’ (संवाप्रदत), १९७६. (३) धों. प्रव. देशपाडें, ‘मढदेवकरािंी कप्रवता : 
एक अभ्यास, १९८०. (४) िभाकर पाध्ये, ‘मढदेवकरािंी सौंदयगमीमासंा’, १९७०. (५) र्ंर्ाधर 
र्ाडर्ीळ, ‘खडक आप्रि पािी’, १९६०. (६) र्ो. प्रव. करंदीकर, ‘परंपरा आप्रि नवता’, द . आ. 
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१९८०. (७) वा. ल. क लकिी, ‘मराठी कप्रवता : ि नी आप्रि नवी’, १९८०. (८) त्र्यं. प्रव. 
सरदेशम ख, ‘अंधारयात्रा’, १९६८. (९) ‘सत्यकथा’ (प्रवशरे्षाकं), मे १९५६. (१०) बेडेकर, प्रद. के. 
‘साप्रहत्य : प्रनर्ममती आप्रि समीक्षा’, १९५४. (११) मढदेवकर प्रवर्षयक सवग संदभांसाठी ‘मढदेवकरािंी 
कप्रवता: स्वरूप आप्रि संदभग’ हा प्रविया रािाध्यक्ष यािंा प्रद्वप्रवभार्ात्मक समीक्षा गं्रथ पाहवा. मीि 
िकाशन, म ंबई, १९९१. 

 
महाजन, गोकवद णवठ्ठल : ॰ भाऊ महाजन : (ि. १८१५, पेि, प्रि. क लाबा − मृ. ४ िानेवारी, १८९०, 
नार्पूर). पत्रकार व प्रनबधंलेखक. उपनाव क ं टे. आठव्या वर्षी मेह िे सदाप्रशव काप्रशनाथ ऊफग  बापू छते्र 
याचं्याकडे म ंबईला प्रशक्षिासाठी आर्मन. एत्ल्फन्स्टन कॉलेिात उच्च प्रशक्षि. इगं्रिी, मराठी, संस्कृत 
इत्यादी भार्षािंा सूक्ष्म अभ्यास. प्रभाकर (१८४०) या स िप्रसद्ध साप्ताप्रहक पत्रािे सपंादक. अव्वल इंग्रिी 
काळातील एक महत्त्वािे लेखक व पत्रकार. 
 

समािात भौप्रतक ज्ञानािा िसार होऊन त्यािी सवांर्ीि स धारिा व्हावी या हेतूने, भाऊ 
महािनानंी प्रभाकर (पप्रहला अंक : २४ ऑक्टोबर, १८४१) हे पत्र काढले. दर रप्रववारी िप्रसद्ध होिाऱ्या या 
पत्रातून त्यानंी समािाच्या िर्तीला पोर्षक अशा र्ोष्टींिी प्रनबधंरूपाने ििा करण्यास स रुवात केली. 
बाळशास्त्री िाभेंकर हे त्यािें सहकारी होते. बाळशास्त्र्यािंमािेि भाऊ महािनािें नावही मराठी भारे्षत 
िज्ञािधान वाङ्मयािा प रस्कार करून, मराठी र्द्यरिनेला नवीन वळि लाविारे लेखक म्हिून महत्त्वािे 
आहे. राघोबा िनादगन याचं्या ‘प्रदनदशगन’ माप्रसकातूनही ते प्रलहीत. प्रभाकर हे पत्र अठरा वर्षदेव िालले. 
‘लोकप्रहतवादी’ र्ोपाळ हरी देशम ख यािंी स िप्रसद्ध ‘शतपते्र’ या प्रभाकरमधूनि िप्रसद्ध झाली. 
 

प्रभाकरिमािेि धूमकेतू (६ मे, १८५३) हे साप्ताप्रहकही त्यानंी काढले होते. ‘प्रनबंधमाले’ पूवीच्या 
काळात मराठी भारे्षत शास्त्रीय गं्रथलेखनािा पाया घालिाऱ्या लेखकातं भाऊ महािनािंी र्िना होते. भाऊ 
हे प्रविारस्वातंत्र्यािे प रस्कतदेव होते. प्रभन्न मताचं्या व्यक्तींनाही धूमकेतूतून आपले प्रविार माडंण्यािे स्वातंत्र्य 
ते देत. ‘ज्ञानदशगन’ या तै्रमाप्रसकाद्वारे पाप्रिमात्य देशातील प्रवर्षय लोकासं माप्रहती करून देण्यािा त्यािंा 
हेतू होता. या हेतून सार या तै्रमाप्रसकात य रोपखंडािा अवािीन इप्रतहास, न्यायशास्त्र, लॉककृत 
मान पशास्त्रावरील प्रविार, प्रभल्लकृत संपप्रत्तशास्त्र, नीप्रतशास्त्र, रसायनशास्त्र, भरू्भगशास्त्र इत्यादी प्रवर्षयावंरील 
लेख आढळतात. ‘नेपोप्रलयन बोनापाटगिी कथा’ हे िप्ररत्र िथम याति िप्रसद्ध झाले. 
 

र्धदरसद्धी्रनबधं (१८४३) ही प त्स्तका त्यानंी बाळशास्त्री िाभेंकर व प्रवनायकशास्त्री प्रदवकेर याचं्या 
सहकायाने प्रलप्रहली. मराठीतील साडेपािश ेनामप्रवशरे्षिाप्रदक शब्द मूळ संस्कृत धातूपासून कसे तयार 
झाले आहेत ते यात दशगप्रवले आहे. मराठीतील व्य त्पप्रत्तप्रवर्षयक लेखनािा हा पप्रहला ियत्न होय. 
 

दादोबा पाडं रंर् हे भाऊंिे सहाध्यायी होते. त्यानंी स्थापन केलेल्या ‘परमहंस’ सभेिे भाऊ एक 
प रस्कतदेव होते. समािातील ख ळिट व अप्रववकेी िालीरीतींवर यानंी आपली लेखिी प्रनर्मभडपिे िालप्रवली. 
 

उर्षा टाकळकर, आरती क सरे 
 
महाजनी, णवष्ट्िु मोरेिर : (ि. १८५१, प िे − मृ. १६ फेब्र वारी, १९२३, अकोला). कवी, नाटककार व 
समीक्षक. शालेय प्रशक्षि ध ळ्यास. उच्च प्रशक्षि प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिमध्ये. एम्. ए. (१८७३) उत्तीिग. िो. 
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वड गस्वथग, िो. ऑक्झनहॅम, िो. कीलहॉनग, िो. केरूनाना छते्र, िो. नितामिशास्त्री थते्त, अनंतशास्त्री 
पेंढारकर इत्यादी िाध्यापकािंा त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या घडिीत महत्त्वािा वाटा. महािनींनी काही काळ 
ज्ञानसगं्रह माप्रसक िालप्रवले. १८८६ मध्ये एज्य केशन इन्स्पेक्टर. १९०१ मध्ये प्रशक्षिखात्याच्या डायरेक्टर 
पदावरून प्रनवृत्त. प िे येथे मे, १९०७ च्या मध्ये भरलेल्या पािव्या साप्रहत्य संमेलनािे अध्यक्ष. महाराष्ट्र 
साप्रहत्य पप्ररर्षदेिे कायमिे अध्यक्ष म्हिून प्रनय क्ती (१९१३). 
 

‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’तून िप्रसद्ध झालेली त्यािंी प स्तकपरीक्षिे, अनेक प्रवर्षयावंरिे प्रनबधं, डेक्कन 
कॉलेिातील आठविी हे स्वतंत्र लेखन आप्रि काव्य व नाटके हे भार्षातंप्ररत लेखन िप्रसद्ध आहे. 
केशवस ताचं्या अवािीन मराठी कप्रवतेिी पूवगपीप्रठका समिली िािारी त्यािंी स्फ ट भार्षातंप्ररत कप्रवता 
१८८२ ते १८८५ च्या दरम्यान ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’तून िथम िप्रसद्ध झाली. या कप्रवतािंा क स माजंरल 
(१८८५) हा संग्रह िप्रसद्ध झाला आहे. वड गस्वथग, शलेी, कीट्सस, कोलप्ररि, गे्र, बनगस्, टेप्रनसन, लाँर्फेलो 
इत्यादी आंनलकवींच्या भावकप्रवतािें समपगक व िासाप्रदक अन वाद करून ि न्या वळिािी कप्रवता 
प्रलप्रहिाऱ्या मराठी कवींसमोर आत्मलेखनपर कप्रवतेिा एक नवा आदशग त्यानंी ठेवला. त्यांिी भार्षातंप्ररत 
नाटकेही उल्लखेनीय आहेत. ‘नवटसग टेल’िे मोहरवलरसत्नाटक (१८८१−८२), ‘ऑल वले दॅट एण्डस् 
वले’ िे वल्लभान नय (१८८७) व ‘नसबलेाईन’ िे तारा्नाटक (१८८८) ही त्यािंी भार्षातंप्ररत नाटके. या 
नाटकातं परदेशी पद्धती बदलून महाराष्ट्रीय रीप्रतप्ररवाि घेतले आहेत. 
 

काव्य−नाटकाखेंरीि रामायणकालीन् लोकथ्स्थती् रनबधं (१९००), बंगाल्यातील् जमीनदारीची्
वरहवाट (१८९६), गं्रथसंग्रहालय (म बंई मराठी गं्रथसगं्रहालय वार्मर्षक समारंभािे व्याख्यान, १९०७), 
स्वतुःचा्प्रयत्मन्प्रकरण्१्ले (स्माइल्सकृत ‘सेल्फ हेल्प’ च्या पप्रहल्या भार्ािे आधारे) अशी त्यांिी काही 
प स्तके िप्रसद्ध आहेत. बगंाल्याची् जमीनदारीची् वरहवाट (१८९६) हा गं्रथ रिण्यास रा. ब. रानडे 
यािेंकडून त्यानंा स्फूती प्रमळाली. 
 

महािनींिे टीकालेखन ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’तील ‘प स्तक-परीक्षा’ या सदरातून िप्रसद्ध झाले. 
यात काव्ये, नाटके, कादंबऱ्या, िप्ररत्रगं्रथ, िवासवृते्त इत्यादी वाङ्मयिकाराबंरोबर अथगशास्त्र, इप्रतहास, 
रािकारि, प्रशक्षिशास्त्र या प्रवर्षयावंरच्या प स्तकावंर मार्ममक अप्रभिाय आहेत. महािनींनी दोर्षप्रदनदशगन 
करताना र् िग्राहकता तर दाखवलीि परंत  मोलािे मार्गदशगनही केले. 
 

िळर्ाव येथे १९०७ मध्ये पप्रहले कप्रव−संमेलन कनगल कीतीकर याचं्या अध्यक्षतेखाली भरले. तेव्हा 
‘कवी आप्रि काव्य’ या प्रवर्षयावर महािनींनी प्रदलेले व्याख्यान स्मरिीय होते. (काव्यरत्नावली, फेब्र वारी, 
१९२३ – िास्ताप्रवक) ‘डेक्कन कॉलेि’ या शीर्षगकाखाली त्यानंी कॉलेि िीवनातील र्मतीदार अन भव 
व्यक्त केले. रावसाहेब रानडे, का. नत्र. तेलंर्, प्रव. ि. कीतगने यािेंशी लेखकािा िो संबधं आला त्यािी 
काही संस्मरिे उल्लेखनीय आहेत. 
 

त्याचं्या शकै्षप्रिक, वाङ्मयीन, सामाप्रिक कायाच्या अन र्षंर्ाने त्यानंी प्रनबंधलेखनही केले. उदा., 
समथग प्रवद्यालय, धमग प्रशक्षि, र्ृह प्रशक्षि, र् रुप्रशष्ट्यािा िािीन काळी असलेला संबधं, व्यत्क्तस्वातंत्र्य व 
लोकमत इत्यादी प्रनबधं त्या त्या प्रवर्षयािा सवांर्ीि परामर्षग घेिारे आहेत. 
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महािनींिा नपड व वैिाप्ररक भपू्रमका ही ि न्यािा त्यार् करून िार्प्रतक अशा नव्या मूल्यािंा वधे 
घेऊ पाहिाऱ्या प्रवप्रशष्ट कालखंडाने घडप्रवली आहे. प्रवष्ट्ि शास्त्र्याचं्या नंतरच्या प्रपढीतील साप्रहत्यप्रवर्षयक 
िार्तृी करण्यािे व नव्या नपढीला व्यापक अशी वाङ्मयीन दृष्टी देण्यािे कायग करण्यात त्यािंा मोठा वाटा 
होता. 
 

उर्षा टाकळकर, आरती क सरे 
 
संदभव : ‘प्रवष्ट्ि  मोरेर्श्र महािनी’, १९४३, प ष्ट्पा प्रलमये. 
 
महात्मे, सूयाजी सदाणशव : (ि. १८३७, र्ोवा − मृ. १३ प्रडसेंबर, १८९९, म ंबई). रहस्यमय कादंबऱ्या 
प्रलप्रहिारे लेखक, म लाचं्या माप्रसकािे संपादक व गं्रथिकाशक. प्रशक्षि र्ोव्याच्या ‘प्रलसेव नाप्रसओनाल’ या 
महाप्रवद्यालयात १८५४ पयंत. मराठी, फ्रें ि, संस्कृत, लॅप्रटन या भार्षामंध्ये िावीण्य. १८५७−५८ मध्ये म ंबईत 
सॉप्रलप्रसटरच्या फमगमध्ये नोकरी. ‘बाळािी आप्रि कंपनी’ या नावाने गं्रथिकाशन−प्रविीिा िोडधंदा 
(१८६१−९९). 
 

माधव िंद्रोबा ड कले, र्ोनवद नारायि माडर्ावकर आदी तत्कालीन साप्रहत्त्यकांिा आदशग प ढे 
ठेवनू यानंी लेखन−व्यवसाय केला. ऑर्स्ट, १८६१ मध्ये आनंदलहरी हे पप्रहले म लािें माप्रसक स रू केले. 
यातील लेख प्रवप्रवधारं्ी, स बोध, माप्रहतीपूिग, म लाचं्या ब द्धीला िालना देिारे व नीप्रतपोर्षक आहेत. त्यात 
िटकदार र्ोष्टी, श्लोकरूप कोडी (र् याथग श्लोक) व ि न्या मराठी वाङ्मयातील उतारे प्रदले िात. ते 
माप्रसक ५−६ मप्रहने िालले. 
 

वषेधारी्र्ंजाबी (१८८६) ही पप्रहली मराठी रहस्यमय कादंबरी यानंी प्रलप्रहली. १८८८ मध्ये िाकृत 
गं्रथावरून रवक्रमचररत्र आप्रि प्रवद्याथ्यांसाठी मोरोपंताचं्या केकावलीिी टीकात्मक आवृत्ती तयार केली. 
१८८९ ते १८९१ पयंत त्यानंी ‘वामनी गं्रथ’ या माप्रसकात वामन पपं्रडतािंी ‘स्फ ट रिना’ व ‘यथाथग-दीप्रपका’ 
(१८९१) हा गं्रथ त्याचं्या िप्ररत्रासह िमशः िप्रसद्ध केला. 
 

य रोर्ा्काकूच्या् र्ाळेतील्मारामारी (१८७१) हे ‘फँ्रका−िमगन’ लढाईवरील भार्षातंप्ररत प स्तक 
आप्रि प्रवर्श्नाथ नारायि काळे याचं्या सहकायाने तंत वाद्य हे सतारवादनप्रवर्षयक प स्तक (१८७२) त्यानंी 
प्रलप्रहले. 
 

श. प्रव. र्ोखले, आरती क सरे 
 
महानुभाव, बाळकृष्ट्िशास्त्री : (ि. १८९७, नार्पूर − मृ. १५ सप्टेंबर, १९५३). महान भाव वाङ्मयािे 
संशोधक व अभ्यासक. मूळिे िैन वािी. प्लेर्च्या साथीम ळे वडील प्रवरक्त होऊन म लासह माहूरला आले 
आप्रि म लाला महान भाव महंत लक्षरािाचं्या पायावर घातले. महारािानंी म लािे बाळकृष्ट्ि असे नामकरि 
केले. पेशावरला दत्तराि (लक्षरािािें प्रशष्ट्य) यािेंिवळ प्रवद्याभ्यास व महाराष्ट्रातील बेलापूर (प्रि. 
अहमदनर्र) येथे बैरार्ीब वा महंतािवळ महान भाव तत्त्वज्ञान व आिारधमांिे अध्ययन. प ढे प्रसरसर्ाव 
(प्रि. अमरावती) येथे श्री प्रवद वासंब वा महान भाव याचं्या प्रवद्यालयात दोन वर्षदेव संस्कृतिे अध्ययन. 
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पंिाबमधील हप्ररपूर हिारा प्रवद्यालयातून ‘शास्त्री’ पदवी (१९२५) संपादन. तेथे अध्यापन करताना 
ब्रह्मप्रवदे्यिा अभ्यास. १९२६ पासून माहूरला वास्तव्य. 
 

महंत म क ं दराव आराध्य यानंी १९३० मध्ये ‘लीलाळािप्ररत्रा’तील आख्याप्रयका नहदीत अन वाप्रदत 
करून श्रीििधरप्रवर्षयक िी अनैप्रतहाप्रसक भपू्रमका माडंली, प्रतिे खंडन बाळकृष्ट्ि शास्त्रींनी ‘श्री ििधर 
िप्ररत्र भपू्रमकापर ऐप्रतहाप्रसक दृष्टी’ हा नहदी िबंध प्रलहून केले.त्यानंतर ‘प्रवहंर्म’ माप्रसकातून त्यानंी 
महान भाव्र्द्यावरील्आके्षर््व्त्मयाचें्रनरसन ही लेखमाला प्रलहून रािवाडे, िादंोरकर, िोर्, िा. पेंडसे, 
दाडेंकर, पाध्ये इत्यादी ि न्या−नव्या आके्षपकाचं्या आके्षपािंा परामशग घेतला व त्यािें साधार खंडन केले. ही 
लेखमाला प स्तकरूपाने िप्रसद्ध आहे. प्रवद्याभरू्षि श्री. कृष्ट्िशास्त्री घ ले यानंी ‘ििधर आप्रि त्यािी प्रसद्धान्त 
सूते्र’ याचं्या ज्ञानेर्श्रपूवगकालीनत्वासंबधंी शकंा उपत्स्थत करून िप्रतकूल मत नोंदप्रवले, त्याच्या खंडनाथग 
‘वार्ीर्श्री’ मध्ये (सप्टेंबर−नोव्हेंबर िोड अंक) एका प्रवस्तृत लेखाद्वारे बाळकृष्ट्िशास्त्री यानंी घ ले शास्त्र्यानंा 
उत्तर प्रदले. 
 

र्ंढररू्रचा् रवठोबा्आरण् महान भाव् र्ंथ ही प त्स्तका व महान भाव् र्ंथ् व् त्मयाचे् वाङ्मयासंबधंी्
र्ंथीयेतर् रवद्वानाचें् अरभप्राय हे संग्रप्रहत केलेल्या लेखािें प स्तक, तसेि महान भाव् र्ंथ (१९४७) या 
गं्रथावरून त्यािें सूक्ष्मवािन, मनन, पंथाप्रभमान, वादकौशल्य इत्यादींिे दशगन घडते. 
 

उर्षा टाकळकर, आरती क सरे 
 
॰ महाराष्ट्रीय : पहा कचचाळकर, परशराम गोकवद 
 
माजंरेकर, शातंाराम णवठ्ठल : ॰ शातंाराम : (ि. १८८४, सत्वास, इंदूर–मृ. २ मािग, १९४२, नछदवाडा, 
मध्य िदेश). बंर्ाली कादंबऱ्यािें मराठी अन वादक. मपॅ्ररक (१९०१). प ढील प्रशक्षिासाठी आग्र्यास 
वास्तव्य. तीन वर्षदेव प ण्यात नोकरी व मराठीिा अभ्यास. नंतर नछदवाड्ास वप्रकली. 
 

राजा्तोरडमल (१९०५) ही रमेशिंद्र दत्ताच्या ‘वरं्प्रविेता’ िी आप्रि भयंकर्ग्रहदर्ा (१९०६) ही 
िोर्ेंद्रनाथ िटोपाध्यायाचं्या ‘िा−क लीर आत्मकहानी’िी अन वाप्रदत कादंबरी. या दोन्ही म ंबईच्या 
‘मनोरंिन गं्रथिसारक मंडळी’ ने िप्रसद्ध केल्या. प ढे बकंीमिदं्राचं्या सीताराम (१९१२) िा यािंा मराठी 
अन वाद पाटील−वददेव कंपनीने िप्रसद्ध केला. 
 

शातंाराम वकील झाले आप्रि त्यािें लेखन थाबंले. फक्त नार्पूरच्या ‘वार्ीर्श्री’ माप्रसकात ‘एक 
रात्र’ (रनवद्रनाथाचं्या ‘एक राप्रत्र’वरून) आप्रि ‘किािी फेड’ (एका िपानी कथेवरून) या दोन कथा 
िप्रसद्ध झाल्या. कादंबऱ्यािें अन वाद करताना मूळ कादंबरीिे सौंदयग कमी होऊ न देता प्रतिे रंिनमूल्य 
यानंी कायम ठेवले. 
 

म. ना. अदवतं, म. ना. लोही 
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माकोडे, बळवंतराव कमळाकर : (ि. १८५५, सािापूर, मध्य िदेश–मृ. १६ िून, १९००, मध्य िदेश). 
पंप्रडत−परंपरेतील कवी व साप्रहत्यशास्त्र समालोिक. यािें प्रशक्षि फारसे झाले नाही. नवाल्हेर संस्थानात ते 
नाझर अदालत म्हिून नोकरीस होते. 
 

‘काव्यरत्नावली’त यािंी स्फ टकप्रवता स रुवातीपासूनि िप्रसद्ध होऊ लार्ली. यािंी कप्रवता ि न्या 
वळिािी व बोधपर आहे. स भारषत्र्द्यमाला (१८९१) हे संस्कृत स भाप्रर्षतािें मराठी भार्षातंर, रूर्कप्रबोध्
अथवा्नाट्यरर्क्षणमाला (१८९०) आप्रि रसप्रबोध (१८९२) हे दोन साप्रहत्यशास्त्रप्रवर्षयक प्रवविेन करिारे 
मराठीतील िारंभीिे गं्रथ, ही स्वतंत्र गं्रथप्रनर्ममती. रावबहादूर साने यानंी ‘काव्येप्रतहाससंग्रहा’तून (१८८०) 
छापलेल्या ‘होळकरािंी कैप्रफयत’ या बखरीकप्ररता अथगप्रनिायक व इतर माप्रहतीप्रवर्षयक टीपा माकोडे 
यानंीि प्रलप्रहल्या आहेत. 
 

िानेवारी, १९०० मध्ये यानंी वैरदकधमश नावािे माप्रसक स रू केले. पि पप्रहल्या पाि अंकाचं्या 
िकाशनानंतर यािंा मृत्यू झाला. या माप्रसकाकप्ररता स्पेन्सरच्या अजे्ञयवादािे खंडन करिारा एक मार्ममक 
लेख यानंी प्रलप्रहला होता. तो लोकमान्य प्रटळकानंाही आवडला होता. वैरदक् धर्षमरवलार् (१९००), 
योगरवज्ञान (१९००), साथश्गायत्रीमंत्र (१८८९) अशी काही छोटी प स्तकेही यानंी प्रलप्रहली आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 
 
माजगावंकर, श्री. एस्. इझीकेल : (ि. १८७५, म बंई–मृ. १९५१, म ंबई). बेने इस्त्राएली लेखक. प्रशक्षि 
म ंबई येथे. बी. ए. (१९०५). म ंबई, िळर्ाव येथील शाळातूंन उपम ख्याध्यापक, म ख्याध्यापक म्हिनू काम. 
 

बेने् इस्त्राएल् लेकराकंररता् धमशर्ाठ (१९४६) हे प स्तक िप्रसद्ध. या प स्तकात इस्त्राएली धमग, 
त्याच्या आज्ञा, पप्रवत्र प्रदवस, सि, उपवास, प्रवधी इत्यादींिी माप्रहती प्रदली आहे. ‘प्रहब्र’ूिा अभ्यास 
करिाऱ्या मराठी भाप्रर्षकासंाठी प्रहब्र ूवािनपाठािी सहा प स्तकेही त्यानंी तयार केली आहेत. 
 

रेिल र्डकर, म. पा.ं क लकिी 
 
माटे, गिेश बाबाजी : (ि. २५ नोव्हेंबर, १८३६, प िे – मृ. १० नोव्हेंबर, १८९०, सोलापूर). कायदा, 
वदेान्त व व्यावहाप्ररक प्रवर्षयावंरील गं्रथािें लेखक. म लकी परीक्षा देऊन कलेक्टर किेरीत नोकरी. नंतर 
वप्रकलीिी व म न्सफीिी परीक्षा देऊन प ण्यास वप्रकली. 
 

त्यानंी कायदाप्रवर्षयक बरीि प स्तके प्रलप्रहली. वयाच्या एकप्रवसाव्या वर्षी यािंी तीन प स्तके िप्रसद्ध 
झाली. न्यायरत्मन (१८६७) हे प स्तक न्यायािी ताप्रत्त्वक व व्यावहाप्ररक ििा करिारे व अशा िकारिे 
मराठीतील पप्रहलेि प स्तक म्हिून महत्त्वािे. ब्रह्मरवद्याप्रबोधरत्मन (१८८८) हा परमाथगप्रवर्षयक गं्रथ. 
म क ं दराजकृत् र्रमामृत (१८८९) हा संपाप्रदत छोटा गं्रथ. याप्रशवाय अथ्ग्नक्रीडा (१८७१) हे 
दारूकामासंबधंीिे अप्रभनव प स्तक, कागदाची् फौज (१८७५) कार्दावरील नक्षीकामाप्रवर्षयीिे प स्तक, 
अशी काही प स्तके प्रलप्रहली. १८७४ साली देशकल्यािाथग स्वप्रलप्रखत कीतगनािंा संग्रह िप्रसद्ध केला. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, म. ना. लोही 
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माटे, श्रीपाद महादेव : (ि. २ सप्टेंबर, १८८६, प्रशरपूर, प्रवदभग − मृ. २५ प्रडसेंबर, १९५७, प िे). 
कथालेखक, िप्ररत्रलेखक, संतसाप्रहत्य समालोिक, दप्रलतसेवक व आत्मिप्ररत्रकार. प्रशक्षि सातारा व 
प िे येथे. एम्. ए. (इगं्रिी−मराठी−१९१५). अनेक वर्षदेव प्रशक्षक. १९३५ पासून १९४६ पयंत सर परश रामभाऊ 
कॉलेिमध्ये मराठीिे िाध्यापक. मराठी साप्रहत्य संमेलनािे अध्यक्ष (सारं्ली, १९४३). आपल्या अध्यक्षीय 
भार्षिात त्यानंी साप्रहत्त्यकानंी बह िनसमािाप्रभम ख व्हावे, असा संदेश प्रदलेला आहे. 
 

माट्यानंी १९१७ ते १९३७ या काळात अस्पृश्याचं्या उन्नतीसाठी व िबोधनासाठी काम केले. 
अस्पृश्यतेिा िश्न व पयायाने नहदूच्या विगव्यवस्थेिा िश्न हा धार्ममक िश्न नसून वापं्रशक िश्न आहे असे िा. 
माटे यािें मत होते.्अस्र्ृष्टाचंा्प्रश्न (१९३२) या गं्रथात त्यानंी हेि मत माडंले आहे. 
 

त्यानंी र्रर् रामचररत्र्व्र्ंचमानव् सहद समाज (१९३५) या गं्रथात भारतातील वशंव्यवस्था हाि 
प्रवर्षय िर्मिला आहे. ब्राह्मि, क्षप्रत्रय, वैश्य, शूद्र व अप्रतशूद्र या पाि मानववशंांच्या एकीकरिािे ियत्न 
त्यावळेच्या समािशास्त्रज्ञानंी केले आप्रि त्यातून नहद समाि प्रनमाि झाला असे त्यािें या गं्रथातंील 
िप्रतपादन आहे. नहद समािाने इहवादािा स्वीकार करून प्रवज्ञानप्रनष्ठ बनाव े असा आग्रह माट्यानंी 
‘प्रवज्ञानबोध’ (१९४८) या गं्रथाला प्रलप्रहलेल्या िस्तावनेत धरला. सन्त, र्न्त्व्तन्त (१९५७) हा माट्यािंा 
र्ािलेला आिखी एक गं्रथ. त्यानंी संतवाङ्मयािा अनेक दृप्रष्टकोनातून अभ्यास केला. 
 

मध्यिातं शासन साप्रहत्य पप्ररर्षदेच्या प्रनमतं्रिावरून १९५५ मध्ये नार्पूर येथे माट्यानंी रामदासाचें्
प्रर्ंचरवज्ञान या प्रवर्षयावर व्याख्याने प्रदली. ही त्याि शीर्षगकाखाली १९५६ साली िप्रसद्ध करण्यात आली. 
मराठी संतापंैकी एकट्या रामदासानंीि इहवादािा प रस्कार केलेला असल्याने माट्यानंा समथग िवळिे 
वाटत. त्यानंी र्ीताप्रवर्षयक िे प्रनबधं प्रलप्रहले ते गीता−तत्त्वरवमर्श (१९५७) या प स्तकात समाप्रवष्ट आहेत. 
रसवतंीची्जन्मकथा (१९४३) या प स्तकात माट्यािें काव्यप्रवर्षयक प्रवविेन अतंभूगत आहे. 
 

माट्याचं्या वैिाप्ररक नकवा लप्रलत लेखनातून त्याचं्या समािाप्रभम खतेिा, शब्दिभ त्वािा, 
कमावलेच्या भार्षाशलैीिा िो ित्यय येतो त्याम ळे एक शलैीकार म्हिून मराठी साप्रहत्यके्षत्रात त्यानंा मानािे 
स्थान िाप्त झाले आहे. एक सामाप्रिक घटना म्हिून भारे्षिा त्यानंी स्वतंत्रपिे केलेला प्रविार आप्रि ग्रामीि 
बोलींना प्रदलेले महत्त्व अप्रतशय उल्लखेनीय आहे. 
 

माट्यािंी उल्लखेनीय वाङ्मयीन कामप्रर्री म्हििे त्यानंी संपाप्रदत केलेले गं्रथ. ‘केसरी’च्या स विग 
महोत्सवाप्रनप्रमत्त िप्रसद्ध झालेला केसरी−प्रबोध (१९३१), साप्रहत्यसम्राट तात्यासाहेब केळकराचं्या 
एकसष्टीप्रनप्रमत्त िप्रसद्ध केलेला केळकर्गौरवगं्रथ (१९३२), प्रवज्ञानाच्या अनेक शाखािंा सामान्य वािकानंा 
पप्ररिय करून देिारा रवज्ञानबोध (१९३५), महाराष्र्सावंत्मसररक (१९३३, १९३४, १९३७) आप्रि अप्रखल 
भारतीय नहद महासभेच्या अप्रधवशेनाप्रनप्रमत्त िप्रसद्ध केलेला सहद समाजदर्शन (१९३५) इत्यादी गं्रथानंी 
मराठी साप्रहत्यात मोलािी भर घातली आहे. 
 

उरे्रक्षताचें् अंतरंग (१९४१) हे यािें लप्रलतसाप्रहत्य प्रनर्ममतीतील एक महत्त्वािे प स्तक. या 
प स्तकात माट्यानंी अस्पृश्य समािातील व्यक्तींच्या व त्याचं्या सामाप्रिक द ःखाचं्या व्यथा व वदेनानंा वािा 
फोडली आहे. तसेि ग्रामीि भार्ातील लोकिीवनाच्या द दगशिेे वस्त प्रनष्ठ प्रित्रि करीत असताना 
त्यामार्ील आर्मथक शोर्षिाच्या कारिािे प्रदनदशगन करिारा हा मराठीतील पप्रहलाि लप्रलतलेखक आहे. 
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माट्यानंी ििंड लेखन केले. प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर प्रलप्रहले. सारहत्मयधारा (१९४३), रवचारर्लाका 
(१९५०), रवचारग ंफा (१९५५), रववकेमंडन (१९५६) व रवचारमंथन (१९६२) हे त्याचं्या स्फ टलेखािें 
संग्रह. र्ािात्त्य् र् रुषश्रेष्ठ (१९४६), आदर्श्स्त्री−र् रुष (१९५०), कतशबगार् रस्त्रया (१९५०), बारा् र्ास्त्रज्ञ 
(१९५१) ही िप्ररत्रात्मक प स्तके. यापं्रशवाय अनारमका (१९४६), माण सकीचा्गरहवर (१९४९), भावनाचें्
र्ाझर (१९५४), भावकथा (१९५७), माडंवी (१९५९) हे त्याचं्या अलप्रलत साप्रहत्यािे संग्रह. त्यािें हे सवगि 
लेखन त्याचं्या समािप्रहतैर्षी वृत्तीतून स्फ रले आहे. त्यािें रचत्रर्ट (१९५७) हे आत्मिप्ररत्रात्मक प स्तकही 
याला अपवाद नाही. 
 

िभावी भार्षाशलैी हे िरी माट्याचं्या लेखनािे वैप्रशष्ट्ट्य असले तरी भार्षाशलैीच्या आहारी ते िात 
नाहीत. प्रवज्ञानािे, इहवादािे, िबोधनािे तत्त्वज्ञान स्वातंत्र्यवीर सावरकाराचं्या नंतर माट्यानंीि िाम ख्याने 
सापं्रर्तले आहे. दप्रलताचं्या व्यथा लप्रलत वाङ्मयातून िकट करिारे िम ख लप्रलतलेखक म्हिनू माट्यांिे 
नाव घ्याविे लारे्ल. आध प्रनक मराठी वाङ्मयके्षत्रातील एक बह िनाप्रभम ख प्रियाशील प्रविारवतं, थोर 
शलैीकार या नात्याने माटे यािें कायग महत्त्वािे आहे. 
 

ि. नी. नवरे, म. ना. लोही 
 
संदभव : (१) ‘माटे : व्यक्ती आप्रि वाङ्मय’ (संकलन : माटे सत्कार सप्रमती). (२) ‘महाराष्ट्र साप्रहत्य 

पप्रत्रका’ (िन्मशताब्दी प्रवशरे्षाकं), ि लै−सप्टेंबर, १९८६. (३) श्री. प ं. भार्वत, ‘श्री. म. माटे’, 
महाराष्ट्र टाइम्स, २६ सप्टेंबर, १९८६. (४) दत्ताते्रय प डें, ‘श्री. म. माटे याचं्या कथेच्या रूपािा 
प्रविार’, महाराष्ट्र टाईम्स, ४ ऑक्टोबर, १९८६. (५) रं्र्ाधर पानताविे, ‘श्री. म. माटे, िीवन व 
वाङ्मय आप्रि पूवास्पृश्य’, महाराष्ट्र टाईम्स, ४ ऑक्टोबर, १९८६. 

 
माडगावकर, गोकवद नारायि : (ि. १८१५, माडर्ाव, र्ोवा − मृ. १५ मािग, १८६५, म ंबई). म ंबईचे्वणशन्
या गं्रथािे लेखक व प्रनबंधकार. प्रशक्षि फारसे नाही. तथाप्रप स्वसंपाप्रदत पात्रतेच्या बळावर स्कॉप्रटश 
ििगच्या शाळेत प्रशक्षक. डॉ. भाऊ दािी, डॉ. नारायि दािी, ना. दाभोळकर हे यािें प्रवद्याथी. याचं्या 
सामाप्रिक, शकै्षप्रिक व साप्रहत्त्यक कामप्रर्रीिा सन्मान करण्यासाठी १८६३ साली िहाते व प्रवद्याथी यानंी 
त्यानंा मानपत्र आप्रि दोन हिारािंी थैली प्रदली. सरकारी अन दानासाठी येिाऱ्या प स्तकािंी छाननी व 
प्रनिगय देिाऱ्या सप्रमतीिे सदस्य या नात्यानेही त्यानंी महत्त्वािे कायग केले. 
 

म ंबईचे्वणशन (१८६३) हे त्यािें प स्तक भारे्षच्या व विगनशलैीच्या दृष्टीने तसेि इप्रतहास म्हिनूही 
उत्कृष्ठ वठले आहे. एकोप्रिसाव्या शतकाच्या मध्यातील म ंबईच्या सामाप्रिक िीवनािे, संस्थात्मक 
िीवनािे, धार्ममक स्थळािें, थोर व्यक्तींिे रोिक विगन त्यात सापडते. याप्रशवाय त्यानंी अन्य सोळा प स्तके 
प्रलप्रहली आहेत. इंग्रिी प्रशक्षिािा न सताि िारंभ झालेल्या त्या काळाला अन रूप असे बोधिद प्रवर्षय घेऊन 
यानंी या प त्स्तका प्रलप्रहल्या. र् रचभूशतर्णा (१८४९), ऋणरनषेधकबोध (१८५०), सहद ् लोकाचं्या् रीती्
स धारण्यारवषयी्बोध (१८५१), सृष्टीतील्चमत्मकार (१८५१), दारूर्ासून्अनथश (१८५५), स लेखनरवद्या 
(१८६०) इत्यादी शीर्षगकावंरून लेखकािी लोककल्यािािी तळमळ प्रदसून येते. या प्रनबधंािंी भार्षा सोपी, 
अलंकाररप्रहत, माडंिी नीटस, डौलदार आहे. समािाने ज्ञानी व्हाव,े नीप्रतमान बनाव,े शास्त्राभ्यास करावा, 
राष्ट्रप्रहत प ढे ठेवाव े अशा अपेके्षने, प्रिव्हाळ्याने केलेले व लोकादरास पात्र झालेले, त्याििमािे 
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‘ज्ञानिसारक सभा’ व प्रतिे ‘ज्ञानिसारक माप्रसक’ (१८५०–६२) याचं्याशी प्रनर्प्रडत असलेल्या एका 
तळमळीच्या समािसेवकािे व समािप्रशक्षकािे हे लेखन उल्लेखनीय आहे. 
 

म. ना. लोही, कृ. प्रभ. क ळकिी 
 
संदभव : (१) र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ, ‘म ंबईिे विगन − साप्रहत्यािे मानदंड’. (२) बा. द. सातोस्कर, ‘र्ोमंतकाच्या 

मराठी सारस्वतािे प्रशल्पकार’, र्ोमंतक, २५-५-६९. 
 
माडगावकर, रामचंद्र णवष्ट्िु : (ि. १८४३ – मृ. २८ एप्रिल, १९१४). मराठी संतवाङ्मयािे सपंादक. ‘म ंबई 
विगन’कार माडर्ावकरािें हे प तिे. म ंबईच्या एलत्ल्फन्स्टन कॉलेिातून बी. ए. (१८६२). म ंबईच्या गॅ्रहॅम 
कापड कंपनीत अडत्यािी नोकरी. प ढे कंपनीत उच्चाप्रधकारी. १८९३ साली कंपनीने प्रवलायतेस पाठप्रवले व 
शवेटपयंत ते प्रतकडेि राप्रहले. 
 

यािंा काव्यशास्त्रािा सखोल अभ्यास होता. ‘वृत्तमंिृर्षा’ या शीर्षगकाने यानंी ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ 
माप्रसकातून (वर्षदेव ३ व ४) एक लेखमाला िप्रसद्ध केली. नतंर ते संतवाङ्मयाकडे वळले. ि न्या काव्यािे 
शास्त्रश द्ध संपादन कसे कराव,े यािे यानंा पप्रहले पाठ डॉ. भाडंारकराकंडून प्रमळाले. यानंी त कारामाची्
गाथा (१८८६) पाठभेदाकडे लक्ष प रवनू व िारं्ल्या कोशासह िप्रसद्ध केली. त्याला िोडलेले त कारामािे 
िप्ररत्र वािनीय आहे. ‘रामदास स्वामींिे समग्र गं्रथ’ (१८९०) संपादून िप्रसद्ध केल्यानंतर यािें लक्ष 
‘ज्ञानेर्श्री’कडे वळले. यानंी प्रतिी श द्ध ित तयार करण्यािा उद्योर् आरंप्रभला. यासाठी यानंी अनेक 
प्रठकािाहूंन ि न्यात ि न्या िती प्रमळप्रवल्या. ‘ज्ञानदेवकृत भावाथगदीप्रपका’, ज्ञानदेवी (१९०७) या नावाने 
पाठभेद व कठीि शब्दािंा कोश यासंह ज्ञानेर्श्रीवरील हा गं्रथ िप्रसद्ध केला. या गं्रथाबरोबर ज्ञानदेवीिे 
व्याकरि व भारे्षवर प्रनबधं प्रलप्रहण्यािा यािंा संकल्प होता. पि तो प्रसद्धीस रे्ला नाही. ज्ञानदेवी िप्रसद्ध 
झाली तरी त्यानंी समाधान नव्हते. ि न्या िती प्रमळवनू त्यािंा तौलप्रनक अभ्यास िालूि होता. त्यानंा हवी 
अशी ि न्यात ि नी ित प ढे पाटारं्ि येथून प्रमळाली. रािवाड्ािंी अप्रधकृत मानली िािारी ित हीस द्धा 
पाटारं्ि येथेि प्रमळाली या पोथीतील पाठ एकनाथपूवगकालीन आहेत, यािी खात्री झाल्यावर त्यानंी 
पारदशगक कार्द मूळ कार्दावर ठेवनू ती िशीच्या िशी नकलून घेतली. या नवीन संशोप्रधत ितीच्या 
आधारे ज्ञानदेवीिी नवीन आवृत्ती काढण्यािे काम त्याचं्या अकाली प्रनधनाने पडून राप्रहले. मात्र रािवाडे 
संपाप्रदत ‘महाराष्ट्र सरकार’ने िप्रसद्ध केलेल्या ितीच्या पाठसंशोधनात या ितीिा उपयोर् करून घेण्यात 
आला आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही 
 
॰ माधव जूणलयन : पहा पटवधवन, माधव त्र्यबंक 
 
॰ माधव व्यकंटेश : पहा लेले, महादेव 
 
माधवराव (सर) टी : (ि. १८२८ क ं भकोिम्, तंिावर − मृ. ४ एप्रिल, १८९१). कवी, रािकारिी व 
प्रवद्वान् कारभारी. तंिावर येथे स्थाप्रयक झालेल्या ि न्या महाराष्ट्रीय घराण्यांपैकी यािें एक घरािे. यािें 
आिोबा, वडील व ि लते त्राविकोर संस्थानिे म ख्य िधान होते. स्वतः माधवरावस द्धा त्राविकोर राज्यािे 
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िौदा वर्षदेव (१८५३ ते १८७२) प्रदवाि होते. १८७३ साली इदूरच्या होळकरानंी त्यानंा आपला प्रदवाि नेमले. 
नंतर ते बडोद्यािे प्रदवाि झाले. ते राष्ट्रीय वृत्तीिे, राष्ट्रीय सभेच्या, िारंभीच्या िम ख िवतगकापंैकी एक 
असून १८८७ मध्ये मद्रास येथे बद्र प्रद्दन तय्यबिी याचं्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सभेिे िे प्रद्वतीय अप्रधवशेन 
भरळे होते, त्यािे हे स्वार्ताध्यक्ष होते. कवी मोरोपंत याचं्या आयांच्या धतीवर त्यानंी नीप्रतबोधपर अनेक 
आया रिल्या आहेत. त्यािंी ही कप्रवता स बोध, िासाप्रदक व मध र आहे, ती दोन भार्ात िप्रसद्ध झाली 
(१८९९). बालसंगोर्न्सूचना (१९०४) या म ळातल्या त्याचं्या इंग्रिी प्रनबधंािा अन वाद प्रव. को. ओक यानंी 
केला आहे. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, के. ए. पोतदार 
 
॰ माधवसुत : पहा कुलकिी, दामोदर माधव 
 
मानकर, भुजंगराव रामचंद्र : (ि. ७ िानेवारी, १८६४ – मृ. १५ नोव्हेंबर, १९४४, म ंबई). मराठी लघ प्रलपी 
या प्रवर्षयावरील प स्तकािे कतदेव. प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंत. परदेशी कंपनीत नोकरी. 
 

इंग्रिी भारे्षतील इप्रतवृत्त लघ प्रलपीत प्रलप्रहण्यात िावीण्य संपादन केले असल्याने डॉ. सर भालिदं्र 
भाटवडेकर याचं्या सूिनेवरून यानंी मराठी लघ  प्रलपी तयार केली. या प्रवर्षयावरील लघ लेखनकला 
(१८९७) हे यािें प स्तक िप्रसद्ध आहे. मराठी लघ लेखनासबंधीिे पप्रहलेवप्रहले प स्तक म्हिून हे महत्त्वािे 
आहे. मराठीिमािेि यानंी र् िराती लघ प्रलपोही तयार केली. 
 

उर्षा टाकळकर, रा. बा. बक्षी 
 
मानकर, संुदरराव भुजंगराव : (ि. २७ सप्टेंबर, १९०६ – मृ. १८ एप्रिल, १९४६, म बंई). नाटककार, 
वृत्तपत्रकार व लघ कथा−लेखक. १९३२ मध्ये वृत्तपत्रव्यवसायात िवशे. ‘वस ंधरा’ (१९३५), ‘मौि’ 
(१९३९), ‘प्रित्रा’ व ‘नवय र्’ या प्रनयतकाप्रलकािें उपसपंादक. आकाशवािीसाठी नाटके व लघ नाप्रटका 
यािें लेखन. ‘िभ -िभात’, ‘िभ -तरुि’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन लेख व लघ कथा िकाप्रशत. 
 

इसाईल झंर्प्रवल याचं्या ‘We Moderns’ या नाटकावर आधारलेले स्त्री−प रुर्ष संबधंावरील यािें 
काचेचे् घर (१९३६) व नव्े जग (१९५५) हे स्वतंत्र नाटक िप्रसद्ध. तमाशा या कलेकडे पाढंरपेशीय 
समािािी पाहण्यािी वृत्ती, हा नव्ेजग या नाटकािा प्रवर्षय. र्रत् या ही त्यािंी कौट ंप्रबक एकापं्रकका 
त्याचं्या प्रवनोदब द्धीिी ि िूक दाखप्रविारी आहे. 
 

श भदा सबनीस, रा. बा. बक्षी 
 
मावजी, पुरुषोत्तम णवश्राम : (ि. १८७९, काठेवाड − मृ. २ ि लै, १९२९). इप्रतहासाभ्यासक, ऐप्रतहाप्रसक व 
कलाप्रवर्षयक वस्तंूिे संग्राहक. एका सधन भाप्रटया क ट ंबात िन्म. िवशेपरीके्षनंतर िेम्स मकॅडोनल्ड 
नावाच्या इंग्रि र्ृहस्थािवळ घरीि अभ्यास. इप्रतहास संशोधन, िािीन वस्तंूिा संग्रह यािंा छंद. 
प्रित्रकलेच्या ििाराथग म ंबईस ‘लक्ष्मी आटग निनटर् िेस’ काढून ‘स विगमाला’ नावािे माप्रसक यानंी काही 
काळ िालप्रवले. नाना फडिीसािें दप्तर आप्रि पारसप्रनसािंा ऐप्रतहाप्रसक वस्त संग्रह खरेदी केला. 
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महाराष्ट्राच्या इप्रतहासाप्रवर्षयी प्रवशरे्ष आस्था. साताऱ्यािे इप्रतहाससंशोधक रा. ब. पारसनीस याचं्या 
सहकायाने, र्िेश प्रिमिािी वाड यानंी संकप्रलत केलेली कार्दपते्र संपाप्रदत करून, पदरमोड करून 
यानंी िप्रसद्ध केली. दरक्षणेतील् सरदाराचं्या् कैरफयती, यादी् वगैरे (१९०८), वतनर्ते्र, रनवाडर्ते्र 
(१९०९), सनदर्त्रातंील्मारहती (१९१३), तह्व्करारमदार (रे्र्व्ेदप्तरातील्२६्प्रकरणे, १०६्र्ते्र) 
(१९१४) हे यािें गं्रथ, िारंभीच्या काळातील संशोधन कायग म्हिून महत्त्वािे. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, म. ना. लोही 
 
णमचेल, (रे.) जे. मरे : (ि. १८१४–मृ. नोव्हेंबर, १९०४). प्रिस्ती धमोपदेशक, त कारामािा िाहता व 
अभ्यासक, बह भार्षाकोप्रवद. 
 

अँबरडीन प्रवद्यापीठाच्या एम्. ए. व एल्एल. डी. या पदव्या संपादन करून त्यानंी ििग ऑफ 
स्कॉटलंडकडून धमोपदेशकािी दीक्षा घेतली. स्कॉप्रटश प्रमशनतफदेव  धमगिसारािे काम करण्यासाठी 
नोव्हेंबर, १८३८ मध्ये यािें म बंईस आर्मन झाले. कृष्ट्िशास्त्री साठे याचं्या मदतीने त्यांनी मराठी भारे्षिा 
अभ्यास केला. रे. डॉ. त्स्टव्हन्सनकडून ससं्कृत भार्षा प्रशकले. प ढे त्यानंी बायबलिे मराठी भार्षातंर 
स धारण्यािे काम हाती घेतले. डॉ. प्रवल्सननी स्थापन केलेल्या शाळेत व प ढे प्रवलसन कॉलेिमध्ये 
प्रशकप्रवण्यािे काम ते करीत. १८४८ साली ‘बॉम्बे रकॅ्ट अँड ब क सोसायटी’िा सहप्रिटिीस म्हिनू 
नेमिूक. प िे कॉलेििे त्व्हप्रिटर म्हिून नेमिूक झाल्यावर त्यानंी कॉलेििा मराठी, प्रवभार् व संस्कृत 
कॉलेि िालप्रवले. त्या दोन्ही प्रवभार्ातंील अभ्यासिमात त्यानंी बऱ्याि स धारिा केल्या. शालेय प स्तकािंी 
रिना करण्यासाठी नेमलेल्या सप्रमतीिे ते एक सभासद होते. तसेि मराठी भारे्षत उत्तम गं्रथ प्रनमाि व्हावते 
व वाङ्मयप्रवकास व्हावा, यासाठी १८५१ साली प्रनमाि झालेल्या ‘दप्रक्षिा िाइस कप्रमटी’िे ते एक कायगकतदेव 
सभासद होते. या कामी त्यानंी मे. कँडी याचं्याबरोबर प ष्ट्कळ श्रम घेतले. 
 

याचं्यावर त काराम महारािाचं्या अभरं्ािंा एवढा ं िभाव पडला होता की, त्यानंी अभरं्मय 
येर्ूरिस्तमहात्म्य प्रलहावयास घेतले. त्यािे सहा अध्याय (१,८६६ अभरं्) ज्ञानोदयाचं्या एप्रिल ऑर्स्ट 
१८५५ या अकंातं िप्रसद्ध झाले. यानंी मप्रहपतीच्या भक्तीलीलामतृातील त कारामिप्ररत्रािा साराशंाने 
इंग्रिीत अन वाद करून त्याला प्रवविेक िस्तावना िोडली. त कारामाच्या पंिावन्न अभरं्ािें इंग्रिीत 
भार्षातंर केले. तसेि ज्ञानेर्श्रीतील काही भार्ािे इंग्रिी भारं्षातंर करून छापले, नारळी्र्ौर्षणमा (१८५१), 
आळंदीची्यात्रा (१८५५), र्ंढरू्रची्यात्रा (१८५५), त काराम्याची्गोष्ट (१८५६), क णधयार्ी्संभाषण 
(१८६३), खंडोबाची्गोष्ट (१८७७) ही त्यािंी आिखी काही मराठी प स्तके. मोल्सवथग, कँडी याचं्यािमािेि 
यानंी मराठी भारे्षिी व वाङ्मयािी मोठी सेवा केली. महाराष्ट्रातील आपल्या २५ वर्षांच्या वास्तव्याच्या स्मतृी 
त्यानंी ‘इन वसे्टनग इपं्रडया’ (१८९९) या गं्रथात नमूद करून ठेवल्या आहेत. 
 

कृ. प्रभ. क ळकिी, के. ए. पोतदार 
 
(णमसेस) णमचेल, मेरी एल,् : (ि. १९ एप्रिल, १८२७–मृ. २१ एप्रिल, १९०६). यािें माहेरिे नाव प्रमस् 
बोमंट होते. प्रशक्षि प रे केल्यावर अमेप्ररकेतील ओहायओ संस्थानातल्या प्रमलन येथे शाळेत प्रशप्रक्षका म्हिनू 
कामाला लार्ल्या. प ढे शाळेिे प्रित्न्सपॉल डॉ. लेम र् ल प्रमिेल याचं्याशी ६ एप्रिल, १८५१ रोिी प्रववाह. 
नंतर २७ ऑर्स्ट, १८५१ रोिी प्रमिेल दापंत्य साडेतीन मप्रहन्याचं्या िवासानंतर भारतात पोहोिले. प्रमसेस 
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प्रमिेलनी िवासाति मराठीिा अभ्यास केला. येथे आल्यावर दोघानंीही प्रशरूर (घोडनदी) येथे प्रमशनरी 
कायग स रू केले. १८५७ च्या रिघ माळीत ते प्रिवाच्या भीतीने नर्रला काही प्रदवस येऊन राप्रहले होते. 
१८६२ पासून ते नर्रला कायग करू लार्ले. नर्रच्या म लींच्या शाळेिी सूते्र १८६७ ते १८८२ प्रमसेस प्रमिेल 
याचं्या हाती होती. याप्रशवाय त्या प्रस्त्रयाकंप्ररता खास सभा भरवून उपासना िालवीत. या उपासना द पारी 
१२ पासून प ढे िालवीत. याप्रशवाय तै्रमाप्रसक सभाही होत. तसेि इतर धमींयाचं्या घरी िाऊन त्या 
प्रस्त्रयाचं्या भेटी घेत. त्यानंी म लासंाठी स्टेशनस्कूल काढले होते. अनेक वर्षदेव त्यानंी प्रमशनच्या 
आंधळ्यापारं्ळ्यासंाठी आप्रि प्रवश्रातंीसाठी असलेली धमगशाळाही अनेक वर्षदेव िालप्रवली. त्याचं्या पदरी 
बायबल प्रशक्षि देिाऱ्या मप्रहला कामावर ठेवलेल्या असत. 
 

प्रमसेस प्रमिेल यानंी ‘होप्रमओपपॅ्रथक’ उपिारािंा िारं्ला अभ्यास केलेला होता. त्यानंा संर्ीतािी 
प्रवशरे्ष र्ोडी होती. त्यानंी काही स्वतंत्र व भार्षातंप्ररत काव्यरिना केली आहे. तसेि त्यािंी काही मराठी 
काव्यात्मक प स्तकेही िप्रसद्ध झाली आहेत. भारतात त्यािंी १५ वर्षदेव सेवा झाली. त्यानंा ‘मदर प्रमिेल’ असे 
संबोप्रधत. प्रदनाकं २१ एप्रिल, १९०६ रोिी त्यानंा वाई येथे मृत्यू आला. त्यािें वाङ्मय असे– 
 

वाङ्मय : (१) एका आईिे शवेटिे भार्षि (पद्यात्मक), १८७५ BTBS, पृष्ठ ३१, आवृत्ती पप्रहली. 
The Mother’s last word’sिे भार्षातंर. (२) प्रिस्ती प्रस्त्रयाचं्या कतगव्याप्रवर्षयी प्रनबधं, १८८४, म ंबई, पृ. २१. 
(३) शास्त्रात वर्मिलेल्या प्रस्त्रया, भार्–१, १८८८. (४) शास्त्रात वर्मिलेल्या प्रस्त्रया, भार्–२, १८९०, पृ. 
८+२५०, (५) ब लब ल (संपादन-प्रमसेस प्रमिेल), अहमदनर्र, १८७४, द सरी आवृत्ती, १८८१. 
 

ज्या प्रमशनरी व्यक्तींनी भारतात येऊन दीघगकाळ समािसेवा व मराठी भारे्षिी सेवा केली त्यातं 
प्रमिेल बाईिंा आविूगन उल्लखे करावयास हवा. 
 

भास्कर िाधव 
 
संदभव : अमेप्ररकन मराठी प्रमशनिा इप्रतहास–१८१३–१९१३. 
 
णमत्र, काणशनाथ रघुनाथ : (ि. २ नोव्हेंबर, १८७१, आिर्ाव, ता. सावतंवाडी, प्रि. रत्नाप्रर्री–मृ. २३ 
िून, १९२०, म ंबई). मूळ आडनाव आिर्ावकर, परंत  बंर्ाली भारे्षच्या िेमात पडल्याम ळे ‘प्रमत्र’ हे आडनाव 
त्यानंी धारि केले. मारसक् मनोरंजन या स िप्रसद्ध प्रनयतकाप्रलकािे संस्थापक संपादक, बंर्ाली 
कादंबऱ्यािें अन वादक. 
 

प्रशक्षि सहावी इयते्तपयंत. त्या वळेच्या पत्ब्लक सत्व्हगस कप्रमशनच्या परीके्षत उत्तीिग. वेंर् लदेव  .येथील 
मराठी शाळेत प्रशक्षक (१८८८). वृत्तपत्र-व्यवसायाच्या ओढीम ळे १८९३ च्या स मारास ते म बंईत आले. िथम 
‘िभाकर’ पत्रािे बातमीदार. ‘माप्रसक मौि’ या र् िराती पत्रािा अंक पाहून मराठीत आपिही असाि 
ियत्न करून पाहवा, .या प्रनियाने त्यानंी िानेवारी, १८९५ मध्ये मारसक् मनोरंजनािा पप्रहला अकं 
काढला. 
 

ि न्यानव्याच्या समन्वयातून, काळान कूल बदल त्या पप्ररत्स्थतीत वैयत्क्तक प्रवकास व सामाप्रिक 
िर्तीस पोर्षक ठरेल, अशा रीतीने रािकारि, समािकारि, धमग याबाबतीत लोकापं ढे काही नव े ठेवनू 
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त्याचं्या प्रविारानंा श द्ध वळि लाविे, हे या माप्रसकािे ध्येय होते. माप्रसक सवगसामान्य लोकामंध्ये लोकप्रिय 
व्हाव,े यासाठी लप्रलत लेखनािे माध्यम त्यानंी स्वीकारले. ि नी नवी मराठी कप्रवता, िप्ररते्र, कथा, प्रवनोदी 
लेख, शास्त्रीय माप्रहती, ज्ञानिद ि टके असे प्रवप्रवधारं्ी साप्रहत्य त्यातून िप्रसद्ध होत असे. त्यानंी नवनव े
प्रवशरे्षाकं काढण्यािा उपिम केला. स्त्रीवर्ाला व नवोप्रदतानंा प्रलप्रहण्यास िोत्साहन प्रदले. त्यावळेिी नवी 
कप्रवता, काव्यििा, कथा यानंा आस्थेने िाधान्य प्रदले. मराठी कथेला त्या काळात बाधंीव व देखिे 
व्यत्क्तमत्त्व िाप्त होत होते त्यािे बरेिसे श्रेय या माप्रसकाकडे िाते. 
 

या माप्रसकातूनि १९१३-१४ सालापयंत प्रव. सी. र् िगर, कृ. के. र्ोखले, श्री. कृ. कोल्हटकर, बा. 
स. िोशी, वामनस ता, वा. र्ो. आपटे, र्ो. र्ं. प्रलमये, आनंदीबाई प्रशकदेव , सहकारी कृष्ट्ि असे अनेक 
कथालेखक व र्ोनवदाग्रि, बालकवी यासंारखे कवी प ढे आले व नावलौप्रककास पावले. मनोरंजनच्या 
संपादनात साहाय्य करिाऱ्यामंध्ये प्रव. सी. र् िगर व कवी ए. पां. रेंदाळकर यानंी माप्रसकासाठी अनेक कथा 
प्रलप्रहल्या. र् िगर तर अखेरपयंत सातत्याने प्रलहीत राप्रहले. १९२२-२३ च्या स मारास मनोरंजनातून प्रदवाकर 
कृष्ट्िािंा उदय झाला. सौंदयगदृष्टी ठेवनू रप्रसकपिे आपल्या माप्रसकािी सिावट करिारे प्रमत्र हे मराठी 
प्रनयतकाप्रलकािे पप्रहले क शल व कल्पक संपादक ठरतील. 
 

मनोरंजनमधून मराठी कथाबंरोबरि नहदू, बंर्ाली, र् िराती, तामीळ, तेलर्ू आदी परिातंीय 
भार्षातंील कथाही अन वाप्रदत करून देण्यािी िथा ठेवल्याम ळे वैप्रवध्य वाढले. स्वतः प्रमत्र यानंी बंर्ालीवरून 
बऱ्याि कादंबऱ्या अन वाप्रदत केल्या व ‘मनोरंिन गं्रथ िसारक माला’ या त्याचं्याि स्वतंत्र िकाशनाने 
िप्रसद्ध केल्या. त्यापैकी धाकट्या्सूनबाई (प्रद्व. आ., १९०२), रप्रयंवदा (आ. ४., १९१७), गरीब् रबचारी 
यम ना (आ. २., १९१४) या याचं्या कादंबऱ्या लोकप्रिय ठरल्या. यािंा क स मग च्् कप्रवतासंग्रह (१९०४) व 
दोन्घटका्मनोरंजन : मनोरंिनातील कथा भार् १, २, ३ (१९०८, १९०९ व १९२०) असे संपाप्रदत गं्रथ 
िप्रसद्ध आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
संदभव : (१) वा. ल. क लकिी, ‘माप्रसक मनोरंिन’, वाङ्मयीन दृष्टी आप्रि दृप्रष्टकोन. (२) शा. श.ं रेरे्, 

‘लोकप्रमत्र का. र.’, ‘साप्रहत्य’ (प्रदवाळी), १९८३. 
 
णमरजकर, मुकंुद गिेश : ॰ मुकंुदराय : (ि. ४ एप्रिल, १८८२–मृ. १९४१). कवी व संस्कृत गं्रथािें 
भार्षातंरकार. प्रशक्षि कोल्हापूरच्या पाठशाळेत. काव्य, नाटक, कौम दी, व्याकरि व अलंकार शास्त्रप्रवर्षयक 
गं्रथािंा अभ्यास. कोल्हापूरच्या िैन संस्कृत पाठशाळेत व प ढे नहर्िे व नंतर न्यू इंत्नलश स्कूलमध्ये प्रशक्षक. 
त्याचं्या पप्रहल्या कप्रवता कोल्हापूरच्या ‘समथग’ पत्रात िप्रसद्ध. प ढे ‘काव्यरत्नावली’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ व 
‘केसरी’ यातूंन त्याचं्या कप्रवता िप्रसद्ध होऊ लार्ल्या. स भारषत–र् ष्र्–मकरंद (१९२४) हे संस्कृत 
स भाप्रर्षतािें भार्षातंर व श्रीलक्ष्मीर्तक (१९२७) हे वेंकटाध्वरी या कवीच्या ससं्कृत वचे्यािें पद्यरूपातंर 
आहे. श्रीलघ गीता (प्रद्व. आ., १९२४) हे र्ीतेतील प्रनवडक २०० श्लोकािें भार्षातंर असून रिना िौढ व 
िासाप्रदक आहे. संस्कृत गं्रथाचं्या त्यानंी केलेल्या भार्षातंरापंैकी मन स्मृरत (१९२७), श्रीमद्भागवत, भाग्१्
व् २ (१९१८), कमशयोग् अथवा् श्रीमद्भगवद्गीता (१९२७) हे काही महत्त्वािे गं्रथ. श्रीर् रुिप्ररत्रातील 
िप्ररत्रसार श्रीग रुकथामृत (१९१३) या गं्रथात आहेत. 
 



 अनुक्रमणिका 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
णमरीकर, (सरदार) नारायि यशवंत ऊर्व  नानासाहेब णमरीकर : (ि. १८८४ – मृ. २३ सप्टेंबर, १९४१, 
िादंोरी, प्रि. नाप्रशक). इप्रतहाससंशोधक व ज्ञानदेव वाङ्मयािे व्यासंर्ी. नर्रिवळील प्रमरी र्ाविे 
िहाप्रर्रदार व नर्रच्या िप्रसद्ध सरदार घराण्यापैकी. शालेय प्रशक्षि अहमदनर्र येथे (प्रफरोप्रदया 
हायस्कूल). हायकोटग प्लीडरिी परीक्षा पास होऊन नर्र येथे वप्रकली व्यवसाय करीत. नाथपंथ, 
महान भावपंथ तसेि नर्रच्या इप्रतहास याच्या संशोधनाथग ते सबंध नर्र प्रिल्हा पायी नहडले. १९३४ साली 
नर्रला स्थापन झालेल्या ज्ञानेर्श्री ििा मंडळािे ते प्रियाशील सदस्य होते. ज्ञानेर्श्रदशगन गं्रथ 
प्रसद्धीसाठी प ढाकार. ज्ञानेर्श्री ििा मंडळािे ‘ज्ञानदेवी’ या पाठश द्ध ितीत (१९४७) ज्या प्रवप ल टीपा 
प्रदल्या आहेत, त्यात ज्ञानेर्श्रीतील नाथपंथीय अनेक सकेंत, ध्वप्रनते, र्ूढाथग उलर्डण्यािा ियत्न केला 
आहे. या कामी संपादक धनेर्श्र यानंा प्रमरीकराचं्या र्ाढ अभ्यासािा व प्रवद्वते्तिा फार उपयोर् झाला 
प्रमरीकरािंा अहमदनगरचा्प्राचीन्खरा्इरतहास (१९१६) हा गं्रथ िप्रसद्ध आहे. या गं्रथािी स धाप्ररत आवृत्ती 
१९६८ साली त्यािें प तिे रा. र्ो. प्रमरीकर यानंी िप्रसद्ध केली. ते संर्ीतािेही व्यासंर्ी होते. खाँसाहेब 
अब्द ल करीमखाँ यािें प्रशष्ट्यत्व त्यानंा लाभले होते. प्रमरीकर नाट्यके्षत्रािेही ददी होते. त्यानंी ‘धन भंर्’ 
नावािे नाटक प्रलप्रहले होते असे सारं्ण्यात येते. पि ते उपलब्ध नाही. ज्ञानेर्श्र प्रवद्यापीठ काढण्यािी 
त्यािंी एक योिना होती. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
णमसाळ, पारुजी नारायि : (ि. १० एप्रिल, १८८८, क ं भार माळवाडी, ता. मालवि, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. 
२७ मे, १९५५). बालवाङ्मयािे लेखक व संपादक. सबंध हयात मालविच्या पप्ररसरात घालप्रवली. िन्म 
नलर्ायत समािातील र् रे वळिाऱ्या िमातीत. परंत  आय ष्ट्यभर त्यानंी वािन, लेखन, अध्यापन केले. 
प्रशक्षि मराठीतून फायनलपयंत. इंग्रिी, नहदी व बंर्ाली भार्षािंा पप्ररश्रमपूवगक पप्ररिय करून घेतला व 
कन्नड भार्षा प्रशकून वयाच्या एकसष्टाव्या वर्षी मराठी वािकासंाठी कानडीिे उिळिी प स्तक तयार केले. 
१९२० साली ते देऊळवाडा शाळेत प्रशक्षक झाले. नाना िकारच्या र्ोष्टी, कप्रवता, िप्ररत्रपर लेख प्रलहून ते 
प्रवद्याथ्यांिी मने प्ररझवीत. या सवग लेखािें छोटे संग्रह व प स्तके त्यानंी िप्रसद्ध केली, ‘बाल सत्न्मत्रमाला’ 
र् ंफली. म लािंी करमिूक करता करता, ते बोधिद प्रलहीत. त्याचं्या प स्तकािंी नाव े नीरतमंजूषा, 
बोलबोधकथा, बालभषूण, सद्ग णी, सद्बोध् मकरंद्आदी. मालवण् ताल तयाचा् भगूोल (आ. आठवी, 
१९३७), वेंग ले् महालाचा् भगूोल (आ. सातवी, १९३७), अभ्यास (१९१३), सथ्न्मत्रदर्शन (आ. प्रतसरी, 
१९२९), याचे्नाव्रमत्रपे्रम (१९२८), र्वेटी्सत्मयाचा्रवजय (१९२८), सद्वतशनाची्कसोटी (आ. द सरी, 
१९२९), रदवाळीची् देणगी (१९२३), नीरतमजं षा (१९३०), गमतीच्या्गोष्टी (१९२९). त्यानंी म लाकंप्ररता 
इतरही सतरा प स्तके प्रलप्रहली आहेत. 
 

त्यानंी १९३४ साली बालसथ्न्मत्र हे म लािें पाप्रक्षक स रू केले व त्याकडे पूिग लक्ष देता याव ेम्हिनू 
प ढल्याि वर्षी नोकरीिा रािीनामा प्रदला. या पाप्रक्षकात ते कटाक्षाने बह प्रवध िकारिा मिकूर देत. 
त्यासाठी ते स्वतः तर प्रलप्रहति, पि प िे, म ंबई, नार्पूरच्या नामवतं लेखकाशंी संपकग  ठेवनू लेख िमवीत. 
संपादक म्हिून त्यािंी योनयता मोठी आहे. ‘आनंद’कतदेव वास देव र्ोनवद आपटे आप्रि ‘खेळर्डी’कार 
काशीनाथ राविी पालविकर या संपादकाबंरोबरि त्यािें नाव घ्याव े लारे्ल. आय ष्ट्याच्या शवेटच्या 
क्षिापयंत धडपड करून त्यानंी बालसथ्न्मत्र िालवला. 



 अनुक्रमणिका 

भा. रा. भार्वत, के. ए. पोतदार 
 
मंुडले, वासुदेव दामोदर : (ि. १८८० – मृ. ७ फेब्र वारी, १९४७). िप्ररत्रकार, पत्रकार. प्रशक्षि बी. ए. 
पयंत. उपिीप्रवकेसाठी काही काळ एका व्यापारी कंपनीत नोकरी. पि १९०५ साली नोकरी सोडून यानंी 
प्रतोद (साप्ताप्रहक) स रू केले. रािद्रोहाच्या आरोपाखाली एक वर्षािा त रंुर्वास. काही काळ ना. कृ. र्दे्र 
याचं्या ‘सरस्वप्रतमपं्रदर’ प्रनयतकाप्रलकािे संपादन. 
 

यानंी इप्रतहासािायग रािवाड्ापंासून संशोधनािी िेरिा घेऊन ‘धनर्री र्ािी’ र्ोळा केली व 
भारत−इप्रतहाससंशोधन−मंडळाच्या तै्रमाप्रसकात सवगिथम िप्रसद्ध केली. १९२० च्या स मारास ब्राह्मणर्रत्रका 
काढून ब्राह्मि−ब्राह्मिेतर िळवळीवर लेखन करून दोन्ही पक्षानंा अंतम गख करून ऐक्य साधण्यािा त्यानंी 
ियत्न केला. ‘िैतन्योत्पादक गं्रथमाला’ व ‘आयगसंस्कृप्रत−पप्ररियमाला’ यािें काही काळ संपादन. प्रशवाय 
प्रनरप्रनराळ्या पप्रत्रकातूंन प्रवप ल स्फ टलेखन. ‘स्वदेशभक्तीच्या भावनेने उद्दीप्रपत झालेल्या, 
स्वराज्य−स्वातंत्र्य यािंी आकाकं्षा धरिाऱ्या महाराष्ट्रीय तरुिािंी उच्छंृखलाता−प्रवकारवशता कमी करून, 
त्यासं बह श्र त प्रविारवतं, साके्षपी बनवनू इतर देशातंील लोकानंी स्वातंत्र्य देशोद्धारािे िश्न कशा रीतीने 
सोडप्रवले यािे सापेक्ष ज्ञान करून देण्या’ च्या हेतूने सहा िप्ररते्र प्रलहून िप्रसद्ध केली. कालूर्ऊफश ्इटलीचा्
रामदास (१९०५), नेर्ोरलयन्बोनार्ाटश (१९१५), रप्रन्स्रबस्माकश  (१९१७), रवल्यम्द्सायलेंट्− ‘स्पपॅ्रनश 
साम्राज्याच्या ि ल मातून हॉलंड देशािी म क्तता करिारा वीर व म त्सद्दी’ (१९२४) हे यातंील िम ख 
िप्ररत्रगं्रथ. स्वत्त्वािी प्रवस्मतृी झालेल्या नवप्रशप्रक्षतासंाठी बालमन स्मृरत (१९१३), आयाची्चत र्षवध्नीरत 
(१९१९) आप्रि भारतम तताहार (१९१५) ही प स्तकेही त्यानंी प्रलप्रहली. कालश ् मातसश आरण् त्मयाचे् कायश 
(१९४५) हे त्यािें शवेटिे प स्तक. 
 

श्री. र्ं. मोढे, म. ना. लोही 
 
मुजुमदार, गोपाळ गोकवद : ॰ साधुदास : (ि. १८८३, सारं्ली–मृ. ६ एप्रिल, १९४८). कवी व 
कादंबरीकार. प्रशक्षि सारं्ली येथे. प ण्यास काही मप्रहने फनय गसन कॉलेिमध्ये काढल्यानंतर सारं्ली येथे 
हायस्क लात प्रशक्षक व नंतर सारं्ली ससं्थानािे म द्रिालयाप्रधकारी. १९२९ मध्ये संस्थानिे रािकवी. १९४१ 
मध्ये कऱ्हाड येथे भरलेल्या दप्रक्षि महाराष्ट्र साप्रहत्यसंमेलनािे अध्यक्ष. कवी यशवतंािें लेखनर् रू. 
 

त्याचं्या प्रवप्रवध स्वरूपाच्या वाङ्मयप्रवर्षयक कायात तीन संपूिग महाकाव्ये, स्फ टकाव्यािें दोन 
संग्रह, िार ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्या, एक िप्ररत्र, एक ब प्रद्धबळप्रवर्षयक गं्रथ, शालेय प्रवद्याथ्यांकप्ररता दोन 
मराठी प स्तके इतका गं्रथसभंार येतो. त्यानंा म ख्यतः मान्यता प्रमळाली आहे, ती आध प्रनक काळात संस्कृत 
महाकाव्यािंी परंपरा मराठीत आिनू सोडण्याबद्दल. ते अध्यात्ममार्ी होते. 
 

‘साध दास’ या कप्रवनामानेि ते अप्रधक लोकपप्ररप्रित होते. त्यानंी १९०७ मध्येि अन ग्रहपूवगक 
रामोपासना स्वीकारली. शीघ्रकप्रवत्वाबद्दलही त्यािंी ख्याती आहे. १९१० मध्ये रघ वशंािे वािन करीत 
असताना आपिही आपल्या उपास्यदेवतेवर काव्य प्रलहावे, अशी त्यानंा िेरिा झाली. रामवनवासावर 
वनरवहार हे काव्य (१९१२) प्रलप्रहले. त्यात सतरा सर्ग, सहा ऋतंूिे विगन, प्रदवसातील प्रनरप्रनराळ्या 
काळािें व स्थळािें विगन, प्रनसर्गघटनािें विगन आलेले आहे. संस्कृतमधील पंिमहाकाव्यािें उदाहरि 
समोर ठेवनू प्रभन्न प्रभन्न वृत्तामंधील सर्गबधंािंी रिना त्यात केली आहे. या सर्ांमध्ये एकाक्षरी, एकस्वरी, 
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श्लोक, यमकान िासािें िकार आढळतात. त्यानंतर रणरवहार (१९१६) आप्रि गृहरवहार (१९२८) अशी 
दोन महाकाव्ये त्यानंी रामकथेबरोबरि प्रलप्रहली. मराठी काव्यरिनेच्या दृष्टीने त्यािंी ही रिना काहीशी 
त्क्लष्ट असली तरी मराठी काव्याच्या इप्रतहासात ती महत्त्वपूिग आहे. त्यानंी १९१८ साली महाय द्धावर एक 
पोवाडाही प्रलप्रहला आहे. त्यानंी संस्थानी रािकारिावर राजसेवा (१९१८) नावािे एक नाटकही प्रलप्रहले 
आहे. 
 

त्यािंी स्फ ट कप्रवता रनमाल्यसंग्रहाच्या दोन भार्ातं िकाप्रशत झाली आहे. भार् १ (१९१८), भार् २ 
(१९२४). त्यात त्याचं्या स्तोत्रािंा व इतर स्फ ट कप्रवतािंा समावशे आहे. त्याचं्या स्तोत्रातूंन भावनेिा 
आप्रवष्ट्कार महाकाव्यापेंक्षा अप्रधक होतो. यातील िार स्तोते्र म्हििे शतके झाली आहेत. सीतेचे्स्तोत्र हे 
सवात रसाळ उतरले आहे. 
 

मराठेशाहीच्या शवेटिा म्हििे इ. स. १७६१ पासून १८१८ पयंतिा इप्रतहास १५−१६ कादंबऱ्यातूंन 
सारं्ण्यािी त्यािंी मनीर्षा होती. त्यापैकी तीन खंड पूिग झाले. (१) मराठेर्ाहीची्अखेर्−्र्ौर्षणमा, रू्वशरात्र्
आरण्उत्तररात्र, अन िमे १९३१ व १९३२. (२) मराठेर्ाहीचा्वद्यर्क्ष−प्ररतर्दा−रू्वशरात्र्व्उत्तररात्र, १९३५ 
व १९३९. (३) मराठेर्ाहीचा्वद्यर्क्ष−रद्वतीया−रू्वशरात्र्व्उत्तररात्र हे तीन खंड होत. मात्र या कादंबऱ्यानंा 
प्रवशरे्ष लोकप्रियता लाभली नाही. त्याचं्या मराठीची्सजावट या शालोपयोर्ी प स्तकािे दोन भार् िप्रसद्ध 
झाले आहेत (१९२९). ब रद्धबळाचा्मागशदर्शक (१९२५) आप्रि परमाथातील आपले कोटणीस्महाराज यािें 
िप्ररत्र त्यानंी प्रलप्रहले आहे (१९३७). 
 

रा. श्री. िोर्, के. ए. पोतदार 
 
मुजुमदार, (सरदार) कचतामि नारायि : (ि. १७ ि लै, १८५८, बडोदे – मृ. २४ मे, १९२६). 
कादंबरीकार व नाटककार. बडोद्यातील िख्यात सरदार घराण्यात िन्म. तेथील ‘सहप्रविाप्ररिी सभे’ िे 
िम ख सदस्य. शकंर मोरो रानडे याचं्या सहवासाम ळे लेखनािी िेरिा.् र्वेटचा् र्ूर् वाघेर (१८९७), 
लाख्या् बारगीर (१९२०), ग जराथचा् समर्रे् बहाद्दर (१९२३), राणा् हमीर (१९२४) या र् िरात व 
रािस्थानच्या इप्रतहासावर आधारलेल्या याचं्या कादंबऱ्या िप्रसद्ध आहेत. संगीत्सादृश्य−चमत्मकार्अथवा्
भ्रमरनरसन (१९२४) हे सामाप्रिक नाटकही िप्रसद्ध आहे. प्रब्रप्रटश रािवटीम ळे स्वत्त्वप्रवस्मतृ झालेल्या 
समािात स्वदेश व स्वधमग याचं्याप्रवर्षयीिा अप्रभमान िार्तृ करिे, हा याचं्या ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी-
लेखनामार्ील हेतू होता. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, रा. बा. बक्षी 
 
मुजुमदार, शंकर बापूजी : (ि. १८६२, प िे – मृ. २८ नोव्हेंबर, १९३८, प िे). रंर्भमूीप्रवर्षयक माप्रहतीिे 
संग्राहक व लेखक आप्रि ‘रंर्भमूी’ माप्रसकािे ससं्थापक. 
 

क मारवयापासून सारं्लीकर नाटक मंडळीत स्त्रीपात्री नट व अठराव्या वर्षी अण्िासाहेब 
प्रकलोस्कराचं्या शाक ं तल नाटकात नाप्रयकेिी भपू्रमका. १८९३ साली प्रकलोस्कर कंपनीिे व्यवस्थापक झाले 
ते १९२४ पयंत त्या पदावर होते. 
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शकंररावानंी प्रकलोस्कर नाटकमंडळीतफदेव  १९०७ साली ‘रंर्भमूी’ माप्रसक स रू केले व ते बारा वर्षदेव 
िालप्रवले. ‘नाटक’ या प्रवर्षयाला वाप्रहलेले मराठीतील हे पप्रहलेि माप्रसक. या माप्रसकातून शकंररावानंी 
रकलोस्कररू्वश् नट, नाटककार्व्चालक्याचंी्चररते्र (१९०८−१९) पप्ररश्रमपूवगक प्रलहून िप्रसद्ध केली. 
त्यातं प्रवष्ट्ि दास भाव,े धोंडोपंत सारं्लीकर, नरहरब वा कोल्हापूरकर, बळवतंराव मराठे, र्ोपाळराव दाते 
आदींच्या िप्ररत्रािंा समावशे आहे. महाराष्रीय् नाटककार् ह्ाचंी् चररते्र हा िप्ररत्रसंग्रह िप्रसद्ध आहे. 
(िकाशनवर्षग अन पलब्ध). त्यािें र्ािलेले व रंर्भमूीिे इप्रतहासकार व अभ्यासक यानंा अत्यंत उपय क्त 
ठरलेले िप्ररत्र म्हििे अण्णासाहेब्रकलोस्कर्ह्ाचें्चररत्र (१९०४) तसेि भारत्नाट्यसमाजाची्४्ते्११्
र्यंत्संमेलने (१९३४) हा गं्रथही महत्त्वािा आहे. त्याच्या प्रसद्धतेसाठी त्यानंी कृ. आ. र् रुिी व अनंत वामन 
बवदेव यािें साहाय्य घेतले. ज्या काळात क लीन प्रस्त्रया रंर्भमूीवर पदापगि करू लार्ल्या होत्या त्या काळात 
क लीन् रस्त्रया् रवरुद्ध् रंगभमूी (१९३४) हे प स्तक त्यानंी प्रलप्रहले. प्रशवाय जगद्रवख्यात् नाटककार्
र्तेसरर्अर्व् त्मयाची्नाटके्व्भाषातंरे (१९१४) हे प स्तक र्ो. वा. बापट याचं्या मदतीने प्रलहून िप्रसद्ध 
केले. 
 

शकंररावानंा लेखनािी प्रकती आवड होती यािी कल्पना जगप्ररसद्ध् नट् गरॅरक् याचे् चररत्र 
(१९३०) आप्रि लंदनरहस्य (१८९४) या रेनॉल्डस् कृत ‘प्रमस्टरीि ऑफ लंडन’ या कादंबरीच्या 
भार्षातंरावरून येते. एका मोठ्या नाटकमंडळीच्या व्यवस्थापनािी िबाबदारी पार पाडत असतानाही त्यानंी 
मराठी नट, नाटककार व रंर्भमूी यापं्रवर्षयी केलेले लेखन ‘मराठी रंर्भमूीच्या इप्रतहासा’साठी आधार भतू 
साप्रहत्य म्हिून महत्त्वािे आहे. 
 

मं. भा. नाडकिी, म. ना. लोही 
 
मुजुमदार, सखाराम गिेश : (ि. १८८२, क ं भारघर–मृ. १९३२, ठािे). प्रनबधंकार, कादंबरीकार व 
िप्ररत्रकार. प्रशक्षि मराठी सात इयत्तापंयंत. नंतर बडोद्यास छापखान्यात नोकरी. काही काळ प्रवठ्ठलर्ड 
आप्रि पालनपूर संस्थानात कारभारी. संस्थानी नोकरी स टल्यावर ठािे येथे ज्योप्रतर्षािा व्यवसाय. 
 

वारूणी्आरण् रवश्वयोरषता ही कादंबरी (१८९१), नर्ीब्आरण्उद्योग हा प्रनिगयसार्रिे पप्रहले 
पाप्ररतोप्रर्षक प्रमळालेला प्रनबंध (१८९२), प्रभ रत्मनमाला (१८९६) हे िभ ू घराण्यातील वीर व म त्सद्दी 
प रुर्षाचं्या ऐप्रतहाप्रसक िप्ररत्रािें प स्तक, सावर्षे्साम्राज्य (१८९७) हा संस्थाप्रनक व प्रब्रप्रटश सरकार याचं्या 
संबंधावर वानगरकृत ‘नहद स्थानिे संरप्रक्षत रािे’ या प स्तकाच्या आधारे प्रलप्रहलेला टीकागं्रथ. सहद स्थानातले्
द ष्काळ हा प्रनबधं (१९०१), उदरोजी् नाईकचे् चररत्र हा रूपकात्मक प्रनबधं (१८९२) आप्रि महाराणी्
जमनाबाईसाहेब्गायकवाड्याचें्चररत्र (१९०५) ही यािंी गं्रथरिना. 
 

याप्रशवाय ‘ज्योप्रतमाला’ माप्रसकात ‘ज्योप्रतर्षातील ग्रहफले’ व ‘कायस्थप्रमत्र’ माप्रसकात ‘स मेप्ररयन 
संस्कृप्रत’ या त्याचं्या र्ािलेल्या लेखमाला िप्रसद्ध झाल्या. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, म. ना. लोही 
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मुजुमदार, श्रीपाद नारायि : नारायिसूत : (ि. १५ एप्रिल, १८७७, आिरे−कोल्हापूर, –मृ. १४ 
ऑक्टोबर, १९०७, खि प्ररया − इन्दूर) कवी. १८७१ साली म ंबईच्या प्रवल्सन कॉलेिातून बी. ए. पंढरपूरास 
व दापोलीच्या प्रमशनस्कूलमध्ये प्रशक्षक. सहा वर्षदेव दापोलीस राहून नंतर इंदूर संस्थानात म न्सफिी नोकरी. 
 

दापोलीस असतानाि यानंी काव्यरिनेस स रुवात केली. आरंभीिी कप्रवता ‘काव्यरत्नावली’ व 
‘मनोरंिन’ माप्रसकातूंन िप्रसद्ध झाली. मोहनतारा (१९०४) व हंसदूत (१९०४) ही खंडकाव्ये प स्तकरूपात 
तर ्त्रर्ती् रर्वाजी् महाराज (सर्ग १२, कडवी ९२७), स भद्रारववाह्काव्य (सर्ग १२, र्ीप्रत ६०१) ही 
महाकाव्ये अन िमे १९०६ व १९१२ साली ‘काव्यरत्नावली’त िमशः िप्रसद्ध झाली. याप्रशवाय त्यानंी 
‘वीरमती द्रौपदी’, ‘कपटप्रवपाक’, ‘वसंत−िंप्रद्रका’, ‘प्रवरप्रहिी नकवा प्रियोपलत्ब्ध’, ‘दशरथप्रनधन’ इत्यादी 
स्फ ट िकरिे रिली आहेत. यािंी काव्यरिना दीघगस्वरूपािी व संस्कृत कप्रवतेच्या धाटिीिी आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 
 
मुळे, कृष्ट्िराव गिेश : (ि. प्रडसेंबर, १८६४ – मृ. २१ ि लै, १९४४). सरं्ीतशास्त्रावरील गं्रथकार. बालपि 
प ण्यातील घारप रे या सरं्ीतज्ञाचं्या आश्रयाखाली रे्ले. तेथेि िवशेपरीके्षपयंतिे प्रशक्षि. सतार व बीन ही 
वादे्य वािप्रवण्यात क शल. नंतर नवाल्हेर व बडोदा येथे संर्ीतािे अध्ययन. १९०८ मध्ये म ंबई येथे प्रर्रिीत 
कारकून. यानंी १९३२ साली दादर येथे ‘वीिावादन संर्ीत प्रवद्यालय’ स्थापन केले. ते १९४०−४१ नंतर बंद 
पडले. 
 

भारतीय्संगीत−भाग्१ (१९४०) हा यािंा महत्त्वािा गं्रथ. या गं्रथात भारताच्या ‘नाट्यशास्त्र’ या 
िप्रसद्ध संस्कृत गं्रथातील सरं्ीतप्रवर्षयािी सप्रवस्तर ििा आहे. नाट्यशास्त्रातील संर्ीतािा परामर्षग घेिारे 
एकमेव लेखक म्हििे कृष्ट्िराव म ळे. कृष्ट्िरावािें िप्रतपादन असे की, ‘र्ीतात रस महत्त्वािा, रस हा शब्द 
आप्रि स्वरलय या दोहोतून व्यक्त होतो. म्हिनू महत्त्व केवळ स्वरनादानंा नव्हे, तर लय आप्रि शब्दोच्चार 
यानंाही तेवढेि महत्त्व आहे.’ महाराष्र्स्त्रीगीत (१९२६), संगीरतका (१९३७), र्ास्त्रसरहत्सताररर्क्षण्−्
दोन्भाग्(१९२६) ही त्यािंी अन्य काही प स्तके. 
 

श. प्रव. र्ोखले, म. ना. लोही 
 
मुळे, बा. व. : पहा पदमनजी बाबा 
 
मुळे, भागवव आत्माराम : (ि. १८०४, कोत्रोळी, प्रि. रायर्ड – मृ. ७ ऑर्स्ट, १९५५ ठािे येथे). व्यवसाय 
पोष्टात नोकरी व काही काळ वप्रकली. भारतात बारा ज्योप्रतप्रलंरे् िप्रसद्ध आहेत. त्यािी माप्रहती देिारा गं्रथ 
यानंी प्रलप्रहला त्यात बारा ज्योप्रतप्रलंर्ािंी ऐप्रतहाप्रसक, सासं्कृप्रतक व पयगटन प्रवर्षयक उपय क्त माप्रहती 
आहे. 
 

प स्तकािे िकाशनवर्षग १९४९, याला महामहोपाध्याय कृष्ट्िशास्त्री घ ले यािंी िस्तावना लाभली 
आहे. 
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प स्तकािी ११२ पाने असून त्यािे तीन भार् आहेत. पप्रहल्या भार्ात आयांच्या वदेकालीन यज्ञात 
होिाऱ्या िाथगना वर्मिल्या आहेत. त्यानंतर द सऱ्या भार्ात पौराप्रिक कालािी माप्रहती आहे. 
 

प्रतसऱ्या भार्ात बारा ज्योप्रतप्रलंर्ािंी सप्रवस्तर माप्रहती व काही स्थानािंी छायाप्रिते्र घातली आहेत. 
 

म ळे, स रेश भार्गव, र्ो. म. क लकिी 
 
मुळे, वामन श्रीधरशास्त्री : पहा अग्ननहोत्री, वामन श्रीधरशास्त्री 
 
मेघावी, रमाबाई णवणपन : ॰ पंणडता रमाबाई (ि. २३ एप्रिल, १८५८, र्ंर्ामूळ, प्रि. मरं्ळूर – मृ. ५ एप्रिल, 
१९२२, केडर्ाव, प्रि. प िे). प्रिस्ती धमगशास्त्र व इंनलंड−अमेप्ररकेतील लोकत्स्थतीवर प्रलप्रहिाऱ्या प्रिस्ती 
लेप्रखका. संस्कृतपपं्रडता, धमगशास्त्रज्ञा, अवािीन कालखंडाच्या आरंभकाळातील एक थोर प्रवदूर्षी. 
 

वदेशास्त्रसपंन्न अनंतशास्त्री डोंर्रे याचं्या कन्या. िन्माने प्रित्तपावन ब्राह्मि, पि वैधव्यानंतर प्रिस्ती 
झालेल्या संस्कृतज्ञ प्रवदूर्षी. संस्कृत भारे्षवरील िभ त्वाम ळे व व्याख्यानामं ळे कलकत्त्याच्या ब्राह्मसमािी 
प ढाऱ्यानंी ‘पंप्रडता रमाबाई सरस्वती’ ही पदवी त्यानंा प्रदली. १८८० साली लनन व १८८२ मध्ये वैधव्य. 
य रोप − अमेप्ररकेत िवास (१८८३–८८) व १८८३ मध्ये प्रिस्ती धमािी दीक्षा. 
 

स्त्री−धमश−नीती (१८८२) हे यािें पप्रहले प स्तक. अमेप्ररकेत असताना त्यानंी हाय्कास्ट्सहदू्व मन 
(१८८७) हा इंग्रिी गं्रथ प्रलहून व व्याख्याने देऊन पािात्त्य समािाप ढे भारतीय स्त्रीिी सत्यत्स्थती माडंली. 
त्याचं्या मराठीतून प्रलप्रहलेल्या प स्तकातं र्रंडता्रमाबाई्याचंा्इंग्लंडचा्प्रवास (१८८३) आप्रि य नायटेड्
स्टेट्ट्स््ची्लोकथ्स्थती्आरण्प्रवासवृत्त (१८८९) ही महत्त्वािी प स्तके. १८८९ साली त्यानंी ‘शारदासदन’ 
ही संस्था बालप्रवधवाचं्या प्रशक्षिाकप्ररता स रू केली. १८९० च्या नोव्हेंबरात संस्था प ण्यास आिली. संस्था 
धमांतीत असली तरी बाई प्रिस्ती असल्याने नहदू लोक त्याचं्यावर प्रवर्श्ास ठेवीत नसत. रमाबाईंच्या 
प्रठकािी देशाप्रभमान प रेपूर होता. प्रस्त्रयापं्रवर्षयी किव व कळकळ होती. तरी धमांतराम ळे त्यानंा कडव्या 
प्रवरोधाला तोंड द्याव े लार्ले. प ढे प िे सोडून केडर्ावी बाईंनी आपली संस्था नेली (१८९८). तेथे 
‘म त्क्तसदना’िी नव्याने स्थापना केली; आप्रि पप्रतत, प्रनराधार, अनाथ प्रस्त्रयािंी िबाबदारी त्यानंी 
उिलली. 
 

अखेरच्या काळात बाईनंी प्रिस्ती धमाशी प्रनर्प्रडत लेखन केले. प्रभ ् येर्ूचे् चररत्र (१९०६) व 
र्रवत्रर्ास्त्र:्ज ना् व् नवा्करार (१९२४) हे दोन गं्रथ त्यानंी प्रलप्रहले. त्यानंी िमाि बायबलगं्रथ मराठी 
वािकानंा उपलब्ध करून प्रदला. त्यासाठी अठरा वर्षदेव अथक पप्ररश्रम केले. िोप्रतबा फ ल्यानंी िारंभ 
केलेल्या आप्रि धोंडो केशव कव्यांनी प्रवकप्रसत केलेल्या स्त्रीप्रशक्षि व स्त्रीम क्तीच्या कायातील त्या एक 
महत्त्वाच्या द वा होत्या. 
 

उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 
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संदभव : (१) मृिाप्रलनी देसाई, ‘अपराप्रित पंप्रडता’, साधना, १३ सप्टेंबर, १९७५. (२) सरोप्रिनी वैद्य, ‘एका 
सामाप्रिक शोकनाट्यािी नाप्रयका’, मौि, (प्रदवाळी) १९७०. (३) ‘पंप्रडता रमाबाई’ − देवदत्त 
प्रटळक (िप्ररत्र). 

 
मोगरे, गंगाधर रामचंद्र : (ि. २१ िानेवारी, १८५७, प्रशरर्ाव, प्रि. ठािे – मृ. ११ िानेवारी, १९१५, 
म ंबई). कवी. मराठीतील उपहासकाव्यािे िनक. िाथप्रमक प्रशक्षि प्रशरर्ावी व मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि 
म ंबईस. मपॅ्ररनंतर बँकेत नोकरी. १८८६ साली म ंबईच्या ‘रॉयल एप्रशयाप्रटक सोसायटी’च्या गं्रथालयात 
कारकून म्हिनू प्रनय क्ती. 
 

गं्रथालयातील नोकरीम ळे मोर्ऱ्यािंा काव्यािा व अन्य वाङ्मयािा अभ्यास होऊन त्याचं्या 
काव्यशक्तीला िालना प्रमळाली. अव्वल इगं्रिी आमदनीतील अग्रर्ण्य मराठी कवी म्हिून मोर्रे यािें नाव 
िाम ख्याने घेतले िाते. यािंी कप्रवता ‘इंद िकाश’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘माप्रसक मनोरंिन’ या 
माप्रसकातूंन िकाप्रशत झाली. ‘महाराष्ट्र िनप्रवलाप’ (१८८४). मोगऱ्याची् फ ले (१९०२ ते १९२०) या 
नावाखाली पाि र् च्छातूंन यािंी कप्रवता िप्रसद्ध झाली आहे. भार् पप्रहला (१९०२), भार् द सरा (१९०४), 
भार् प्रतसरा (१९१७), भार् िौथा (१९१९), भार् पािवा (१९२०). यािंी बह ताशं रिना दीघग स्वरूपािी, 
श्लोकबद्ध व आयावृत्तात आहे. प्रवलापकाव्ये, उपहासकाव्ये, कथाकाव्ये व स्फ टकाव्ये असे याचं्या 
काव्यरिनेिे स्वरूप आहे. इंग्रिीतील प्रवलापकाव्यापंासून स्फूती घेऊन रिलेल्या प्रवलाप्रपका हे याचं्या 
कप्रवतेिे एक िम ख वैप्रशष्ट्ट्य. आयगभमूीच्या उद्धाराथग झटलेल्या आनंदीबाई िोशी, प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकर, 
प्रवष्ट्ि शास्त्री पपं्रडत आदी मान्यतािाप्त स्त्रीप रुर्ष, त कोिीराव होळकर, प्रशवािीराव नशदे आदी रािप रुर्ष, 
प्ररपन, फनय गसन आदी सनदी अप्रधकारी अशा अनेक व्यक्ती याचं्या प्रवलाप्रपकािें प्रवर्षय झाल्या आहेत. 
 

मराठीत िथमि मोर्रेंनी मोठ्या िमािात उपहासकाव्ये प्रलप्रहली. र्दवीचा् र्ाडवा, अरभनव्
धमंस्थार्ना् व् मेथाजींची् मजलस ही त्यािंी तीन उपहासोक्तीपूिग दीघगकाव्ये. कथाकाव्यापंैकी अरभनव्
कादंबरी (१८८६) हे ध ंडीरािकवीच्या मूळ संस्कृत काव्यािे भार्षातंर. त्यािंी ‘आयगिदीप’ व ‘वानय द्ध’ ही 
अन िमे ॲनाल्डच्या ‘दी लाईट ऑफ एप्रशया’च्या व होमरच्या ‘इप्रलयड’च्या आधारे रिलेली दीघगकाव्ये; ती 
मात्र अपूिगि राप्रहली. याप्रशवाय ‘आयगभपूयगटन’ या मोठ्या काव्यािा एक भार्, सहद स्थानवर्रर्कंदराची्
स्वारी एवढाि प्रलहून झाला. ‘िर्द देविप्ररत्र’ व ‘वृदंा’ ही स्वतंत्र प्रवर्षयावरील काव्येही अपूिगि राप्रहली. 
ती सवगि प्रित्ताकर्षगक व भार्षासौष्ठवय क्त आहेत. रवजरयनी−रवजयाष्टक हे त्व्हक्टोप्ररया रािीच्या हीरक 
ियंतीप्रनप्रमत्त रिलेले िासपं्रर्क काव्य, त्याििमािे त्याचं्या देशाप्रभमानी वृत्तीिे दशगन घडप्रविारे सह्ाद्री हे 
काव्यही उल्लेखनीय आहे. 
 

मोर्रे यािंी रिना ि न्या परंपरेला अन सरिारी पि सरळ व स र्म आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 
 
संदभव : ‘काव्यदीप्रपका’ (टीकालेखसंग्रह) ना. म. प्रभडे − १९६५. 
 
मोघे, गोकवद रामचंद्र : (ि. १८६० − मृ. ९ िानेवारी, १९४५, म ंबई). कवी, फलज्योप्रतर्ष या प्रवर्षयािे 
गं्रथकार. वदेाध्ययनाबरोबरि यानंी इंग्रिी प्रशक्षिही घेतले. मपॅ्ररकनंतर रेल्वते नोकरी. 
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यानंी प्रलप्रहलेली ‘ज्ञानेर्श्री’ वरील स बोरधनी््ाया (१९२६) नावािी पद्यात्मक टीका िप्रसद्ध आहे. 
गीताथशभारवणी (१९३२) या द सऱ्या गं्रथात र्ीतेच्या श्लोकािंा प्रववरिात्मक र्द्य अन्वय व अथग प्रदला आहे. 
रटळकरनधन् द ुःखोद्गार (१९२१), मातृबोध (१९२८) ही यािंी काव्येही िप्रसद्ध आहेत. लघ भागवत व 
लघ रामायण यासारखी बालवािकासंाठीही काही प स्तके यानंी प्रलप्रहली आहेत. यािंा फलज्योप्रतर्ष 
शास्त्रावरील ज्योरतमशयखू (१९११) हा गं्रथ या के्षत्रात लोकप्रिय ठरला आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, अंिली वऱ्हाडपाडें 
 
मोडक, काणशनाथ हरी : ॰ माधवानुज : (ि. १६ मािग, १८७२, पडघवली, प्रि. क लाबा − मृ. २ मािग, 
१९१६). कवी. िाथप्रमक प्रशक्षि िन्मर्ावी. प ण्याहून १८९१ ते १८९४, बी. िे. मेप्रडकल स्कूलमध्ये प्रशक्षि. 
१८९४ ते १८९९, सरकारी डॉक्टर. नंतर कल्याि येथे स्वतंत्र वैद्यकीय व्यवसाय. 
 

याचं्या बऱ्याि कप्रवता ‘माधवान ि’ या नावाने ‘करमिूक’ पत्रातून िप्रसद्ध झाल्या. त्यािंा 
कप्रवतासंग्रह माधवान ज या नावाने त्याचं्या मतृ्यूनंतर (१९२४) िप्रसद्ध झाला. डॉक्टर या नात्याने त्यानंा 
प्लेर्पीप्रडत व द ष्ट्काळग्रस्त भार्ात िाव ेलार्त असे. ‘द ष्ट्काळ’, ‘दर्ड फोडताना’ आदी दहा कप्रवतातूंन 
त्यानंी आपले यासंबधंीिे अन भव कारुण्यपूिग शब्दातं माडंले आहेत. सातारा येथे वास्तव्यास असताना 
त्यानंी ‘सज्जनर्ड’, ‘क वडीतीथग’ आप्रि ‘भवानी तलवार’ या िप्रसद्ध कप्रवता प्रलप्रहल्या. 
 

कल्यािला स्वतंत्र व्यवसाय स रू केल्यानंतर तेथेही प्लेर्िी साथ आल्याने त्यानंा अलाहाबादला 
थोरल्या बंधूकडे िाव े लार्ले. तेथील वास्तव्यात ते बंर्ाली भार्षा प्रशकले. त्यािा उपयोर् मायकेल 
मध सूदन दत्त याचं्या ‘मेघनाथवध’ व ‘वीरारं्ना’ या काव्यािंी रूपातंरे मराठीतून करण्यासाठी केला. 
बंकीमिदं्राचं्या ‘कपालक ं डला’, ‘कृष्ट्िकान्तेर व ईल’ (१९००) या कादंबऱ्यािंी रूपातंरेही त्यानंी केली. 
अलाहाबाद येथेि त्यानंी ‘दोन ध्वनी’, ‘प्रत्रविेीसंर्म’, ‘प्रवरोधाभास’, ‘दीपप्रवसिगन’इत्यादी िप्रसद्ध कप्रवता 
प्रलप्रहल्या. रवींद्रनाथाचं्या ‘र्ीतािंली’ िा काव्यबद्ध मराठी अन वाद करून तो ‘केसरी’त िप्रसद्ध केला. 
 

केशवस त व प्रकरात हे माधवान िािें समकालीन स्नेही. केशव स तािंमािेि त्यानंीही स्फ ट 
प्रविारात्मक पद्यपंक्ती रिल्या आहेत. केशवस तानंी ‘स नीत’ हा कप्रवतािवाह मराठीत रूढ करण्यािा िो 
ियत्न केला, त्यािे अन करि करिाऱ्या तत्कालीन कवींपैकी माधवान ि हे िम ख होत. बोधपरता हे त्याचं्या 
कप्रवतेिे महत्त्वािे वैप्रशष्ट्ट्य आहे. 
 

माधवान िाचं्या कप्रवतािंा प्रवर्षयदृष्ट्ट्या प्रविार केला तर महाराष्ट्रीयाचं्या इप्रतहासाबद्दल अप्रभमान, 
पारतंत्र्याप्रवर्षयी खेद, प्रनसर्गसौंदयग व तीथगस्थाने पाहून मनाला वाटिारी िसन्नता, द ष्ट्काळ पीडीताबंद्दल 
कळबळा, वैयत्क्तक द ःखापेक्षा बह िनाचं्या द ःखाबद्दल खंत आदी िवृत्तींम ळे त्यािंी कप्रवता भावपूिग बनली 
आहे. 
 

वा. रा. ढवळे, म. ना. लोही 
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मोडक, गिेश बळवंत : (ि. १७ ि लै, १८७० – मृ. १८ फेब्र वारी, १९५३). वृत्तसंपादक व लेखक. बी. ए. 
म ंबई येथून प्रनघिाऱ्या ‘राष्ट्रमत’ या राष्ट्रीय पक्षाच्या वृत्तपत्रािे संपादक. १९९० साली कोल्हापूर दरबारने 
राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली खटला भरून सात वर्षदेव सश्रम त रंुर्वासािी यानंा प्रशक्षा ठोठावली. 
 

यािंी सौराष्र्अथवा्काठेवाड (१९०२) आप्रि श्रीमद्भागवत्दर्मस्कंधावरील् रर्वकल्याणाची्
ओवीबद्ध् टीका् (१९०४) ही दोन प स्तके उल्लेखनीय आहेत. सौराष्र्या प स्तकाद्वारे मोडकानंी मराठी 
भार्षकानंा काठेवाडिी संस्कृती व साप्रहत्य यािंा स रस भारे्षत पप्ररिय करून प्रदला आहे. दशमस्कंधावरील 
‘प्रशवकल्यािी’ टीका िाप्त करण्यासाठी मोडकानंी खूप शोध घेतला. शवेटी अकोला येथील रामदासी 
मठात त्यानंा ती प्रमळाली. प्रतिा लेखनशक १६६१ (इ. स.१७३९) असा होता. ४४,१५३ ओव्यािंा हा सपूंिग 
गं्रथ खंडशः िप्रसद्ध करण्यािी त्यािंी योिना होती, मात्र ती सफल झाली नाही. कृष्णजन्म व 
रासर्ंचाध्यायी हे दोनि भार् त्यानंा िप्रसद्ध करता आले. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, म. ना. लोही 
 
मोडक, गोकवद अनंत : (ि. ५ ऑक्टोबर, १८८८ − मृ. १९४८). इप्रतहासलेखक. प ण्याच्या फनय गसन 
कॉलेिमधून बी. ए. नंतर तळेर्ाव व प िे येथे प्रशक्षक. 
 

इप्रतहास हा प्रवर्षय रंिक व्हावा या उदे्दशाने यानंी इप्रतहास व ऐप्रतहाप्रसक व्यक्तींप्रवर्षयी लेखन 
केले. यािंी म लाचंा्महाराष्र (१९१५, १९१९), इंग्लंडचा्इरतहास (भार् १ – १९२०, भार् २ – १९२१), 
यूरोर्चे्आधारस्तंभ (१९३४), इंग्लंडची् र्ासनर्द्धती इत्यादी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. याखेरीि शालेय 
प्रवद्याथ्यांसाठी यानंी म द्दाम प्रलप्रहलेली, लहान् म लाचंा् महाराष्र (१९२३), लहान् म लाचंा् सहद स्थान 
(१९२३), मदानी् झारं्ीवाली (१९४४) इत्यादी र्ोष्टीरूप व िप्ररत्रात्मक प स्तकेही उल्लखेनीय आहेत. 
शालेय प्रवद्याथ्यांप ढे िारं्ला आदशग ठेवावा आप्रि सवगसामान्य वािकािंी प्रिज्ञासा वाढून त्यांच्या ज्ञानात भर 
पडावी, ही यािंी भपू्रमका होती. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, अंिली वऱ्हाडपाडें 
 
मोडक, गोकवद कृष्ट्ि : (ि. १८७९, पाली, प्रि. क लाबा – मृ. १६ सप्टेंबर, १९४९). व्याकरि व भार्षा या 
प्रवर्षयािें अभ्यासक. िाथप्रमक प्रशक्षि नाप्रशक येथे. इंटरनंतर प िे येथे संस्कृतिे प्रशक्षक. मराठी व संस्कृत 
व्याकरिािे एक प्रविक्षि अभ्यासक या नात्याने िप्रसद्ध. 
 

मराठीचे्अंतरंगदर्शन (१९३२) हा याचं्या भार्षाप्रिप्रकत्सेप्रवर्षयीच्या प्रवप्रवध लेखािंा संग्रह िप्रसद्ध 
आहे. मराठीतील अनेक शब्दाचं्या व्य त्पत्त्या आप्रि श द्धलेखन व मोरोपतंाच्या भारे्षिे प्रवशरे्ष यावंरील त्यािें 
प्रनबधं उल्लखेनीय आहेत. त्यािें बरेि लेख ‘ज्ञानिकाश’, ‘महाराष्ट्र−साप्रहत्यपप्रत्रका’ व 
‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ या प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाले आहेत. ‘सयाद्री’ मध्ये िप्रसद्ध झालेला 
श द्धलेखनप्रवर्षयक िबंध, ‘महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्रत्रके’ तील ‘स्वराघातावरील लेख, ‘भारत इप्रतहास 
संशोधक मंडळा’च्या तै्रमाप्रसकातील र्षष्ठी प्रवभक्तीवरिा प्रनबधं, ज्ञानेर्श्रीच्या व्याकरिािी प त्स्तका व िा. 
कृ. पा.ं क लकिी याचं्या ‘व्य त्पप्रत्तकोशा’वरील टीकात्मक लेख हे याचं्या तकग श द्ध प्रवविेनािी व व्यासंर्ािी 
साक्ष पटप्रवतात. स्तोत्र् सचतामणी्अथवा्र् द्ध, सरस्व् पे्रमळ्संस्कृत् (साथश) व मराठी् स्तोत्राचंा्संग्रह 
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(१९१६); रामरक्षाप्रभाव्अथवा् रामरक्षास्तोत्राचे्समूळ, स रस, सरवस्तर्भाषातंर (१९२२); म लाकंररता्
भडं्या (आयाघप्रटत, १९२६); संस्कृत् वातयरचनेचा् उर्देर्क (नि. वामन प्रशवराम आपटे याचं्या 
‘स्ट डण्ट्सस् र्ाइड ट  ससं्कृत काँपोप्रझशन’िे मराठी भार्षातंर, १९२९); संस्कृतची्ओळखप स्तक पप्रहले, 
द सरे व प्रतसरे (सवग १९३६) ही प स्तके व श्री् ज्ञानेश्वरी−सोळावा् अध्याय (सहसंपादक : श्री. रा. 
पारसनीय) मूळ ओव्या, अन्वय, अथग, टीपा, शब्दकोश, उपोद्धात, पाठप्रविार, व्याकरि ििा इत्यादीसह 
(१९४५) हे संपादन िकाप्रशत झाले आहे. मोडकाचं्या प्रिप्रकत्सक वृत्तीिा यातून िारं्ला ित्यय येतो. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, रा. बा. बक्षी 
 
मोडक, जनादवन बाळाजी : (ि. ३१ प्रडसेंबर, १८४५, पंिनदी, रत्नाप्रर्री – मृ. १९ मािग, १८९२, प िे). 
संस्कृत आप्रि मराठी काव्यािे प्रिप्रकत्सक, संग्राहक व संपादक. प्रशक्षि प िे येथे. बी. ए. (१८७०). 
कॉलेिमध्ये असतानाि मेिर कॅन्डी याचं्या हाताखाली भार्षातंरकार म्हिनू प्रनय क्त. त्यानंतर 
प्रशक्षिखात्यात नोकरी. 
 

‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ या प्रनयतकाप्रलकाशी त्यािंा सबंधं या माप्रसकाच्या सहाव्या (१८७४) 
वर्षापासून तो बाप्रवसाव्या (१८९०) वर्षाअखेर होता. या कालावधीत ‘लीलावती’िे भार्षातंर, िोप्रतर्ष व 
र्प्रितप्रवर्षयक अनेक उद बोधक व मनोरंिक लेख, संस्कृत अलंकाप्ररकािंी व कवींिी िप्ररते्र, 
प स्तकपरीक्षिे वर्ैरे अनेक प्रवर्षयावंर त्यानंी ‘प्रवस्तारा’त प्रलप्रहले. ‘प्रनबधंमाला’, ‘प्रनबधंिपं्रद्रका’, 
‘शालापत्रक’ आदींतून िप्रसद्ध झालेल्या लेखातूंन त्यािंा मराठी कप्रवतेसंबधंीिा व्यासंर् िकट झाला आहे. 
या व्यासरं्ाम ळेि ‘काव्येप्रतहाससगं्रह’ व नंतर ‘काव्यसंग्रह’ याचं्या संपादनािी िबाबदारी त्याचं्यावर 
पडली. ठाण्यािे ‘अरुिोदय’ आप्रि म ंबईिे ‘इंद िकाश’ यातूंनही मोडकानंी लेखन केले. 
 

िािीन मराठी हस्तप्रलप्रखत काव्ये, ि न्या बखरी, ि नी ऐप्रतहाप्रसक कार्दपते्र हे अिप्रसद्ध साप्रहत्य 
िकाशात आिण्याच्या हेतूने प्रवष्ट्ि शास्त्री प्रिपळूिकर, काप्रशनाथ नारायि साने, शकंर त काराम शाळीग्राम 
याचं्या सहकायाने मोडकानंी १८७८ साली ‘काव्येप्रतहाससगं्रह’ हे माप्रसक स रू केले. १८८१ साली 
प्रिपळूिकरानंी संग्रहाशी असलेला आपला संबधं तोडल्याम ळे मोडकानंा मराठी काव्याबरोबरि संस्कृत 
काव्यप्रवभार्ािेही संपादन कराव ेलार्ले. हे माप्रसक १८८८ पयंत िालले. त्यात मोडकानंी म क्तेर्श्रकृत 
‘महाभारत−वनपवग’ (१८७९), ‘वामनपपं्रडतकृत िकरिे’ (१८८२), ‘रामदासस्वामीकृत रामायि व इतर 
काही िकरिे’ (१८८२), कप्रववयग ‘मोरोपंतकृत कृष्ट्िप्रवियपूवाधग’ (१८९१) इत्यादी काव्ये संपादून 
िकाशात आिली. जगाच्या् इरतहासाचे् सामान्य् रनरूर्ण (१८७२), भास्कराचायश् व् तत्मकृत् ज्योरतष 
(१८७७) व वदेागं्ज्योरतषाचे्मराठी्भाषातंर (१८८५) ही मोडकािंी स्वतंत्र प स्तकेही िप्रसद्ध आहेत. 
 

कृ. प्रभ. क ळकिी, म. ना. लोही 
 
मोडक, बाळाजी प्रभाकर : (ि. १२ मािग, १८४७, आिरे, ता. मालवि, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. २ प्रडसेंबर, 
१९०६, कोल्हापूर). प्रवज्ञानप्रवर्षयक लेखक. इप्रतहासकार. इप्रतहासप्रवर्षयक तारखांिे िंत्रीकार. या 
संदभात प्रवप ल लेखन करिारे लेखक. माध्यप्रमक प्रशक्षि बेळर्ाव येथे. मपॅ्ररक (१८६५). प िे कॉलेिातून 
बी. ए. कोल्हापूरच्या रािाराम हायस्कूलमध्ये प्रशक्षि (१८६९). १८८० मध्ये रािाराम कॉलेि स रू 
झाल्यावर िथम अप्रधव्याख्याते म्हिून आप्रि १८८३ मध्ये िाध्यापक (िोफेसर) म्हिून नेमिूक. 
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भौप्रतक शास्त्राच्या नेमलेल्या अभ्यासिमाबाहेरिी उच्च दिािी प स्तके प्रमळवनू त्यातील शक्य ते 
ियोर् त्यानंी केले आप्रि रसायनशास्त्रावर प्रटपिे तयार करून १८७५ मध्ये छापली. तत्पूवी कोल्हारू्र्
प्रातंाचे्संरक्षप्त्वणशन (१८७३) अशी एक प त्स्तका त्यानंी िप्रसद्ध केली होती. रनरींरद्रय्रसायनर्ास्त्र्रू्वाधश, 
अधान रूर््तत्त्व े(१८७६) हा त्यािंा पप्रहला महत्त्वािा गं्रथ. तो इंग्रिीवर आधारलेला असला तरी त्यातील 
प्रवर्षय स्वतः आत्मसात करून तो बह ताशंी आपल्या भारे्षत माडंलेला आहे. सेंरद्रय् रसायनर्ास्त्र−रू्वांधं्
भाग−्२ (१९०६) हा यािंा शवेटिा गं्रथ. भौप्रतक शास्त्रीय प्रवर्षयावंर यािें एकूि एकतीस गं्रथ िप्रसद्ध झाले. 
 

त्याचं्या प्रवप ल गं्रथरिनेपकैी नऊ इंग्रिीवरून अन वाप्रदत, तर बावीस स्वतंत्र अथवा स्वतंत्रिाय 
आहेत. त्यािंी वर्गवारी अशी : केवळ शालोपयोर्ी ४ (इप्रतहास १, भरू्ोल १, संकीिग २), 
आरोनयशास्त्रप्रवर्षयक ३, रसायनप्रवर्षयक ९, पदाथगप्रवज्ञानप्रवर्षयक ६. त्यानंा म ख्यतः पदाथगप्रवज्ञान, रसायन, 
खप्रनिे, औद्योप्रर्क उपय क्त प्रवर्षय यािंी अप्रधक ओढ होती. याप्रशवाय सेंरद्रय्रसायनर्ास्त्र्रू्वाधश्भाग−३, 
बेरझनबगश आप्रि प्रारणर्ास्त्र (मूलतत्त्व)े या दोन गं्रथािंी हस्तप्रलप्रखते पडून होती. पकैी प्रारणर्ास्त्र हा गं्रथ 
त्यािें ज्येष्ठ प त्र र्िेश बाळािी यानंी १९२३ मध्ये छापून िप्रसद्ध केला. ‘प्रशल्पकलाप्रवज्ञान’ माप्रसकात त्यानंी 
प्रकत्येक स्फ ट लेख प्रलप्रहले. प्रवज्ञानप्रवर्षयािी र्ोडी सामान्य लोकातं वाढवावी, या उदे्दशाने १८८० पासून 
शवेटपयंत दरवर्षीं सियोर् म क्तद्वार एकेका शास्त्रीय प्रवर्षयावरील व्याख्यानािें सत्र त्यानंी िालप्रवले. 
त्याच्या िोडीला शास्त्रीय उपकरिे, यंत्रिा आप्रि त्यािंा उपयोर् दाखप्रविारी सावगिप्रनक िदशगने १८८३ 
पासून १८९६ पयंत त्यानंी स्वतःच्या बळावर भरप्रवली. रसायनशास्त्रप्रवर्षयक त्याचं्या अध्ययन संशोधनाम ळे 
लंडनच्या रॉयल केप्रमकल सोसायटीिी फेलोप्रशप त्यानंा उत्तराय ष्ट्यात प्रमळाली. कोल्हारू्र् व्कनाटक्
प्रातंातंील्राज्ये्व्संस्थाने्याचंा्इरतहास−रू्वाधश्भाग−१ (१८७७) हा पप्रहला इप्रतहाससगं्रह त्यानंी िप्रसद्ध 
केला. या कामी त्यानंा प्रद. र्ो. वझे यािें साय होते. या गं्रथािी पूतीं पूवाधग भार्−२ (१८८६), उत्तराधग 
भार्−१ (१८८६) व उत्तराधग भार्−२ अशा िमाने िप्रसद्ध होऊन एक मोठा संदभगगं्रथ तयार झाला. त्यामध्ये 
अनेक बखरींिे संर्तवार, एकसूत्री िप्रसद्धीकरि होऊ शकले. सहद स्थानातील् म सलमानी् राज्याचा्
इरतहास, दरक्षणेतील् म सलमानी् राज्याचंा् इरतहास, तीन भार्ात (१८९१) आप्रि कोल्हारू्र् राज्याचा्
इरतहास दोन भार्ातं (१८९३) आदी अनेक इप्रतहासगं्रथ त्यानंी तयार केले. त्याचं्या र्क्व्सन याचंी्रतथी्
व्तारीखवार्जंत्री (१८८९) या करिगं्रथात इसवी सन, शाप्रलवाहन शक, प्रविम संवत, रािशक, फसली 
प्रहिरी साल यापंैकी कोिाही एकामधील मप्रहना, प्रदवस नकवा वार माहीत असल्यास इतर र्िनामंधील 
मप्रहना, प्रदवस, वार िािण्यािी कोष्टकरूप सारिी आहे. इप्रतहासाभ्यासकाच्या दृष्टीने ही िंत्री अत्यतं 
उपय क्त आहे. 
 

श. प्रव. र्ोखले, के. ए. पोतदार 
 
मोडक, महादेव हरी : (ि. ६ मे, १८६४, पडघवली, प्रिल्हा क लाबा–मृ. १२ िानेवारी, १९४५). कवी, 
अन यादक व तत्त्वनितक. इगं्रिी िौथीपयंतिे प्रशक्षि रोहे व अप्रलबार् येथे. डेक्कन कॉलेिातून भार्षा प्रवर्षय 
घेऊन बी. ए. (१८८८). म ंबईच्या न्यू स्कूलमध्ये प्रशक्षक. नंतर नऊ वर्षदेव अहमदनर्र येथील सोसायटीच्या 
हायस्कूलमध्ये म ख्याध्यापक (१८९०), इंदूर संस्थानच्या रािप त्रानंा प्रशकप्रवण्यासाठी काही काळ 
अलाहाबाद येथे वास्तव्य. 
 

र्ीलनाथ् अष्टोतरी, बैरागी, अद्भ त् रकमयागार, सत्मयाचा् मरहमा, स तरवरह्अशी त्यािंी स्फ ट 
काव्ये आहेत. त्याचं्या काही कप्रवता ‘माप्रसक मनोरंिन’ मधून िप्रसद्ध झाल्या असल्या तरी बऱ्याि कप्रवता 
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अिकाप्रशत राप्रहल्या. बैरागी (श्लो. ४०) ही त्यािंी दीघग कप्रवता र्ोल्डत्स्मथच्या ‘त्व्हकार ऑफ वकेफील्ड’ 
या कादंबरीतील हर्ममटिे रूपातंर आहे ते म ळाला धरून व मार्ममक साधले आहे. त्याचं्या र्द्यलेखापैकी स ख्
आरण्र्ारंत (१९११) व खडे्तारत्त्वक्बोल−भाग्१−४ (१९१३) ही दोन प स्तके महत्त्वािी आहेत. याप्रशवाय 
शके्सप्रपअरच्या नाट्यकथािें नाट्य्मकरंद्अथवा्लॅ्बकृत्र्तेसरर्अरच्या्गोष्टींचे्भाषातंर (१९०६) असे 
त्यािें एक प स्तक आहे. स ख्आरण्र्ारंत हा गं्रथ सर िॉन लबक याचं्या ‘ऑन पीस अँड हॅप्रपनेस’ या 
गं्रथाधारे तयार केला आहे. या गं्रथात त्याचं्या भार्षाप्रवलासािा िकर्षाने ित्यय येतो. त्यािें संस्कृत भारे्षिे 
अध्ययन उत्तम असल्याम ळे प ण्यातील प्रिपळूिकर आप्रि मंडळीने महाभारताच्या काही भार्ाचं्या स रस 
भार्षातंरासाठी त्यािें साहाय्य घेतले. हरर−वरं्र्वािा पूवाधग व उत्तराधग यािें िवळिवळ पूिग भार्षातंर 
त्याचं्याि हातिे आहे. प्रवराटपवग, द्रोिपवग, भीष्ट्मपवग व शापं्रतपवग याचं्या भार्षातंरातही ते साहाय्यक होते. 
ि न्या प्रपढीतले एक शलैीकार म्हिून त्यािंा लौप्रकक होता. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
मोडक, वामन आबाजी : (ि. २१ सप्टेंबर, १८३५, र्व्हे, दापोली – मृ. २८ ऑर्स्ट, १८९७, म ंबई). धमग, 
तत्त्वज्ञान, इप्रतहास या प्रवर्षयािें लेखक. १८५७ साली म ंबई प्रवद्यापीठािी स्थापना झाल्यावर दोन वर्षांनी 
त्याच्या प्रवद्यमाने झालेल्या पप्रहल्या मपॅ्ररक परीके्षत उत्तीिग. म ंबई प्रवद्यापीठािी १८६२ साली बी. ए. परीके्षत 
उत्तीिग झालेल्या पदवीधराचं्या पप्रहल्या त कडीतील एक. प िे कॉलेिात (प ढे डेक्कन कॉलेि) दोन वर्षांिी 
फेलोप्रशप. 
 

त्यानंी इंग्रिी व संस्कृत घेऊन एम्. ए. िा व व्याकरि, साप्रहत्य, वदेान्त आप्रि न्याय या शास्त्रािंा 
ि न्या पद्धतीने अभ्यास केला. सरकारी प्रशक्षिखात्यात − प िे हायस्कूलमध्ये − नोकरी. म ंबईच्या 
एत्ल्फन्स्टन हायस्कूलिे पप्रहले भारतीय िािायग. त्यानंी सद्धमांन ष्ठान धमगसंबधंी प्रवर्षयािे लहानसे प स्तक 
(१८७२), गीताथशसार (१८८५), सहद ् लोकात् ऐतयाची् वृद्धी् होण्यास् हरकती् व् त्मया् दूर् होण्याचे्
उर्ाय−व्याख्यान (१८८९), बालरववाहाच्या्संबधंाने्रहतारहत्रवचार−व्याख्यान (१८८९), बालरववाहाच्या्
संबंधाने्रहतारहत्रवचार−व्याख्यान (१८८७), य रोर्च्या्इरतहासार्ासून्लोकानंी्काय्रर्कावे? (१८९०), 
कीतशने्व्आख्याने (१९०७), उत्तर् नैषधचररत (१९१२) अशी प स्तके त्याचं्या नावावर आहेत. पूवगग्रहानंी 
दूप्रर्षत न होता, ि न्या इप्रतहासािा प्रमथ्या अप्रभमान न बाळर्ता आप्रि पंरपरेच्या अन दार बंधनात स्वतःस 
र् रफटून न घेता, वतगमानकालीन पप्ररत्स्थतीिी नितनपर प्रिप्रकत्सा करण्यािी क्षमता त्याचं्या प्रठकािी 
होती. १८६७ साली मराठीिी म ंबई प्रवद्यापीठाच्या अभ्यासिमातून हकालपट्टी झाली होती. प्रतिा प नः िवशे 
व्हावा, यासाठी १८९० साली वामनरावानंी म बंई प्रवद्यापीठात तसा ठराव आिला. पि तो फेटाळला रे्ला. 
तथाप्रप, त्यानंी िळवळ िालू ठेवली व प्रतला न्या. म.ू माधवराव रानडे याचं्या प्रिकाटीने यश येऊन 
प्रवद्यापीठात मराठी भारे्षिा िंि िवशे झाला. मराठी भारे्षच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने मोडकािें हे कायग महत्त्वािे 
आहे. ‘वामन आबािी मोडक यािंी धमगपर आप्रि नीप्रतपर व्याख्याने’ (संपा. रा. प्रभ. िोशी) हे प स्तक 
(१९०८) त्या काळातील प्रवधायक वृत्तीच्या प्रविारी नवप्रशप्रक्षतातील सामाप्रिक, धार्ममक, 
स्वदेशोन्नप्रतप्रवर्षयक प्रविारसरिीिी कल्पना देिारे म्हिून उल्लेखनीय आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार 
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मोडक, णवनायक त्र्यबंक : (ि. १८६३ – मृ. मे. १९२४, डोंप्रबवली). नाटककार व कादंबरीकार. प िे येथून 
मपॅ्ररक झाल्यावर प्रशक्षिखात्याच्या किेरीत कारकून. यानंी शरेीडन या आंनल नाटककाराच्या ‘ड् एना’ 
या िहसनाच्या आधारे प्रणयरववाह (१८९३) हे नाटक प्रलप्रहले. तत्कालीन िप्रसद्ध नाटककार वास देव 
रंर्नाथ प्रशरवळकर हे मोडकािें स्नेही. या उभयतानंी एकमेकाचं्या सहकायाने राणा्भीमदेव (१८९२), 
ज्ञानेश्वर् महाराज (१९०४) ही नाटके, श्री् रवक्रमारदत (१८९०), मौनयौवना (१९१२, द . आ.) या 
कादंबऱ्या आप्रि महादजी्सर्द्याचें्चररत्र (१८९३) ही प स्तके प्रलप्रहली आहेत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, मृिाप्रलनी शहा 
 
मोने, मोरेिर सखाराम : (ि. २४ प्रडसेंबर, १८८५, पनवले – मृ. १५ एप्रिल, १९४३). व्याकरिप्रवर्षयक 
प स्तकािें लेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि आटोपताि रनेनर् कॉलेिात अध्यापनािे प्रशक्षि. नहर्िे येथे प्रशक्षक. 
 

मराठी्भाषेचे् व्याकरणकार्व्व्याकरण्प्रबंधकार (१९२७) हे यािें प स्तक. व्याकरि, व्य त्पत्ती, 
छंद इत्यादीसबंंधीिे प्रवविेन यात आढळते. मराठी्सारहत्मय्व् व्याकरण (१९३४) हे यािें प्रवद्याथ्यांसाठी 
प्रलप्रहलेले प स्तकही िप्रसद्ध आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर 
 
मोरे, नारायि रामचंद्र : ॰ अशोक : (ि. ९ एप्रिल, १९०२, नवदेर वलेी, अप्रलबार्). कवी आप्रि सपंादक. 
प्रशक्षि रेवदंडा व अप्रलबार् येथे. मपॅ्ररक (१९२०). ‘माप्रसक मनोरंिन’िे िथम सहसंपादक व मर् 
कायगकारी संपादक (१९२५−३२) आप्रि स्वतःच्या नवजीवन व स वणश या माप्रसकािें संिालक (१९३२). 
खानापूर येथून िप्रसद्ध होिाऱ्या ‘लोकप्रिय’ नामक माप्रसकात ‘कप्रवतेस िियपप्रत्रका’ ही त्यािंी पप्रहली 
कप्रवता िप्रसद्ध. त्यानंतर ‘नवय र्’, ‘उद्यान’, ‘काव्यरत्नावली’, ‘प्रित्रमयिर्त्’, ‘माप्रसक मनोरंिन’, 
‘महाराष्ट्र साप्रहत्य’ वर्ैरे िप्रतप्रष्ठत माप्रसकातूंन स्फ ट कप्रवता िप्रसद्ध झाली ऐप्रतहाप्रसक व्यक्ती व िसंर् ही 
त्याचं्या काव्यप्रनर्ममतीिी िेरिास्थाने होती. ‘मनोरंिन’ िे कायगकारी सपंादक असताना त्यानंी सामाप्रिक 
प्रवर्षयावर स्फ ट लेखन केले. तसेि ‘अशोक’ या टोपिनावाने कथाही प्रलप्रहल्या पि त्यािंा भर िाम ख्याने 
प्रतवारी, प्रवरकूड याचं्यािमािेि ऐप्रतहाप्रसक स्वरूपाच्या स्फ ट, पल्लेदार व िदीघग कप्रवता करण्यावरि 
होता. त्यानंी वयाच्या एकोप्रिसाव्या−प्रवसाव्या वर्षी रर्वर्ादूशल (१९२१) व संग्रामससह (१९२३) अन िमे 
तानािी माल सरे व म रारबािी देशपाडें यांच्या परािमािे विगन करिारी दोन खंडकाव्ये प्रलप्रहली. छत्रपती 
प्रशवािी महारािािें अलौप्रकक प्रवभपू्रतमत्व त्याचं्या काव्यिप्रतभेला शालेय िीवनाच्या स रुवातीपासून सतत 
िेरिा देत आलेले आहे. प्रशवािी महारािािें काव्यरूप िप्ररत्र क िी प्रलप्रहलेले नाही ही र्ोष्ट िािवल्याम ळे 
वयाच्या पन्नासाव्या वर्षी काव्यमय प्रशविप्ररत्रािी रिना करण्याला आरंभ केला व िौदा वर्षांच्या सतत 
पप्ररश्रमानंतर रर्वायन (१९७१) हे महाकाव्य प्रलहून पूिग केले. ‘िंद्रकान्त’ वृत्तातील २९४ सर्ांिे हे 
महाकाव्य िसन्न व िभावी अशा विगनशलैीने य क्त आहे. 
 

वा. रा. ढवळे, के. ए. पोतदार 
 
॰ मोरोबा कान्होबा : पहा णवजयकर, मोरोबा कान्होबा 
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मोल्सवथव, जेम्स टी. : (ि. १७९५, सरे, इंनलंड – मृ. १३ ि लै, १८७२, त्क्लप्टन). कोशकार. सैन्यात 
नोकरी धरून सन १८१२ मध्ये नहद स्थानात आर्मन. मराठी व नहद स्थानी या भार्षाचं्या परीक्षा उत्तीिग 
झाल्यावर देशी पायदळामध्ये भार्षापंप्रडत (नलत्नवस्ट) म्हिून नेमिूक (१८१४). संस्कृत व पर्मशयन भार्षावंर 
िावीण्य. सैन्यात कॅप्टन. स्वतःच्या उपयोर्ासाठी मराठी शब्दािंा संग्रह ते करीत. हे शब्द िप्रसद्ध केल्यास 
इतर य रोप्रपयन व देशी लोकानंाही त्यािा उपयोर् होईल, असे त्यानंा वाटले. म्हिनू त्यानंी मराठी–इंग्रिी 
आप्रि इंग्रिी–मराठी असे दोन कोश करण्यािी आपली इच्छा इ. स. १८२४ मध्ये सरकारला कळप्रवली. 
१८२६ मध्ये कँडी बंधू कोशरिनेत मदत करण्यासाठी मोल्सवथगना येऊन प्रमळाले. त्यािंा मराठी–इंग्रजी 
कोर् १८३१ मध्ये प्रनघाला त्यावर िथम मोल्सवथगिे नाव असून मदतनीस म्हिनू कँडी बधंूंिी नाव ेआहेत. 
म ंबई सरकारने एतदे्दशीय लोकासंाठी मराठी−मराठी असा महाराष्र् भाषेचा् कोर् पंप्रडत मंडळाच्या 
सहय्याने दोन भार्ातं १८२९ मध्ये िप्रसद्ध केला. त्यामंध्येही आपले िम ख अंर् असल्यािा मोल्सवथग यािंा 
दावा होता. 
 

त्यानंी महाराष्ट्राच्या वरे्वरे्ळ्या प्रवभार्ातूंन शब्द, वाक् ििार व म्हिी ब्राह्मिाचं्या मदतीने र्ोळा 
केल्या. नंतर ित्येक शब्दािी व्याकरिातील िाती, व्य त्पत्ती, नलर् याप्रवर्षयी ििा केली व शवेटी प्रवशरे्ष 
प्रवद्वान ब्राह्मिाचं्या मदतीने शब्दाथांिा प्रनिगय घेतला रे्ला. अशा पद्धतीने कोशािी शब्दसंख्या िाळीस 
हिार झाली. हे अवघड काम पैशासाठी नकवा मोठेपिा प्रमळावा म्हिून नव्हे, तर प्रिस्तसंदेशािा िसार 
व्हावा, या उदात्त हेतूने आपि केल्यािे त्यानंी आपल्या िस्तावनेत नमूद केले आहे. या कोशािी स धाप्ररत 
आवृत्ती तयार करण्यासाठी त्यानंा इंनलंडहून म द्दाम बोलावण्यात आले. सन १८५१ ते १८५७ पयंत 
महाबळेर्श्री राहून त्यानंी हे काम केले. शब्दसंख्या िाळीस हिारावंरून साठ हिारावंर रे्ली. द सऱ्या 
आवृत्तीला डॉ. प्रवल्सन यािंा मराठी भार्षा, प्रतिी वाढ, प्रतिा अभ्यास करण्यािी पद्धती याबाबतिे प्रविार 
माडंिारा प्रनबधं िोडलेला आहे. कोशाप्रशवाय र्ालार्द्धती (१८२४) हे प्रशक्षिप्रवर्षयक प स्तक, 
र्ार्र्ीरडतासं्र्ारंत (१८२८) व ज्ञानमागाची्सूचना (१८४९) ही प्रिस्ती धमगिसारिाथग दोन छोटी प स्तके 
त्याचं्या नाव ेिमा आहेत. 
 

कृ. प्रभ. क ळकिी. के. ए. पोतदार 
 
॰ मौनीनाथ : पहा पारखी, नारो णभकाजी 
 
॰ मौनीस्वामी : पहा पारखी, नारो णभकाजी 
 
यदें, दामोदर सावळाराम : (ि. १८६१ – मृ. २८ नोव्हेंबर, १९४४, प िे). प्रवख्यात संपादक, िकाशक, 
म द्रक आप्रि लेखक. यंदेशठे या नावाने िप्रसद्ध. प्रनकटवतीयासंाठी ‘दादा’. यंदे यािंा िन्म अहमदनर्र 
प्रिल्यातील पारनेर ताल क्यातील एका मराठा क ट ंबात झाला. आिोबा त कारामबोवा आप्रि वडील 
सावळेरामबोवा हे वारकरी होते. त्याम ळे बालपिीि यदें याचं्यावर भार्वत, त काराम र्ाथा यािें संस्कार 
झाले. 
 

आिोबानंी १८५७ च्या बंडानंतर पलटिीतील नोकरीतून प्रनवृत्ती पत्करली आप्रि वप्रडलानंी 
पलटिीतील नोकरी सोडली. संपूिग क ट ंब नर्र सोडून म ंबईला स्थलातंप्ररत झाले. तेथे वप्रडलािंा मतृ्य ू
लवकरि झाल्याम ळे, यंद्यानंी अडििींशी झ ंि देत कामाप रत्या इंग्रिी प्रशक्षिापयंत मिल मारली. म. 



 अनुक्रमणिका 

ज्योप्रतराव फ ले यािंी भार्षिे ऐकल्याम ळे आपिही वतगमानपत्र काढून समािसेवा करावी असे त्याचं्या 
मनाने घेतले. रघ नाथ कृष्ट्िराव यािंा छापखाना घेऊन त्यानंी सृरष्टदर्शण नावािे साप्ताप्रहक काढले. प ढे 
म ंबईमधीलि ‘दीनबधूं’ पत्राच्या व्यवस्थापक मंडळींमध्ये मतभेद होऊन फूट पडली. त्यातंील रामिी 
संत िी आवटे यानंी माधवराव रोकडे आप्रि यंदे यानंा हाताशी धरून ‘शतेकऱ्यािंा कैवारी’ हे पत्र स रू केले. 
यंद्यानंी त्यात द य्यम संपादकािे काम केले. ‘शतेकऱ्यािंा कैवारी’ िारं्ला िालत असल्याने बडोद्यािे 
श्रीमंत सयािीराव महाराि यानंी अर्ोदर आवट्यानंा बोलावनू १८८४ मध्ये ‘बडोदावत्सल’ साप्ताप्रहक पत्र 
स रू केले. १८८५ मध्ये यंदेही बडोद्याला िाऊन आवट्यानंा मदत करू लार्ले. थोड्ाि प्रदवसातं प रेसा 
आर्मथक लाभ झाल्यावर ‘व्यवहारात कली’ प्रशरला. यंद्यानंी बािूला होऊन महारािाचं्या संमतीने 
श्रीसयाजीरवजय या नावािे साप्ताप्रहक पत्र स रू केले. शकंर मोरो रानडे हे त्यािे म ख्य संपादक. 
 

सयाजीरवजय िालवीत असतानाि यदं्यानंी िकाशन व्यवसायात पाऊल टाकले. अल्पावधीत 
िमही बसवला. सयािीराव महारािाचं्या िेरिेतून स्थापन झालेल्या सहप्रविाप्ररिी सभेने प्रसद्ध केलेल्या 
प स्तकािें िकाशन यंदे करू लार्ले. त्यात र्ो. स. सरदेसाई याचं्या म सलमानी प्ररयासतीिाही समावशे 
होता. 
 

दरम्यान स्वतः यंद्यानंी देवी्वीरमती नावािी ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी प्रलप्रहली. प्रतच्या मराठीत िार 
आवृत्त्या प्रनघाल्याि परंत  नहदी आप्रि र् िराती अन वादही झाले. इतकेि नव्हे तर प्रतिे नेवाळकर यानंी 
संर्ीत नाटकात रूपातंर केले व बेळर्ावकर स्त्रीसरं्ीत मंडळीकडून त्यािे अनेक ियोर्ही झाले. 
सहप्रविाप्ररिी सभेच्या प्रवद्यमाने स रू झालेल्या गं्रथसपंादक मंडळीने िवळिवळ दीडश े गं्रथािें िकाशन 
केले. 
 

दरम्यान म ंबईच्या ‘इंद िकाश’ छापखान्यािे मालक सखाराम पंप्रडत प्रदवरं्त झाल्याम ळे 
‘इंद िकाश’ पत्र बंद पडले. न्या. रानडे, प्रवष्ट्ि पंत भाटवडेकर, बडोद्यािे प्रदवाि बापूसाहेब र्ाडर्ीळ यानंी 
यंद्यानंी म ंबईला येऊन ‘इद िकाश’िी िबाबदारी घ्यावी असा आग्रह धरला. स्वतः महारािािंीही तशी 
इच्छा होतीि. १८९९ मध्ये यंदे म ंबईला आले व ‘इंद िकाश’ पत्र आप्रि छापखाना यािें त्यानंी प नरुज्जीवन 
केले. लवकरि त्यानंी दामोदर र्िेश पाध्ये आप्रि बलवतं रामकृष्ट्ि मनेरीकर याचं्या सहभार्ाने 
इंद प्रवियनामक कंपनीिी स्थापना केली. ‘इंद िकाश’ हे दैप्रनक झाले. ‘टाईम्स ऑफ इंप्रडया’च्या एकतफी 
प्रलखािाला शह देण्यासाठी प्रफरोझशहा मेहता याचं्या सल्ल्याने यंद्यानंी धी् इंद ् ऑफ् बॉ्ब े हे इंग्रिी 
दैप्रनकही १९०८ मध्ये िालप्रवले. प ढे लोटवाला−डारें्−िोर्ळेकर या साम्यवाद्याकंडे छापखाना आप्रि दोन 
वतगमानपते्र यािंी मालकी सोपवनू ते नाशकास प्रवश्रातंीसाठी रे्ले असता, व्यवस्थापनात बरीिशी 
उलथापालथ होऊन पप्ररिामी ‘सयािी प्रविय’ आप्रि ‘इदं िकाश’ ही दोन्ही लाडकी पते्र यदं्यानंा बंद करावी 
लार्ली. त्याप ढिा काळ त्यानंी म द्रि व िकाशन व्यवसायात व्यतीत केला. दरम्यान ‘गं्रथसंपादक व 
गं्रथिकाशक मंडळी’िा मोठा व्याप त्यानंी प्रनमाि केला. महाभारतािा आप्रि श्रीभार्वतप रािािा अन वाद 
िप्रसद्ध करिे ही यदं्यािंी महत्त्वाकाकं्षा होती. आपल्या पपं्रडतप्रमत्राचं्या सहकायाने त्यानंी ती बरीिशी पूिगही 
केली. नितामि वैद्यािें साथग (मराठी) महाभारत खंड १–८ यदं्यानंी १९३१–३७ पयंत िकाप्रशत केले. 
भार्वतप रािाला िोडून भार्वतामधील स भाप्रर्षतसगं्रह आप्रि भारतीय पौराप्रिक कोश यािंा खंडही त्यानंी 
िप्रसद्ध केला. कृष्ट्िािी अि गन केळूसकर यािें प्रशविप्ररत्र, नि. र्. भानंूिा उपप्रनर्षत्िकाश असे महत्त्वािे 
गं्रथही त्यानंी िकाप्रशत केले. त्यािंा कलिम ळी धार्ममक आप्रि आध्यात्त्मक स्वरूपािे गं्रथ िकाप्रशत 
करण्याकडे होता. प्रवठ्ठल रामिी नशद्यािंी व्याख्यानेही त्यानंीि छापली. श्रीमंत सयािीराव, न्या. रानडे, 
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लो. प्रटळक अशा थोर व्यक्तींिा प्रवर्श्ास त्यानंी संपादन केला होता. प्रटळक रािद्रोहाच्या खटल्यात दोर्षी 
ठरून मंडाले येथे प्रशक्षा भोर्ण्यास रे्लेले असता यंद्यानंी प्रटळकािें कारकून आप्पािी प्रवष्ट्ि  क लकिी यानंी 
प्रलप्रहलेले ‘लो. प्रटळक यािंी रे्ली आठ वर्षदेव’ हे प स्तक िप्रसद्ध केले, ही र्ोष्ट प रेशी बोलकी आहे. 
सयािीराव महारािािंा प िे येथील र्ायकवाड वाडा लोकमान्यानंा प्रमळवनू देण्यात यंद्यािंा वाटा होता. 
तसेि बाबासाहेब आंबेडकर प्रवद्याथी असताना त्यािंी सयािीरावाशंी ओळख करून देण्यातही ते 
केळूसकराबंरोबर होते. सयािीराव महारािानंी त्यानंा ‘रािरत्न’ पदवीने र्ौरप्रवले. 
 

ज्ञानिसाराच्या उदे्दशाने यंद्यानंी ज्ञानमरंदर नावािे माप्रसकही िालप्रवले (१९३५−३६). 
 

म ंबईच्या सावगिप्रनक िीवनात त्यािंा सप्रिय भार् होता. मराठा ऐक्येच्छू सभेिे ते कायगकतदेव होते. 
िकाशन व्यवसायािा एक भार् म्हिून भार्भाडंवल र्ोळा करून प्रलप्रमटेड कंपनी िालप्रवण्याच्या ियोर्ात 
यंद्यानंा मोठी तूट आली. आय ष्ट्यािा अखेरिा काल फारसा समाधानकारक रे्ला नाही. ते प ण्याला 
स्थाप्रयक झाले व प िे वास्तव्याति त्यािंा अंत झाला (२८ नोव्हेंबर, १९४४). 
 

मराठी पत्रकाप्ररता, म द्रि आप्रि िकाशन या के्षत्रातं दामोदर सावळाराम यंदे यानंी बिावलेली 
कामप्रर्री प्रिरस्मरिीय ठरेल यात शकंा नाही. 
 

सदानंद मोरे 
 
संदभव : (१) ‘श्रीमद भार्वत कळसरूपी शवेटिा भार्’, दामोदर सावळाराम यंदे आप्रि मंडळी, म ंबई, 

१९२९. (२) क लकिी, प . बा. ‘प्रनिगयसार्रिी अक्षरसाधना; शठे िाविी दादािी यािें िप्ररत्र’, 
प्रनिगयसार्र िकाशन, म ंबई, १९६७. 

 
यादी, आप्पाजी बापूजी : (ि. १८२६ – मृ. १६ िानोवारी, १८९४). नाप्रशकास ििग प्रमशनिे प्रमशनरी. 
आप्पािींिे प्रशक्षि झाल्यावर त्यानंी १८४५ मध्ये प्रिस्ती धमग स्वीकारला. त्यानंा सरकारी नोकरी प्रमळण्यािा 
योर् आला होता, पि ईर्श्रप्रवज्ञानाकडे त्यािंा ओढा होता. म्हिनू त्यानंी धमािा अभ्यास करून ईर्श्रसेवा 
पत्करली. १८५५ मध्ये ते म बंईला येऊन प्रर्रर्ावातल्या प्रिस्ती भक्तर्िािंी धमगसेवा करू लार्ले. प ढे 
१८६१ मध्ये त्यानंा नाप्रशक येथे आिायग पदािी दीक्षा देण्यात आली. १८६६ मध्ये ते प्रफरून म ंबईला आले. 
तेथे धमगसेवबेरोबरि समािसेविेे कंकि त्यानंी हाती बाधंले. प्रनरप्रनराळ्या प्रमशनातंल्या भारतीय प्रिस्ती 
िनतेला एकत्र आिून एक संघप्रटत प्रिस्ती समाि बनप्रवण्यासाठी १८७१ मध्ये वसे्टनग इपं्रडया नेप्रटव्ह 
प्रििन अलायन्स स्थापण्यात त्यानंी प ढाकार घेतला. बाबा पदमनिी, नारायि शरे्षाद्री वर्ैरे इतर 
प्रमशनातंले त्यािें प्रमत्र त्यानंा सहकायग देत होते. 
 

१८८८ मध्ये ते प ण्यास बदलून आले आप्रि येथल्या आंनल-संिदायी मराठी प्रिस्ती समािािी सेवा 
करू लार्ले. 
 

िनसेवा आप्रि ईर्श्रसेवा करीत असतानाि आप्पािी बापूिींनी मराठी वाङ्मयािीही सेवा केली. 
िथम त्यानंी सामाप्रिक प्रवर्षय प्रनवडून बालप्रववाह, प्रववाहिसंर्ीच्या अप्रनष्ट िालीरीती, अनाठायी खिग, 
पाठराखिी यावंर ‘ज्ञानोदय’ या प्रनयतकाप्रलकातून लेख प्रलप्रहले. ते प ढे प स्तकरूपाने िप्रसद्ध करण्यात 
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आले. इंग्रिी िविनािंा अन वाद करून त्यानी उर्देर्प्रकरण या नावािा िविनसंग्रह िप्रसद्ध केला. एका 
इंग्रिी कादंबरीिा मराठी अन वाद त्यानंी मालती् अथवा् दोन् गड या नावाने िप्रसद्ध केला. त्यािंी 
वाङ्मयप्रनर्ममती अशी – 
 

वाङ्मयणनर्तमती : (१) आमच्या लोकाचं्या लननासबंंधी रीती व त्यािें पप्ररिाम (१८७०), (२) 
भार्षातंर−मालती अथवा दोन र्ड (१८७०), (३) भार्षातंर−उपदेश िकरि (१८७१), (४) परमेर्श्रिीत्यथग 
दशमाशं (१८७४), (५) भार्षातंर−प्रतमध्यस व प्रफलेमोन अथवा एका प्रिस्ती य वकािी र्ोष्ट (१८८२), (६) 
रेव्ह. हरी रामिदं्र प्रिस्ती यािें िप्ररत्र (१८८३), (७) भार्षातंर−लेंक रवाळ्या प्रस्त्रयासं बोध (१८५६), (८) 
भार्षातंर−नव्या करारातील इप्रतहास इत्यादी, द सरी आवृत्ती १९०७. 
 

भास्कर िाधव 
 
रड्डी, (पं.) रंगाचायव बाळकृष्ट्िचायव : ॰ रंगशमा : (ि. १८७०, नवाल्हेर – मृ. १९ ऑक्टोबर, १९४४). 
संस्कृत नाटके व काव्यशास्त्र यािें टीकाकार व समीक्षक. व्याकरि, धमगशास्त्र याचं्या अध्ययनािी परंपरा 
असलेल्या माध्वसंिदायी घराण्यात िन्म. सोलापूर व धारवाड येथे अध्यापक. नंतर डेक्कन कॉलेि, प िे 
येथे प्रनय क्ती. 
 

रंर्ािायांनी मृच्छकप्रटक, मालप्रवकात्ननप्रमत्र, काव्यादशग या संस्कृत गं्रथावंर प्रवस्तृत टीका 
प्रलप्रहल्या. शूद्रक, भास, काप्रलदास, भवभतूी याचं्यावरील ििात्मक, रसग्रहिात्मक प्रनबधंही त्यानंी 
प्रलप्रहले. भवभतूीवरील त्यािंा लेख (१९४०) व भासवगज्ञ या नैयाप्रयकाच्या ‘न्यायसार’ या गं्रथािें अथगबोधक 
टीपेसप्रहत भार्षातंर (१९२२) िप्रसद्ध. माध्वतत्त्वज्ञानासंबधंी त्यानंी बरेि गं्रथ प्रलप्रहले आहेत. ब्रह्मसूत्रावंरील 
माध्वभाष्ट्य त्यावरील तत्त्विकाप्रशकेसह त्यानंी मराठीत भार्षातंप्ररत केले आहे. 
 

‘श्रीमध्वप्रसद्धान्तििाप्ररिी शाखासभा’ (१९१२) या संस्थेतफदेव  प ण्यात स रू झालेल्या 
‘श्रीमध्वप्रसद्धान्तस धाकर’ या माप्रसकािे संपादक असताना त्यानंी मध्वािायांच्या अनेक गं्रथािंी भार्षातंरे या 
माप्रसकातून िप्रसद्ध केली. मराठी व्याकरि पप्ररर्षदेिे ते अध्यक्ष होते. रघ नाथ पंप्रडताच्या ‘नलदमयंती 
स्वयंवरा’ख्यानािे प्रिप्रकत्सापूवगक रसग्रहिही त्यानंी केले आहे. 
 

रा. बा. बक्षी, प्रव. म. बेडेकर 
 
॰ रमाकातं नागावरकर : पहा करंदीकर, बळवंत जनादवन 
 
रहाळकर, नरहर शंकर : ॰ कोिीतरी : (ि. ११ सप्टेंबर, १८७९, मडर्ाव, खानदेश – मृ. ७ प्रडसेंबर, 
१९५७, इंदूर). कवी व टीकाकार. कप्रववयग केशवस तािें प्रशष्ट्य व भाष्ट्यकार म्हिून प्रवशरे्ष िप्रसद्ध. िाथप्रमक 
प्रशक्षि मडर्ाव आप्रि नंतरिे प िे−भ सावळ या प्रठकािी. िबलपूर येथून मपॅ्ररक व उजै्जनच्या माधव 
कॉलेिमधून बी. ए. (१९०४). इंदूर संस्थानात नोकरी. 
 

रहाळकरािंी काव्यरिना म ख्यतः १८९८ ते १९०४ या काळात झाली. मडर्ाव येथे केशवस त 
प्रशक्षक होते. केशवस तानंी रहाळकरानंा काव्यलेखनाला िोत्साहन प्रदले. ‘केशवस त’ हे ‘कवींिा कवी’ 
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असल्यािे उद्र्ार त्यानंी ‘केशवस तासं’ या कप्रवतेतून काढले आहेत. रहाळकराचं्या स्फ ट कप्रवता ‘उद्यान’, 
‘काव्यरत्नावप्रल’, ‘करमिूक’ ‘िभात’ या प्रनयतकाप्रलकातं व िाम ख्याने ‘माप्रसक मनोरंिना’त िप्रसद्ध 
झाल्या. त्याचं्या स्फ ट कप्रवतािंा संग्रह र् ष्र्ाजंरल (१९२३) या नावाने िप्रसद्ध आहे. का. र. प्रमत्र−संपाप्रदत 
‘क स मर् च्छ’ (१९०४) या िाप्रतप्रनप्रधक कप्रवतासंग्रहातही केशवस त, प्रटळक, प्रवनायक याचं्याबरोबरीने 
रहाळकराचं्या कप्रवता आढळतात. त्याचं्या कप्रवतेवर केशवस तािंा िभाव आढळतो. 
 

केशवस ताचं्या कप्रवतािंा सगं्रह १९१७ साली िप्रसद्ध होताि केर्वस त्आरण् त्मयाचंी् करवता ही 
लेखमाला त्यानंी ‘मनोरंिन’ या माप्रसकात (१९१८) प्रलप्रहली व ती प स्तकरूपाने (१९१९) िप्रसद्ध केली. 
या लेखमालेतून त्यानंी केशवस ताचं्या व्यत्क्तमत्त्वािी, त्याचं्या काव्यस्वरूपािी व काव्यर् िािंी ओळख 
करून प्रदलेली आहे. केशवस तानंी रहाळकरानंा पाठप्रवलेली खािर्ी इंग्रिी पते्र केशवस ताचं्या 
काव्यप्रनर्ममतीवर िकाश टाकिारी असल्याने महत्त्वािी आहेत. 
 

वरील साप्रहत्याखेरीि वीरधमशदर्शण (१९३२) व उत्तररामरचरत्र ही भार्षातंप्ररत नाटके, 
र्ाक ं तलसौंदयश (१९३६) हा टीकात्मक प्रनबधं इत्यादी साप्रहत्यही िप्रसद्ध आहे. पि रहाळकर म ख्यतः 
ओळखले िातात ते केशवस तािें एक आद्य व रप्रसक िहाते व केशवस ताचं्या कप्रवतेिे ममगज्ञ समीक्षक 
म्हिून. 
 

वा. रा. ढवळे, रा. वा. बक्षी 
 
राऊत, सखाराम अजुवन : ॰ सखाराम अजुवन : (ि. १८३९–मृ. १६ एप्रिल, १८८५, म ंबई). वैद्यकशास्त्र व 
शरीरशास्त्र या प्रवर्षयावंरील गं्रथािें लेखक. प्रशक्षि एत्ल्फन्स्टन प्रवद्यालय व ग्रँट मेप्रडकल कॉलेि, म ंबई 
येथे. हे ग्रँट मेप्रडकल कॉलेिात वनस्पप्रतशास्रािे िाध्यापक, व्हॅत्क्सनेशन खात्यािे स पनरटेंडेंट होते. 
वैद्यतत्त्व हा ‘प्रित्न्सपल्स ॲण्ड िॅक्टीस ऑफ मेप्रडप्रसन’च्या आधारे प्रलप्रहलेला गं्रथ (१८६९). त्याििमािे 
देवीच्या् रोगाचे् स्वरूर््आरण् त्मयाच्या् र्मनाचे् व् प्ररतबंधाचे् उर्ाय (१८७६), रववाहरवज्ञान (वधूवरािंी 
प्रववाहासंबधंी योनयता (१८७७), गभशरवद्या् आरण् प्रसूरतकरण (१८७३), गृरहणी् कंठभषूण् अथवा्
स्त्रीरवषयक् उर्य तत् र्ाच् प्रकरणे (र्र्मभिी, रिस्वला, िसूप्रत, बालसंर्ोपन इ. १८८८) यासंारखी 
लोकोपयोर्ी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. एकोप्रिसाव्या शतकातील एक ब प्रद्धिामाण्यवादी, स्त्रीप्रशक्षिािे व 
स्त्रीस्वातंत्र्यािे प रस्कतदेव म्हिनू डॉ. सखाराम अि गन हे िप्रसद्ध होते. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, रा. वा. बक्षी 
 
॰ राघवानंद : पहा णटकेकर, रामचंद्र णवनायक 
 
॰ राघोबा जनादवन : पहा गव्हािकर, राघोबा जनादवन 
 
राजपूरकर, योसेर् येहेजकेल (इझीकेल) : (ि. १८३४, म ंबई – मृ. १९०५). बेने इस्त्रायली मराठी 
धमगगं्रथािे लेखक. प्रशक्षि म बंई येथे. डेत्व्हड ससून बनेीहोलंट इत्न्स्टटू्यटच्या हायस्कूलिे हेडमास्तर. 
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इस्त्रायली धमािे पप्रवत्र शास्त्राधाप्ररत स्वरूप ज्ञाप्रतबाधंवानंा समिाव े यासाठी अनेक धमगगं्रथािंी 
मराठीत भार्षातंरे केली. प्रायरित्ताच्या्रदवर्ी्र्ार्ारवषयी्कबूल्होणे (१८५८) हे त्यािें पप्रहले भार्षातंप्ररत 
प स्तक. त्यानंतर इस्त्राएलाचंा् लग्नरवधी (१८६२), वषशप्ररतर्देची् प्राथशना (१८६२), नवसाचंी् स टका् व्
सम द्रतीरी्करायाची्प्राथशना (१८६४). अनरतओखोस्राजाचा्इरतहास्अथवा्हान ततयाचे्सनाची्स्थार्ना 
(१८६६) सद्ग रुवचने् अथवा् नीरतर्ास्त्र−सटीक (१८७०), इस्त्राएलाचं्या् प्राचीन् इरतहासातील् गोष्टींचा्
कालान क्रम (१९८०), इस्त्राएलाचंी् र्ंचर्ोषणे (सणारंवषयी) (१८९०); इस्त्राएलाचें् तीन् उत्मसव (१९०१) 
इत्यादी गं्रथािंी प्रनर्ममती केली. इस्त्राएली्धमाचे्खरे् स्वरूर् (१८७९) हा त्यािंा गं्रथ, प्रवशरे्ष उल्लखेनीय 
असून या गं्रथात इस्त्रायली धमाप्रवर्षयी सवगसाधारि प्रवविेन करून, इस्त्राएली धमािी तेरा मूलतत्त्व ेअथासह 
स्पष्ट करून त्यावर स्वतंत्रपिे प्रनरूपि केले आहे. 
 

रेिल र्डकर, रा. बा. बक्षी 
 
राजवाडे, कृष्ट्िशास्त्री केशव : (ि. १८२० – मृ. ६ ऑर्स्ट, १९०१, प िे). कवी, संस्कृत नाटकािें 
अन वादक. प्रशक्षि प ण्याच्या संस्कृत पाठशाळेत. न्याय, अलंकार, वदेान्त, धमग यािें सखोल अध्ययन. 
त्याि पाठशाळेत उपर् रू (१८४१). सरकारी प्रशक्षि खात्याच्या किेरीत भार्षातंरकार (१८५६). मराठी 
गं्रथकाराचं्या द सऱ्या संमेलनािे अध्यक्ष (प िे, १८८५). 
 

अलंकाररववके (१८५३) हा कृष्ट्िशास्त्री रािवाड्ािंा पप्रहला गं्रथ िाकृत कवींच्या रिनेतील 
अवतरिे उदाहरिादाखल देऊन रािवाड्ानंी ६५ अलंकारािंा प्रविार या गं्रथात केला आहे. संस्कृतातील 
काव्यप्रविार मराठीत िािीवपूवगक आिण्यािा हा पप्रहलाि ियत्न. या गं्रथाला दप्रक्षिा िाइझ कप्रमटीिे 
१०० रुपयािें पाप्ररतोप्रर्षक प्रमळाले होते. मालरतमाधव (र्द्यपद्य, १८६१, १९०७), म द्राराक्षस (१८६७, 
१९०७), अरभज्ञानर्ाक ं तल (मूळ संस्कृत व मराठी, १८६९), रवक्रमोवशर्ीय (र्द्यपद्य, १८७४) व ‘महावीर 
िप्ररत’ (अिकाप्रशत) ही त्यानंी ससं्कृतातून मराठीत भार्षातंप्ररत केलेली नाटके. यािें अरभज्ञानर्ाक ं तलािे 
भार्षातंर िरी १८६९ मध्ये िप्रसद्ध झाले असले तरी ते १८६० सालीि तयार झाले होते; व या अथाने 
रािवाडे हे ‘शाक ं तला’िे पप्रहले मराठी भार्षातंरकार ठरतात. ही सारी भार्षातंरे सरस व स ंदर साधली 
आहेत. म द्राराक्षस व रवक्रमोवशर्ीय या दोन्ही नाटकाचं्या भार्षातंरावरून मात्र कृष्ट्िशास्त्री प्रिपळूिकर यािंा 
हात प्रफरला होता. 
 

कृष्ट्िशास्त्री रािवाड्ािंी स्फ ट कप्रवता उपलब्ध नाही. ऋत वणशन (१८७१) हे वसतं, वर्षा आप्रि 
शरद या तीन ऋतंूिे रसालंकारानंीय क्त असे विगन करिारे काव्य व उत्मसव्प्रकार् (१८७४) हे नहदंूच्या 
सिािें आख्याप्रयकासंह विगन करून त्या ओघात र्तशतकातील एकूि समाििीवनािे प्रित्र रेखाटिारे 
काव्य िप्रसद्ध असून या दोन्ही प स्तकानंा दप्रक्षिा िाइझ कप्रमटीिी पाप्ररतोप्रर्षके प्रमळाली होती. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, अ. अ. वडोदकर 
 
राजवाडे, कचतामि वैजनाथ : (ि. ३० ऑर्स्ट, १८८९ – मृ. ८ मे, १९२०). पाली भार्षा व बौद्ध साप्रहत्य 
या प्रवर्षयािें अभ्यासक व लेखक. इप्रतहाससंशोधक रािवाडे यािें प तिे व िो. वैिनाथ काशीनाथ 
रािवाडे यािें प त्र. प ण्यास िा. धमानंद कोसंबी याचं्यािवळ पाली भारे्षिा अभ्यास. त्याि प्रवर्षयात एम्. 
ए., बडोद्याच्या कॉलेिात पाली व इंग्रिी भार्षािें िार वर्षदेव अध्यापक. 
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हत्मथवनगेल्लरवहारवसं या लघ प स्तकािी सटीप आवृत्ती, मथ्ज्झमरनकायाच्या आवृत्तीिा मोठा भार्, 
र्ाली्रीडरिा द सरा भार् आप्रि रदधरनकायािे नऊश ेछापील पृष्ठािें सटीप भार्षातंर ही यािंी वाङ्मयीन 
कामप्रर्री. रदधरनकाय या पाली भारे्षतील गं्रथािे बडोद्यािे महाराि सयािीराव र्ायकवाड याचं्या 
आजे्ञवरून दोन भार्ातं (पप्रहला भार्, १९१८ व द सरा भार्, १९३२) केलेले भार्षातंर व संपादन हे यािें 
अत्यंत मोलािे कायग आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, अ. अ. बडोदकर 
 
राजवाडे, णविनाथ काशीनाथ : (ि. १२ ि लै, १८६३, प िे – मृ. ३१ प्रडसेंबर, १९२६, ध ळे). 
इप्रतहाससंशोधक व इप्रतहासमीमासंक मनस्वी व िकाडंपपं्रडत. इप्रतहासािायग राडवाडे या नावाने प्रवख्यात. 
व्याकरिशास्त्र, भार्षाशास्त्र, समािशास्त्र, प रातत्त्वप्रवद्या इत्यादी प्रवप्रवध ज्ञानशाखातंील पारंर्त प्रवद्वान. 
संस्कृतीिा अनेक अंर्ानंी प्रविार करिारा लेखक. १८९० मध्ये प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिमधून बी. ए. परीक्षा 
उत्तीिग. फारसी व काही िमािात फ्रें ि भारे्षिे अध्ययन. १८८० साली प्रववाह. पत्नी व अपत्य याचं्या 
मृत्यूनंतर संसारास पूिगप्रवराम. प ण्याच्या न्यू इतं्नलश शाळेत काही काळ प्रशक्षक; पि १८९३ मध्ये 
रािीनामा. स्वाप्रभमानी राष्ट्रवादािी समािाला दीक्षा देण्याच्या हेतूने फप्रकरी िीवन पत्करून इप्रतहास, 
भार्षा, संकृती इत्यादी प्रवर्षयाचं्या संशोधनास यानंी स्वतःला आमरि वाहून घेतले. इप्रतहास वस्त प्रनष्ठ 
असावा असा आग्रह. इप्रतहासािी अस्सल साधने शोधण्यािा, संकप्रलत करण्यािा उपिम. भारत इप्रतहास 
संशोधन मंडळािी ससं्थापना (१८९८). 
 

इप्रतहासािायग रािवाडे यानंी प्लेटोच्या ‘प्ररपत्ब्लक’ या स िप्रसद्ध गं्रथािे मराठी भार्षातंर करून ते 
अंशतः स्वतःच्या भाषातंर याि नावाच्या माप्रसक पत्रातून िप्रसद्ध केले. भाषातंर (१८९४−९७) हे माप्रसक 
काढण्यामारे् त्यािंी भपू्रमका राष्ट्रसेविेी होती. ज्या भौप्रतक शास्त्राच्या ज्ञानाम ळे पाप्रिमात्यानंी पौरस्त्यावंर 
मात केली ते ज्ञान संपादन करण्यासाठी भारतीयानंी प ढे सरसावले पाप्रहिे आप्रि संन्यासिवि मनोवृत्ती 
टाकून देऊन िवृप्रत्तपर धमािा अंर्ीकार केला पाप्रहिे ही ती भपू्रमका होय. या भपू्रमकेम ळेि अन्य 
सहकाऱ्याचं्या सायाने त्यानंी प्लेटो, ॲप्ररस्टॉटल, बकग , प्रमल, सॉिेप्रटस, बेकन इत्याप्रदकाचं्या गं्रथािंा 
अन वाद वरील माप्रसकातून पूिग वा अपूिग स्वरूपात िप्रसद्ध केला. त्याचं्या संपूिग वाङ्मयप्रनर्ममतीमारे्ही हीि 
अत्स्मतेिी दृष्टी असल्यािे आढळते. एकही ओळ इंग्रिीत न प्रलप्रहण्यािी यािंी िप्रतज्ञा यातूनि िन्माला 
आली. रािवाडे साप्रहत्यसमीक्षक म्हिनू िप्रसद्ध नसले, तरी त्यािंा कादंबरी हा प्रनबंध (१९०२) मराठी 
कादंबरीच्या परखड टीकेकप्ररता िप्रसद्ध आहे. 
 

इ. स. १८९८ पासून १९१७ पयंतच्या काळात रािवाडे यानंी मराठ्ाचं्या्इरतहासाची्साधने या 
गं्रथािे एकूि िोवीस खंड िप्रसद्ध केले. या सवग खंडािंी पृष्ठसंख्या, िस्तावनासंह, स मारे साडेसहा हिार 
एवढी भरते. या साधनगं्रथातूंन शहािी भोसले याचं्यापासून तो द सऱ्या बािीरावापयंतच्या कालखंडातील 
मराठ्यािंा इप्रतहास आढळतो. त्याििमािे प िे ते कटक व तंिावर ते पंिाब पयंतच्या िदेशाशंी मराठ्यािंा 
िो संबधं आला त्यािा व्यापही िकट होतो. या काळातील महत्त्वाच्या व्यक्ती, घरािी, घटना, बखरी, 
वशंावळ्या, अखबार, लढाया, तह, पौवात्य व पाप्रिमात्य इप्रतहासावरील प्रविार, भार्वत धमग व महाराष्ट्र 
धमग, मराठ्यािें वकील, फारसी − मराठी या भार्षािें संबंध, मराठे − प्रनिाम सबंंध, पाप्रनपतिे य द्ध, 
खड्ािी लढाई, तंिावरिा प्रशलालेख, िेधे शकावली, छत्रपती व पेशव े यािें संबंध इत्यादी अनेक 
प्रवर्षयासंंबधंीिी अस्सल कार्दपते्र या खंडातूंन आढळतात. या खंडानंा रािवाड्ानंी ज्या िस्तावना 
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िोडलेल्या आहेत त्या अत्यतं प्रवविेक आहेत. त्यािंी प्रिप्रकत्सक दृष्टी, ब द्धीिा ििडं आवाका, कल्पकता 
व तकग पद्धती यािंा िसा आढळ या िस्तावनांतून होतो, तसाि त्याचं्या सवगर्ामी व्यासंर्ािाही आपिाला 
ित्यय येतो. खंड १, ३, ४, ६ व ८ याचं्या िस्तावना तर प्रवशरे्ष र्ािल्या. त्याचं्या िस्तावना राजवाडे्
लेखसंग्रह, भाग्१्ला, ऐरतहारसक्प्रस्तावना (१९२८) या नावाने गं्रथरूपाने िप्रसद्ध आहेत. 
 

संपाप्रदत व इप्रतहासाच्या साधनािंी िमवािमव, त्यािंी योनय प्रनवड, त्यािे वािन व संपादन 
याबरोबरि त्यािा योनय वापर करून त्यायोरे् अन्वयाथग माडंण्यािे रॅन्केच्या धतीवर कायग यानंी महाराष्ट्रात 
आरंभले. या पद्धतीिे येथील हे संस्थापकि मानले िातात. 
 

रािवाडे यानंी संपूिग इप्रतहास प्रलप्रहलेला नाही व तो प्रलप्रहण्यािी वळे अिून आलेली नाही असे 
त्यािें मत होते. पि त्यानंी मराठ्याचं्या इप्रतहासािे थोडे प्रनरूपि केले आहे. त्याचं्या िस्तावनातूंन बरेिदा 
रूढ कल्पनानंा धक्का देिारे प्रविार व्यक्त झालेले आहेत. ‘महाराष्ट्र धमग’, ‘ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर’, 
‘पाप्रनपतिे य द्ध’ इत्यादी प्रवर्षयावंरील त्यािंी मते या दृष्टीने उल्लखेनीय वाटतात. 
 

ियराम नपडे याने रिलेले ‘राधामाधवप्रवलासिंपू’ (१९२२) हे रािवाडे सपंाप्रदत ससं्कृत − िाकृत 
िंपूकाव्यही उल्लेखनीय आहे. छत्रपती प्रशवािी महारािाचं्या िन्मदात्यािे, शहािीरािािें, काव्यरूप 
संस्कृत िप्ररत्र म्हिून त्यािे वाङ्मयीन व ऐप्रतहाप्रसक असे द हेरी महत्त्व आहे. या काव्याला िोडलेल्या 
िदीघग िस्तावनेतून रािवाड्ानंी शहािी−प्रशवािी प्रपताप त्राचं्या संबधंािी प्रिप्रकत्सा करून प्रशवािीच्या 
स्वराज्य स्थापनेत शहािीिा फार मोठा वाटा होता, नकबह ना त्यानेि प्रशवािीच्या स्वराज्यािा पाया 
घातला असा आपला प्रनष्ट्कर्षग व्यक्त केला आहे. रािवाड्ािंा द सरा महत्त्वािा संपाप्रदत गं्रथ म्हििे 
केशवािायाप्रदकृत मरहकावतीची्बखर (१९२४) हा होय. मप्रहकावतीिी ऊफग  माहीमिी ही बखर िप्रसद्ध 
करून रािवाड्ानंी कोकिच्या इप्रतहासािे नव े दालन संशोधकासंाठी मोकळे केले. ितापनबबापासून 
पोत गर्ीिाचं्या रािवटीपयंतिा उत्तर कोकििा इप्रतहास या बखरीतून आढळतो. प्रनरप्रनराळ्या दप्तरातूंन 
पप्ररश्रमपूवगक प्रवप्रवध बखरी रािवाड्ानंी प्रमळप्रवल्या व इप्रतहासािे साधनगं्रथ म्हिून त्या िकाप्रशत केल्या. 
मराठ्ाचं्या् इरतहासाची् साधने या गं्रथाच्या िौथ्या खंडात त्यानंी संशोप्रधलेल्या अशा अनेक बखरींिा 
समावशे आहे. नारायि व्यवहार प्रशक्षा, पेशव्यािंी बखर, रमास्वयंवर, पेशव्यािंी वशंावळ, 
प्रशवछत्रपतींसंबधंीिी सभासदािी बखर, प्रित्रर् प्तािी बखर, प्रिटिीसािी बखर, प्रशवप्रदत्नविय, 
प्रशविताप, रायरी येथील (१ कलमी) बखर इत्यादींिी सप्रवस्तर ििा करिारी िदीघग िस्तावना त्यानंी या 
खंडाला िोडली आहे. वरील गं्रथाखेंरीि त्यािें इप्रतहास, वाङ्मय, भार्षा इत्यादी अनेक प्रवर्षयावंरील लेख 
‘केसरी’, ‘इप्रतहाससंग्रह’, ‘प्रित्रमयिर्त्’, ‘लोकप्रशक्षि’, ‘महाराष्ट्रधमग’, ‘रामदास−रामदासी’, 
‘सरस्वती−मपं्रदर’, ‘इप्रतहास आप्रि ऐप्रतहाप्रसक’, ‘प्रवर्श्वृत्त’, ‘गं्रथमाला’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंनही 
िप्रसद्ध झाले आहेत. राजवाडे् लेखसंग्रह् :् भाग् २् व् ३ (१९२८) मध्ये त्यािें हरे संकीिग लेख व प्रनबधं 
समाप्रवष्ट आहेत. त्यानंी तयार केलेल्या मेस्तक प स्तकािा उल्लखेही एक महत्त्वािे कायग म्हिून करावा 
लारे्ल. मराठ्याचं्या इप्रतहासािी प्रिप्रकत्सा करताना त्यानंी तत्कालीन पत्रािें सरकारी व खािर्ी असे दोन 
भार् पाडून, ती मोडीत प्रलप्रहण्यािी पद्धत, मायने, रेघा, कार्दाला पाडावयाच्या घड्ा, स रुवात व शवेट 
यािंी माप्रहती देण्यासाठी त्यांनी हे मेस्तक तयार केले. त्यात सरकारी कार्दपत्रािें अभयपत्र, आज्ञापत्र, 
इनामपत्र, कब लायत, करीना, तह, महिर वर्ैरे ७८ िकार वर्मिले आहेत. कार्दािे ऐप्रतहाप्रसक महत्त्व 
ठरप्रवण्याच्या दृष्टीने ही वर्गवारी मोलािी आहे. मोडी−प्रलपीिा उर्म व प्रवकास यावरही त्यानंी प्रलप्रहले 
आहे. रािवाड्ािें इप्रतहाससंशोधन व इप्रतहासप्रवर्षयक लेखन केवळ इप्रतहासाच्या रूढाथापरतेि मयाप्रदत 
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नसून त्यात समािशास्त्र, उत्कापं्रतवाद, मानसशास्त्र, प्रवज्ञान इत्यादींिाही त्यानंी िसंर्ान रूप परामशग घेतला 
आहे. इप्रतहासप्रवर्षयक संशोधनासाठी त्यानंी प ण्यास भारत इप्रतहास संशोधक मंडळ (१९१०) व अंमळनेर 
येथे इप्रतहास संशोधक मंडळ (१९२३) स्थापन केले. 
 

इप्रतहासप्रवर्षयक लेखनाव्यप्रतप्ररक्त रािवाड्ािें महत्त्वािे वाङ्मयीन कायग म्हिून त्यािें 
ज्ञानेर्श्रीप्रवर्षयक संशोधन व रामदास आप्रि कादंबरी या प्रवर्षयावंरील तसेि भार्षा व व्याकरि यासबंंधी 
केलेले लेखन नमूद कराव ेलारे्ल. रािवाड्ानंी ज्ञानेर्श्रीिी एकनाथपूवगकालीन पोथी प्रमळवनू ती ध ळे 
येथील सत्कायोते्तिक सभेच्या द्वारा १९०९ मध्ये िप्रसद्ध केली. एकनाथ-संशोप्रधत ज्ञानेर्श्रीच्या ितीपेक्षा 
रािेवाडे-ित प्रनप्रिति ि नी असल्याने भार्षाशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यतं महत्त्वािी आहे. या ितीला िोडलेली 
‘ज्ञानेर्श्रीतील मराठी भारे्षिे व्याकरि’ ही िदीघग िस्तावना त्याचं्या प्रिप्रकत्सक सशंोधन दृष्टीिा व सूक्ष्म 
व्यासंर्ािा ित्यय देिारी आहे. िािीन गं्रथ संपाप्रदत करण्यािी शास्त्रीय पद्धतीि ििू रािवाड्ानंी या 
ितीच्या माध्यमातून अभ्यासकापं ढे ठेवली असे म्हटल्यास अप्रतशयोक्ती होिार नाही. ‘श्रीसमथग रामदास’ 
हा त्यािंा प्रनबंध रामदासप्रवर्षयक संशोधनाला िेरिा देिारा व महाराष्ट्राच्या समथगप्रवर्षयक दृप्रष्टकोनात 
िापं्रतकारक पप्ररवतगन घडवनू आििारा आहे. त्यािें िािीन मराठी साप्रहत्यासबंंधीिे अत्यंत महत्त्वािे कायग 
म्हििे महान भव पंथािे साप्रहत्य ज्या ‘साकेंप्रतक प्रलपी’ च्या कड्ाक लपात बंद होते त्या साकेंप्रतक 
प्रलपीिा त्यानंी पंथाबाहेरील अभ्यासकासंाठी िथमि केलेला उलर्डा होय. ‘कादंबरी’ या आध प्रनक 
साप्रहत्यिकारावरील त्यािंा प्रनबंधही महत्त्वािा आहे. 
 

आय ष्ट्याच्या शवेटी रािवाडे मराठीतील धात पाठाकडे वळले. स मारे सोळा हिार धातंूच्या नोंदी 
त्यानंी केल्या. त्याचं्या मृत्यूनंतर त्यािंा मराठी्धात कोर् (१९३७) िप्रसद्ध झाला. नामारद्र्धदव्य त्मर्रत्तकोर् 
(१९४२) हा त्यािंा गं्रथही संदभगगं्रथ म्हिून महत्त्वािा आहे. रािवाडे हे बह म खी िप्रतभेिे संशोधक व 
प्रिप्रकत्सक होते. ते इप्रतहासािायग म्हिून िप्रसद्ध असले तरी, ज्ञानकोशकार डॉ. केतकर याचं्या मते 
इप्रतहास-संशोधकापेक्षा भार्षाशास्त्र-संवधगक म्हिून त्यािंी कामप्रर्री अप्रधक मोलािी आहे. त्यािें सारे 
संशोधन व लेखन राष्ट्रभक्तीच्या िेरिेतून झाले आहे. १९२६ मध्ये प ण्यास भरलेल्या शारदोपासक 
संमेलनािे अध्यक्षपद देऊन त्याचं्या कायािा र्ौरव करण्यात आला. त्याचं्या मृत्यूनंतर ध ळे येथे ‘रािवाडे 
संशोधन मंप्रदर’ स्थापन करण्यात आले. 
 

भा. क. आपटे, व. कृ. वऱ्हाडपाडें, कल्याि काळे 
 
संदभव : (१) ‘रािवाडे लेखसंग्रह (िस्तावना)’, संपा. लक्ष्मिशास्त्री िोशी (साप्रहत्य अकादमी िकाशन). 

(२) श्री. रा. प्रटकेकर, ‘इप्रतहािायग प्रव. का. रािवाडे’, ‘प रुर्षाथग’ मे, १९७३. (३) लक्ष्मिशास्त्री 
िोशी, ‘कै. प्रव. का. रािवाडे िन्मशताब्दी’, ‘नवभारत’, ऑर्स्ट, १९६४. 

 
राजवाडे, वैजनाथ काणशनाथ : (ि. २७ फेब्र वारी, १८६०, वरसई, प्रि. क लाब – मृ. १७ प्रडसेंबर, १९४४). 
‘प्रनरूक्ता’िे भार्षातंरकार. वैप्रदक वाङ्मयािे संशोधक आप्रि आध प्रनक मराठी वाङ्मयािे समीक्षक. 
माध्यप्रमक व महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प िे–म ंबई या प्रठकािी. एम्. ए. (१८८६). इप्रतहासािायग रािवाडे 
यािें हे ज्येष्ठ बधूं. करािी, प िे येथे इंग्रिी, संस्कृत या प्रवर्षयािें िाध्यापक. स रतेच्या एम्. टी. बी. 
कॉलेििे िािायग. 
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रनरूतताचे् मराठी् भाषातंर (१९३५) हा वैिनाथशास्त्र्यािंा महत्त्वािा गं्रथ. वयाच्या शहात्तराव्या 
वर्षी त्यानंी हा १,४०५ पृष्ठािंा गं्रथ प्रलहून िप्रसद्ध केला. काश्यप ििापतीच्या ‘प्रनघण्ट ’ नामक ऋनवदेातील 
वर्ीकृत शब्दसंग्रहावरील यास्कारािायािे भाष्ट्य म्हििे ‘प्रनरूक्त’ हा गं्रथ. रािवाड्ािें हे संशोधन. 
अन वाद आप्रि प्रववरि वदे आप्रि वदेारें् याचं्या अभ्यासाच्या दृष्टीने अत्यतं मोलािे आहे. नि. रािवाडे हे 
अवािीन मराठी प्रवदे्यिे समीक्षक म्हिनूही लक्षिीय ठरतात. वरील गं्रथाखेरीि त्यािंा केशवस तावंरील 
प्रिप्रकत्सक लेख (‘मनोरंिन’, ि लै, १९२०), हप्ररभाऊ आपटे याचं्या ‘मी’ कादंबरीवरील प्रनबंध (‘म. सा. 
पप्रत्रका’, १९३६), आंनल सारस्वतािा इप्रतहास (‘प्रनबधंरत्नमाला’, दाभोळकर गं्रथमाला), डॉ. 
बेलवलकराचं्या उत्तररामिप्ररता’च्या मराठी आप्रि इंग्रिी अन वादािे समीक्षि (प िे, १९२१) हे त्यािें 
समीक्षिात्मक लेखनही उल्लखेनीय आहे. आध प्रनक आप्रि िािीन या दोन्ही साप्रहत्याबद्दल सारखीि आस्था 
बाळर्िारा एक द मीळ लेखक. 
 

र्ो. के. भट, रा. वा. बक्षी 
 
राजवाडे, शंकर रामचंद्र : (ि. २३ ऑक्टोबर, १८७९ – मृ. २० नोव्हेंबर, १९५२). पािात्त्य व पौवात्य 
तत्त्वज्ञानािे अभ्यासक, मीमासंक व भाष्ट्यकार. वास्तव्य प िे. वैप्रदक धमािे प रस्कतदेव. १९१२ साली डेक्कन 
कॉलेिातून बी. ए. १९१८ – मीमासंा महाप्रवद्यालयािी स्थापना. १९२० – अत्ननहोत्री झाले. डेक्कन 
कॉलेिातील स्वतंत्र ब द्धीिे व वतगनािे िोफेसर बने, ग्रीक तत्त्वज्ञ ॲप्ररस्टॉटल आप्रि िमगन प्रविारवतं 
नीट्सझ्श े यािंा रािवाड्ाचं्या मनावर व प्रविारावंर बराि िभाव पडलेला आहे. त्यािें गं्रथ नीट्ट्झ्र्चेा 
रिस्तान्तक व रिस्तन्तक् नीट्ट्झ्र् े हे आहेत. ऋनवदेातील नासदीय् सूततावर त्यानंी ित खंडात्मक 
(१९३१) भाष्ट्य प्रलप्रहलेले आहे. 
 

रिस्तान्तक्नीट्ट्झ्र् े(१९२७) या आपल्या गं्रथात रािवाडे यानंी नीट्सझ्शचे्या शोकनाट्य मीमासेंच्या 
प्रनप्रमत्ताने ‘कलास्वरूप शास्त्रा’ंिा म्हििेि ‘एस्थेप्रटक्स’िा प्रविार केला आहे. रािवाडे याचं्या संपूिग 
तत्त्वज्ञानािी उभारिी दं्वद्व कल्पनेवरि असल्याने त्यानंी नीट्सझ्शचे्या कलाके्षत्रीय दं्वद्वािा प्रवप्रनयोर् आपल्या 
कलास्वरूपप्रवर्षयक तत्त्वज्ञानात उत्तमिकारे करून दाखप्रवला आहे. सवरं् कला आप्रि उत्कट कला, 
कॉमेडी आप्रि रॅिेडी, बािारू संर्ीत आप्रि श्रेष्ठ संर्ीत, बािारू शलैी आप्रि उदात्त शलैी यातंील मूलभतू 
प्रवरोध व्यक्त करून द बगल आप्रि अवनत कलेवर हल्ला िढप्रविे, हे नीट्सझ्शिेमािेि रािवाडे यािेंही उप्रद्दष्ट 
होते. त्यानंी आपली मीमासंा समकालीन महाराष्ट्रीय कलानंा स्वतंत्रपिे लावनू दाखप्रवली आहे. अशीि 
दं्वदे्व त्यानंी धमग, संस्कृती, प्रित्रकला, नाट्य यातंही कत्ल्पली आहेत. नीट्सझ्शचे्या आधाराने त्यानंी कला, 
संस्कृती आप्रि धमग यािें िापं्रतकारक प्रवविेन केले. आपल्या ‘आत्मिप्ररत्रा’त रािवाड्ानंी त्या काळािे, 
व्यक्तींिे व िसंर्ािे परखड व वधेक विगन आप्रि परीक्षि केले आहे. त्यांिे हे आत्मवृत्त त्याचं्या प्रनधनानंतर 
१९८० मध्ये िकाप्रशत झाले. रािवाडे यािें इतर गं्रथलेखन गीताभाष्य् अथवा् नीरतर्ास्त्र (१९१६), 
अथ्ग्नहोत्राचे्स्वरूर् (१९२०), नारदीय्सूततभाष्य (पूवाधग १९२७, उत्तराधग १९३९). 
 

श्री. के. क्षीरसार्र, के. ए. पोतदार 
 
॰ राजहंस : पहा वावीकर, यादव शंकर 
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राजोपाध्ये, गोकवद रामचंद्र : (ि. १३ मे, १८८० – मृ. ३ प्रडसेंबर, १९५५). यािें घरािे सातारा येथील 
छत्रपतींच्या क लोपाध्यायािें. बी. ए. (म ंबई प्रवद्यापीठ). प्रशक्षक. धमगशास्त्र, इप्रतहास व िािीन मराठी 
कप्रवता यािें व्यासंर्ी. 
 

समाजर्ास्त्र्अथवा्सनातनधमशप्रणाली (१९५२), सामराज−करवरवररचत्म द्गलाख्यान (१९३०); 
कवी् रघ नाथ् र्ंरडत् व् सामराजकृत् स्फ ट् करवता (१९५२), ही त्यािंी प स्तके काव्यप्रवर्षयक प्रवविेन, 
रसग्रहि, शोधक वृत्ती व रप्रसक वृत्ती यािंी प्रनदशगक. र्रंडतराव्राजोर्ाध्ये्घराण्याचा्इरतहास हा त्यािंा 
गं्रथ १९६१ साली त्याचं्या मृत्यूनंतर िप्रसद्ध झाला. सामराज्करवरवररचत्म द्गलाख्यान त्यानंी उपरोद्धात, 
अथगप्रनिायक व इतर प्रटपासंह संपादून िप्रसद्ध केले. ‘रुत्क्मिीहरि’कता सामराि व ‘म द्र्लाख्यान’ कता 
सामराि एक की दोन ? −असा वाद ‘म म क्षू’त उपत्स्थत झाला असता त्यांिा कता एकि, असे प्रनिायक 
मत त्यानंी अभ्यासातंी प्रदले. मराठीिे प्रवख्यात टीकाकार िा. द. सी. पंर्  यानंी आपल्या ‘सामराि’ या 
ििात्मक िबधंात रािोपाध्ये यािें मत ग्राय असल्यािे नमदू केले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
रािे, बाबाजी दौलत : (ि. १८७४, डोंर्र, रत्नाप्रर्री – मृ. २२ नोव्हेंबर, १९१३, नार्पूर). मूळ कोकििे. 
मराठी पािवी पास. वयाच्या िौदाव्या वर्षी म ंबईत येऊन ‘िर्दीर्श्र’ छापखान्यात ि ळाऱ्यािे काम करू 
लार्ले. प्रतथे एका क्लबविा नाट्यससं्थेच्या नाटकात ते अधूनमधून स्त्रीभपू्रमका करीत. नंतर ‘न्य ू
त्व्हक्टोप्ररया नाटकमंडळी’, ‘भवसार्रानंदलहरी नाटकमंडळी’, ‘म ंबईकर नाटकमंडळी’ इ. संस्थातूंन 
त्यानंी प्रवप्रवध भपू्रमका केल्या. राण्यानंी स्वतः स्थापलेल्या ‘म ंबईकर नाटकमंडळी’तफदेव  (१८९७) त्यानंी 
‘वीरसेन मंप्रिरी’, ‘रूपसेन−रूपवती’, ‘क स मपंिा’ इ. नाटके सादर केली. प ढे याि संस्थेिे नाव 
‘रािापूरकर नाटकमंडळी’ असे ठेवण्यात आले. येथे राण्यानंी पर्ारी प्रवद्वान पदरी ठेवनू त्याचं्याकडून 
नवीन नाटके प्रलहवनू घेतली. ती स्वतःच्या नावावर रंर्भमूीवर आिण्यािी िथा पाडली. ते नाटककार 
म्हििे प्रतनईकर आप्रि वढावकर हे होत आप्रि त्यानंी प्रलप्रहलेली ‘दामािी’, ‘प ंडलीक’ व ‘संत त काराम’ 
ही नाटके राण्यानंी रंर्मंिावर सादर केली. १९११ मध्ये राण्यानंी आपल्या ‘संत त काराम’ नाटकािा 
कोल्हापूर महारािाचं्या अध्यक्षतेखाली िथम ियोर् केला. या नाटकाने त्यावळेी लोकप्रियतेिा उच्चाकं 
र्ाठला. बह िनसमािाने हे नाटक िारं्लेि उिलून धरले. या नाटकात प . वा. श क्लानंी, संत 
त कारामािंी भपू्रमका केली होती. नार्पूर येथे ‘संत त काराम’ या नाटकात प्रििाबाईच्या भपू्रमकेत अप्रभनय 
करीत असताना राण्यानंा रंर्भमूीवर आकत्स्मक मृत्य ू आला. राण्यानंी पधंरा−वीस वर्षदेव ‘रािापूरकर 
नाटकमंडळी’ िालप्रवली. राण्यानंी आपल्या यशस्वी ‘संत त काराम’ नाटकािी प्रिरस्मतृी म्हिून म ंबईिवळ 
कल्याि येथे ‘संत त काराम नाट्यर्ृह’ बाधंले. नट, नाटककार, नाट्यसंस्थाप्रनमाता, लोकमानसािी अिकू 
पकड घेिारा नाट्यप्रनमाता या नात्याने कै. रािे यानंी बिाप्रवलेली कामप्रर्री लक्षिीय आहे. 
 

कमलेश 
 
संदभव : स मंत िोशी− ‘नमन नटवरा’. 
 
॰ राधारमि : पहा प्रलमये, कृष्ट्िािी पाडं रंर् 
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रानडे, नीळकंठ बाबाजी : (ि. १८७२ − मृ. २१ मे, १९१८). शब्दकोशकार. म ंबईच्या प्रवल्सन कॉलेिात 
प्रशक्षि. भावनर्र येथील सामळदास कॉलेिात इप्रतहास व इंग्रिीिे िाध्यापक. 
 

रद् ट््वथे्न्टएथ्सेंच्य री् इंथ्ग्लर्−मराठी् रडतर्नरी (१९१९) या बृहद इंग्रिी−मराठी कोशािे कतदेव 
म्हिून िप्रसद्ध. १८९३ साली डॉ. ए. िे. मरे याचं्या ‘ए न्यू इतं्नलश प्रडक्शनरी ऑन प्रहस्टॉप्ररकल 
प्रित्न्सपल’िे (प ढे या प्रडक्शनरीिे ‘ऑक्सफडग’ असे नामकरि झाले) पप्रहले दोन भार् िप्रसद्ध झाले. त्याि 
धतीवर मराठीत सवोत्कृष्ट इंग्रिी−मराठी कोश असावा, असे वाटून त्यानंी हे कायग स रू केले व अठरा 
वर्षांच्या पप्ररश्रमानंतर हा ििडं कोश प्रसद्ध केला. या कोशाच्या पप्रहल्या भार्ाला लो. प्रटळक यानंी प रस्कार 
प्रलप्रहला आहे व त्यात या कोशकाराच्या अभतूपूवग कायािा यथाथग र्ौरव केलेला आहे. या कोशाच्या रूपाने 
भार्षाप्रभवृद्धीिे एक महान कायग रानडे यानंी पार पाडले. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
रानडे, मनोरमा श्रीधर : (ि. १३ िानेवारी, १८९६, अहमदनर्र − मृ. १३ िानेवारी, १९२६, म ंबई). 
पूवाश्रमीच्या द्वारका प्रहरर्ावकर. प्रशक्षि बी. ए. या रप्रवप्रकरि मंडळातील सभासद−कवप्रयत्री. १९१२ मध्ये 
यानंी पप्रहली कप्रवता प्रलप्रहली. मनोरमाबाई रानड्ाचं्या कप्रवता रप्रवप्रकरि मंडळाने िप्रसद्ध केलेल्या 
‘प्रकरि’, ‘उर्षा’, ‘शलाका’, ‘िभा’ या प स्तकामंध्ये, ‘अप्रभनव काव्यमाले’च्या प्रतसऱ्या व पािव्या भार्ात, 
तसेि िप्रमक पाठ्यप स्तकातं िप्रसद्ध झाल्या. मनोरंिन, प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार, लोकप्रमत्र, उद्यान, महाराष्ट्र 
शारदा या तत्कालीन माप्रसकामंधूनही त्या वारंवार िप्रसद्ध झाल्या. प्रशवाय श्री-मनोरमा हा कप्रवतासंग्रह 
(१९३९) त्या व त्यािें पती श्रीधर बाळकृष्ट्ि रानडे या दोघाचं्या कप्रवतािंा आहे. द्वारकाबाई प्रहवरर्ावकर हे 
त्यािें पूवाश्रमीिे नाव. या नावाने अथवा ‘र्ोप्रपकातनया’ या नावानेही त्याचं्या कप्रवता िप्रसद्ध होत. 
 

त्यािंी कप्रवता संस्कृतिि र आप्रि प्रिव्हाळ्याने ओतिोत भरलेली आहे. रप्रवप्रकरि मंडळाच्या 
संर्ोपन−संवधगनात ित्यक्षाित्यक्षपिे मनोरमाबाईंिाही मोठा वाटा आहे. 
 
संदभव : (१) ‘श्री−मनोरमा’ श्रीधर-मनोरमा यािंा कप्रवतासंग्रह, १० एप्रिल, १९३९. (२) ‘मराठी-गं्रथ-सूप्रि 

(१८००−१९३७)’, संपादक−श.ं र्. दाते, प िे. १९४३. 
 

अन राधा पोतदार, के. ए. पोतदार, प्रविया देव 
 
रानडे, महादेव गोकवद : (ि. १८ िानेवारी, १८४२ – मृ. १६ िानेवारी, १९०१). भारतातील 
उदारमतवादी, समािस धारक, धमगस धारक, रािनीप्रतज्ञ, इप्रतहासकार आप्रि अथगशास्त्रज्ञ. िन्म प्रनफाड 
(नाप्रशक). मराठी व िाथप्रमक इंग्रिी प्रशक्षि कोल्हापूरला झाले आप्रि माध्यप्रमक आप्रि उच्च प्रशक्षि म ंबईस. 
धमगप्रवर्षयक आस्था, प्रवदे्यिी आवड आप्रि राज्यकारभार प्रवर्षयक कतृगत्व या र्ोष्टी आन वपं्रशकतेनेि त्यानंा 
प्रमळाल्या. १८६१ मध्ये बी. ए. (प्रलट्सल र्ो)िी परीक्षा ते िथम वर्ात उत्तीिग. इप्रतहास आप्रि अथगशास्त्र 
घेऊन प न्हा बी. ए. (ऑ.)िी परीक्षा त्यानंी प्रदली. १८६४ मध्ये ते एम्. ए. झाले. म ंबई प्रवद्यापीठाच्या 
पदवीधरापंैकी रानडे हे पप्रहले फेलो होते. १८६६ साली पप्रहल्या वर्ात ते एलए्ल्. बी. िी परीक्षा उत्तीिग 
झाले. एकूिि इप्रतहास, भरू्ोल, र्प्रित, अथगशास्त्र, तकग शास्त्र, इंत्नलश, प्रनबंधलेखन इ. प्रवर्षयावंर त्यािें 
िारं्ले िभ त्व होते. यासाठीि त्यानंा ‘पदवीधर म क टमिी’ असे संबोप्रधले िाते. 
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ओप्ररएंटल रान्सलेटरच्या िार्ी १८६६ च्या िूनमध्ये त्यािंी सरकारने नेमिूक केली. मराठी भारे्षत 
िे गं्रथ त्यावळेी िप्रसद्ध होत होते, त्याचं्यावर अप्रभिाय प्रलप्रहण्यािे काम ते करीत. साप्रहत्य, इप्रतहास, 
समािशास्त्रीय प्रवर्षय यासबंधंी त्याचं्या अप्रभिायातं प्रवस्तृत प्रवविेन केलेले आढळते. १८६८ मध्ये िाध्यापक 
(एत्ल्फन्स्टन कॉलेि, म ंबई), १८७१ पासून न्यायाधीश (प ण्यास न्याय खात्यात) तर १८९३ साली 
रानड्ानंा उच्च न्यायालयात न्यायमूतींिी िार्ा प्रमळाली. 
 

रानडे यािें दोन प्रववाह झाले होते. एक वयाच्या बाराव्या वर्षी आप्रि िथम पत्नी वारल्यावर द सरा 
प्रववाह एकप्रतसाव्या वर्षी रमाबाईंबरोबर (‘आमच्या आय ष्ट्यातील काही आठविी’ या आत्मकथेच्या कत्या, 
१९१०). रमाबाईसमवते (१८६२−१९२४) त्यािंा िपंि स खासमाधानािा झाला. 
 

त्यानंी १८६२ मध्ये ‘इंद िकाश’ या वृत्तपत्राच्या इंग्रिी प्रवभार्ात समाि स धारिेिी मीमासंा त्यानंी 
अनेक लेख प्रलहून केली. कमालीिे अज्ञान, प्रस्त्रयािंी द रावस्था, बालप्रववाह, तज्जन्य असंख्य अनथग अशा 
अनेक सामाप्रिक द र्षिापं्रवरुद्ध इंद िकाशात रानडे यानंी झोड उठवनू सवांर्ीि स धारिेिा त्यानंी प रस्कार 
केला. 
 

स्वदेशबाधंवाचं्या धार्ममक उद्धारािे साधन बनलेल्या िाथगना समािाच्या िप्रतष्ठापनेत रानडे यािंा 
फार मोठा वाटा होता. महर्षी कवदेव म्हितात की, ‘१८७१ नंतरिा बावीस वर्षदेव पयंतच्या प ण्यािा इप्रतहास हा 
रानडे याचं्या कतृगत्वािा इप्रतहास आहे.’ आध प्रनक महाराष्ट्रािे िनकत्व, योर्ी अरनवद रानड्ाकंडे देतात 
तर ‘कौप्रटल्यानंतर झालेला पप्रहला भारतीय अथगशास्त्रज्ञ’ असे म्हिनू कोयािी त्यािंा र्ौरव करतात. 
हायकोटािे िज्ज, िाथगना समािािे अध्यक्ष, सामाप्रिक स धारिेिे अध्वयूग तर ते होतेि पि त्या प्रशवाय 
मार्ममक लेखक, िारं्ले वक्ते, उत्तम प्रवद्वान, सरळ मनािे व शातं स्वभावािे र्ृहस्थ म्हिून त्यािंी प्रवशरे्ष 
ख्याती होती. भारतीय परंपरा व पािात्त्य स धारक िवृत्ती याचं्या समन्वयावंर रानडे यानंी वारंवार भर प्रदला 
होता. प्रविार व कृती यािें संधान साभंाळत, भारतीय िीवनाच्या सामाप्रिक, धार्ममक, आर्मथक व रािकीय 
अंर्ािे दृढीकरि व एकात्मीकरि िलद र्तीने व्हाव े यासाठी ियत्नशील राप्रहले. राष्ट्रीय सभेच्या 
स्थापनेतही त्यािंा सहभार् होता. 
 

रानड्ाचं्या िेरिेने सावगिप्रनक सभेने केलेले कायग म्हििे इंनलंडच्या संसदेकडे ‘िबाबदार 
राज्यपद्धती’िी मार्िी करण्यासाठी पाठवलेला अिग. लोकप्रशक्षि हा या उपिमामार्ील िधान हेतू होता. 
 

रानडे यानंी भारताच्या आर्मथक ऱ्हासािी आप्रि प्रवकासािी शास्त्रश द्ध मीमासंा दोन व्याख्याने देऊन 
केली. रानड्ानंी आपल्या देशात औद्योप्रर्क िातंी व्हावी म्हिून संरक्षक िकातीिे तत्त्व प रस्काप्ररले. 
इंग्रि सरकार भारताच्या आर्मथक प्रवकासाच्या प्रवरुद्ध कसे आहे ही र्ोष्ट त्यानंी स्पष्ट केली. रानड्ानंी 
१८९० साली औद्योप्रर्क पप्ररर्षद स्थापली. कंर्ाल नहद स्थानाला स्वतंत्र अथगशास्त्र असावे, असे त्यानंी 
िप्रतपादले. म्हिूनि त्यानंा भारतीय ‘अथगशास्त्रािे िनक’ असे संबोधण्यात येते. 
 

रानडे यानंी वाङ्मयीन के्षत्रात केलेली कामप्रर्री त्याचं्या इतर के्षत्रातील कायाच्या मानाने अल्प 
असली, तरी त्या वळेिे पयावरि, देशकाल पप्ररत्स्थती लक्षात घेता बह मोल होती असे म्हिाव ेलार्ते. 
त्यािें बह ताशंी लेखन इंग्रिीतून होते. रानडे यानंा िे प्रलहावयािे होते, त्यािे स्वरूप आप्रखल भारतीय 
असल्याने व इंग्रिी प्रशवाय साऱ्या भारतास सामान्य अशी भार्षा नसल्याने त्यानंी इंग्रिीिा आश्रय घेतला. 
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१८९४ पासून प ढील पाि-सहा वर्षदेव न्या. रानडे यानंी प्रवप्रवध संस्था आप्रि सभातूंन मराठ्याचं्या 
इप्रतहासासंबधंी आपले शोधप्रनबंध वािले. ते प ढे ‘राइझ ऑफ द मराठा पॉवर अँड अदर एसेि’ (म. शी. 
मराठ्याचं्या सते्तिा उत्कर्षग, १९६४) या प स्तकात संग्रप्रहत करण्यात आले. या लेखनाला िोडूनि मराठी 
सते्तिा प्रवस्तार आप्रि ऱ्हास यासंबधंीही प ढील दोन खंड प्रलप्रहण्यािा त्यािंा मानस होता; परंत  त्याचं्या 
प्रनधनाम ळे (१९०१, म ंबई), तो पूिग होऊ शकला नाही. स्वकीयाचं्या दृष्टीकोनातून मराठ्याचं्या इप्रतहासािी 
वैप्रशष्ट्टे्य प्रनःपक्षपातीपिे सादर करिे व यूरोपीय इप्रतहासकाराचं्या लेखनाम ळे त्यासंबंधी प्रनमाि झालेले 
अपसमि दूर करिे, हा या लेखामार्ील हेतू होता. या गं्रथातील प्रवविेनाम ळे सतंसाप्रहत्याकडे पाहण्यािी 
नवी दृष्टी महाराष्ट्राला िाप्त झाली. ना. न्या. म. र्ो. रानडे यािें भार्वत धमावर िाथगना समािात झालेले 
र्रहले् दोन् उर्देर् (१८९५), इंप्रडयन िेस, म ंबई. धमशर्र् व्याख्याने (आवृ. २, १९१०), व्यार्ारासंबधंी्
व्याख्याने (१८७३), एकनाथी्भागवतातंील वेंचे (१८९४) ही त्याचं्या इतर गं्रथािंी नाव.े 
 

ित्यक्ष काव्य कादंबरीसारखी लप्रलत रिना त्यानंी केली नसली तरी रान्सलेटरच्या िारे्वरून व 
दप्रक्षिा िाइझ कप्रमटीिे एक परीक्षक म्हिून लप्रलत वाङ्मयावर अप्रभिाय देऊन त्यानंी टीका केली, 
मार्गदशगन केले. वाङ्मयािे अवलोकन करून त्यातील िवृत्तीिे प्रदनदशगन करिे व त्यातील इष्टाप्रनष्ट बाबींिी 
ििा करून प्रनःपक्षपाताने त्यािें मूल्यमापन करिे हे त्यानंी दोनदा केले. मराठी वाङ्मय प्रवर्षयक व्यापक 
टीकेिा हा इंग्रिी पि पप्रहला ियत्न त्यानंी केला. ही त्यािंी कामप्रर्री अत्यंत महत्त्वािी आहे. ‘मराठी 
वाङ्मयािी अप्रभवृद्धी : एक प्रटपि’ (A note on the growth of Marathi litarature, 1898) यािे भार्षातंर 
अप्रलकडेि डॉ. स. रं्. मालश ेयानंी केले. मराठी संशोधन मंडळाने ते िप्रसद्ध (१९८२) केले आहे. 
 

मराठी साप्रहत्य संमेलनािी र्ंर्ोत्री ठरलेल्या पप्रहल्या मराठी गं्रथकार संमेलनािे (११ मे, १८७८) 
रानडे हे अध्यक्ष होते. मराठीला प्रवद्यापीठाच्या अभ्यासिमात स्थान असले तरी ते फार प्रदवस प्रटकले 
नाही. वाङ्मयाच्या व भारे्षच्या उन्नतीसाठी म्हिूनि प्रवद्यापीठाच्या अभ्यासिमात मराठीला स्थान प्रमळावे, 
म्हिून रानडे यानंी फार खटपट केली होती. पि त्याचं्या हयातीत प्रवद्यापीठात मराठीिा प न्हा िवशे 
झाल्यािे त्यानंा पहावयास प्रमळाले नाही. एकूिि रानडे यािंी व्यापक दृष्टी होती. 
 

कमलेश 
 
रानडे, रमाबाई : (ि. २५ िानेवारी, १८६२ – मृ. २६ एप्रिल, १९२४). न्या. मू. महादेव र्ोनवद रानडे 
याचं्या पत्नी. देवराष्ट्रे (क लदेवकर घरािे), प्रिल्हा सातारा येथे िन्म. वयाच्या अकराव्या वर्षी रानडे 
याचं्याशी प्रववाह. प्रववाहापूवी यासं अक्षरओळख नव्हती, पि पतीच्या मार्गदशगनाखाली त्यानंी मराठी व 
संस्कृत भार्षािें ज्ञान िारं्ल्या िकारे संपादन केले व समािसेविेे िाथप्रमक धडे त्याचं्यापाशीि त्यानंी 
घेतले. माधवरावाच्या प्रनधनानंतर रमाबाईंनी आपले सारे आय ष्ट्य, प िे येथे ‘सेवासदन’ या नावािी ससं्था 
स्थापून प्रस्त्रयाचं्या स धारि कीच्या व प्रशक्षिाच्या कामी विेले. सत्तावीस वर्षदेव रानडे यािंा सहवास त्यानंा 
लाभला. या काळातील आपल्या आठविी त्यानंी आमच्या्आय ष्यातील्आठवणी (१९१०) या नावाने 
िप्रसद्ध केल्या. पत्नीने आपल्या पतीबद्दल प्रलप्रहलेला मराठीतील बह धा हा पप्रहलाि गं्रथ होय. ‘Ranade : 
His Wif’s Reminiscences’ या शीर्षगकाखाली क स मावती देशपाडें यानंी त्यािा इगं्रिी अन वाद (१९३३) 
केला आहे. रमाबाईंच्या या ‘आठविी’ पासूनि लक्ष्मीबाई प्रटळक, पावगतीबाई आठवले, आनंदीबाई कवदेव, 
लीलाबाई पटवधगन, राधाबाई आपटे यानंी स्फूती घेऊन तशा िकारिे लेखन करून मराठी वाङ्मयात या 
लेप्रखकानंी वैप्रशष्ट्ट्यपूिग अशी भर टाकली. 
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कमलेश 
 
रानडे, रामचंद्र दत्तात्रय : (ि. ३ ि लै, १८८६, िमखंडी – मृ. ६ िून, १९५७, ननबाळ). स िप्रसद्ध 
तत्त्ववतेे्त. आध्याप्रमक व तत्त्वज्ञानपर गं्रथािें िार्प्रतक कीतीिे लेखक. डेक्कन कॉलेिात संस्कृतिे प्रशक्षक. 
फनय गसन कॉलेिात तत्त्वज्ञानािे िाध्यापक. भाडंारकर इत्न्स्टटू्यटच्या ससं्थापकापंकैी एक. अलाहाबाद 
प्रवद्यापीठात तत्त्वज्ञानािे म ख्य िाध्यापक (१९२७−४६) व नंतर क लर् रु. 
 

डॉ. रानड्ािें बह तेक लेखन इंग्रिीत आहे. त्याचं्या सातआठ इंग्रिी गं्रथािंा मराठी अन वाद िा. 
कृ. व.े र्िेंद्रर्डकर यानंी केला, तर र्ीतेवरील गं्रथािा ‘भर्वद्र्ीता सक्षात्कारदशगन’ (१९५९) हा मराठी 
अन वाद श्री. र्. प्रव. त ळप ळे यानंी केला. ज्ञानेश्वर्वचनामृत, संतवचनामृत, त काराम्वचनामतृ (१९२५), 
रामदास्वचनामृत व एकनाथ्वचनामतृ हे ‘अध्यात्म गं्रथमालेतील’ त्यािें पाि मराठी गं्रथ. ही विनामतेृ 
म्हििे केवळ उतारे नव्हेत. या प्रनवडलेल्या उताऱ्यानंा एक स त्रात र्ोवनू त्या त्या सतंािंा साक्षात्कारमार्ग 
स्पष्ट करून दाखप्रवण्यात आला आहे. प्रवस्तृत िस्तावना हे या ‘विनामृता’ंिे मोठेि वैप्रशष्ट्ट्य आहे. 
परमाथािे उज्ज्वल स्वरूप महाराष्ट्रवाङ्मातून उघड करून सारं्िे, हे त्याचं्या या गं्रथमालेिे ियोिन 
आहे. त्याचं्या मते ‘परमाथाबद्दलच्या प्रनरप्रनराळ्या भ्रामक कल्पनािें प्रनरसन करून त्यािे श द्ध स्वरूप 
समिावनू देिे, हे महाराष्ट्रवाङ्मयािे पप्रवत्र कतगव्य आहे. सवग धमांिे एकीकरि करण्यािे सामथ्यगही 
महाराष्ट्रवाङ्मयात आहे. ज्ञान, भक्ती व कमग यािंा प्रत्रविेीसंर्म िर कोठे झाला असेल, तर तो आमच्या 
महाराष्ट्रवाङ्मयाति.’ ए्कन्स्रथ्तटव्ह्सव्हे्ऑफ्उर्रनषरदक् रफलॉसॉफी (१९२७), रमथ्स्टरसझम् इन्
महाराष्र (१९३०), रफलॉसॉरर्क् एसेज (१९५६), श्रीभगवद्गीता् ॲज् ए् रफलॉसॉफी् ऑफ् गॉड्
ररयलायझेर्न (१९५८) हे त्यािें इगं्रिी गं्रथ नहदी व कानडी भारे्षतही त्यािें तत्त्वज्ञानावर गं्रथ आहेत. 
 

श.ं र्ो. त ळप ळे, के. ए. पोतदार 
 
रानडे, वामन बाळकृष्ट्ि : (ि. १२ नोव्हेंबर, १८५४, पंिवटी, नाप्रसक – मृ. २९ ऑर्स्ट, १८९९). 
िप्ररत्रकार, संपादक व प्रवनोदी लेखक. घरीि ससं्कृत, मराठी व इंग्रिी भारे्षिे अध्ययन केले. 
‘नाप्रसकवृत्त’िे संपादक. 
 

अल्पवयाति यानंी प्रलप्रहलेली बातमीपते्र ‘इंद िकाश’मध्ये िकाप्रशत होऊ लार्ली. ‘ज्ञानिक्ष ’ 
(प िे, १८६५) आप्रि ‘नहद पिं’ (ठािे, १८७२) या पत्रकातूनही त्यानंी लेखन केले. लोकप्रहतवादी र्ो. ह. 
देशम ख यािें ते लेखप्रनक राप्रहल्याम ळे त्यािंा व्यासंर् वाढला. मार्ममक भार्षा, कल्पनानावीन्य, प्रवर्षयािंी 
प्रवप्रवधता व प्रवनोदी स्वरूप याम ळे त्यािें लेखन लोकप्रिय झाले. ठािे येथील ‘सूयोदय’ व सोलापूरिे 
‘कल्पतरु’ या पत्रािें ते काही काळ संपादक होते. १ मे, १८८४ पासून अखेरपयंत त्यानंी ‘ज्ञानिक्ष ’िे 
संपादन केले. स रेन्द्रनाथ्बानजी, रा.्ब.्महादेव्गोसवद्रानडे, रा.्ब.्कृ.्ल.्नूलकर,्म.्भो.्क ं टे, डॉ.्
रवश्राम् घोले, लोकरहतवादी, रव.् मो.् ्ते्र, ईश्वरचंद्र् रवद्यासागर, दादाभाई् नौरोजी (१८९३), राजा्
ररववमा्यािंी, िटकदार िप्ररते्र त्यानंी प्रलप्रहली. 
 

नंप्रदनी लोटलीकर, के. ए. पोतदार 
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रानडे, शंकर मोरो : (ि. १५ सप्टेंबर, १८५०, वाई – मृ. १६ नोव्हेंबर, १९०३, बडोदे). नाटककार. 
‘नाट्यकथािगव’िे संपादक व लेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि वाई व उच्च प्रशक्षि प िे येथे. बी. ए. (१८७२). इ. 
स. १८८४ पयंत म ंबईस व नंतर बडोदे संस्थानात नोकरी. मध्यंतरी काही काळ ‘इंद िकाश’ व नेप्रटव्ह 
ओप्रपप्रनयन’ या वृत्तपत्रातं सपंादनािे काम. बडोद्याच्या ‘सहप्रविारिी’ भाटे सभेिे (१८९०) एक ससं्थापक. 
 

‘नाट्यकथािगव’ (१८७९−१८८७) या नाट्यप्रवर्षयक प्रनयतकाप्रलकािे सपंादक या नात्याने यानंी 
महत्त्वािे कायग केले. स्वतःच्या एकट्याच्या बळावर िालप्रवलेल्या या माप्रसकातून त्यानंी स्वतंत्र व 
अन वाप्रदत अशी स मारे वीस नाटके िप्रसद्ध केली. यानंी नाटक या प्रवर्षयाला सारे िीवन वाप्रहले होते. 
दौलतराव (१८७९, िॉन ब्राऊन याच्या ‘बाबारोसा’च्या आधारे), अरतर्ीडाचररत (१८८१, शके्सप्रपअरकृत 
‘नकर् प्रलअर’िा अन वाद), प्रमाद−प्रमोद् अथवा् वचंकब रद्धरवलास (१८८३−८४, मोप्रलयरच्या ‘ल 
एरौंडी’च्या आधारे), पे्रमग रटका (१८८१), अन तार्् र्मन (१८८१−८२), वीरोत्तसं (१८८३) ही त्यािंी 
नाटके शब्दशः अन वाद नसून त्यानंी त्यात ‘इकडच्या रीप्रतप्ररवािास अन कूल असे फेरफार’ केलेले आहेत. 
संगीत् ररतमन्थन (१८८३) व संगीत् चंडकौरर्क (१८८३) ही संस्कृतच्या आधारे प्रलप्रहलेली नाटके. 
कणशवध हे त्यािें स्वतंत्र पौराप्रिक नाटक. अरधकारदान्रववचेना्ऊफश ्स्थारनक्स्वराज्यारवषयी्वाटाघाट्
(१८८२) हे लॉडग प्ररपनने लोकासं प्रदलेल्या स्थाप्रनक स्वराज्याच्या हक्काचं्या प्रनप्रमत्ताने प्रलप्रहलेले नाटक, 
त्याििमािे र्ोऱ्या लोकािंा न्याय करण्याप्रवर्षयी त्याि स मारास िे हल्बटग प्रबल येऊ पाहत होते त्या 
घटनेवरील गौरन्यायमीमासंा् ऊफश ् ज्यरूरथ्स्डतर्न रबल हे नाटकही उल्लखेनीय आहे. मराठी वािकानंा 
नाटकािी, प्रवशरे्षतः पाप्रिमात्य नाट्यवाङ्मयािी त्यानंी र्ोडी लावली. ‘त्यािंी नाटके म्हििे िटकदार, 
प्रवनोदी, उपरोधपूिग संवादाने नटलेल्या िसंर्ािंी माप्रलका’ असल्यािे िा. श्री. ना. बनहट्टी यानंी नमूद केले 
आहे. ते उत्कृष्ट नाट्यप्रशक्षकही होते. 
 

मथ रा ही आत्मवृत्तात्मक कादंबरी, त्याििमािे रर्लारदत्मय, भा.्१ (१८८४) ही आधं्र िदेशातील 
नहदू रािाच्या कारकीदीतील छळाला कंटाळून बंड करावयास प्रनघालेल्या िैन−बौद्ध लोकापं्रवर्षयीिी 
ऐप्रतहाप्रसक स्वरूपािी कादंबरीही त्यांनी प्रलप्रहली आहे. याखेरीि बालरववाह्आरण्धमश्याचंा्र्रस्र्रार्ी्
संबंध (१८७४) व सहद ्लोकातंील् रववाह (१८७४) ही त्याचं्या स धारिावादी सामाप्रिक मतािंा प रस्कार 
करिारी प स्तके, कीतशनाची्र्दे्य (१८९६) व म. र्ो. रानडे याचं्या स्मरिाथग अरभनव्कीतशनत्रयी्:्कीतशन्१्
ले् (१९०३) या त्याचं्या कीतगनप्रवर्षयक छंदातून प्रनष्ट्पन्न झालेल्या प त्स्तका ही रानडे यािंी अन्य 
साप्रहत्यप्रनर्ममती. बडोद्याच्या ‘सयािीप्रविय’ या पत्रातूनही त्यािें स्फ ट लेखन िप्रसद्ध झाले आहे. 
 

म . श्री. कानडे, के. ए. पोतदार 
 
॰ रामजी गिोजी : पहा चौगुले, रामजी गिोजी 
 
राणशवडेकर (गुळविी), अप्पाशास्त्री सदाणशव : (ि. २१ नोव्हेंबर, १८७४, राप्रशवडे, प्रि. कोल्हापूर – मृ. 
२५ ऑक्टोबर, १९१३, प िे). महाभारत आप्रि प रािे यािें भार्षातंरकार. कोल्हापूर येथे काव्य−व्याकरिादी 
शास्त्रािें अध्ययन. प ण्याच्या भाव ेस्कूलमध्ये संस्कृतिे प्रशक्षक. 
 

हे ‘संस्कृतिपं्रद्रका’ (१८९७) या कलकत्त्याहून िप्रसद्ध होिाऱ्या माप्रसकािे संपादक होते. संस्कृतिे 
त्क्लष्ट व पंप्रडती वळि दूर सारून ते सहिस ंदर, िवाही व अकृप्रत्रम होण्यासाठी यानंी ियत्न केले. यानंी 
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‘श्रीभप्रवष्ट्यमहाप राि’, ‘श्रीप्रवष्ट्ि प राि’ यािंी भार्षातंरे केली. त्याििमािे प्रिपळूिकर आप्रि मंडळीने िप्रसद्ध 
केलेल्या महाभारताच्या एक, दोन, सहा व नऊ अशा िार भार्ािें भार्षातंरही (१९०९−१६) त्यानंी केले 
आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदर 
 
णरसबूड, केशव सदाणशव : ॰ के. स. णर. : (ि. २६ ऑक्टोबर, १८३८, संर्मनेर, प्रि. नर्र – मृ. ४ 
नोव्हेंबर, १९००). कवी. ध ळे येथील रनेनर् स्कूलमध्ये प्रशक्षक. प ढे िळर्ाव येथे म ख्याध्यापक. वयाच्या 
एकेिाळीसाव्या वर्षी अधंत्व. त्याही अवस्थेत ते काव्यरिना करीत. 
 

यािंी काही दीघग काव्ये व स्फ ट कप्रवता िप्रसद्ध आहेत. िळर्ाव येथे असताना 
‘काव्यरत्नावली’कार नारायि नरनसह फडिीस याचं्याशी यािंा स्नेह ि ळला व ‘काव्यरत्नावली’ हे 
काव्यप्रवर्षयाला वाप्रहलेले माप्रसक काढण्यािी िेरिा फडप्रिसानंा याचं्याम ळे प्रमळाली. प्ररसबूड यािंी 
स मारे ८६५ पदे्य ‘काव्यरत्नावली’तून िप्रसद्ध झाली आहेत. ‘केसरीिे अधंत्व’ (ि. १०३) हे स्वतःच्या 
अंधत्वावरील, त्याििमािे ‘िभ लीलाशती’ (ि. १०९) हे मोरोपंताचं्या ‘केकावली’च्या धतीवरील काव्य 
हृदयस्पशी आहे. व्यवहारर्द्यसहस्त्र् स भारषते् :् आया् व् श्लोक (१८८४), प्रभ लीलार्ती (१८८८) व 
स धारकवारणाकं र्् (१८९४) ही त्यािंी उल्लखेनीय रिना. ‘व्यहारपद्यसहस्त्र’ काव्यात व्यावहाप्ररक 
नीतीसबंंधी उपदेश करताना त्यानंी व्यावहाप्ररक, पौराप्रिक व ऐप्रतहाप्रसक दाखले प्रदले आहेत. 
‘स धारकवारिाकं श’ काव्यातून तत्कालीन समािातल्या सनातनी−स धारक वर्ातील संघर्षािे दशगन घडते. 
आध प्रनक स धारकाचं्या नकली स धारिािें खंडन करिे हा या काव्यािा उदे्दश आहे. श्रीरर्व्त्रर्रत 
(१८९७), स्वदेर्कल्याणचंरद्रका−र्द्यकीतशनर्र्कथा (१८७५), प्रहेरलकार्तक (आवृ. २, १९१९) हे त्यािें 
अन्य पद्यगं्रथ. यािें कप्रनष्ठ बंधू नारो सदाप्रशव प्ररसबूड यािंी ‘वसंतकोप्रकला’ (१८७६) ही अपूिग राप्रहलेली 
अद भ तरसपूिग कादंबरीही त्यानंी पूिग करून िप्रसद्ध केली. िरठ−तरुिीप्रववाहािी अप्रनष्टता हा या 
कादंरीबरीिा प्रवर्षय आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
॰ रेठरेकर : पहा कुलकिी, श्रीधर कृष्ट्ि 
 
रेंदाळकर, एकनाथ पाडुंरंग : ॰ मंदार : (ि. १ ि लै, १८८७ – मृ. २२ नोव्हेंबर, १९२०, रेंदाळ, प्रि. 
कोल्हापूर). कवी आप्रि संपादक. कार्ल येथे इंग्रिी िौथ्या इयते्तत प्रशकत असताना वप्रडलािें प्रनधन; 
त्याम ळे प्रशक्षि संप ष्टात आले. परंत  प ढे व्ह. फा. परीके्षला बसून कोल्हापूर कें द्रात र् िान्वये पप्रहले आले. 
क न्नूर येथे िाथप्रमक प्रशक्षक. प ढे सारं्ली ससं्कृत पाठशाळेत आप्रि कोल्हापूर येथे पं. बाळशास्त्री ह परीकर 
याचं्याकडे समग्र प्रसद्धान्त कौम दीिा व काव्य व्य त्पत्तीिा अभ्यास त्यानंी केला. काही काळ ‘धमगप्रविार’ 
माप्रसकािे सपंादन व त्यानंतर ‘मनोरंिना’िे काही काळ संपादन त्यानंी केले (१९१२ ते १९१४). प ण्याला 
महर्षी कवदेव याचं्या ‘अनाथ मप्रहला आश्रता’त काही प्रदवस प्रशक्षक. नंतर हरी नारायि आपटे याचं्या 
‘करमिूक’ पत्राच्या संपादकीय प्रवभार्ात काही काळ काम. 
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‘मंदार’ या टोपि नावाने कोल्हापूरच्या ‘प्रवियी मराठा’ या साप्ताप्रहकात त्याचं्या कप्रवता िप्रसद्ध 
होऊ लार्ल्या. त्यापंैकी अनेक अनेक कप्रवता मंदार्मंरजरी (१९१०) या त्याचं्या कप्रवतासंग्रहात समाप्रवष्ट 
आहेत. केशवस त संिदायािे स रुवातीिे एक िम ख कवी म्हिून रेंदाळकर िप्रसद्ध आहेत. ते केशवस तािें 
प्रनष्ठावतं अन यायी होते. ‘केशवस तासं’ उदे्दशून प्रलप्रहलेल्या एका कप्रवतेत त्यानंी ‘आहे साथ करावयास 
बसलो राहून मारे् त झ्या’ असे उद्र्ार काढले आहेत. रूढीप्रवरुद्ध प्रलप्रहिे, सामाप्रिक स धारिािें स्वार्त 
करिे, आपला दृप्रष्टकोन प्रवशद करण्यासाठी प्रनसर्ातील उदाहरिािंा आश्रय घेिे, मनातील भावना व 
प्रविार यािंा िथमप रुर्षी आप्रवष्ट्कार करिे, हे सारे केशवस ती कप्रवतेिे प्रवशरे्ष रेंदाळकर याचं्या कप्रवतेत 
आढळतात. प्लेटॉप्रनक िेमािा प रस्कार त्याचं्या कप्रवतेत प्रवशरे्षत्वाने आढळतो. प्रनयगमक कप्रवतालेखनािा 
स्वकाळात धाडशी ठरिारा उपिम त्यानंी िारंप्रभला. त्यासाठी कठोर टीकािहारही त्यानंी सहन केले. 
‘उघप्रड नयन रम्य उर्षा हसत हसत आली’ या ओळीने िारंभ होिाऱ्या िबोधन (उघप्रड नयन रम्य उर्षा – 
१९११) या कप्रवतेने रेंदाळकर यािें नाव सवगत्तोम खी झाले. ‘अि प्रन िालतोप्रि वाट’ ही त्यािंी कप्रवताही 
अप्रतशय िप्रसद्ध आहे. त्यानंी लहानमोठी दहा खंडकाव्ये प्रलप्रहली. त्यापकैी मोरहनी हे खंडकाव्य स्वभाव 
पप्ररपोर्ष, िसंर्विगन व िवाही भार्षा या र् िामं ळे उल्लेखनीय आहे (१९१३). 
 

अनाथ मप्रहला आश्रमात प्रशक्षक असताना त्यानंी यम नार्ीत ही दीघग कप्रवता प्रलप्रहली (१९१५). 
नदी व प्रिया या दोघींिीही ितीती व्हावी अशी रिना या कप्रवतेत त्यानंी केली आहे. त्याचं्या स्फ ट कप्रवतािें 
दोन खंड अन िमे १९२४ व १९२८ साली त्यािें एक स्नेही व िाहते वामन िनादगन क ं टे यानंी िप्रसद्ध केले. 
त्यािंी भार्षा स रुवातीस संस्कृतिि र व समािवयास अवघड होती. परंत  आय ष्ट्याच्या उत्तराधात ती साधी व 
सोपी झालेली आहे. यािा ित्यय त्याचं्या ‘सारिा’ (टेप्रनसनच्या एनॉक ऑडगन आधारे) या काव्यावरून 
येतो. त्यािंी काव्यरिना स प्रश्लष्ट, िोमदार व अलंकारय क्त आहे. प्रनयगमक कप्रवतेिे ते प्रहरीरीिे प रस्कतदेव व 
ििारक होते. प्रनयगमक कप्रवतेिी बािू त्यानंी ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’त (१९१२) िारं्ल्या रीतीने माडंली. 
 

वा. रा. ढवळे, के. ए. पोतदार 
 
संदभव : (१) रा. श्री. िोर्, ‘अवािीन मराठी काव्य’. (२) भ. श्री. पंप्रडत, ‘आध प्रनक मराठी कप्रवता’. (३) 

भ. श्री. पपं्रडत, ‘उघप्रड नयन’ रेंदाळकराचं्या १०१ प्रनवडक कप्रवता. 
 
लठे्ठ, अण्िा बाबाजी : (ि. १८७८, क रंुदवाड, दप्रक्षि महाराष्ट्र – मृ. १६ मे, १९४५). दप्रक्षि 
महाराष्ट्रातील ब्राह्मिेतर िळवळीिे एक िम ख नेते, क शल िशासक, अथगशास्त्रज्ञ. दप्रक्षि महाराष्ट्रातील 
एक िैन समािातून प ढे आलेले अगे्रसर कायदेपपं्रडत. िप्ररत्रकार, इप्रतहासलेखक व राज्यघटनाशास्त्रज्ञ. 
काही काळ बेळर्ाव येथे वप्रकली. तत्कालीन संस्थानी रािकारिािे तज्ज्ञ. इंनलंडमध्ये भरलेल्या र्ोलमेि 
पप्ररर्षदेत संस्थाप्रनकािें सल्लार्ार. प ढे म ंबई राज्याच्या काँगे्रस मंप्रत्रमंडळात (१९३७−३९) अथगमंत्री. 
 

प्रशक्षि सारं्ली, कोल्हापूर व प िे येथे. कोल्हापूरच्या रािाराम कॉलेिात इंग्रिीिे काही काळ 
िाध्यापक (१९०७ – ११). त्यानंतर कोल्हापूर संस्थानिे प्रशक्षि प्रनरीक्षक. प ढे कोल्हापूर संस्थानिे 
प्रदवाि. १९२९ मध्ये बेळर्ाव येथे भरलेल्या मराठी साप्रहत्य संमेलनािे स्वार्ताध्यक्ष. 
 

यािंी कोल्हारू्रच्या् राज्याचा् इरतहास (१९१२) व सहद स्थानातील् रब्ररटर्् साम्राज्याचा् उदय 
(१९१४) ही इप्रतहासप्रवर्षयक प स्तके िप्रसद्ध आहेत. यानंी श्रीमंत् ्त्रर्ती् र्ाहू् महाराज (१९२५) हा 
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िप्ररत्रगं्रथ प्रलप्रहला. शाहू महारािािें इंग्रिी िप्ररत्रही यानंी प्रलप्रहले आहे. जगातील्फेडरल्राज्यव्यवस्था 
(१९३१) व माझ्या्रवलायतच्या्आठवणी (१९२९) हे त्यािें अन्य काही गं्रथ. 
 

डेक्कन्रयत हे इंग्रिी साप्ताप्रहकही यानंी १९१८ ते १९२० या काळात िालप्रवले होते. प ढे याचं्या 
रािकीय मतातं पालट होऊन ते काँगे्रस पक्षात िप्रवष्ट झाले. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, के. ए. पोतदार, र्ो. म. क लकिी 
 
संदभव : डॉ. य. प्रद. फडके प्रलप्रखत, ‘लठे्ठ िप्ररत्र’. 
 
लक्ष्मिराव, कोमाराजू वेंकटेश : ॰ के. व्ही. लक्ष्मिराव : (ि. १८७७ − मृ. १३ ि लै, १९२३, मद्रास). 
तेलर् −भाप्रर्षक मराठी लेखक, तेलर् −ज्ञानकोशािे आद्य प्रनमाते. शालेय व महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि नार्पूर 
येथे. नार्पूरच्या मॉप्ररस कॉलेिातून बी. ए. व कलकत्ता प्रवद्यापीठातून एम्. ए. (तत्त्वज्ञान) उत्तीिग. 
 

यानंी लेखनाला स रुवात मराठीतून केली. ‘स प्रविारसमार्म’ व ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ या 
प्रनयतकाप्रलकातूंन यािें लेखन िप्रसद्ध झाले आहे. पंिवटीस्थल प्रनिगयासबंंधीिी यािंी महत्त्वपूिग 
लेखमाला (‘स प्रविारसमार्म’, अं. २, ३, ५, ६) आप्रि रािवाडे−संपाप्रदत ‘राधामाधर प्रवलसिंपू’वरील 
प्रिप्रकत्सक परीक्षि लेख, तसेि ‘दंडीिी अवपं्रतस ंदरीकथा’ हा लेख (प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार, अन िमे एप्रिल व 
मे, १९२३ आप्रि ऑर्स्ट, १९२३) यावंरून त्याचं्या र्ाढ व्यासंर्ािे व ऐप्रतहाप्रसक दृष्टीिे ित्यंतर येते. 
मोरोपंती ‘भारता’च्या एक-दोन पवांिे संपादनही त्यानंी केले होते. प्रव. का. रािवाडे यानंा ते मराठी 
साप्रहत्यके्षत्रातील आदशग मानीत. १९०६ मध्ये मद्रास येथे त्यानंी आपल्या लेखन−िकाशन िळवळीिे कें द्र 
हलप्रवले. ‘आंध्र प्रवज्ञान सवगस्वम्’ या सकंत्ल्पत तेलर्ू ज्ञानकोशािी योिना कायात्न्वत करण्यािा त्याचं्या 
ियत्नातूनि आपल्या मराठीतून ज्ञानकोश तयार करण्याच्या कल्पनेला िालना प्रमळाली, असे डॉ. श्री. व्य.ं 
केतकर यानंी नमूद केले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
लागविकर, गोपाळ णशवराम : ॰गोपाळ णशवराम : (ि. २५ िानेवारी, १८४०, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. २५ 
ऑक्टोबर, १८९०). वैद्यकीय गं्रथािें लेखक. घराण्यात वैद्यकीिी परंपरा. इंग्रिी प्रशक्षि म ंबईच्या 
एत्ल्फन्स्टन प्रवद्यालय व ग्रँट मेप्रडकल कॉलेि येथे. एम्. एस्. (१८६४) ही वैद्यकातील पदवी. म ंबई येथे 
अप्रसस्टंट सिगन व ग्रँट मेप्रडकल कॉलेिात अध्यापक. 
 

र्स्त्रवैद्यक् :्सजशरी (१८६९) व न्यायवैद्यक् :् मेरडकल् ज्यूररसप्रूडन्स (१८७१) हे यािें इंग्रिी 
गं्रथाचं्या आधारे तयार केलेले दोन गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. मराठी भारे्षत वैद्यकगं्रथािी भर पडावी या 
तळमळीतून या गं्रथािें लेखन झाले. ‘दंभहारक’ माप्रसकातून शरीरसपंत्ती या प्रवर्षयावर त्यािें काही प्रनबधं 
िप्रसद्ध झाले होते. 
 

उर्षा टाकळकर, अ. अ. वडोदकर 
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लाड, नारायि दाजी : ॰ नारायि दाजी : (ि. २९ फेब्र वारी, १८२८–मृ.१६ ि लै, १८७५, म ंबई). म ंबईच्या 
गँ्रट मेप्रडकल कॉलेिमधून १८५२ साली वैद्यकशास्त्रािी पदवी. वैद्यक कॉलेिात रसायनशास्त्र व 
और्षप्रधप्रवद्या यािें िाध्यापक (१८६१). डॉ. भाऊ दािी यािें धाकटे बधूं. 
 

रसायनर्ास्त्र्:्सरचत्र (१८६३) व औषरधरवद्या (१८६५) हे इंग्रिी गं्रथाचं्या आधारे प्रलप्रहलेले दोन 
गं्रथ िप्रसद्ध. औषरधरवद्या या गं्रथात और्षधी, त्याचं्या कृती, और्षधािें विगन व त्यािंी योिना यािंी सप्रवस्तर 
माप्रहती आढळते. वनस्पतीच्या संशोधनािी त्यानंा आवड होती. या सशंोधनावर आधाप्ररत त्यािें अनेक लेख 
ग्रँट मेप्रडकल कॉलेि सोसायटीच्या प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाले आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, मीनल प्रनसळ 
 
लाड, पुरुषोत्तम मंगेश : ॰ चकोर ॰ णचणकत्सक ॰ णनरीक्षक : (ि. २९ मािग, १९०५, सावतंवाडी – मृ. १४ 
मािग, १९५७, प्रदल्ली). कवी, साप्रहत्य समीक्षक, संतवाङ्मयािे अभ्यासक. नहद स्तान सरकारच्या सनदी 
नोकरीत (I.C.S.) दाखल. १९३० साली बॅप्ररस्टर झाले. १९५४ पासून प्रदल्लीत ‘माप्रहती व नभोवािी 
खात्या’िे सिीव. साप्रहत्यके्षत्रातील व्यक्तींनी या खात्यात रुिू होण्यास त्यानंी उते्तिन प्रदले. नभोवािी 
कें द्रावर लाड स्मपृ्रतव्याख्यानमाला आयोप्रित करण्यािी िथा आहे. 
 

‘िकोर’, ‘प्रिप्रकत्सक’, ‘प्रनरीक्षक’ या टोपिनावानंी त्यानंी अनेक समीक्षिात्मक लेख प्रलप्रहले. 
त्यािें प्रवप्रवध प्रवर्षयावंरील प्रनबंध कृरत्तका (१९४५) व आकार्गंगा (१९५७) या प स्तकातं आढळतात. 
मध र्कश  (१९४३) हा या सगं्रहाला िोडलेला त्यािंा म ततक्आरण् भावगीत हा प्रनबंध महत्त्वपूिग आहे. 
ििीती, िक्षोभ, िसाद, िप्रतभा व ियत्न हे पाि ‘ि’कार भावकाव्यािे पंििाि आहेत असे त्यानंी या 
प्रनबधंात माडंले आहे. त्यानंी ि नी-नवी मराठी कप्रवता िारं्ली अभ्यासली होती. नामदेव, त काराम, भा. 
रा. ताबंे व माधव िूप्रलयन हे त्यािें अत्यंत आवडीिे कवी. त काराम हे त्यािें आराध्य दैवति. त्याचं्यावरील 
या श्रदे्धम ळेि त्यानंी ‘श्रीत कारामबाबाचं्या अभरं्ाचं्या र्ाथे’िे (१९५५) महाराष्ट्र सरकारसाठी प नसंपादन 
केले. त काराम िप्ररत्रािेही प नसंशोधन केले. त्यािा सकंत्ल्पत उत्तराधं मात्र ते अकाली प्रनधनाम ळे पूिग 
करू शकले नाहीत. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, के. ए. पोतदार 
 
॰ णलमये, अण्िासाहेब : पहा णलमये, णवठ्ठल रामचंद्र 
 
णलमये, कृष्ट्िाजी गिेश ऊर्व  काकासाहेब : (ि. १५ ऑर्स्ट, १८९२, पंढरपूर–मृ. २८ एप्रिल, १९४८, 
प िे). दैप्रनक ‘ज्ञानिकाश’िे संपादक आप्रि मराठी पत्रकार पप्ररर्षदेिे पप्रहले अध्यक्ष. 
 

िाथप्रमक प्रशक्षि पंढरपूर व नंतरिे प िे−म ंबई येथे. एम्. ए., एल्एल्. बी. १९२६ साली 
‘ज्ञानिकाश’िे संपादक म्हिून प्रनय क्ती. १९४१ मध्ये या पदावरून प्रनवृत्त. ‘सवटंस् ऑफ इपं्रडया’ 
सोसायटीिे सदस्य. मराठी पत्रकार पप्ररर्षद स्थापन करण्यात प ढाकार. त्या पप्ररर्षदेच्या म ंबई येथे 
भरलेल्या पप्रहल्या अप्रधवशेनािे (१९३९) अध्यक्ष. महाराष्ट्र प्रवद्यापीठाच्या प्रनर्ममतीसाठी यानंी खूप पप्ररश्रम 
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घेतले. या प्रवर्षयावर त्यानंी काही लेखनही केले आहे. महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररर्षद, प िे या संस्थेिे १९४३ ते 
१९४५ पयंत कायाध्यक्ष. 
 

‘ज्ञानिकाश’ हे नेमस्त पक्षािे म खपत्र होते. पि प्रलमये संपादक झाल्यावर त्यानंी बातम्या 
देण्याच्या बाबतीत पक्षातीत धोरिािा अवलंब केला. प्रस्त्रयािें िश्न, लप्रलत साप्रहत्य, नाट्यपरीक्षिे, 
साप्रहत्यसमीक्षा, परराष्ट्रीय िश्न, काव्यशास्त्रप्रवनोद आदी सदरे स रू करून ‘ज्ञानिकाश’ हे पत्र लोकप्रिय 
केले. 
 

सोसायटीत मतभेद झाल्याम ळे १९४१ मध्ये त्यानंा संपादकपद सोडाव ेलार्ले. तथाप्रप त्यानंतरही 
ते ‘ज्ञानिकाशा’त स्वतंत्रपिे लेखन करीत असत. लोकप्रिय वक्त्याचं्या भार्षिािें सप्रवस्तर वृत्तान्त देण्यािी 
िथा प्रलमये यानंी ‘ज्ञानिकाश’मधून िथम आरंप्रभली. प्रलमये यािें काही लेखन ‘ज्ञानिकाशकार प्रलमये’ या 
प स्तकात समाप्रवष्ट झाले आहे. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, के. ए. पोतदार 
संदभव : ‘ज्ञानिकाश’कार प्रलमये (१९९२) संपा. र्ंर्ाधर महाबंरे. 
 
णलमये, कृष्ट्िाजी पाडुंरंग : ॰ राधारमि : (ि. ५ सप्टेंबर, १८७७, पाडले, ता. दापोली, प्रि. रत्नाप्रर्री – 
मृ. १ नोव्हेंबर, १९२२, पाडले). ि न्या पंप्रडती वळिािे कवी. िाथप्रमक प्रशक्षि पाडले येथे. मपॅ्ररक (१८९५) 
दापोली येथून. त्यानंतर एकवीस वर्षांनी (१९१६) बी. ए. परीक्षा उत्तीिग. पाडले व दापोली येथील शाळातूंन 
प्रशक्षक म्हिून नोकरी. 
 

पत्नीिे नाव राधा, म्हिून ‘राधारमि’ हे काव्यनाम स्वीकारले. त्याचं्या कप्रवतािंा काही अंश 
अरभनव्काव्यमाला, भार् द सरा (आवृ. द सरी, १९२२), काव्यदोहन (१९०७) व काव्यकौम दी (             ) 
या िाप्रतप्रनप्रधक संग्रहातूंन आढळतो. त्यािंी समग्र कप्रवता समग्र्राधारमण (१९४९) या संग्रहात समाप्रवष्ट 
आहे. मराठी व इंग्रिी साप्रहत्यािा िारं्ला व्यासंर् असूनही संस्कृतातील अप्रभिात काव्यािा त्याचं्यावर 
प्रवलक्षि िभाव होता. भारवी व मोरोपंत हे त्यािें आवडते कवी. त्याम ळेि राधारमि यािंी कप्रवता दीघग, 
कथनात्मक अशी झाली आहे. कालचक्र (१८९८) ही काप्रलदासाच्या ‘ऋत संहारा’िी आठवि करून 
देिारी त्यािंी कप्रवता, कोकिातील शरत्कालापासून तर वर्षाकालापयंतच्या संपूिग ऋत ििािे दशगन 
घडप्रवते. फडणीस−काव्य (१९०५) हे नाना फडिप्रवसावंर रिलेले दशसर्ात्मक खंडकाव्य. राधारमि हे 
लो. प्रटळकािें भक्त होते. त्याचं्या प्रटळकभक्तीिा ित्यय मोरोर्तंाचंा्प्रभ दोह (१९०७) व आयशमातारवलार् 
(१९०९) या काव्यावंरून येतो. महाराष्र् वीरदर्श (१९१९) या काव्यात मराठ्याचं्या शौयािे अत्यतं 
स्फूर्मतदायक विगन आले असून भारवीच्या ‘प्रकराताि गनीया’च्या पाि सर्ांिे भार्षातंरही त्यानंी केले आहे. 
 

वा. रा. ढवळे, के. ए. पोतदार 
 
णलमये, दत्तात्रय गोपाळ : (ि. १५ िानेवारी, १८७३, प्रवटे, प्रि. सातारा – मृ. १७ एप्रिल, १९१५). 
पत्रकार, महाभारत व भारतीय संस्कृतीवरील गं्रथािें लेखक. महाप्रवद्यालयीन प्रशक्षि प िे येथे. बी. ए. 
संस्कृतिी आवड, महाभारतािा अभ्यास व भारतीय संस्कृतीवरील श्रद्धा याम ळे राष्ट्रवादी वृत्तपत्रांकडे 
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ओढा. प्रशवरामपतं परािंपे याचं्या ‘काळ’ पत्रात काही काळ उपसपंादक व नंतर लो. प्रटळकाचं्या 
‘केसरी’मध्ये द य्यम संपादक. 
 

गं्रथलेखनास िारंभ मोहनेची्अंगठी् सकवा्जर्ास्तसे (१८९९) या शके्सप्रपअरच्या ‘मिगन्ट ऑफ 
व्हेप्रनस’ वरून प्रलप्रहलेल्या नाटकाने झाला. तथाप्रप भारतीयत्वाच्या िखर अप्रभमानाम ळे व ‘केसरी’-
काराचं्या संस्काराम ळे ते भारतीय संस्कृतीिे श्रेष्ठत्व विगन करिाऱ्या लेखनाकडे वळले. भारतीय्य द्ध्कथा 
(१९०७), सारवत्रीचररत्र (१९१२), भारतीय् उर्कथा (१९१३), भारतीय् रस्त्रया−र्क ं तला् व् दमयंती 
(१९१३), भारतीय् श्रेष्ठत्मव (१९२२) ही त्यािंी िम ख प स्तके. भारतीय् य द्धकथा या गं्रथावरून त्यािंा 
महाभारतािा व्यासंर् स्पष्ट होतो. भारतीय्श्रेष्ठत्मव या गं्रथािा पप्रहला भार् प्रलहून झाल्यावर (१९१५) ते मृत्य ू
पावले. त्यानंतर हा गं्रथ शकंर रामिंद्र बेडेकर यानंी पूिग केला. या पप्रहल्या भार्ात िािीन भारतातील 
समाि, भारतीय ससं्कृतीिी िािीनता, नीप्रतमत्ता, क ट ंबव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, भार्षा व प्रलपी इत्यादी 
प्रवर्षयािंा ऊहापोह करून भारतीय संस्कृती प्रनःसंशयपिे पािात्त्य संस्कृतीपेक्षा श्रेष्ठ असल्यािा प्रनष्ट्कर्षग 
काढला आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, के. ए. पोतदार 
 
णलमये, णवठ्ठल रामचंद्र ऊर्व  अण्िासाहेब : (ि. १८३८ − मृ. १९१९). वदेान्तपर गं्रथािे लेखक. पाटि व 
प िे रनेनर् कॉलेिात प्रशक्षक. प ढे प्रशक्षिखात्यात अप्रधकारी. प्रनवृत्तीनंतर नार्पूर येथे वास्तव्य. 
 

यािंा रवश्वरनरीक्षण (१९०५) हा वदेान्तप्रवर्षयावरील गं्रथ िप्रसद्ध आहे. दामोदर सावळाराम यदें 
यानंी तो िकाप्रशत केला होता. ‘मनन’ नावािा आिखीही एक गं्रथ यानंी प्रलप्रहला होता असे कळते. मात्र 
तो अिकाप्रशत आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
 
णलमये, (नरगंुदकर) णवनायक गोकवद : (ि. १८६० – मृ. १८९७). स्त्रीप्रशक्षिप्रवर्षयक बोधपर लघ गं्रथािें व 
नाप्रटकािें लेखक. समािमनािे उद बोधन हा हेतू मनात ठेवनू यानंी आपले लेखन केले. अबला−जानकी्
चात यश (१८८४), स्त्रीरर्क्षणमाला (१८८५), संसारासंबधंी् स्त्री−र् रुषाचंी् वागणूक (१८८५), 
सास रवासचरंद्रका (१८८६), सौभाग्यमरंदर (१८८९) याप्रशवाय क ट ंबप्रकार्, संसारदर्शण इत्यादी 
आठ−दहा प स्तके प्रलमये यानंी प्रलप्रहली. 
 

समाित्स्थतीिे प्रित्र प ढे ठेविारे रवचारदौबशल्य-िहसन (१८८५), सत्मयभामा् आरण् रवष्ण र्ंत : 
नाप्रटका (१८८६), न्हाणवली्व्ऋत र्ातंी : संवाद (१८८६) असे त्यािें नाट्यात्मक स्वरूपािे लेखन आहे. 
 

यानंी इदं्रिालप्रवर्षयक दोन प स्तके प्रलप्रहल्यािा उल्लेख ‘दाते गं्रथसूिी’त आढळतो. एतद्देर्ीय्
संस्थानाचंा् इरतहास् सकवा् नेरटव् राजाचंा् इरतहास–भार् १, २ (१८८७, १८८९) हे थोडेसे ऐप्रतहाप्रसक 
स्वरूपािे लेखन व सेत बंध-रामेश्वर्यात्रावणशन (१८८७) हे स्थल व यात्रावृत्त विगनपर एक प स्तकही त्यानंी 
प्रलप्रहले आहे. 
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उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
 
णलमये, हणर गोकवद : (ि. १७ ऑक्टोबर, १८७१, पाली, प्रि. क लाबा – मृ. १६ फेब्र वारी, १९१९). 
इप्रतहासप्रवविेक. िाथप्रमक प्रशक्षि पाली व नंतरिे प्रशक्षि प िे येथे. एम्. ए. (१८९९). फनय गसन कॉलेिात 
इप्रतहासािे िाध्यापक. िप्रसद्ध कादंबरीकार हप्ररभाऊ आपटे यािें एक प्रनकटवती प्रमत्र. अ. ह. प्रलमये यािें 
वडील. कीतगने, प्रिपळूिकर यािें इप्रतहासावरील प्रनबधं व ‘काव्येप्रतहाससंग्रह’ इत्यादींम ळे मराठ्याचं्या 
इप्रतहासािा अभ्यास व संशोधन करण्यािी िेरिा प्रमळून ते प्रतकडे वळले. त्यािें इप्रतहासप्रवर्षयक 
स्फ टलेखन महत्त्वािे आहे. ‘नहदी सैन्य व कवायती कंपू’, ‘मराठेशाहीच्या अंतािी मीमासंा’, ‘डेलासिा संघ 
व मराठी साम्राज्य’, ‘प्रदल्ली की आग्रा?’, ‘अ प्रहस्री ऑफ मराठी पीपल’ (नककेडच्या प स्तकािे परीक्षि) या 
त्याचं्या लेखािंा समावशे ‘कै. िो. हप्ररभाऊ प्रलमये : िीवन व वाङ्मय’ (संपा., रा. श्री. शमा : १९४८) या 
प स्तकात झाला आहे. ‘प्रदल्ली की आग्रा?’ या लेखात औरंर्िेबिा समकालीन इप्रतहासकार महंमद हशीम 
ऊफग  खाफीखान यािे प्रलप्रहिे सत्यास धरून असल्यािे त्यानंी साधार स्पष्ट केले आहे. मराठ्यािंा 
प्रवर्श्सनीय इप्रतहास हा मराठी साप्रहत्याबरोबर फासी, संस्कृत, इंग्रिी, फ्रें ि, डॅप्रनश, पोत गर्ीि इ. अन्य 
साप्रहत्य संदभग बारकाईने तपासून प्रलप्रहला िावा, असे त्यािें मत होते, ते लक्षिीय आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
लें भे, णवठ्ठल भगवंत : (ि. २५ मािग, १८५०,तळेर्ाव ढमढेरे, प्रि. प िे–मृ. १ ऑर्स्ट, १९२०, प िे). कवी. 
माध्यप्रमक प्रशक्षि प िे येथे. नंतर रेल्व ेखात्यात ४२ वर्षदेव नोकरी. लें भे याचं्यावर मराठीतील पंप्रडत कवींिी 
छाया आहे. लें भ्यानंी मोरोपतं, वामन पंप्रडत, रघ नाथ पपं्रडत िभतृी कवींिी कप्रवता वािली आप्रि संस्कृत 
पाठातंरही बरेि केले होते. 
 

लें भे यािंी रमत्रदर्शन (१८८६) व स रतरंरगणी, र्ोकावतश (१८९९), खंरडता व आनंदकंद (अपूिग) 
ही िार, लें भे्याचंी्करवता (१९२४) अशी एकूि पाि खंडकाव्ये िप्रसद्ध झाली आहेत. त्यािंी स्फ ट कप्रवता 
‘काव्यरत्नावली’, ‘मनोरंिन’, ‘करमिूक’ इत्यादी तत्कालीन प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाली. त्यािें 
र्द्यलेखन प ढीलिमािे : र्ररणयोत्मसौतय – िहसन व कादंबरी्नाटक − र्द्यपद्य (‘बािाच्या कादंबरी’िे 
नाट्यरूपातंर) ही दोन्ही नाटके साताऱ्याच्या ‘महाराष्ट्र कोप्रकळ’ (१८८७, १८९५) माप्रसकात िकाप्रशत 
झाली. त्यािें संर्ीत श्रीयाळ नाटक (१८८१) त्या काळी लोकप्रिय होते. यापं्रशवाय संदरी ही लघ कादंबरी 
(१८९२), रजरननाथ्आरण्चंरद्रका हे िहसन, प्रशविप्ररत्रातील िसंर्ावर एक र्द्य नाटक, अशी त्यािंी 
आिखी काही रिना आहे. 
 

संस्कृतच्या धतीवर मराठीत त्यानंी कप्रवता प्रनमाि केली. र्ोकावतश ही प्रवलाप्रपका त्यानंी पत्नीच्या 
प्रनधनानंतर रिली. पत्नीप्रवयोर्ाम ळे शोकाक ल कवीच्या अंतःकरिािी तळमळ त्यात िारं्ली व्यक्त झाली 
आहे. आध प्रनक मराठीतील िभावी वैलाप्रपक काव्यात र्ोकावतािी र्िना होते. रवष्ण रनधन हे प्रवष्ट्ि शास्त्री 
प्रिपळूिकराचं्या मृत्यूवरील व एकनाथरवयोग हे आपले परमस्नेही कवी एकनाथ र्िेश भाडंारे याचं्या 
मृत्यूवरील शोककाव्यही त्यानंी प्रलप्रहले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार, नीप्रलमा र् ंडी 
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लेले, काणशनाथ कृष्ट्ि : (ि. १५ ऑर्स्ट, १८५०, धार – मृ. ३ सप्टेंबर, १९३८, धार, मध्य िदेश). इप्रतहास 
संशोधक व लेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि धार व माध्यप्रमक प्रशक्षि इंदूर येथे. मपॅ्ररक (१८७०). महाप्रवद्यालयीन 
प्रशक्षि प िे येथे. धार संस्थानच्या प्रशक्षिखात्यात म ख्याध्यापक. धार संस्थानच्या इप्रतहासािे लेखन 
(१९३४). संस्थानच्या र्झेॅप्रटयरमध्ये नव्या संशोप्रधत इप्रतहासािी प्रटपिे देऊन घातलेली भर ही त्यािंी 
महत्त्वािी कामप्रर्री. संस्थाप्रनकाचं्या रोर्षाम ळे १९०५ ते १९१४ या काळात त्यानंा धार सोडाव े लार्ले. 
प ण्यास स्थापन झालेल्या भारत इप्रतहास संशोधन मडंळािे ते सभासद झाले. परमार घराण्याच्या 
मध्यय र्ीन व अवािीन इप्रतहासात नव्या माप्रहतीिी भर टाकली. त्यानंी ििंड ऐप्रतहाप्रसक साधनसाम ग्री 
र्ोळा केली. भोिदेव हा त्यािंा खास संशोधनप्रवर्षय. रािा भोि व कवी काप्रलदास समकालीन नव्हते, 
असा प्रसद्धातंही त्यानंी माडंला. ऐप्रतहाप्रसक वस्त सगं्रह करण्याच्या छंदाम ळे त्यानंी आपल्या घरािे रूपातंर 
प रािवस्त संग्रहालयात केले. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
लेले, काणशनाथ वामन ऊर्व  भाऊशास्त्री : (ि. १० ि लै, १८६३, वाई – मृ. ९ ऑक्टोबर, १९१८, वाई). 
सनातन धमािे अभ्यासक व िवक्ते. वादप्रववाद क शल वक्ते. धमगशास्त्रादी प्रवर्षयािें लेखक व धमगप्रवर्षयक 
माप्रसकािें िालक. 
 

ि लते कृष्ट्िभटिी याचं्यािवळ बारा वर्षदेव वदेाध्ययन. प ण्याच्या न्यू इतं्नलश स्कूलमध्ये वयाच्या 
बाप्रवसाव्या वर्षी दाखल होऊन इंग्रिी भारे्षिा यानंी अभ्यास केला. वाईिे िज्ञानंद यती आप्रि म ंबईिे 
रािारामशास्त्री बोडस या र् रंुिवळ वदेान्त मीमासंादी दशगने, धमगशासे्त्र, प रािे आदींिा अभ्यास. इ. स. 
१८९० साली यानंी मोदवृत्त साप्ताप्रहक स रू केले व ते सात−आठ वर्षदेव िालप्रवले. या प्रनयतकाप्रलकातील 
१८९७ साली त्यानंी प्रलप्रहलेल्या प्लेर्प्रवर्षयक लेखावरून त्याचं्यावर रािद्रोहािा खटला भरण्यात आला व 
त्यानंा दीड वर्षांिा सश्रम कारावास भोर्ावा लार्ला. १९०३ साली धमश साप्ताप्रहक काढून नऊ-दहा वर्षदेव 
िालप्रवले. आयशधमशदर्शण (१८९३), आयशधमशरहस्य व ज्ञानसाधना (१९१४) अशी माप्रसके बरीि वर्षदेव 
िालप्रवली. त्यातूंन आपल्या संस्कृत धमगगं्रथािंी भार्षातंरे, मूळ भाष्ट्ये व भार्षातंर प्रववरि त्यानंी िप्रसद्ध केली. 
 

त्यािंी गं्रथरूपाने िप्रसद्ध झालेली महत्त्वािी प स्तके यािमािे : योगवारर्ष्ठ (१८९६), मराठी्
भाषातंरासह् रामायण (१८९८ ते १९००), मराठी् भाषातंरासह् महाभारत (१८९६ ते १९१५), सभाष्य्
भगवद्गीता (१९०० ते १९१३), देवी् भागवत (१९०२), ‘ब्रह्मसूत्राप्रि’, ‘कठकोपप्रनर्षद’, 
‘ईशावास्योपप्रनर्षद’, ‘केनोपप्रनर्षद’ मूळ भाष्ट्य व मराठी भार्षातंर, श्री वाल्मीप्रक रामायिािे मराठी भार्षातंर. 
याप्रशवाय कथासप्ररत्सार्र, प्रवष्ट्ि प राि, प रुर्षसूक्त, श्रीरुद्राध्याय, मानवधमगशास्त्र या गं्रथािें भार्षातंर केले. 
‘दासोपंतािंी पदे’ संपाप्रदत केली. लोकमान्य प्रटळक, भारतािायग वैद्य, पं. सातवळेकर, कोशकार रानडे 
आदी मान्यवर गं्रथकाराचं्या गं्रथािंी प्रवस्तृत आप्रि सडेतोड परीक्षिे केली. सनातन वैप्रदक धमािे रक्षि-
संवधगन व्हाव ेव त्यािे मूळ तेि िकट व्हाव,े अशी त्यामारे् त्यािंी िखर ध्येयप्रनष्ठा होती. सनातन वैप्रदक 
धमािे आध प्रनक काळातील एक कटे्ट िवक्ते. झ ंिार लेखक. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार, पंप्रडत टापरे 
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लेले, गिेश सदाणशवशास्त्री : (ि. १६ सप्टेंबर, १८२५, त्र्यंबकेर्श्र – मृ. २८ एप्रिल, १८९८, लासलर्ाव, 
प्रि. नाप्रशक). कवी आप्रि संस्कृत काव्यनाटकािें भार्षातंरकार. िाथप्रमक मराठी प्रशक्षिानंतर संस्कृत 
पाठशाळेत व्य त्पत्ती व अलंकारशास्त्र यािंा अभ्यास. इगं्रिीिे थोडेफार अध्ययन. १८४०-४१ च्या स मारास 
म ंबई सरकारिे िम ख प्रशक्षिाप्रधकारी. मेिर कँडी यानंी त्यानंा म ंबईस आिले व प ढील प्रशक्षिासाठी 
एत्ल्फन्स्टन इत्न्स्टटू्यटमध्ये दाखल केले. तेथे बाळशास्त्री िाभेंकर, दादाभाई नौरोिी या र् रुवयांच्या 
हाताखाली िवशे परीके्षपयंतिा अभ्यास. पि िकृप्रत अस्वास्थ्याम ळे म ंबई सोडून नाप्रशक येथेि गं्रथाध्ययन 
व गं्रथलेखन करीत राप्रहले. 
 

संस्कृत नाटके व इंग्रिी गं्रथ यािंी भार्षातंरे, स्वतंत्र काव्ये व अन्य काही गं्रथ प्रमळून त्यािें 
पंधरा−सोळा गं्रथ िप्रसद्ध झाले आहेत. त्यानंी जानकीर्ररणय (१८६५), मालरवकाथ्ग्नरमत्र (१८६७), 
करू्शरमंजरी (१८६७) व रवद्धर्ाल् भरंजका (१८६९) या िार संस्कृत नाटकािंी भार्षातंरे केली. यापंैकी 
द सऱ्या व प्रतसऱ्या नाटकास तत्कालीन ‘दप्रक्षि िाइझ कप्रमटी’िी बप्रक्षसेही प्रमळाली. ही भार्षातंरे र्द्यास 
र्द्य व पद्यात श्लोक, आया, क्वप्रित साक्या, अभरं् अशी रिना आढळते. जानकीर्ररणयािे कथानक 
अदभ तरसपप्ररपूिग असून अन्य नाटके शृरं्ार रसाकडे झ किारी आहेत. इगं्रिी प स्तकािंी त्यािंी मराठी 
भार्षातंरे अशी – तेलेमेकस््ह्ाचंा्वृत्तातं प स्तक १, २ (ले. िॉन टॉक्सवथग), कप्तान्क क्साहेब्ह्ाचं्या्
जलर्यशटनाचा् वृत्तातं (ले. रेव्ह. नबर्ले, १८५३). सरकारच्या मराठी भार्षातंरे करवनू घेण्याच्या 
योिनेन सार ही भार्षातंरे केली. 
 

त्याचं्या काव्यरिनेत श्रीमच््ंकराचायशरवररचत्अमरर्तक (१८८१), महाकवी्कारलदास्रवररचत्
रघ वरं् (१८८३) ही भार्षातंप्ररत, रर्वचररत्र (१८७३) व कृष्णक मारी (१८८८) ही ऐप्रतहाप्रसक स्वतंत्र, 
रर्वस्त ती, सीमरंतनीचे्आख्यान, त कोजी्होळकर इत्यादी प्रकरकोळ अशा काव्यािंा समावशे होतो. या 
सवांत रघ वरं् ही भार्षातंप्ररत काव्यकृती रसप्रवष्ट्काराच्या दृष्टीने प्रवशरे्ष िारं्ली साधली आहे. त्यातलाि 
वृत्तवैप्रित्र्यय क्त नववा सर्ग दर्रथमगृया यािे समश्लोकी भार्षातंरही उिव ेवाटते. या सर्ािे स्वतंत्र प स्तक 
(१८८३) िप्रसद्ध झाले आहे. रर्वचररत्रािी पद्यसंख्या ७६० असून त्याला त्यावळेी दप्रक्षिा िाइझ कप्रमटीने 
पप्रहले पाप्ररतोप्रर्षक प्रदले होते. याप्रशवाय, काव्याच्या सर्ळ्या अंर्ाचं्या लक्षिािें (उदा. काव्यलक्षि 
शब्दशक्ती, रसभाव, अलंकार, वृते्त, काव्यदोर्ष इ.) उदाहरिासंप्रहत प्रवस्ताराने प्रनरूपि केलेले 
िश्नोत्तररूप सारहत्मयर्ास्त्र (१८७२) त्यानंी प्रलप्रहले. ते काव्यशास्त्रप्रवर्षयक गं्रथ तयार करण्यािा त्यािंा 
पप्रहला ियत्न म्हिनू उल्लखेनीय आहे. तीथशयात्रा्प्रबधं (१८८५) हे िवासवृत्त त्यानंी सरदार घराण्यातील 
अण्िासाहेब नवि रकर याचं्या िवासाच्या टाििावंरून तयार केले. त्यात ब्रह्मावती असलेल्या द सऱ्या 
बािीराव पेशव्याचं्या प्रदनियदेविे विगन येत असल्याम ळे त्या गं्रथाला ऐप्रतहाप्रसक महत्त्व िाप्त झाले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
 
लेले, गंगाधर वामन : (ि. १० मािग, १८९५ – मृ. २६ िानेवारी, १९२६, प िे). वैप्रदक व पौराप्रिक गं्रथािें 
भार्षातंरकार. डेक्कन कॉलेि, प िे येथे प्रशक्षि. बी. ए. (म बंई प्रवद्यापीठ, १८८७). डेक्कन एज्य केशन 
सोसायटीिे आिीव सदस्य व अध्यापक. न्यू इतं्नलश स्कूलिे स पनरटेंडेन्ट. 
 

रत्रस र्णश (साथग, सभाष्ट्य−मराठी अथग व मूळ मंत्रािे इंग्रिी भार्षातंर, १९००) या याचं्या गं्रथात 
तैप्रत्तरीय आरण्यकाच्या नारायिीय उपप्रनर्षदातील रत्रस र्णश पाप-दोर्ष वर्ैरेच्या प्रनवारिाथग असून 
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भोिनकालीि त्यािा पाठ करण्यािा िघात का पडला यासंबधंीिे प्रववरि आढळते. यािंी मत्मस्यर् राण 
(१९१२) व सलगर् राण (१९१२) ही दोन भार्षातंरे िप्रसद्ध आहेत. प्रस्थानभेद्अथवा्प्राचीन्चवदा्रवद्याचें्
दर्शन (१९१४) यािंा महत्त्वािा गं्रथ असून त्यात वदे, वदेारें्, वदेािंी उपारें्, धमगशासे्र, िौदा प्रवद्या व 
िौसष्ट कला इत्यादींिा पप्ररिय करून प्रदला आहे. इप्रतहासािायग प्रव. का. रािवाडे याचं्या ‘भार्षातंर’ 
(१८९४) माप्रसकासाठी िॉन स्ट अटग प्रमल याच्या ‘य प्रटप्रलटेप्ररयाप्रनझम्’ या गं्रथािे जनर्दरहतवाद या 
नावाने भार्षातंरही यानंी करून प्रदले होते. 
 

क स ममाला कोलारकर, र्ं. दे. खानोलकर 
 
लेले, देवीदास भास्कर : (ि. २८ ऑक्टोबर, १८८१, अंबेिोर्ाई – मृ. १९५२). प्रथऑसाफीप्रवर्षयक 
प स्तकािें अन वादक. फनय गसन कॉलेि, प िे येथे प्रशक्षि. बी. ए., संर्मनेरच्या पेप्रटट हायस्कूलिे 
म ख्याध्यापक (१९०७ – ३०). 
 

भ म क्षूमागश डॉ. ॲनी बझेंट याचं्या ‘द पाथ ऑफ प्रडसायपलप्रशप’ या व्याख्यानािा अन वाद 
(१९२२), आनंदाचे्साम्राज्य् व् इतर् प्रवचन (िे. कृष्ट्िमूतीच्या ‘द नकर्डम् ऑफ हॅप्रपनेस’िा अन वाद, 
१९३०) व रथऑसॉफीवरील्स बोध्व्याख्याने (डॉ. बेझंट याचं्या ‘द पॉप्य लर लेक्िसग ऑन प्रथऑसॉफी’च्या 
आधारे) ही प्रथऑसॉफीवरील आप्रि जीवन्आरण्कला (१९५१) हा प्रसलोनी प्रथऑसॉप्रफस्ट ििारक श्री. 
सी. प्रिनरािदास याचं्या लेखािंा अन वाद ही यािंी साप्रहत्यप्रनर्ममती. 
 

क स ममाला कोलारकर, उर्षा टाकळकर 
 
लेले, महादेव : ॰ माधव व्यकंटेश : (ि. १८५८ – मृ. २२ नोव्हेंबर, १९३३, प िे). संस्कृत नाट्यगं्रथािें व 
अन्य भार्षातंील गं्रथािें भार्षातंरकार. प्रशक्षि प िे येथे. बी. ए. व इंप्रिप्रनयनरर्मधली एल्. सी. ई. ही पदवी. 
नोकरीच्या प्रनप्रमत्ताने भारतातील अनेक संस्थानातं भ्रमंती प्रवप्रवध भार्षािें िािकार. 
 

यानंी मालतीमाधव, महावीरचररत, उत्तररामचररत, मालरवकाथ्ग्नरमत्र, रवक्रमोवशर्ीय, र्ाक ं तल, 
म द्राराक्षस, वणेीसंहार या िप्रसद्ध संस्कृत नाट्यगं्रथानंा सार्व रवचार असे रूप देऊन मराठीत आिले आहे 
(१९०१–०९). याखेरीि श्रीमद्भागवत्:्सार्व्रवचार (१९२६) हे त्यािें प स्तकही िप्रसद्ध आहे. ‘अकबर 
बादशहािे िप्ररत्र’ (१८९८, मूळ लेखक, कनगल मलेॅसन), एक्नष्टस्मतृी, साम्राज्य्सकवा्रवजयानगरच्या्
साम्राज्याचा्इरतहास (१९१९) ही इंग्रिीवरून केलेली भार्षातंरे, त्याििमािे कल्हिकृत ‘राितरंप्रर्िी’ या 
काश्मीरिा इतप्रिहास कथन करिाऱ्या ससं्कृत गं्रथािे राजतरंरगणी (१९२९) हे भार्षातंरही महत्त्वपूिग आहे. 
स मनरवकास (१८९०) व र् ष्र्वन (१८९१) ही यािंी शखे सादीच्या अन िमे ‘बोस्तान’ व ‘र् प्रलस्तान’ या 
फारसी गं्रथािंी भार्षातंरे. अब ल फिलच्या ‘अयने−अकबरी’ (पूवाधग व उत्तराधग) या मूळ फारसी गं्रथािे 
भार्षातंरही यानंी प्रव. का. रािवाडे याचं्या ‘भार्षातंर’ माप्रसकातून िप्रसद्ध केले आहे. 
 

क स ममाला कोलारकर, उर्षा टाकळकर 
 
लेले, लक्ष्मि गिेशशास्त्री : (ि. १८७० – मृ. १८ नोव्हेंबर, १९३२, प िे). कवी, संस्कृत काव्यािे 
भार्षातंरकतदेव व नाटककार. प्रिपळूिकरकालीन स िप्रसद्ध कवी र्िेशशास्त्री लेले यािें प्रिरंिीव. िथम 
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शास्त्री-परंपरेिे व नंतर इंग्रिी प्रवदे्यिे अध्ययन. काही काळ ‘नाप्रसक-वैभव’ पत्रािे संपादक. प ढे न्यू पूना 
कॉलेि (हल्लीिे स. प. महाप्रवद्यालय) या ससं्थेत मराठीिे िाध्यापक. 
 

यािंी स्फ ट कप्रवता ‘काव्यरत्नावली’, ‘केसरी’, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ इत्यादी. प्रनयतकाप्रलकातूंन 
िप्रसद्ध झाली. रतलकाजंली (१९२०) ही लो. प्रटळकाचं्या प्रनधनानंतर प्रलप्रहलेली ७२ श्लोकािंी प्रवलाप्रपका 
व महाराष्र-वदंन (१९२३) हे महाराष्ट्रातील छत्रपती प्रशवािी महारािापंासून ते लो. प्रटळकापंयंतच्या थोर 
प्रवभतूींना आदरािंली अपगि करिारे दीघग काव्य ही यािंी स्वतंत्र रिना. याखेरीि काप्रलदासाच्या 
मेघदूतािे समवृत्त मराठी भार्षातंर (१९०१), िर्न्नाथ पंप्रडताच्या ‘भाप्रमनी प्रवलासा’िे महाराष्र् भारमनी्
रवलास (१९०३) हे पद्य रूपातंर आप्रि शकंरािायग, कालीदासादी कवींच्या संस्कृत कप्रवतेिे भार्षातंर 
असलेला र्ंद्यमजंरी (१९०२) हा संग्रह ही त्यािंी रिनाही िप्रसद्ध आहे. संगीत् रवश्वमंगल (१९२३) व 
(काप्रलदासकृत ‘क मारसंभवा’तील प्रशवपावगती-प्रववाहाच्या कथेच्या आधारे रिलेले) मराठी् र्ाक ं तल 
(१९२६) (‘शाक ं तला’िे र्द्यपद्यात्मक भार्षातंर) ही नाटकेही उल्लेखनीय आहेत. अलंकार-प्रकार् (१९०५) 
अलंकारप्रवर्षयक गं्रथ, ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’तून व अन्य प्रनयतकाप्रलकातूंन प्रलप्रहलेली प स्तकपरीक्षिे व 
िस्तावना हे यािें समीक्षिात्मक लेखन. आरभनव्काव्यमाला्−्भाग्१ (१९०९) हे मराठी काव्यवचे्यािें 
प स्तकही यानंी संपाप्रदत केले आहे. नव्या-ि न्याच्या सीमारेरे्षवर वावरिारे आध प्रनक काळातील एक 
महत्त्वािे कवी. 
 

क स ममाला कोलारकर 
 
लेले, णवनायक गंगाधर : (ि. १५ मे, १८९७ – मृ. १९६०). ऐप्रतहाप्रसक प्रवर्षयािें िप्ररत्रकार व कथाकार, 
व्यवसायाने मेकॅप्रनकल व इलेत्क्रकल इंप्रिप्रनयर. मोर्ल व मराठे याचं्या इप्रतहासािे अभ्यासक. 
 

लेले यािें सहद संघटन (१९२९) हे स्वामी श्रद्धानंदाचं्या इगं्रिी गं्रथािे भार्षातंर िप्रसद्ध झाले असले, 
तरी ऐप्रतहाप्रसक िप्ररत्रलेखक व ऐप्रतहाप्रसक कथाकार म्हिून ते प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत. द दैवी् मोहरे् :्
सजेराव्घाडगा्व् सत्रबकजी्डेंगळा्याचंी्चररते्र (१९३५), स रजमल्जाट (१९४४), जरहरुद्दीन्महंमद्
ऊफश ्बाब र्(१९५४), नरवीर्बारू््गोखले (१९७०) ही त्यािंी िप्ररत्रपर प स्तके व नावाचें्चात यश (१९४४), 
मराठ्ाचं्या्वीरकथा (१९४५), रर्वर्ाहीचा्अस्त (१९४८), कळस (१९५०), मयूर्ससहासन (१९५४) ही 
त्यािंी ऐप्रतहाप्रसक कथािंी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. ऐप्रतहाप्रसक सत्याला धक्का न लार्ू देता आकर्षगक 
लेखनशलैीने य क्त अशी ही प स्तके आहेत. 
 

क स ममाला कोलारकर, उर्षा टाकळकर 
 
लेले, णवसाजी रघुनाथ : ॰ स्रु्टवक्ता अणभयोगी : (ि. १७ ऑर्स्ट, १८२७, नाप्रशक – मृ. ८ नोव्हेंबर, 
१८९५). सायन पंिारं्कतदेव व सायनवादािे प रस्कतदेव लेखक. यािें प्रशक्षि ि न्या पद्धतीने झाले. िाथप्रमक 
प्रशक्षिानंतर धात रूपावली, अमरकोश, उपप्रनर्षदे यािें अध्ययन. नवाल्हेरला नशदे सरकारच्या दप्तरात 
प्रहशबेनीस. 
 

केरूनाना छते्र १८६५ सालापासून ‘प्रनरयन−पंिारं्’ काढीत. त्यानंी सायनमानािा आश्रय करावा 
असा लेल्यािंा आग्रह होता, पि तो छत्र्यानंी व मानल्याने सायनमानािा ििार करण्यासाठी प्रवसािीपतं 
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लेल्यानंी वृत्तपते्र व माप्रसके यातूंन लेख प्रलप्रहण्यास स रुवात केली. १८७२ ते १८९५ पयंत त्यानंी 
‘श भसूिक’, ‘इंद िकाश’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन लेखन केले. मृत्यूपूवी त्यांनी सायन−र्ंचागं काढण्यास 
स रुवात केली होती त्याचं्या सायनमतािा िभाव ि. बा. मोडक, श.ं बा. दीप्रक्षत इत्यादी 
ज्योप्रतर्गप्रितज्ञावंरही पडला होता. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
 
लोंढे, मोरो गिेश : (ि. २० नोव्हेंबर, १८५४, वरसई−पेि, प्रि. क लाबा – मृ. ११ नोव्हेंबर, १९२०, पेि). 
कवी, नाटककार व प्रनबधंलेखक. िाथप्रमक प्रशक्षि पेि येथे. िथम प्रशक्षकािी नोकरी. डेप्य टी 
इन्स्पेक्टरच्या पदापयंत बढती. 
 

लहान वयाति श्रीधरकवीिे ‘रामप्रविय’, ‘हप्ररप्रविय’, ‘पाडंविताप’ इत्यादी काव्यगं्रथ व 
मोरोपंतािंी कप्रवता वािनात आल्याने त्याचं्यात काव्याप्रवर्षयी र्ोडी प्रनमाि झाली. त्यािंी बरीिशी कप्रवता 
‘काव्यरत्नावली’ माप्रसकातून व क्वप्रित ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’ व ‘माप्रसक मनोरंिन’मधून िप्रसद्ध झाली आहे. 
यािंी कप्रवता बालोपयोर्ी व शालोपयोर्ी असल्याने म ख्यतः उपदेशपर आहे. बोधर्तक (१८८२), 
संगीतस धा (१८८३), उर्देर्माला (१८८४) या संग्रहातूंन व र्तकत्रय (१८९८) हा तीनश ेस भाप्रर्षतािंा 
संग्रह व दृष्टातंमाला (१८९९) या प स्तकातूंन ती कप्रवता सकंप्रलत करण्यात आली आहे. ससं्कारक्षम 
वयाच्या प्रवद्याथ्यांच्या मनावर स संस्कार करिे, हे त्याचं्या काव्यप्रनर्ममतीिे उप्रद्दष्ट होते. उपदेशिधान 
कप्रवतेहून वरे्ळ्या स्वरूपािी कप्रवताही त्यानंी प्रलप्रहली आहे. यम ना्अथवा््हातारा्नवरा्व्लहान्नवरी 
(१८९८), क स ममाला (१८९९), संसार (१९०१) या कप्रवता, रायगड् काय् ्हणतो? (१९०६) हे 
खंडकाव्य व ‘काव्यरत्नावली’तील ‘द ष्ट्काळविगन’, ‘वर्षारंभ’, ‘सूयोदय’, ‘वसंतशतक’ इत्यादी कप्रवता 
यािंा या संदभात प्रनददेवश करता येईल. रायगड काव्यात रायर्डािे स्थलमाहात्म्य व तेथून प्रदसिारी 
सृप्रष्टशोभा यािें विगन आले आहे. ‘प्रवधविेे सारं्िे’, यम ना यासंारख्या कप्रवतातूंन स्त्रीच्या द ःसह िीवनािे 
प्रित्रि त्यानंी सहान भतूीने केले आहे. परंपरार्त साकी, नदडी, आया इत्यादी छंदातील व वृत्तातंील साधी, 
सोपी, व्याकरिश द्ध व स बोध अशी रिना, हे त्याचं्या काव्यािे स्वरूप प्रदसते. 
 

गोदावरी्अथवा्द दैवी् सून (१८९०) हे मध्यमवर्ीय र्हृत्स्थतीिे वास्तव प्रित्र रेखाटिारे त्यािें 
नाटक. किार्सासूच्या छळाला बळी पडलेल्या सूनेिी कथा या नाटकात त्यानंी प्रिप्रत्रत केली आहे. त्यािें 
अन्य र्द्य लेखन म्हिनू म लाचें् प्राथरमक् रर्क्षण (१८९३), नर्ीब्आरण्उद्योग (१८९६). उद्योग्कसा्
करावा्व्कोणता्करावा! (१९०२), आईबार्ाचंा् रमत्र (१९११) या प्रनबंधािंा उल्लेख करावा लारे्ल. त्या 
वळेच्या समाित्स्थतीिे प्रनरीक्षि करून समािामध्ये प्रविारिार्तृी प्रनमाि करिे आप्रि आपल्या िर्तीिा 
मार्ग समािाने आपिि डोळसपिे ठरवावा या दृप्रष्टने त्याला मार्गदशगन करिे हा वरील प्रनबधंलेखनामार्ील 
त्यािंा उदे्दश स्पष्ट प्रदसतो. या प्रनबधंानंा डेक्कन व्हनाक्य लर रान्सलेशन सोसायटी व दप्रक्षिा िाइझ कप्रमटी 
यािंी बप्रक्षसे प्रमळाली होती. 
 

भ. श्री. पपं्रडत, उर्षा टाकळकर, क स ममाला कोलारकर 
 
॰ लोकमान्य : पहा णटळक, बाळ गंगाधर 
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॰ लोकणहतवादी : पहा देशमुख, गोपाळ हणर 
 
लोटलीकर सदाणशव बळवतं : (ि. ५ मे, १८५७, बािकोट – मृ. २० एप्रिल, १९२२). लोटलीकर घरािे 
मूळिे र्ोव्यािे. र्ौड सारस्वत ब्राह्मि. मूळ आडनाव केिी, पि लोटली येथे राहत असल्याने त्यानंा 
लोटलीकर असे म्हिण्यात येऊ लार्ले. वयाच्या सहाव्या वर्षी ते शाळेत िाऊ लार्ले. मराठी व इंग्रिीिे 
अध्ययन. उत्तम मराठी प्रशक्षि प्रमळाले. मेिर कँडी व िेंबसग सारख्यानंी प्रलप्रहलेली नीप्रतज्ञानािी प स्तके 
वािून मनावर योनय तो पप्ररिाम झाला. इंग्रिी प्रशक्षि अच्य त भास्कर देसाई सारख्या प्रवद्वानाच्या 
हाताखाली झाले. हे देसाई प ढे बेळर्ाविे डेप्य टी कलेक्टर आप्रि सारं्ली संस्थानिे कारभारी झाले होते. 
 

प ढे ि लै १८७६ मध्ये सदाप्रशवरावंानंा प्रशरूरच्या म्य प्रनप्रसपल शाळेत प्रशक्षकािी नोकरी प्रमळाली. 
नंतर १७ प्रडसेंबर, १८७६ रोिी प्रशरूर येथे रेव्ह. रामकृष्ट्ि प्रवनायक मोडक याचं्या हस्ते बात्प्तस्मा घेऊन ते 
प्रिस्ती झाले. 
 

प्रशरूर येथे काही काळ प्रशक्षकािे काम केल्यावर सदाप्रशवरावानंी रत्नाप्रर्रीला रे्ल्मन सायलर या 
अमेप्ररकन प्रमशनरीच्या इगं्रिी शाळेत काम पत्करले. याप्रशवाय या प्रमशनरीबरोबर भार्षातंर करिे व 
धमगििार करिे ही कामेही केली. 
 

प ढे ते म ंबईला रे्ले. १८८० च्या स मारास त्यानंी द सऱ्या प्रमशनात िवशे केला; आप्रि धमगसेवलेा 
स रुवात केली. नंतर १८९२ मध्ये त्यािंी बदली प ण्यास पिंहौद येथील प्रमशनात झाली. १८९३ मध्ये त्यािंी 
आिायग म्हिनू दीक्षा झाली. प ढील सवग आय ष्ट्य त्यानंी धमगसेवते घालप्रवले. शहरातल्या स प्रशप्रक्षत िनतेत 
त्यािें येिे-िािे असे. िाथगनासमािाच्या सभासदाबंरोबरही त्याचं्या धमगप्रवर्षयक ििा िालत. 
 

त्याचं्या िोडीला नेहमीया ऊफग  प्रनळकंठशास्त्री र्ोरे आप्रि कधीकधी आिायग नारायि प्रवष्ट्ि ू
आठवले हे असत. पंढरपूरच्या िाथगनासमािािे रघ नाथ करकरे आप्रि त्यािें प्रमत्र सखारामपंत तसेि 
प ण्याच्या िाथगनासमािािे प्रिटिीस केशव पाडं रंर् र्ोडबोले आप्रि ििारक प्रशवरामपंत नारायि र्ोखले, 
माधवराव रानडे, महादेवराव मोरेर्श्र क ं टे वर्ैरे अनेक स प्रशप्रक्षत आप्रि प्रविारवतंाशंी या प्रिस्ती आिायािे 
प्रमत्रत्वािे संबधं असत. 
 

यािमािे धमगसेवा करीत असताना त्यानंी मराठी साप्रहत्यािीही थोडीबह त सेवा केली. सनातन 
आंनलसंिदायी प्रमशनने िप्रसद्ध केलेल्या प्रकत्येक छोट्या प त्स्तकािें भार्षातंर त्यानंी १८८० ते एकोप्रिसाव े
शतक उलटेपयंत केले. मराठी साप्रहत्यािी त्यानंा प्रवशरे्ष र्ोडी होती. त्याचं्या संग्रही अनेक मराठी गं्रथ 
होते. १९१२ साली त्यानंी मराठी्भाषेची्योग्यता्व्रतचा्आस्थारू्वशक्अभ्यास्करण्याची्आवश्यकता या 
प्रवर्षयावर प्रिस्ती समािाप ढे व्याख्यान प्रदले होते व नंतर नहद -श्रोतेमंडळासमोरही प्रदले होते. हे व्याख्यान 
प्रनबधंरूपाने नंतर १९२१ मध्ये त्याि शीर्षगकाखाली िप्रसद्ध झाले होते. 
 

अपॉक फानामक प स्तकातील भार्षातंर−भार्षातंरकार (१) स. ब. लोटलीकर, िालगस नकर्, 
देवालयात वािण्यास नेमलेले पाठ, कोल्हापूर, १८९६. 
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वाङ्मय : (१) िाथगना आप्रि एनलेप्रसयेतील प्रवधी सािमेत याप्रवर्षयीिी िश्नोत्तरावली (भार्षातंर), 
प िे, १८८०. (२) वाक्यरत्नावली (भार्षातंर), प िे, १८८२. (३) िाथगनेिे लहान प स्तक, प िे–१८८२, 
१९५२. (४) पप्रवत्र य खप्ररस्ट्या (भार्षातंर), प िे, १८८५. (५) पप्रवत्र भार्ीपिासबंंधी र् रुप्रशष्ट्य संवाद 
(भार्षातंर), म ंबई, १८८६. (६) िाथगना, ती करण्यािी कारिे व प्रतिी अंरे्, प िे, १८८८. (७) सद वतगन 
आप्रि िसंर्, १८९७. (८) प्रवद्या (भार्षातंर), १९००. (९) मराठी भारे्षिी योनयता आप्रि प्रतिा आस्थापूवगक 
अभ्यास करण्यािी आवश्यकता, प िे, १९२१. 
 

चणरत्र, चचा, अभ्यास : Lotalikar S. B. The Dawn of Light, Madras, Christian Literature 
Society, 1923. 
 

भास्कर िाधव 
 
लोटलीकर, सीताराम णशवराम : ∘ सीता-कान्त : (ि. १७ ऑर्स्ट, १८९०, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. ११ 
ऑक्टोबर, १९२६, म ंबई). कादंबरीकार, िप्ररत्रलेखक व आरोनयप्रवर्षयक प स्तकािें कतदेव. प्रशक्षि दापोली 
येथे, िेमतेम सातवीपयंत. काही काळ खानापूरच्या ‘लोकप्रमत्र’ पत्रािे सहसंपादक व नंतर अच्य तराव 
कोल्हटकराचं्या ‘संदेश’ या पत्राच्या सपंादक मंडळात िप्रवष्ट. 
 

समािाला मार्गदशगन करिाऱ्या ‘राष्ट्रिीवनमाला’ व आरोनयप्रवर्षयक ‘नविीवनमाला’ या दोन 
प स्तकमाला त्यानंी काढल्या. स्वराज्याचा् उषुःकाल (१९१८), मागश् व् मागशदर्शक (१९२१) ही 
‘राष्ट्रिीवनमाले’तील त्यािंी महत्त्वािी प स्तके. र्ातंाराम (१९१७), दडर्र्ाही (१९२६), ख नी् श्रीमंती 
(१९२५), जळो्ते्पे्रम (१९३३) या सामाप्रिक कादंबऱ्या आप्रि महात्ममा्गाधंी (१९२२), लाला्लाजर्तराय 
(१९२६), सरोरजनी्नायडू (१९३२) ही िप्ररते्र ही त्यािंी िम ख साप्रहत्यप्रनर्ममती. सामथ्यश, समृरद्ध्व्र्ातंी 
(डॉ. मॉडेन याच्या इंग्रिी गं्रथाच्या आधारे, १९१५), सामथ्यश्संवधशन (आहार-प्रवहार-व्यायाम प्रवर्षयक, 
१९१७), संजीवनी्रवद्या (वीयगसंरक्षि कसे कराव,े १९२१), र्थ्ततसंरक्षण (शारीप्ररक व मानप्रसक शक्तींिा 
अपव्यय कसा टाळावा, १९२४), आत्ममोन्नती (१९२४), आरोग्य-सचतामणी (१९२८) व मानसरचरकत्मसा 
(१९३१) ही त्यािंी अन्य महत्त्वािी प स्तके 
 

मदन क लकिी, उर्षा टाकळकर 
 
लोवलेकर, भालचंद्र राजाराम : (ि. १९११ – मृ. १९४५). कवी. प्रशक्षि बी. ए., एल्.एल्.बी. पयंत. 
वास्तव्य इंदूर येथे. त्यािंी कप्रवता ‘अप्रभरुिी’ व अन्य प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाली. रदवगंत्भालचदं्र्
लोवलेकर्याचंी्करवता (१९५३) हा त्याचं्या काव्यािा संग्रह िप्रसद्ध आहे. 
 

त्यािंी कप्रवता ‘र्ीतधमी’ िवृत्तीिी आहे. ताबं्याचं्या र्ीप्रतकाव्यािा िभाव त्याचं्या कप्रवतेवर 
आढळतो. भाववृत्तीला अन कूल अशी प्रवप्रवध वृत्तािंी योिना त्याचं्या काव्यात आढळते. तारुण्यस लभ 
िीतीसंबधंाच्या मयाप्रदत वत गळाति ही कप्रवता सातत्याने प्रफरत राप्रहलेली असली तरी माळव्यातील व 
नवध्यािलातील प्रनसर्ाच्या पार्श्गभमूीवर प्रिप्रत्रत केलेल्या स ंदर शब्दप्रित्रामं ळे ती वरे्ळी वाटते? 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मदन क लकिी 
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वझे, कृष्ट्िाजी णवनायक : (ि. १६ प्रडसेंबर, १८६९ – मृ. ३१ मािग, १९२९), प्रशल्पशास्त्र व धमगशास्त्र या 
प्रवर्षयािें लेखक. सी. ई. ही इंप्रिप्रनअनरर्िी परीक्षा उत्तीिग. 
 

श्री. वझे यािंा भारतीय् रर्ल्र्र्ास्त्रसार (१९२४) हा गं्रथ िप्रसद्ध आहे. या गं्रथातील अठरा 
िकरिावंर अठरा गं्रथ प्रलहावते, हा यािंा संकल्प होता. यापंैकी सहदी् रर्ल्र्र्ास्त्र, भाग–१ (१९२८) हा 
िास्ताप्रवक गं्रथ प ण्याच्या भारत इप्रतहास संशोधक मडंळाने िप्रसद्ध केला : नगररचना् र्ास्त्र (१९३१) 
याप्रशवाय वास्त र्ास्त्र, रर्ल्र्रवद्या व धन र्षवद्या व रर्ल्र्रर्क्षणाचे् महत्त्व (१९२४) इत्यादी त्यािंी प स्तके 
िप्रसद्ध आहेत. िािीन भारतीय प्रशल्पशास्त्रािी दहा उपशासे्त्र, बत्तीस प्रवद्या व िौसष्ट कलािंी 
भरृ् संप्रहतेन सार माडंिी करून प्रशल्पशास्त्राच्या प्रवप्रवध अंर्ावंर त्यानंी लेख प्रलप्रहले. याप्रशवाय धमशरर्क्षणाचा्
ओनामा्:्सहद धमश हे सहा खंडात्मक प स्तक (१९२० ते १९२५), रवद्याथ्याचे्धमश (१९२३) तसेि भावी्सहदी्
स्वराज्य (१९२४) व आजच्या्स्वराज्य्संस्था इत्यादी गं्रथही िप्रसद्ध आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, नीला िोशीराव 
 
वझे, णदनकर गोकवद : (ि. १८४८ – मृ. १९०८). कादंबरीकार, पत्रकार व र् िराती गं्रथािें अन वादक. 
मालवि येथे वास्तव्य. तेथे ते ‘पंिानन’ हे साप्ताप्रहक िालवीत. 
 

कलहर्ररणामादर्श (१८८४) हे त्यानंी प्रलप्रहलेले नाटक. प्रदवािी न्यायके्षत्रातंील भोळ्या िनतेिी 
फसविूक व प ढारी तसेि सरकारी अंमलदार यािें वतगन, यािे प्रित्रि या नाटकात आहे. िप्रसद्ध र् िगर 
लेखक. इच्छाराम सूयगराव देसाई यािंा ‘नहद अने प्रब्रटाप्रनया’ या गं्रथािा सहद्आरण् रब्रटारनया्– एक्
राजकीय् रचत्र (१८११) हा मराठी अन वाद त्यानंी केला. त्यािंी िप्रसद्ध साप्रहत्यकृती म्हििे लालन्
बैरागीण (१८९५) ही कादंबरी. ती त्यानंी म ख्यतः ‘भाऊसाहेबािंी बखर’ या गं्रथाच्या आधारे प्रलप्रहली. 
ऐप्रतहाप्रसक वातावरिाच्या सािातील ही एक उठावदार पि व्यािैप्रतहाप्रसक िेमकहािी आहे. १८९५ ते 
१९०९ या काळात प्रतच्या तीन आवृत्या प्रनघाल्या, यावरून प्रतच्या लोकप्रियतेिी कल्पना येईल. 
 

सीता्वनवास पौराप्रिक कथा (१८९२), आई्आरण्म ले, राम्आरण्रावण अशी अन्य प्रकरकोळ 
प स्तकेही त्यानंी प्रलप्रहली आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, सौ. नीला िोशीराव 
 
वझे, रामकृष्ट्िबुवा नरहर ∶ (ि. १८७१ ओझरे, प्रिल्हा सावतंवाडी – मृ. ५ मे, १९४५). र्ायक व 
संर्ीतप्रवर्षयक प स्तकािे कतदेव. र्ायनािायग वझेब वा एक वर्षािे असतानाि वप्रडलािें प्रनधन झाले. अत्यतं 
िप्रतकूल पप्ररत्स्थतीत प्रवधवा आईने संभाळले. िेमतेम िार इयत्तापयंत कार्ल येथे प्रशक्षि. नहद स्थानात 
अनेक प्रठकािी नहडून संर्ीतािी कठोर साधना केली व प ढे एक श्रेष्ठ र्ायक म्हिून कीती व िप्रतष्ठा िाप्त 
करून घेतली. 
 

यानंी न. नि. केळकर याचं्या आग्रहावरून ‘सयाद्री’ माप्रसकातून आपले काही अन भव व आठविी 
िप्रसद्ध केल्या. एका श्रेष्ठ र्ायकािे िीवनान भव कथन करिारे प स्तक म्हिनू ते वािनीय आहे. संगीत्
कलाप्रकार् (१९४१) हे नोटेशन (स्वरप्रलपी) िे प स्तक दोन भार्ातं (प्रशष्ट्याचं्या मदतीने) प्रलप्रहले. त्याच्या 
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पप्रहल्या भार्ात त्यािें आत्मिप्ररत्र व र्वयािंी माप्रहती आढळते. प स्तकातील साधी सोपी लेखनशलैी 
मनािी पकड घेिारी आहे. श्रीरामकरूणालहरी हा छोटा स्फ ट स्तोत्रसंग्रह त्यानंी १९३८ मध्ये तयार केला 
असून, रे्यता व छंदोलयय क्त रिना हे त्याचं्या स्तोत्रािें वैप्रशष्ट्ट्य आहे. 
 

शरचं्चद्र प्रवष्ट्ि  र्ोखले, सौ. नीला िोशीराव 
 
वझे, सदाणशव णदनकर : (ि. १८७६ – मृ. आक्टोबर, १९११, मालवि). कादंबरीकार. ‘लालन 
बैरार्ीि’कतदेव प्रदनकरराव वझे यािें हे प्रिरंिीव. प्रशक्षि व वास्तव्य मालवि येथे व तेथेि शाळेत प्रशक्षक. 
प ढे त्यानंी १९११ साली ‘टोपीवाला हायस्कूल’ नावािी नवी शाळा मालविात स रू केली. 
 

तत्कालीन लोकाप्रभरुिीला अन सरून त्यानंी हळदीघाटचे्य द्ध (१९१०) व औरंगजेबचा्उदयकाल 
(१९११) या दोन ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्या प्रलप्रहल्या. पप्रहली कादंबरी ही र् िराती ‘हळदी घाटन य द्ध’ 
(लेखक : इच्छाराम सूयगराम देसाई) या र् िराती कादंबरीिा अन वाद असून, रािा ितापनसह याने मोर्ल 
सम्राट अकबराशी प्रदलेल्या लया ािा स्फूर्मतदायी इप्रतहास या कादंबरीत प्रिप्रत्रत केला रे्ला आहे. द सरी 
कादंबरी स्वतंत्र आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, नीला िोशीराव 
 
वतवक, श्रीधर णवनायक : (ि. १८८५, प िे – मृ. १० ऑक्टोबर, १९५०, म ंबई). नाटककार व समीक्षक. 
प्रशक्षि नार्पूर येथे. मराठी रंर्भमूीच्या पडत्या काळात, म्हििे १९३०–३५ च्या स मारास प्रतला 
सावरण्यािे, तसेि मराठी नाट्यवाङ्मय व रंर्भमूी यानंा नव े वळि लावण्यािे कायग करिारे एक 
ियोर्शील नाटककार म्हिनू वतगकािें नाव आविूगन घेतले िाते. यािंी आधंळयाचंी् र्ाळा, लर्ंडाव व 
तक्षरर्ला् (१९३३) ही एकाि वर्षातील तीन नाटके. यापंैकी मराठी नाट्यवाङ्मयाच्या इप्रतहासात 
आंधळयाचंी् र्ाळा हे नाटक प्रवशरे्ष महत्त्वािे आहे. ब्यनगसन् (Bjornson) या नावदेवप्रियन नाटककाराच्या 
‘र्ाँटलेट’ (आव्हान) या नाटकातील प्रवर्षय आधाराला घेऊन वतगकानंी या नाटकािी स्वतंत्रपिे उभारिी 
केली आहे. ही उभारिी करताना त्यानंी मूळ नाटकातील इब्सेनिे नाट्यतंत्रही वापरले आहे. 
कल्पनारम्यतेपेक्षा वास्तवता आप्रि सवगसामान्यानंा प्रिव्हाळ्यािे वाटिारे िश्न या र्ोष्टींना आधंळयाचंी्
र्ाळामध्ये अप्रधक स्थान आहे. लाबंलिक भार्षिे, संवादातील कृप्रत्रमता आप्रि पात्रािंी र्दी टाळून व 
सहि, स्वाभाप्रवक संभार्षि-पद्धती व मोिकीि पाते्र यािंी योिना वतगकानंी आपल्या नाटकातं 
िािीवपूवगक केली. प रुर्ष प्रस्त्रयाकंडून पाप्रवत्र्यािी अपेक्षा करतात, मर् प्रस्त्रयानंीही प रुर्षाकंडून पप्रवत्र्यािी, 
प्रनष्ट्कलंक िाप्ररत्र्यािी अपेक्षा का करू नये, हा ब्यनगसनच्या र्ाँटलेट नाटकातून उपत्स्थत केलेला िश्न 
मात्र वतगकानंी त्या िकारे व त्या तीव्रतेने माडंलेला नाही. तक्षरर्लात हे इब्सेनच्या Hoermoendene Paa 
Helgeland या प्रवनोदी नाटकािे भार्षातंर, तसेि लंर्डाव ही स्वतंत्र नाट्यकृती, यातूंनही वैिाप्ररकतेपेक्षा 
लेखनतंत्रावरि वतगकानंी प्रवशरे्ष भर प्रदला आहे. 
 

के. नारायि काळे, केशवराव भोळे, अळतेकर व वतगक या िौघानंी १ ि लै, १९३३ रोिी 
‘नाट्यमन्वतंर प्रलप्रमटेड’ या संस्थेिी स्थापना केली; आप्रि मराठी रंर्भमूीला िायोप्रर्क दृष्ट्ट्या नव ेवळि 
लावण्यािा ियत्न केला. वतगकािंी नाटके हा या ियत्नािाि एक भार् होता. श्री. वतगक हे सामाप्रिक 
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स धारिावादी होते. त तारीचे्र्डसाद (१९२६) हा केशवस ताचं्या कप्रवतेिे समीक्षि करिारा त्यािंा प्रनबधं 
या दृष्टीने उल्लखेनीय आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, आशा सावदेकर 
 
वदे (वालावलीकर), वामन रघुनाथ : ॰ शिै गोंयबाब : (ि. १८७७ – मृ. १९४६). कोकिीतून प्रलप्रहिारे 
लेखक व कोकिीिे आग्रही समथगक. यािें लेखन िाम ख्याने शिै र्ोंयबाब या नावाने िप्रसद्ध झाले आहे. 
काही मराठी् लेख–र्ैलो् वाटंो (१९४५) हा त्याचं्या मराठी भारे्षतील वाङ्मय, इप्रतहास, भरू्ोल इत्यादी 
प्रवर्षयावंरील सकंीिग लेखािंा संग्रह. गोंयकाराचो् म बंैकार (१९१०) हे प्रवडंबन काव्य, गोंयकराचंी्
गोंयाभायली्वसणूक्– र्लेै् खंड (१९२८) हे नहदंूच्या र्ोव्यातील िािीन वसाहतीसंबधंी माप्रहती देिारे 
प स्तक, कोंकणी्भार्चेे्जैत (१९३०) हा ििात्मक लेखसंग्रह, मोप्रलयरच्या ‘Le Medecin Malgre’ Lui या 
नाटकाच्या आधारे प्रलप्रहलेले मोगाचे् लग्न (आवृत्ती २ री, १९३८) हे प स्तक, र् ण्यात्ममो् राम् कामती 
(१९३९) व र्ोवनाचें्तर्ले (१९४८) ही यािंी अन्य प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

रा. बा. बक्षी 
 
॰ वदे, णवठ्ठल पुरुषोत्तम : पहा कपगुळकर, णवठ्ठल पुरुषोत्तम 
 
वदे, श्रीपाद महादेव : (ि. २५ ऑर्स्ट, १८८७ – मृ. १८ मे, १९५०). कादंबरीकार; समीक्षक व संपादक. 
प्रशक्षि म ंबई येथे. बी.ए., एल्एल्.बी. वकील. ‘उद्यान’ (१९१०) माप्रसकािे एक िवतगक. 
 

वददेव यानंी ‘उद्यान’ माप्रसकातून स्वतःच्या नावाने तसेि टोपि नावानेही आठ-नऊ वर्षदेव लप्रलत व 
लप्रलतेतर असे लेखन केले. ‘उद्यान’ िमािेि ‘प्रवप्रवधवृत्त’, ‘प्रवहार’ ‘महाराष्ट्र सारस्वत’ (सारस्वत ज्ञातीिे 
दै्वमाप्रसक), ‘वीिा’ (म ंबई मराठी साप्रहत्य संघािे म खपत्र, १९३७) इत्यादी प्रनयतकाप्रलकाशंी लेखक आप्रि 
संपादक असा संबधं असल्याने त्यातूंनही त्यािें साप्रहत्य िप्रसद्ध झाले आहे. या साप्रहत्यात लघ कथा, 
कादंबरी, समीक्षा, वैिाप्ररक लेख, प्रवनोद इत्यादी प्रवप्रवध िकारच्या लेखनािा अंतभाव होतो. ‘उद्यान’मधून 
त्यािंी प्रथमप्रवरे् (स. दा. पाटील याचं्या सहकायाने, १९११) ही कादंबरी िमशः िप्रसद्ध झाली. र्त्ता्
लागला (स. दा. पाटील याचं्या सहकायाने, १९१३), कलंक्रहस्य (१९२९), सोनेरी्सर्जरा (१९३८) या 
‘प्रवप्रवधवृत्ता’तून त्याचं्या िमशः िप्रसद्ध झालेल्या कादंबऱ्या. प्रथमप्रवरे् ही ऐप्रतहाप्रसक स्वरूपािी कादंबरी 
असून, ती सर वॉल्टर स्कॉटच्या एका खंडकाव्यावरून संपाप्रदत केली आहे. ‘शारदाश्रमवासी’ प . र्ो. 
कािेकर यािंी प्रतला िस्तावना आहे. र्त्ता् लागला ही कादंबरी एका वशे्येच्या स प्रशप्रक्षत म लीिी 
शोकापं्रतका असून, सोनरी्सर्जरामधून मराठी साप्रहत्याला अनोखे असे नहदी संस्थाप्रनकािें िीवन प्रिप्रत्रत 
केलेले आढळते. याप्रशवाय देर्सरवकेचे्रहस्य ही ‘प्रवप्रवधवृत्ता’ंच्या प्रवशरे्षाकंात (१९३२) िप्रसद्ध झालेल्या 
कादंबरीशीही लेखक म्हिनू त्यािंा संबधं होता. िस्त त कादंबरीिे वैप्रशष्ट्ट्य म्हििे या कादंबरीच्या 
लेखनात वद्यांसह वा. म. िोशी, वा. ना. देशपाडें, ना. ह. आपटे, प्रशवराम वाशीकर, अ. का. प्रियोळकर 
आप्रि िं. प्रव. बावडेकर असे एकूि सात लेखक सहभार्ी झाले होते. या कादंबरीच्या प्रनप्रमत्ताने 
साम दाप्रयक कादंबरी लेखनािा एक वैप्रशष्ट्ट्यपूिग ियोर् या लेखकानंी केलेला प्रदसतो. 
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‘मराठी कप्रवतेिा उर्षःकाल’ नकवा ‘मराठी शाहीर’ ही ‘प्रवप्रवधवृत्ता’त आलेली लेखमाला 
प स्तकरूपाने िकाप्रशत करताना वद्यांनी आवश्यक तेथे भर घातली. मराठी्र्ाहीर (१९३०) हा गं्रथ म्हििे 
त्यानंी मराठी शाप्रहरी वाङ्मयािा साकल्याने, प्रनःपक्षपातीपिाने व प्रिप्रकत्सक रप्रसकतेने घेतलेला वधे 
होय. मराठी संस्कृतीिे िप्रतप्रनप्रधक प्रित्र या वाङ्मयाति पाहवयास सापडते अशी त्यािंी भपू्रमका असून 
िािीन व अवािीन मराठी कप्रवतेमधला द वा म्हिून त्यानंी या वाङ्मयाकडे पाप्रहले आहे. 
 

मं. भा. नाडकिी, अ. अ. वडोदकर 
 
॰ वसईकर, गिपत णपराजी : पहा पंणडत, गिपत णपराजी 
 
॰ वसतं : पहा पटवधवन, वासुदेव बळवंत 
 
॰ वसतंणवहार: पहा जोशी, शंकर दत्ताते्रय 
 
वळंगकर, गोपाळबाबा (कोंडीराम) : (ि. अन पलब्ध–मृ. १९००). दप्रलत िळवळीतील िारंभीिे एक नेते. 
ते मूळिे महाडिवळील रावद ल या खेडेर्ाविे रप्रहवासी. पूवाश्रमीच्या महार िातीत िन्म. वयात 
आल्यावर त्यानंी पलटिीत िवशे केला. पलटिीति त्यानंी नॉमगलिी परीक्षा प्रदली. रामानंदी पंथािा त्यानंी 
स्वीकार केला होता. नहद धमातील प रािे व शासे्त्र यािंा त्यानंी सखोल अभ्यास केला होता. पलटिीत 
असल्याने प ण्यात त्या काळात म. फ लेंिी लाईनबािारात व्याख्याने होत. त्या काळात र्ोपाळबाबािंा म. 
फ लेंशी पप्ररिय झाला. म. फ ले सतत शास्त्र, प राि, िाप्रतभेद यावंर बोलत असत. वळंर्कर त्यािें घप्रनष्ठ 
अन यायी बनले. िोप्रतरावाचं्या प्रविारसरिीिा केवळ त्याचं्यावर पप्ररिामि झाला असे नसून, त्यानंी ती 
आत्मसाति केली व प ढे पलटिीच्या नोकरीतून १८८६ मध्ये प्रनवृत्त झाल्यावर हवालदार म्हिून पेन्शन 
घेऊन, ते दापोलीस राहवयास रे्ले व प्रतथूनि त्याचं्या िळवळीस िारंभ झाला. 
 

सविग नहदू हे आयग आप्रि अस्पृश्य लोक हे अनायग अशी वळंर्कर आप्रि त्याचं्या सहकाऱ्यािंी 
समिूत होती. म्हिनू त्यानंी दापोलीस ‘अनायगदोर्षपप्ररहार समाि’ स्थापन केला. अस्पृश्यता नष्ट 
केल्याप्रशवाय आपल्या ज्ञाप्रतबाधंवािंी िर्ती होिार नाही, हे िािनू त्यानंी िनिार्तृीिी मोहीमि हाती 
घेतली. कीतगन या माध्यमाद्वारे आप्रि धमगगं्रथ व प रािे यािंी उदाहरिे देऊन आपले प्रविार ते 
दीनदप्रलतापंयंत पोहोिवीत होते. डॉ. आंबेडकरानंी दप्रलताचं्या उद्धारासाठी िे ििंड कायग केले, त्यािी 
स रुवात मात्र इथून झालेली प्रदसते. कारि र्ोपाळबाबा वळंर्कर आप्रि डॉ. आबंेडकरािें वडील हे घप्रनष्ठ 
सहकारी होते, असा प रावा प्रमळतो व त्याििमािे रमाबाई आंबेडकर याचं्या माहेराकडून र्ोपाळबाबा हे 
आंबेडकरािें नातलर्ही होते, असे रवटाळरवध्वसंनच्या िस्तावनेवरून आढळते. 
 

र्ोपाळबाबा वळंर्कर प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत ते एका घटनेम ळे व ती ही की, १८९२ मध्ये लष्ट्करात 
महार पलटिी रद्द झाल्या. त्याम ळे लष्ट्करभरतीही थाबंली. वळंर्करबाबानंी न्या. महादेव र्ोनवद रानडे 
याचं्या मदतीने सरकारकडे एक मोठा अिग करून, आपल्या मार्ण्यािें प्रनवदेन सादर करण्यािा ियत्न 
केला, पि त्याचं्याि ज्ञाप्रतबाधंवानंी, सेवाप्रनवृत्त सैप्रनकानंी प्रनवदेनावर सया करण्यास नकार प्रदला व 
र्ोपाळबाबािंा हा ियत्न प्रतथे अपूिग पडला (१८९३). र्ोपाळबाबा ‘स धारक’ व ‘दीनबधूं’ या वतगमानपत्रातूंन 
अस्पृश्याचं्या द ःखाप्रवर्षयी व हक्काप्रवर्षयी लेखन करीत असत. अस्पृश्याचं्या िळवळीिे ते आद्य िनकि 
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वाटतात. िाप्रतभेदावर कडाडून टीका करून आपला प्रवप्रशष्ट दृप्रष्टकोि स्पष्ट करण्यासाठी त्यानंी 
रवटाळरवध्वसंन हे प स्तक प्रलप्रहले. (१८८९). कोकिातील महारमंडळींस िो अन्याय सहन करावा लार्त 
होता, त्यािी यात ििा असून, त्याचं्या दृष्टीने हा अन्याय ‘सृप्रष्टप्रनयमाप्रवरुद्ध, ब प्रद्धप्रवरुद्ध व सद्धमाप्रवरुद्ध 
कसा आहे’, यािे िप्रतपादन या प स्तकात आहे. या प स्तकाच्या माध्यमातून त्यानंी धमाप्रधपती 
शकंरािायांनास द्धा आव्हान प्रदलेले प्रदसते. एवढेि नव्हे तर आपल्या या प्रवनंप्रतपत्रािा (प स्तकािा / 
रवटाळरवध्वसंन) राष्ट्रीय सभेतही प्रविार व्हावा, असे मत त्यानंी माडंले आहे. 
 

प ढील काळातील दप्रलतसाप्रहत्यािे िे साद-पडसाद ऐकू येतात त्यािी बीिे वळंर्कराचं्या 
लेखनात आढळतात. म. फ लें च्या सहकायाने र्ोपाळबाबा शवेटपयंत दप्रलताचं्या हक्कासाठी लढत राप्रहले. 
त्यानंी म. फ ले याचं्यािमािे काही ‘अखंडा’ंिेही लेखन केले आहे. फ ले याचं्यापासूनि त्यानंा ही िेरिा 
प्रमळाली असावी; पि त्यािंा आशय स्वतंत्र आहे. ‘कोंडीराम’ या नावानेही त्यानंी काही रिना केली आहे. 
श्री. वळंर्कर याचं्या लेखनािे अद्याप्रप व्यवत्स्थत संकलन झालेले नाही. 
 

लता िाधव 
 
वॅलंटाईन, हेनरी : (ि. ५ मािग, १८१३–मृ. ९ नोव्हेंबर, १८६५, मायदेशीच्या परतीच्या िवासात). र्ाव–
Schodack–न्यूयॉकग  State अमेप्ररकेत. वयाच्या बाप्रवसाव्या वर्षी ते भारतात प्रमशनरी म्हिनू धमगसेवा 
करायला सपत्त्नक आले. सतराव्या वर्षी बी. ए. व एकप्रवसाव्या वर्षी एम्. ए. पदवी संपादन करून त्यानंी 
कायग करण्यािी दीक्षा घेतली. लॅप्रटन व ग्रीक भार्षा त्यानंी आत्मसात केल्या होत्या. हे फार करारी 
स्वभावािे, तरतरीत ब द्धीिे आप्रि झटून काम करिारे होते. म ंबईतल्या अमेप्ररकन मराठी प्रमशनिे प्रमशनरी 
म्हिून हेनरी व एप्रलझाबेथ वलंॅटाईन ११ ऑक्टोबर, १८३५ रोिी म ंबई बंदरात उतरले. स मारे वर्षगभर 
म ंबईत राहून हे िोडपे अहमदनर्रला आले; व तेथल्या प्रमशन कामािी सूते्र त्यानंी हाती घेतली. मराठी व 
संस्कृतवर िभ त्व प्रमळवनू वलंॅटाईननी वर्षगभराति देवािे िेम या प्रवर्षयावर एक प्रविारिवतगक असे िविन 
श द्ध मराठीत प्रदले. 
 

संस्कृत तर त्यानंी आत्मसात केलेि पि एक संस्कृत वर्गदेखील त्यानंी िालप्रवला होता. तरीपि 
आपल्या मराठी िविनात त्यानंी संस्कृत अर्र अन्य भारे्षतले शब्द कधी घ सडले नाहीत. अर्दी श द्ध, 
स लभ, साधी आप्रि ििारातली मराठी ते बोलत. 
 

नर्र िातंात असताना त्यानंी प्रवप्रवध के्षत्रातं केलेली कामप्रर्री उल्लखेनीय आहे. ईर्श्रीज्ञान 
पाठशाळेत व धमगसेवकाचं्या शाळेत त्यानंी अनेक वर्षदेव प्रशक्षि प्रदले. १८४० मध्ये वलंॅटाईन मराठी 
बायबलच्या प नर्मनरीक्षि सप्रमतीवर आले. बायबलिा द सरा खंड म्हििे ‘नवा करार’ यािे त्यावळेी 
ििप्रलत असलेले भार्षातंर त्यानंा पसतं नव्हते. त्यात आमूलाग्र फेरबदल करायिा त्यानंी ियत्न केला. पि 
इतर सदस्यापं ढे त्यािें काही िालेना, तेव्हा नव्या्कराराचा्रू्वाधश स्वतंत्रपिे छापून यानंी िप्रसद्ध केला. ते 
दीघोद्योर्ी होते. 
 

मराठी प्रिस्ती साप्रहत्यके्षत्रातल्या त्याचं्या एका प्रवप्रशष्ट कामप्रर्रीप्रवर्षयी उल्लखे करायला हवा. 
िथमतः त्यानंी प्रिस्ती मंप्रदरातून मराठी संर्ीतािी हकालपट्टी केली. यातून प्रनमाि होिारी पोकळी भरून 
काढण्यासाठी त्यानंी इंग्रिी र्ीतािंी मराठी भार्षातंरे इगं्रिी छंदात व िालींवरि तयार करण्यािा एक 
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अप्रभनव ियोर् केला. पप्रहल्याि धडाक्यास शभंरावंर र्ीते तयार होऊन, देवाचे्भजन्करण्याची्गीते या 
शीर्षगकाखाली १८४५ मध्ये िप्रसद्ध झाली. क ठल्याही मराठी प्रिस्ती मंप्रदरातली अशा र्ीतािंी लोकप्रियता 
पाहून हा ियोर् कल्पनेपलीकडे यशस्वी झाला. 
 

आपला शतकोत्तर स विगमहोत्सव सािरा करिारे पप्रहले मराठी प्रिस्ती प्रनयतकाप्रलक ‘ज्ञानोदय’ 
यािे ससं्थापक-संपादक हेनरी वलंॅनटाईन होते. १८४२ च्या आरंभी एखादे प्रनयतकाप्रलक काढण्यािा 
प्रविार नर्रच्या अमेप्ररकन प्रमशनरींनी केला. त्याकाळी देशी भार्षात आठ–दहा प्रनयतकाप्रलके िप्रसद्ध होत 
होती. त्यातूंन प्रिस्ती धमावर टीका िप्रसद्ध होई. ही टीका बह धा पािात्त्य नात्स्तकाचं्या प्रलखािातूंन 
घेतलेली असे. त्यानंा तोंड देण्याकप्ररता एक िभावी शस्त्र म्हिून ‘ज्ञानोदय’ माप्रसकािा िन्म झाला. 
 

वलंॅटाईन यानंी ‘ज्ञानोदया’िा पप्रहला अंक िून १८४२ मध्ये अहमदनर्र येथे िप्रसद्ध केला. तो 
ित ष्ट्पत्री आकारािा असून त्यािी पृष्ठे वीस होती. 
 

१८४२ ते १८४५ आप्रि १८५८ ते १८६५ अशी दहा वर्षदेव वलंॅनटाईन यानंी ‘ज्ञानोदया’िी संपादकीय 
सूते्र साभंाळून त्याला नावारूपाला आिले. 
 

याप्रशवाय त्यानंी इतरही छोटीमोठी गं्रथरिना मराठीत केली आहे. १८४६ मध्ये जगन्नाथारवषयी ही 
प त्स्तका िप्रसद्ध झाली. ‘हल्ली या देवािें संके्षपे विगन करून त्याच्या प्रित्रास द्धा एक लहान प स्तक छाप्रपले 
आहे... व त्यािी नकमत पाव आिा ठेवली आहे.’ असे याप्रवर्षयी १५ ि लै, १८४६ रोिी ‘ज्ञानोदया’त म्हटले 
आहे. १८४७ मध्ये िथमि िप्रसद्ध झालेले मराठी पंिारं्, यािा काही भार् त्यानंी तयार करून प्रदला होता. 
स प्रशप्रक्षत तरुिािें कतगव्य या प्रवर्षयावर अहमदनर्रातल्या वक्तृत्वोते्तिक मडंळीप ढे त्यानंी एकदा 
व्याख्यान प्रदले होते. ते १८५५ मध्ये प्रवद्याभ्यास केलेल्या तरुिासं व्याख्यान या शीर्षगकाखाली िप्रसद्ध झाले. 
त्यानंतर त्यानंी खास म लाकंप्ररता इंग्रिी छंदातल्या ६४ र्ीतािें मराठी भार्षातंर इंग्रिी िालींवरि तयार 
केले. ते लेकराचंी्गायने या शीर्षगकाखाली १८६२ मध्ये सरं्ीत िप्रसद्ध झाले. 
 

वलंॅटाईन स मारे वीस वर्षदेव नर्र प्रमशनिे सप्रिव आप्रि कोशाध्यक्ष म्हिनू काम पाहत होते. अनेक 
उच्च विीयाचं्या धमांतर िसरं्ी उसळलेल्या दंर्लीला त्यानंा तोंड द्याव ेलार्ले होते. 
 

अशा रीतीने भारतात ३१ वर्षदेव सेवा करीत असताना त्यािंी िकृती ढासळली. तेव्हा सवग 
िबाबदाऱ्यातूंन म क्त होऊन वलंॅटाईन ४ सप्टेंबर, १८६५ रोिी सपत्त्नक अमेप्ररकेस प्रनघाले. पि ईर्श्री 
सूत्र प्रनराळेि होते. पोत गर्ालिवळ िहाि आले तेव्हा ९ नोव्हेंबर, १८६५ रोिी त्यानंा मतृ्यू आला. 
िहािाति द सऱ्या प्रदवशी त्यानंा िलसमाधी देण्यात आली. 
 

भास्कर िाधव 
 

वाङ्मय : (१) देवािे भिन करण्यािी र्ीते, म ंबई, १८४५. (२) जगन्नाथारवषयी, म ंबई, १८४६. 
(३) रनररनराळे्धमश, म ंबई, १८५१. (४) कोंकरचारा, १८५१. (५) रवद्याभ्यास्केलेल्या्तरुणासं्व्याख्यान, 
१८५५. (६) मतर्रीक्षा, भाग्२ (भार्षातंप्ररत), म ंबई, १८५८. (७) येसोबा्र्वार्याचा्वृत्तातं, म ंबई, १८५८. 
(८) लेकराचंी्गायने, म ंबई, १८६२. 
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संपाणदत णनयतकाणलक : ज्ञानोदय-माप्रसक व पाप्रक्षक, अहमदनर्र व म ंबई. माप्रसक–िून, 
१८४२–४४. पाप्रक्षक–िानेवारी, १८४५ आप्रि १८५८–६५. 
 

चणरत्र, चचा, अभ्यास : नथूिी, त काराम, अमेप्ररकन मराठी प्रमशनिा शभंर वर्षांिा सपं्रक्षप्त 
इप्रतहास १८१३ पासून (?) पयंत – स. १९१५, पृष्ठ,े ३७–३९. िाधव, भास्कर – ‘ज्ञानोदय’, फेब्र वारी, 
१९८४, पृष्ठे १९–२१. 
 

भास्कर िाधव 
 
वॉइल्डर, रॉयल गोल्ड : (ि. २७ ऑक्टोबर, १८१६ – मृ. १० ऑक्टोबर, १८८७). या अमेप्ररकन 
प्रमशनरीिा िन्म अमेप्ररकेतल्या रॉयल्टन (व्हर् मॉन्ट) येथे झाला. त्यािें बालपि व प्रशक्षि न्यूयॉकग मधल्या 
मेिॅन येथे झाले. १८३५ मध्ये त्यानंी प्रमडलबरी कॉलेिात िवशे केला. रॉयल हे अकरा भावडंापंैकी एक 
असल्याम ळे प्रशक्षिाबरोबर फावल्या वळेी त्यानंा इतर काम कराव ेलारे्. १८३९ मध्ये ते बी. ए. झाले. नंतर 
काही प्रदवस त्यानंी प्रशक्षकािे काम केले. पि धमगसेवकेडे त्यािंा कल असल्याने त्यानंी ॲन्डोव्हर 
प्रथऑलॉप्रिकल सेप्रमनरीत १८४३ मध्ये नाव दाखल केले आप्रि तेथली पदवी घेऊन ते बाहेर पडले. 
परदेशात िाऊन धमगसेवा करायिी त्यािंी इच्छा लक्षात घेऊन अमेप्ररकन मराठी प्रमशनने त्यानंा भारतात 
पाठप्रवण्यािी तयारी दशगप्रवली. 
 

त्यानंी १८४६ मध्ये अमेप्ररका सोडली. इकडे येताना िार मप्रहने त्यानंी बोटीवर मराठीिा अभ्यास 
िालू ठेवला होता. २० सप्टेंबर, १८४६ रोिी ते म ंबई बंदरात सपत्त्नक उतरले. तेथून ते अहमदनर्रला 
रे्ले व तेथे प्रशक्षिकायग, धमगसेवा करू लार्ले. सहा वर्षांच्या सेवनंेतर प्रमशनने त्यानंा कोल्हापूरला नव े
प्रमशन ठािे उघडायला पाठप्रवले. 
 

त्यानंी ३ प्रडसेंबर, १८५२ रोिी कोल्हाप रात पदापगि केले. येथे त्याचं्या संकटपरंपरेला आरंभ 
झाला. त्यानंा हद्दपार करा, अशा आशयािा अिग सरकारकडे रे्ला. वॉइल्डरला क िी घर देईना, म्हिून ते 
तंबूत राहू लार्ले. त्यानंी प ढे काही प्रदवस रंकाळा तलावापाशी असलेल्या प्रमप्रलटरी कँपात काढले. 
 

त्यावळेी कोल्हाप रात एकि शाळा आप्रि केवळ बारा प्रवद्याथी होते. आसपासच्या िातंातं तर शाळा 
नव्हत्याि. वॉइल्डर पप्रतपत्नींनी प्रमशन शाळा उघडल्या. त्यातं म ले व त्यािें पालकदेखील येऊन प्रशकू 
लार्ले. त्यावळेी प्रशवािी ऊफग  बाबासाहेब महाराि याचं्या भप्रर्नी आऊबाई व बाळाबाई याचं्या साहाय्याने 
प्रमसेस वॉइल्डरनी रािवाड्ाति पप्रहली म लींिी शाळा उघडली. लवकरि प्रवद्याथ्यांिी संख्या तीन 
हिारावर रे्ली. 
 

वॉइल्डरनी िार्ा घेऊन मंप्रदर व बंर्ला बाधंला. िारं्ले स तार व र्वडंी प्रमळेनात तेव्हा त्यानंी 
दोन्ही कामे स्वतःि केली. खािीतून दर्ड काढून तर लाकडानंा प्रखळे ठोकण्यापयंत सर्ळी कामे त्यानंी 
केली. 
 

वॉइल्डर िोडपे १८५७ ते १८६१ पयंत िकृतीच्या स्वास्थ्यासाठी अमेप्ररकेला िाऊन आले. 
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िकृती फारि खाल्यावल्याम ळे १८७५ मध्ये वॉइल्डर अमेप्ररकेस रे्ले, ते परतलेि नाहीत. वॉइल्डर 
प्रशक्षितज्ञ व उत्तम ििारक होते. धमगसेवबेरोबरि त्यानंी थोडीबह त वाङ्मयसेवाही केली. बायबल 
सोसायटीने िप्रसद्ध केलेल्या १८५५ मधील पप्रहल्या बायबलच्या प नर्मनरीक्षिासाठी िी सप्रमती नेमली होती, 
प्रतिे ते सदस्य होते. 
 

वाङ्मय : (१) साल्सबेरी मदैानातील धनर्र यािी र्ोष्ट, म ंबई, १८४९, १८५२ (भार्षातंप्ररत). (२) 
र्वळ्याच्या कन्येिी र्ोष्ट, म ंबई, १८५० (भार्षातंप्ररत). (३) पािाप्रद भतूदया, म ंबई, १८५३ (भार्षातंप्ररत). 
(४) नहद शास्त्रातील पदाथगप्रवज्ञान, म ंबई, १८५५ (स्वतंत्र). (५) ईर्श्री प्रवद्या, म ंबई, १८५६. (६) मात्थीने 
केलेले श भवतगमान यावर टीका, म ंबई, १८५८. (७) िाकग साने केलेले श भवतगमान यावर टीका, म ंबई, 
१८५८. (८) पप्रवत्र शास्त्रातील म ख्य प्रवर्षय, म ंबई, १८५७ (भार्षातंप्ररत). (९) लूकाने केलेले श भवतगमान 
यावरील टीका, म ंबई, १८७५. 
 

चणरत्र, चचा, अभ्यास : स वातामंडळ शतवार्मर्षकोत्सव सप्रमती, १०० वर्षदेव १८५२–१९५२, कोल्हापूर, 
१९५२. नपरे्, श्री. म. य रोप्रपयनािंा मराठीिा अभ्यास व सेवा (१९६०), (पृष्ठे २७४–७७). 
 

भास्कर िाधव 
 
वाकु्रळकर, णसणमयन बेंजाणमन : (ि. १८४९, अप्रलबार्, प्रि. क लाबा–मृ. १९३०, कलकत्ता). हे बेने 
इस्त्रायली लेखक व संपादक. समािातील अप्रशप्रक्षत लोक व स्त्रीवर्ग यानंा डोळ्याप ढे ठेवनू यानंी लेखन 
केले. स्त्रीस्वास्थ्यप्रवर्षयक ज्ञान आप्रि नीती यासंबधंी प्रवविेन करिारे नीत्मय र्देर्क हे माप्रसक (१८८५–
१९०४) त्यानंी काढले होते. 
 

म ंबई सरकारच्या मराठी पाठ्यप स्तकातंील कप्रवताचं्या दोर्षपूिग प्रनवडीबद्दल शासनािे लक्ष वधूेन 
घेण्यासाठी त्यानंी १८८३ साली एक लेख प्रलप्रहला. तो लेख ‘काव्यदोर्षप्रवविेन’ नावाने िप्रसद्ध झाला. 
 

सद र्देर्संग्रह (१८८९), मातसश्आरेलस्राजाची्बोधवचने (१८९३), म लास्वागरवण्याची्रीरत 
(१८८२), योगसाधना (सदािरिावरील प्रनबंध) (१८८३), अर्र्धदरनषेध (१८९२) इत्यादी प्रवद्याथ्यांना 
सद पदेश करिारी त्यािंी प स्तके िप्रसद्ध आहेत. आपल्या पत्नीसंबधंी ‘रेबेका प्रसप्रमयन यािें िप्ररत्र’ त्यानंी 
१९२७ साली प्रलहून ठेवले. 
 

रेिल र्डकर, डॉ. सौ. आशा सावदेकर 
 
वागळे, णशवराम सीताराम ∶ (ि. १८६५, वेंर् लदेव , प्रि. रत्नाप्रर्री–मृ. १४ िून १९२८). एकोप्रिसाव्या 
शतकातील एक वाङ्मयिेमी लेखक. ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’मध्ये ते सातत्याने प्रलहीत. लॅप्रटन भार्षा घेऊन 
म ंबई प्रवद्यापीठािी बी. ए. पदवी उत्तीिग. न्यायखात्यात नोकरी. 
 

िप्रसद्ध म सलमान संत कवी शखेमहंमद याचं्या ‘योर्संग्राम’ या गं्रथािे िप्ररत्रासह सटीप संपादन 
(१८८९) हे वार्ळे यािें महत्त्वािे कायग. प्रब्रप्रटश इप्रतहासकार बक्ल याचं्या गं्रथािा ‘इप्रतहासशास्त्र’ हा 
अन वाद ‘प्रवप्रवधप्रवस्तारा’तून यानंी िप्रसद्ध केला. ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’ंतील त्यािंा ‘शके्सप्रपअरकृत हॅम्लेट 
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नाटकािी मराठी भार्षातंरे’ ही लेखमालाही फार र्ािली. (प्रव. ज्ञा. प्रव., वर्षग ४६) त्यात त्यानंी 
‘प्रवकारप्रवलप्रसत’ व ‘वीरसेन’ या नाटकावंर समीक्षिात्मक प्रलप्रहले आहे. 
 

‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तारा’मधून बेकनच्या अनेक प्रनबधंािंा अन वादही त्यानंी िप्रसद्ध केला आहे. 
मराठीतील आरंभीच्या नाट्यप्रवर्षयक ताप्रत्त्वक, तापं्रत्रक प्रिप्रकत्सेिे स्वरूप समिून घेण्याच्या दृष्टीने यािें 
लेखन उपय क्त आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, आशा सावदेकर 
 
वाडेगावकर, नारायि दाजीबा ∶ (ि. १० मािग, १८७१–मृ. १२ फेब्र वारी, १९५०, नार्पूर). संस्कृत 
व्याकरिशास्त्रािे भाष्ट्यकार. १८९३ साली नार्पूर िातंी इ. ए. सी. म्हिून नेमिकू व १९२६ साली प्रनवृत्त. 
त्यानंतर काशी येथे संस्कृत व्याकरिािे प न्हा अध्ययन. 
 

त्यािें र्ररभाषेन्द र्खेर या गं्रथािे प्रवस्तृत प्रववरि (१९३७) िप्रसद्ध आहे. पाप्रिनीय सूते्र, वार्मतके व 
पप्ररभार्षा यािें उत्तम प्रवविेन या गं्रथात आढळते. अनेक उदाहरिे प्रदल्याम ळे गं्रथ सोपा झालेला आहे. 
वाडेर्ावकरानंी केलेले भट्टोिी दीप्रक्षताचं्या ‘िौढमनोरमा’ या टीकेिे व त्यािवरील ‘शब्दरत्न’ टीकेिे 
स बोध भार्षातंर त्याचं्या मृत्यनंूतर १९५१ साली िप्रसद्ध झाले. मराठी भारे्षत हे गं्रथ िथम आिण्यािे श्रेय 
वाडेर्ावकरानंा िाते. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, आशा सावदेकर 
 
बावीकर, यादव शंकर : ॰ राजहंस : ( ि. १८७३ – मृ. १९५२ ). प्रनबधंकार. म ंबई य प्रनव्हर्मसटीिी स्कूल 
फायनल परीक्षा पास. कस्टम किेरीत नोकरी. 
 

वाचन (१९००) या प्रवर्षयावरिे त्यािें पप्रहले प स्तक असून त्याला डेक्कन व्हनाक्य लर सोसायटी व 
बडोदेसरकार यािंी पाप्ररतोप्रर्षके प्रमळाली. ‘गं्रथमाला’ या माप्रसकात िप्रसद्ध झालेले दोनश ेवर्षांपूवी पृथ्वी-
िदप्रक्षिा करिाऱ्या एका िवशेािे ‘नहद स्थानातील िवासवृत्त’ (डॉ. िॉन फ्रात्न्सस र्पॅ्रमली या इटाप्रलयन 
िवाशाने प्रलप्रहलेले) हे िकरि, त्या काळच्या नहद स्थानातील काही भार्ािे प्रवर्श्सनीय वृत्त कथन करिारे 
असल्याम ळे महत्त्वािे आहे. ध्मर्द (१९०१) हा त्यािंा भार्षातंप्ररत गं्रथ. ‘मराठी वाङ्मयािी दैनावस्था’ 
(१९०७) हा त्यानंी प्रलप्रहलेला उल्लेखनीय प्रनबधं होय. नूरजहान् अथवा् जगदीप्ती (१९०५) ही 
नूरिहानच्या आय ष्ट्यािी करुि कहािी सारं्िारी कादंबरी त्यानंी प्रलप्रहली. त काराम, रामदास याचं्या 
काव्यातंील बोधपर विेे प्रनवडून त्यानंी प स्तके संपाप्रदत केली. 
 

त्यानंी १९२२ नंतरच्या काळात म ख्यतः शतेी व बार्ायती या प्रवर्षयावर प्रवप ल लेखन केले. या 
प्रवर्षयावरिी त्यािंी मेंढ्ा,लोकर, लोंकरीची्वसे्त्र, चाऱ्याकररता्ग राचंा्हंबरडा, रहरवळक र्न्आरण्त्मयाचे्
फायदे, वृक्षसंवधशन–झाडाचंी् र्तेी् व् उद्योगधंदे, गायी् र्ाळणे् कसे् फायदेर्ीर् ठरते ही प स्तके िप्रसद्ध 
झाली. याप्रशवाय सवगसामान्य िनतेला मार्गदशगनपर अशा त्याचं्या अनेक प त्स्तका ‘ग्रामोद्योर् कोश’ या 
योिनेखाली िप्रसद्ध झाल्या. 
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िभा प रोप्रहत 
 
॰ वासुदेवानंद सरस्वती : पहा टेंबे, वासुदेव गिेश 
 
वाळवेकर, मोरोपंत णवठ्ठल : मोरोपतंािंी माप्रहती बघताना त्याचं्या िन्म, मृत्यपू्रवर्षयी व िन्म र्ावाप्रवर्षयी 
फारशी माप्रहती उपलब्ध होत नाही. त्यािंी व िोप्रतबािंी शाळेपासून मतै्री होती व ही मतै्री शवेटपयंत होती. 
मोरोपंत १८७६-७७ नंतर म ंबईत रे्ले पि तरीही त्यािंा व िोप्रतबािंा स्नेह प्रटकून होता. मोरोपंत वाळवकेर 
गृरहणी (?) हे माप्रसक काढीत. त्याििमािे ते काही प्रदवस ‘स बोध पप्रत्रके’िे संपादक होते. त्यािंा ‘स बोध 
िकाश’ हा छापखाना होता. 
 

मोरोपंतानंी दोन महत्त्वािी प स्तके प्रलप्रहली आहेत. नीलदर्शण (१८७२). हे मराठी प स्तक, मूळात 
हे प स्तक इगं्रिी होते. त्यािा बंर्ाली भारे्षत अन वाद झाला व त्यावरून मोरोपंतानंी नीलदर्शण प्रलप्रहले. 
य रोप्रपयन मळेवाल्यािंी ि ल मी वृत्ती व मि रािें शोर्षि हा यािा प्रवर्षय आहे. त्याििमािे मोरोपंतानंी िॉिग 
वॉनशनटनिे मराठीतून िप्ररत्र प्रलप्रहले. अनेक इगं्रिी प स्तकािें वािन करून त्याआधारे त्यानंी हे प स्तक 
प्रलप्रहले. िोप्रतबा फ ले यानंा िॉिग वॉनशनटनिे िे प स्तक प्रमळाले ते मोरोपंतानंीि प्रलप्रहले असाव ेअसा 
अंदाि आहे. 
 

मोरोपंतानंी िोप्रतबािें अखेरिे प स्तक सावशजरनक्सत्मयधमश म ंबईस नेऊन,ज्योप्रतबाचं्या मतृ्यूनंतर 
छापले. या प स्तकाच्या त्यानंी दोन हिार िती काढल्या होत्या. वाळवकेरानंी आपले आत्मिप्ररत्र प्रलप्रहले 
होते. पि ते द र्ममळ आहे. ‘परार्’ या माप्रसकातून ते छापले रे्ले होते. 
 
संदभव : ‘प रोर्ामी सत्यशोधक’–ि लै, ऑर्स्ट, सप्टेंबर / १९९१, पृ. ६८ ते ७२ ले. रा. ना. िव्हाि. 
 

लता िाधव 
 
णवजयकर, मोरोबा कान्होबा : ॰ मोरोबा कान्होबा : (ि. १८१३–मृ. १८७१). ऐप्रतहाप्रसक स्वरूपािे 
कथालेखक. यानंी मोरोबा कान्होबा या नावाने लेखन केले. १८३० साली प्रवद्याभ्यास संपवनू सरकारी 
नोकरी पत्करली. प्रनरप्रनराळ्या पदावंर काम केल्यानंतर ठािे, अहमदनर्र व म ंबई येथे न्यायखात्यात 
काम. १८६९ मध्ये म ंबईच्या स्मॉल कॉि कोटाच्या िज्जाच्या िारे्वरून प्रनवृत्त. प्रवधवाप्रववाहािे सप्रिय 
प रस्कतदेव व ‘प नर्मववाहोते्तिक मंडळी’िे एक सभासद. ‘रावबहाद र’ हा प्रकताब. 
 

मोरोबानंी प नर्मववाहाच्या ििाराथग तत्कालीन वृत्तपत्रातूंन अनेक छोटे-मोठे लेख प्रलप्रहले. रवधवा्
रववाहारवषयी (१८७०) ही त्यािंी भार्षिरूप प त्स्तका. घार्ीराम्कोतवाल (१८६३) हे त्यािें एकमेव परंत  
अप्रतशय उल्लखेनीय प स्तक. पेशवाईच्या उत्तरकाळात नाना फडिप्रवसाचं्या मिीतील एक कोतवाल 
घाशीराम, याच्या कारकीदीवरील संवादात्मक अशा २८ र्ोष्टी या प स्तकात आहेत. घाशीराम हा नायक 
असला तरी त्याच्या प्रनप्रमत्ताने तत्कालीन समािाच्या अज्ञानािे काहीसे अप्रतरंप्रित असे विगन यात 
आढळते. त्यानंी िस्तावनेत इंग्रिीतील ‘नावले्स’च्या धतीवर हे प स्तक प्रलप्रहल्यािे म्हटले असले तरी ते 
कादंबरीिमािे आप्रि र्ोष्टीिमािेही नाही. ‘आळंदीिी यात्रा, सेंटपालिे देऊळ, पापीिा स्तंभ, द र्मभिीिा 
इप्रतहास इत्यादी अनेक प्रवर्षयािंी’ माप्रहतीही यात आढळते. यातील प्रवप्रवध िकरिानंा शास्त्रीय, 
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िप्ररत्रात्मक, प्रबरबलाच्या िात यगकथा, अरबी-फारसी स रस कथा यािे स्वरूप िाप्त झाले आहे. गं्रथािे 
संवादात्मक रूप, िटकदार विगने व ि टकेविा कथा याम ळे हे प स्तक रंिक झाले आहे. ‘मराठी 
शालापत्रका’च्या (१८६६, फेब्र वारी) अकंात नीळकंठ िनादगन कीतगने यांनी िस्त त प स्तकावर टीका केली 
आहे. 
 

अंिली क लकिी, नंप्रदनी लोटलीकर 
 
णवजापूरकर, णवष्ट्िु गोकवद : (ि. १८६३, कोल्हापूर – मृ. १ ऑर्स्ट, १९२६). एम्. ए. अहमदाबाद 
कॉलेिात फेलो व प ढे काही काळ रािाराम कॉलेि (कोल्हापूर) येथे संस्कृत−इंग्रिीिे िाध्यापक. 
प्रविापूरकरानंा ििप्रलत प्रशक्षिव्यवस्थेत रस नव्हता. ते सिीय प्रशक्षिािे प रस्कतदेव होते. समाििार्तृी हे 
त्यािें ध्येय होते. 
 

श्री. प्रविापूरकरानंी समाििार्तृीच्या उदे्दशाने एप्रिल, १८९६ मध्ये गं्रथमाला हे मराठी माप्रसक, 
१८९८ मध्ये समथश या नावाने इंग्रिी−मराठी साप्ताप्रहक आप्रि एप्रिल, १९०६ मध्ये रवश्ववृत्त (िा. वा. म. 
िोशी याचं्या सहकायाने) हे माप्रसक स रू केले. रवश्ववृत्त अडीि वर्षदेव िालले. त्यातील श्रीपाद दामोदर 
सातवळेकर यानंी प्रलप्रहलेला ‘वैप्रदक िाथगनािंी तेित्स्वता’ हा लेख आके्षपाहग ठरला. त्याम ळे प्रविापूरकर व 
वामन मल्हार िोशी याचं्यावर खटला होऊन त्यानंा तीन वर्षांिी कारावासािी प्रशक्षा झाली. याि 
कालखंडात रवश्ववृत्त बंद पडले. श्री. प्रविापूरकर त रंुर्ातून स टल्यानंतर त्यानंी आपले िीवन राष्ट्रीय 
प्रशक्षि िसार कायासाठी वाहून घेतले. त्यानंी गं्रथमाला व रवश्ववृत्त या प्रनयतकाप्रलकाचं्या माध्यमातून 
केलेली मराठी भार्षा व वाङ्मयािी सेवा महत्त्वािी आहे. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, स नंदा कप्रवमंडन 
 
॰ णवनाकी : पहा पदे, शंकर दाजीशास्त्री 
 
॰ णवष्ट्िुदास कवी : पहा भाव,े णवष्ट्िु अमृत 
 
॰ णवष्ट्िुदास माहूरकर : पहा धादंरर्ळे, कृष्ट्िाजी रावजी 
 
॰ णवष्ट्िुबाबा ब्रह्मचारी : पहा गोखले, णवष्ट्िु णभकाजी 
 
॰ णवहंगम : पहा अतंरकर, बाळकृष्ट्ि लक्ष्मि 
 
वेलिकर, णवनायकशास्त्री बापुजी : (ि. १८३२–मृ. १९१२). वैप्रदक धमािे प्रवविेक. स्त्री-प्रशक्षि, 
प नर्मववाह इत्यादी महाराष्ट्रातील स धारिावादी िळवळींना त्यािंा प्रवरोध होता. प्रस्त्रयानंा वदेसंमत 
स्त्रीधमािे प्रवस्मरि होऊ नये म्हिून त्यानंी वदेोतत्स्त्रीधमशप्रकार् (१८८६) या गं्रथातून वदेगं्रथान सार स्त्री-
प्रवर्षयक धमािे प्रवविेन केले आहे. वदेोतत्मानवधमशसार (१८८९–१९००) या गं्रथातून िारी विग व िारी 
धाम यािें दशगन घडप्रवले आहे. 
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एकोप्रिसाव्या शतकात महाराष्ट्रात सनातन धमाप्रभमानी ि नी मंडळी व इंग्रिी प्रशक्षिाम ळे 
स धारिावादी नवप्रविारािंा प रस्कार करिारी मंडळी याचं्यातील वैिाप्ररक संघर्षािे िप्रतनबब शास्त्रीब वाचं्या 
गं्रथातूंन आढळते. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, शक ं तला खोत 
 
वेलदे, रमाकातं यशवंत : (ि. ७ िून, १९०७–मृ. ७ सप्टेंबर, १९५३, यवतमाळ). साप्रहत्यिेमी पत्रकार, 
लेखक. मूळिे नाप्रशककर. व्यवसायाप्रनप्रमत्त म ंबई, प िे इत्यादी अनेक प्रठकािी वास्तव्य. आिायग अते्र यािें 
काही काळ खािर्ी कारभारी. ‘नवय र्’ माप्रसक, ‘दैप्रनक सकाळ’ प िे इत्यादी प्रनयतकाप्रलकामंध्ये 
संपादकीय व व्यवस्थापकीय कामािी िबाबदारी त्यानंी पार पाडली होती. प ढे म ंबईत जीवन (१९४१-४२) 
नावािे कामशास्त्राला वाप्रहलेले माप्रसक काढून त्यात ‘शलैिा’ या टोपिनावाने त्यानंी काही लेखनही केले. 
‘नव ेिर्,’ ‘रप्रत’, ‘स्वराज्य’ इत्यादी प्रनयतकाप्रलकाचं्या संपादनातही यािंा सहभार् होता. नाप्रशक येथे 
काही काळ त्यानंी एक छापखाना िालप्रवला; प्रव. वा. प्रशरवाडकरािंी पप्रहली कादंबरी ‘वैष्ट्िव’ ही त्यात 
छापली. त्यानंी स्वदेर् नामक प्रद्वसाप्ताप्रहक तसेि रात्रीच्या् र्यकथा नामक माप्रसक काही काळ 
िालप्रवले. पत्रकाप्ररतेच्या बाबतीतला सतत नवा उत्साह त्याचं्यात प्रटकून होता. परंत  व्यवसायात यशस्वी 
होण्यासाठी आवश्यक ते तंत्रकौशल्य त्यानंा साध्य झाले नाही. यवतमाळ येथे त्यािें प्रनधन झाले. 
 

कमलेश 
 
संदभव : (१) ‘बादशहा’, ‘वाटेवरच्या सावल्या’, प्रव. वा. प्रशरवाडकर, कापं्रटनेन्टल िकाशन, प िे. आ. २, 

१९८१, पृ. १०५–११४. (२) ‘मराठी प्रनयतकाप्रलकािंी सूिी’ िथम खंड, संपा., श.ं र्. दाते आप्रि 
इतर, म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय, म ंबई, १९६९. 

 
वैजापूरकर, कृष्ट्िशास्त्री : (ि. १८१६ – मृ. ि लै, १९०५). इंग्रि लेखकाचं्या लेखनकायातील सहकारी. 
धमगशास्त्र व अलंकारशास्त्र (१८५१) या प्रवर्षयावंरील परीक्षातं उत्तीिग. प िे व अमरावती येथे काही काळ 
प्रशक्षक. ते कृष्ट्िशास्त्री प्रिपळूिकरािें सहाध्यायी व ‘मालाकार’ प्रिपळूिकरािें र् रू होते. 
 

मोल्सवथग व कँडी याचं्या कोशकायातील सहकारी व रे. िे. टेलर या प्रिस्ती प्रमशनऱ्याचं्या मराठी 
लेखनात सहाय्यक म्हिून वैिापूरकरानंी काम केले. महाराष्ट्रातील ‘ििग ऑफ इंनलंड’च्या अन यायासंाठी 
टेलर यानंी रिलेल्या िाथगनार्ीताचं्या रिनेत वैिापूरकरािंा भार् बराि मोठा होता. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, शक ं तला खोत 
 
वैद्य, गजानान भास्कर : (ि. िून, १८६७–मृ. २३ मािग, १९२१). ‘प्रथऑसऑफी’ व ‘वैप्रदक धमग’ या 
प्रवर्षयािें लेखक. म ंबईतील ‘नहदू प्रमशनरी सोसायटी’िे ससं्थापक (५ ि लै, १९१७). 
 

वैप्रदक धमािार, प्रववाह संस्कार, उपनयन संस्कार याप्रवर्षयी समािाला माप्रहती व्हावी म्हिनू 
त्यानंी व्याख्याने प्रदली व लेखन केले. प्रथऑसॉफी या पंथाबद्दलच्या आदराने त्यानंी ॲनी बेझटं यािे 
अन याप्रयत्व पत्करले. रवष्णचेू् अवतार (१९०६) हे बेझटं बाईंच्या व्याख्यानािे भार्षातंर, रथऑसॉफीचे्
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धमशकायश (१९११) व देहदान-मीमासंा (१९०७) हे महाभारतावरील िविन ही त्यािंी िकाप्रशत प स्तके. 
रेखात्ममक्यथाथश्दर्शन्रचत्ररवद्या हे प्रित्रकलेवरील िाथप्रमक प स्तकही त्यानंी प्रलप्रहले आहे. 
 

पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, शक ं तला खोत 
 
वैद्य, (भारताचायव) कचतामि णवनायक : (ि. १८ ऑक्टोबर, १८६१ – मृ. २० एप्रिल, १९३८). 
इप्रतहासकार, कादंबरीकार, भारतीय साप्रहत्य आप्रि संस्कृतीिे अभ्यासक. महाभारतािे प्रवविेक व 
प्रनबधंकार. प ण्याच्या ‘वैप्रदक संशोधन मंडळा’िे संस्थापक. 
 

वैद्यानंी कादंबरी, नाटक, िप्ररत्र व प्रनबधं इत्यादी वाङ्मयिकारातंील लेखन केले. ‘केसरी’तून 
िप्रसद्ध झालेल्या ‘अबलोन्नती’ लेखमालेतून त्यानंी प्रववाहासंबधंीिे िर्तीपर प्रविार माडंले आहेत. पप्रहल्या 
लेखाकंात सामाप्रिक स धारिेच्या ियत्नािंी हकीकत व स धारिा यशस्वी करण्यािे मार्ग; द सऱ्या 
लेखाकंात लननाच्या िालीरीतींिा संिमिेप्रतहास आप्रि लननािें खरे उदे्दश व त्यािें महत्त्व; प्रतसऱ्यात 
बालप्रववाहापासून होिारे द ष्ट्पप्ररिाम आप्रि िौथ्या लेखाकंात बालप्रववाहाला शास्त्रािी संमती नसिे या 
प्रवर्षयािंी, धमगशास्त्रप्रवर्षयक गं्रथाचं्या आधाराने, प्रिप्रकत्सा केली आहे. रनबधं्आरण्भाषणे या प स्तकातील 
लेख िाम ख्याने महाराष्ट्र, मराठी भार्षा व मराठी वाङ्मय यासंबंधी आहेत. इप्रतहासािायग रािवाड्ाचं्या 
‘ज्ञानेर्श्रीतील मराठी भारे्षिे व्याकरि’ या गं्रथािे प्रवस्तृत परीक्षि करिारे ‘ज्ञानेर्श्री-मराठीिे व्याकरि’ 
हा पाि लेखाकंािंा प्रनबंध, ‘म क्तेर्श्रािे वनपवग’ हा परीक्षिात्मक लेख, ‘मराठी भार्षा आप्रि प्रतच्यावर इतर 
भार्षािंा पप्ररिाम’, ‘महाराष्ट्र देश, महाराष्ट्र भार्षा व महाराष्ट्र वाङ्मय’, ‘मराठी भारे्षिा इप्रतहास’ व ‘मराठी 
र्द्यरिना’ हे लेख त्याचं्या शोधक व प्रिप्रकत्सक ब द्धीिे व व्यासंर्ािे प्रनदशगक आहेत. 
 

श्रीरामचररत्र व श्रीकृष्ण्चररत्र (१९१९) ही रसाळ िप्ररते्र व मराठा्स्वराज्य्संस्थार्क्श्री्रर्वाजी्
महाराज (१९३२) हे प्रशवािी महारािाचं्या मूळ स्वप्रलप्रखत इंग्रिी िप्ररत्रािे मराठी रूपातंर ही त्यािंी 
िप्ररत्रात्मक गं्रथप्रनर्ममती. सयंोरगता्अथात््र्रतरनष्ठा (१९३४) हे नवाल्हेरिे माधवराव महाराि नशदे याचं्या 
सूिनेवरून प्रलप्रहलेले पृथ्वीराि–संयोप्रर्ता याचं्या कथानकावरील नाटक. िकाशनापूवी स मारे तीस-
पस्तीस वर्षदेव आधीि त्यानंी ते प्रलहून पूिग केले होते. साकी, नदडी, स त्रधार, प्रवदूर्षक इत्यादींनी य क्त असे हे 
ि न्या वळिािे नाटक आहे. 
 

द दैवी्रंगू (१९४८) ही त्यािंी एकमेव कादंबरी. या कादंबरीत रंर्ूबाई नामक बालप्रवधवचे्या द ःखद 
कहािी भोवती पेशवकेालीन इप्रतहासािा एक कालखंड र् ंफला रे्ला असून, ऐप्रतहाप्रसक पार्श्गभमूीिे 
ित्ययकारी प्रित्रि तीत आढळते. 
 

मध्यय गीन् भारत आप्रि श्रीमहाभारताचे् मराठी् स रस् भाषातंर् व् गं्रथाचा् उर्सहंार हे गं्रथही 
महत्त्वािे आहेत. एक संदभगगं्रथ म्हिून महाभारताचा् उर्संहार (१९१८) उल्लखेनीय आहे. महाभारतािे 
कतदेव, काल, विाश्रमव्यवस्था, प्रववाहसंस्था, धमग, तत्त्वज्ञान, भर्वद्र्ीता प्रविार इत्यादींच्या बरोबरीनेि 
सामाप्रिक, रािकीय व भोर्ोप्रलक दृष्टीनेही महाभारतािा अभ्यास, िस्त त गं्रथातून सादर केला आहे. 
प्रवष्ट्ि भट र्ोडसे यािें ‘माझा िवास’ या नावाने इप्रतहासदृष्ट्ट्या महत्त्वािे एक प स्तकही वैद्यानंी १९०७ साली 
िप्रसद्ध केले असून, त्यात १८५७ सालच्या स्वातंत्र्य य द्धाच्या वळेेस एका प्रवद्वान प्रभक्ष काने उत्तर 
नहद स्थानात पाप्रहलेली व ऐकलेली हकीकत मार्ममक रीतीने प्रलहून ठेवलेली आढळते. 
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मराठी भारे्षच्या उत्पत्तीसंबधंी वैद्यािंा डॉ. पा.ं दा. र् िे याचं्याशी ‘प्रवप्रवध ज्ञान प्रवस्तारा’तून झालेला 
वाद मराठीतील भार्षाशास्त्रीय वाङ्मयात बराि महत्त्वािा समिला िातो. मराठी भारे्षसंबधंीच्या एका 
मूलर्ामी िश्नाच्या ििदेवला िालना देण्यािे श्रये या वादाला द्याव ेलार्ते. ‘वैद्य−र् िे वाद’ या नावाने तो 
िप्रसद्ध आहे. 
 

मराठीिमािेि वैद्यानंी इगं्रिीतूनही गं्रथरिना केली. महाभारत् ए् रक्ररटरसझम (१९०५) हा 
महाभारतािा एक काव्य म्हिून प्रविार करिारा त्यािंा गं्रथ. याच्या द सऱ्या भार्ात महाभारतािा 
ऐप्रतहाप्रसक दृष्टीने प्रविार केला असून, पप्ररप्रशष्टात नक्षत्रािें अंकर्प्रित प राव्यासह सादर केले आहे. 
महाभारतािे शवेटिे संस्करि इ. स. पूवग ३०० ते २०० वर्षदेव असाव ेअसा त्यािंा प्रनष्ट्कर्षग आहे. दी्ररड्ल््ऑफ्
रामायण (१९०६) हा रामायिािा काव्य आप्रि इप्रतहास या दृष्टीने प्रविार करिारा गं्रथ. एरर्क् इंरडया 
(१९४०) या त्याचं्या गं्रथातून रामायि−महाभारतातील सामाप्रिक, धार्ममक व रािकीय पप्ररत्स्थतीिा व 
तत्कालीन वशं, िाती, प्रववाहसंस्था, िालीरीती, व्यापारउद्योर् इत्यादींिा वधे घेतलेला प्रदसतो. सरंक्षप्त्
रामायण व संरक्षप्त्महाभारत हे त्यािें संस्कृत गं्रथही उल्लखेनीय आहेत. 
 

प्रव. म. बेडेकर, मदन क लकिी 
 
संदभव : न. र. फाटक, भारतािायग प्रि. प्रव. वैद्य, ‘लोकिभा’, २६ ऑक्टोबर, १९६५. 
 
वैद्य (वामोरीकर), वामनराव रावजी ऊर्व  ब्रह्मणनष्ठ वामनबाबा : (ि. १६ ऑर्स्ट, १८४८, वामोरी, 
अहमदनर्र – मृ. २५ मािग, १९०१). प्रशक्षि मराठी सहावी पास. व्यवसाय वामोरी येथील शाळेति त्यानंी 
प्रशक्षकािी नोकरी पत्करली. काही प्रदवस अहमदनर्र येथे वृत्तवैभव छापखान्यात नकलनवीसािे काम 
केले. 
 

त्यािें धाकटे बंधू रा. विेीमाधव बडोदे येथील सरदार श्रीमंत घोरपडे यािंकडे खािर्ी कारभारी 
असल्याने ते त्याचं्या समवते मात ःश्रीसह राहत असत. श्रीग रुलीलामंृत गं्रथािे लेखन त्यानंी बडोदे 
म क्कामीि केले. पि गं्रथ मात्र त्याचं्या हयातीत िप्रसद्ध होऊ शकला नाही. श्री अक्कलकोटकर स्वामी यािें 
िप्ररत्र ग्रप्रथत करिारा ५५ अध्यायािंा व स मारे दहा हिार ओव्यािंा हा गं्रथ आहे. 
 

गं्रथािी पप्रहली आवृत्ती बडोद्यातील ि न्या प्रपढीतले लेखक श्री. प्रव. स. प्रलमर्ावकर यानंी 
संशोप्रधली असून ती १९०४ मध्ये िप्रसद्ध झाली. या गं्रथास इ. स. १९१४ मध्ये प्रद्वतीयावृत्तीिाही योर् 
लाभला होता. 
 

शवेटी वामनब बा वामोरीकरानंी संन्यास ग्रहि केला; आप्रि ते २५ मािग, १९०१ रोिी समाप्रधस्थ 
झाले. 
 

रामिंद्रशास्त्री िोशी 
 
वैद्य, व्यकंटेश णवष्ट्िू : (ि. २० नोव्हेंबर, १९००, क कळी, ता. साष्टी,र्ोव)े. नाटक, कादंबरी, िप्ररत्र, 
काव्य, स्थलविगन इत्यादी बह प्रवध साप्रहत्यिकार हाताळिारे लेखक. मराठी व पात गर्ीि िाथप्रमक प्रशक्षि 



 अनुक्रमणिका 

संपताि वप्रडलार्मित व्यापारधंद्यात िवशे. वयाच्या एकप्रवसाव्या वर्षी लेखनाला िारंभ. तेव्हापासून 
िाम ख्याने र्ोमंतकातील प्रनयतकाप्रलकातूंन प्रवप्रवध स्वरूपािे लेखन. १९२९ ते १९३१ या तीन वर्षांत त्यािंी 
छोटी-मोठी नऊ प स्तके िप्रसद्ध झाली. त्यातं नाटक, कादंबरी, िप्ररत्र, काव्य, स्थलविगन वर्ैरे िकारािंा 
समावशे आहे. लेखन पारंपप्ररक पद्धतीिे व देशाप्रभमानाच्या िेरिेतून प्रनमाि झाले आहे. स्वातंरयवीर या 
प स्तकात िाम ख्याने प्रशखाचं्या इप्रतहासातील देशभक्तािंी िप्ररते्र आढळतात. संगीत्स्वाथशत्मयाग हे नाटक, 
गोमंतक-रवजय ही छत्रपती संभािीच्या काळावरील साप्रहत्यकृती, अरवचाराचा् र्ररणाम ही कादंबरी, 
आप्रि क लदेवी्श्री््हाळसाचा्इरतहास या त्याचं्या साप्रहत्यकृती उल्लेखनीय आहेत. 
 

वसंत वऱ्हाडपाडें 
 
वैद्य, श्रीपाद महादेव ऊर्व  भाऊराव : (ि. ८ मे, १८१०, इस्लामपूर–मृ. ८ नोव्हेंबर, १९४५, म ंबई). 
पारमार्मथक गं्रथािें लेखक. प्रपढीिाद वैद्यकीय व्यवसाय. यानंी साध संताचंा् देवयानर्ंथ--साक्षात्मकारयोग 
(१९३२), श्रीदत्तमहाराज्चररत्र (१९३५), षट्ट्चक्रदर्शन्व्भेदन (१९३७), व प्रणवोर्ासना (१९६२) हे िार 
गं्रथ प्रलप्रहले. 
 
 

प्रणवोर्ासना या गं्रथात उपासनेिी िननी अहंकारोपासना यािे साधार प्रवविेन असून ... 
देवयानर्ंथ... या गं्रथात साक्षात्कार व तो िाप्त करण्यािे मार्ग यािे प्रवविेन आहे. 
 

श्रीदत्तमहाराज् चररत्र हा महारािािें कायग व प्रशकवि यासंबधंीिा व षट्ट्चक्रदर्शन... हा 
योर्शास्त्रातंील र्षटििे व शरीरशास्त्र यािें त लनात्मक प्रववरि करिारा गं्रथ होय. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, शक ं तला खोत 
 
॰ व्यकंटकसग न्यहालकसग : पहा बंकटस्वामी 
 
॰ शंकर : पहा पदे, शंकर दाजीशास्त्री 
 
॰ शिे, गोंयबाव : पहा वदे, वामन रघुनाथ 
 
शहा, वालचंद नानचंद : (ि. १८८६–मृ. १ ऑक्टोबर, १९१५५, मोडननब, प्रि. सोलापूर). कादंबरीकार. 
माध्यप्रमक प्रशक्षि पंढरपूर येथे. मपॅ्ररक (१९०५) झाल्यानंतर ‘प्रडत्स्रक् प्लीडर’िी परीक्षा. मोडननब येथे 
ताल का किेरीत वप्रकली. 
 

याचं्या सम्राट् अर्ोक (१९१४) व ्त्रसाल (१९१५) या ऐप्रतहाप्रसक कादंबऱ्या प्रवशरे्ष िप्रसद्ध 
आहेत. तात्या नेमीनाथ पारं्ळ, वालिंद कोठारी इत्यादी साप्रहत्यिेमी स्नेयानंी सोलापूर येथे िालप्रवलेल्या 
‘स रस गं्रथमाले’कप्ररता शहानंी या कादंबऱ्या प्रलप्रहल्या. त्या अन िमे भारताच्या िािीन इप्रतहासातील 
बौद्धधमान यायी सम्राट अशोक व ब ंदेलखंडािा स्वातंत्र्यिेमी रािा छत्रसाल याचं्या िीवनाशी संबंप्रधत 
आहेत. उत्कंठापूिग रहस्यमय कथानक, प्रनवदेनातील िात यग, ऐप्रतहाप्रसक वातावरि व व्यक्ती यािें 
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उत्कृष्ट प्रित्रि व िवाही भार्षाशलैी याम ळे या कादंबऱ्या त्या काळी प्रवलक्षि लोकप्रिय झाल्या. मराठीतील 
ऐप्रतहाप्रसक कादंबरी सामान्यतः मराठ्याचं्या इप्रतहासाभोवती प्रफरत असताना वरे्ळ्या प्रवर्षयावरील या 
कादंबऱ्या उल्लेखनीय वाटतात. असहसासम्राट् महावीर (१९४८) ही भर्वान महावीराचं्या प्रदव्य 
िीवनावरील ‘इप्रतहासाच्या शाईने व कल्पनेच्या कलमाने’ रेखाटलेली कादंबरीही ओिस्वी 
कथाप्रनवदेनाम ळे मनािी पकड घेते. ऐप्रतहाप्रसक वास्तवतेपेक्षा कल्पनारम्यतेकडे झ किाऱ्या या कादंबऱ्या 
आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, अ. अ. बडोदकर 
 
॰ शातंाराम : पहा माजंरेकर, शातंाराम णवठ्ठल 
 
शापूरकर, आब्राहाम सामसन : (ि. १८६३ – मृ. ३० एप्रिल, १९२८). बनेे इस्त्राएली लेखक. प्रशक्षि 
प्रमशनरी शाळेत. इंग्रिाचं्या पलटिीच्या शाळेत हेडमास्तर. 
 

यानंी इंग्रिी व मराठी भार्षातूंन गं्रथलेखन केले. ‘इस्त्राएल’ या तत्कालीन पत्रातून धार्ममक सि व 
उत्सव या प्रवर्षयावर त्यानंी बरेि स्फ टलेखन केले. र्ातंी (१८९३), मक्काची् वीराचें् र्ौयश् :् कीतशन 
(१८९५), र्रवत्र्र्ास्त्राची्सत्मयता् ष् ईश्वर्प्रणीतत्त्व (१८९७), झभोएल् येहेजकेल् रदवकेर्याचें्चररत्र 
(१९२७), म लानंी्करण्याची्प्राथशना (१९३३) ही प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
 

रेिल र्डकर, अंिली क लकिी 
 
॰ शारदाश्रमवासी : पहा कािेकर, पुरुषोत्तम गोपाळ 
 
॰ शारदाश्रमवासी : पहा नाडकिी, प्रवठ्ठल प्रिवािी 
 
शाहू छत्रपती (कोल्हापूरकर) : (ि. २६ ि लै, १८७४, कोल्हापूर–मृ. ६ मे, १९२२, म ंबई). कोल्हापूर 
संस्थानिे अप्रधपती. बह िनसमािाच्या व दप्रलताचं्या उत्कर्षासाठी झटिारे, िर्प्रतशील प्रविारसरिीिे 
राज्यकतदेव. मूळ आडनाव घाटरे्. कार्लच्या सरदार घराण्यात िन्म. प ढे कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्यास 
दत्तक. दत्तक रे्ल्यानंतर शाहू महाराि हे नाव ठेवण्यात आले. १८९४ साली छत्रपती म्हिनू 
अप्रधकारिाप्ती. 
 

शाहू महारािािें प्रशक्षि आरंभी कोल्हाप रात व रािकोटमधील रािक मार महाप्रवद्यालयात आप्रि 
नंतर प्रम. फे्रिर या आय्. सी. एस्. अप्रधकाऱ्यािवळ धारवाड येथे झाले. १८८९ ते १८९२ या काळात 
केशवराव र्ोखले याचं्यािवळही त्यानंी प्रशक्षि घेतले. त्याचं्या शकै्षप्रिक व सासं्कृप्रतक के्षत्रातील कायािा 
र्ौरव करण्यासाठी कें प्रब्रि प्रवद्यापीठाने त्यानंा एल्. एल्. डी. िी सन्मान्य पदवी प्रदली होती. प्रशकारीिा व 
अर्श्ारोहिािा प्रवशरे्ष छंद. मार्ासवर्ीयानंा प्रशक्षि घेता याव े यासाठी खेड्ापाड्ातंील प्रवद्याथ्यांच्या 
राहण्यासाठी त्यानंी कोल्हाप रातील वसप्रतर्हृािंी स्थापना केली. फ ले–आंबेडकराचं्या कायाला िालना 
प्रदली. सामाप्रिक समतेिा प रस्कार केला. समािातील प्रवप्रवध िातींच्या लोकातंील सामाप्रिक उच्चनीि 
भावनेिी धार बोथट करिे आप्रि आपापल्या समािाच्या उद्धारासाठी अशाि िकारिी वसप्रतर्ृहे व शाळा 



 अनुक्रमणिका 

काढिारे कायगकतदेव तयार करिे हा त्यािंा या कायामारे् उदे्दश होता. स्त्रीप्रशक्षिासंबधंीही त्यािें धोरि 
उदारतेिे होते. सरकारी नोकरीतील प्रवप्रशष्ट वर्ािे िाबल्य कमी व्हाव े यासाठी आिपयंत उपेप्रक्षत 
राप्रहलेल्या िातींतील स प्रशप्रक्षत तरुिानंा नोकरी देण्यािे त्यािें धोरि होते. भारतीय कला, संर्ीत आप्रि 
नाटक याचं्या उत्कर्षासाठीही त्यानंी बरेि कायग केले. नहदी शास्त्रोक्त संर्ीतािी िपिूक व प नरुज्जीवन 
करिे, आप्रि नवीन र्ायक तयार करिे या उदे्दशाने कोल्हाप रात १८८३ साली स्थापन झालेल्या 
‘र्ायनसमािा’िे ते आश्रयदाते होते. भारतीय मल्लप्रवदे्यलाही त्यानंी िोत्साहन प्रदले. 
 

शाहू छत्रपतींनी ित्यक्ष साप्रहत्यप्रनर्ममती केली नसली तरी त्यानंी आपल्या शकै्षप्रिक व सासं्कृप्रतक 
कायाने ससं्थानातील नवस प्रशप्रक्षत समािात प रोर्ामी प्रविारािें बीिारोपि केले. सत्यशोधक शाळेच्या 
स्थापनेला, तसेि ‘दीनप्रमत्र’ साप्ताप्रहकािे संपादक म क ं दराव पाटील यानंी प्रलप्रहलेल्या ‘क ळकिी 
लीलामृत’ (१९१३) या दीघग काव्याच्या िकाशनाला त्यानंी िोत्साहन प्रदले. महाराष्ट्रातील, प्रवशरे्षतः 
कोल्हाप रातील िनतेत त्याचं्या िेरिेने िे िर्प्रतवादी प्रविारािें वारे वाहू लार्ले, त्यािा िभाव तत्कालीन 
वाङ्मयीन वातावरिावरही पडला. राजषी् श्रीर्ाहूमहाराजाचंी् भाषणे भार्–१ व २ (संपादक : म. बा. 
िाधव) या गं्रथातून त्याचं्या या प रोर्ामी प्रविारसरिीिे दशगन घडते. अप्रखल भारतीय अस्पृश्यताप्रनवारि 
पप्ररर्षदेिे ते अध्यक्ष (१९१८) होते. 
 

रा. बा. बक्षी 
 
संदभव : कीर, धनंिय, ‘रािर्षी शाहू छत्रपती’, १९७९, डॉ. य. प्रद. फडके. 
 
कशगिे, मोरो णवनायक : (ि. १० मे, १८५९-मृ. २२ ऑर्स्ट, १९२१, म ंबई). नाटककार व प्रवप्रवध 
प्रवर्षयावंरील लेखक. वास्तव्य म ंबई. स लभ्प्रसूरत्अथात्गभश-रवमोचना्संबधंी्मारहती (१८९१), रवते्तर्णा्
:्अथशर्ास्त्रीय् रनबधं (१९०६), रववाह्:् रनबधं (१९१९) ही नशर्ण्याचं्या प्रनबधंािंी प स्तके. नव प्रशप्रक्षतानंा 
व्यवहारोपयोर्ी ज्ञान देण्याच्या हेतूने नशर्ण्यानंी या प्रनबधंािंी प्रनर्ममती केली. शपे्ररडनच्या इगं्रिी 
िहसनावरून रूपातंप्ररत यर्वतं-रवजया नाप्रटका (१८८७). श द्ध मनोरंिनाच्या भपू्रमकेतून प्रलप्रहलेली 
आहे. 
 

कन्यारवक्रय्द ष्र्ररणाम्नाटक (१८९५), माझे्रप्रय्र् स्तक्अथवा्व्यवहारदर्शण (१९९३), म ंबईचा्
वृत्तातं (१८८९) इत्यादी प स्तके प्रलप्रहण्यास बाळकृष्ट्ि बापू आिायग या लेखकाला नशर्ण्यानंी मोलािे 
लेखन सहाय्य केले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, ि. घ . नाईकवाडे 
 
कशदे, ताराबाई : (ि. १८५०–मृ.१९१०). त्यािें वडील बापूिी हरी नशदे हे श्रीमंत मराठा िमीनदार होते. 
सत्यशोधक समािािे ते सभासदही होते. ताराबाई मूळ ब लढािा (प्रवदभग) येथील रप्रहवासी. त्यानंी स्त्री-
र् रुष-त लना (१८८२) हा गं्रथ प्रलप्रहला. स्वतः म. फ ले यानंी त्याचं्या या प स्तकािे ‘प्रशस्तवार मार्ममक 
लेखन’ म्हिून कौत क केले होते. (सत्सार–अंक २. पृ. ३७४) स्त्री-र् रुष-त लना हे एकमेव छोटे प स्तक 
त्याचं्या नावावर आहे. पि प रोर्ामी प्रविाराचं्या दृष्टीने त्यािे अनन्य साधारि असे महत्त्व आहे. त्याचं्या 
प्रलखािातून रोखठोक स्वरूपािी व समािाप्रभम ख दृष्टी आढळते. 
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आपल्या या प स्तकातून त्यानंी धमग, रुढी, परंपरा या नावाखाली प रुर्षिधान व्यवस्थेने प्रस्त्रयावंर िी 
बंधने लादली व प्रस्त्रयािें िे शोर्षि केले, त्यावर त्या हल्ला िढवताना प्रदसतात. त्याचं्या लेखनातील 
महत्त्वािा सूत्ररूप म द्दा म्हििे ‘स्त्री-प रुर्ष प्रनसर्गतःि समान आहेत’. एका ब्राम्हिेतर समािातील मराठी 
स्त्रीने १०० वर्षांपूवी तकग श द्ध माडंिी करून प्रस्त्रयािंा कैवार घ्यावा, हे ऐप्रतहाप्रसक दृष्ट्ट्याप्रवशरे्ष लक्षिीय 
वाटते. 
 

ताराबाईिें हे प स्तक स्त्री-र् रुष-त लना (१८८२) प ण्यातील समािाच्या ‘श्री प्रशवािी छापखान्यात’ 
छापले रे्ले होते. यावरून ताराबाईिंा म. फ लें च्या सत्यशोधक िळवळीशी, स धारकाशंी वैिाप्ररकदृष्ट्ट्या 
संबंध आला असावा असेही वाटते. 
 

लता िाधव 
 
कशदे, णदनकर नानाजी : ॰ इदुंकान्त : (ि. १८८२–मृ. १७ ऑक्टोबर, १९१३). कवी. १९०९ पासून 
‘काव्यरत्नावली’च्या कप्रवमंडळात समावशे. याचं्या स मारे ३०० कप्रवता ‘काव्यरत्नावली’तून िप्रसद्ध 
झाल्या. त्यापंैकी ‘प्रवध रप्रवलाप’ (७५; वर्षग २०, अंक ८) आप्रि ‘वाय लता अथवा व्हायोलेट’ (९७; वर्षग २३; 
अंक ९) या अन िमे नदडी व साकी वृत्तातंील दीघग कप्रवता प्रवशरे्ष उल्लेखनीय आहेत. ‘वाय लता’ हे एक 
प्रनसर्गकाव्य असून त्यात प्रवर्श्ातील सत्य-प्रशव-स ंदरािा वाय लता क स माच्या रूपाने कवीला िो 
साक्षात्कार झाला होता त्यािे स रेख भावप्रित्र आढळते. 
 

उर्षा टाकळकर, िभा प रोप्रहत 
 
कशदे, (जनरल) नानासाहेब गिपतराव : (ि. ३ मािग, १८७५, पेडाव,े ता. प्रिपळूि – मृ. १६ िून १९५२). 
कप्रव. वास्तव्य बडोदा येथे. बडोदा लष्ट्करातून िनरल म्हिनू प्रनवृत्त. याम ळे यािंा प्रनददेवश करताना 
‘िनरल नशदे’ असा केला िातो. १९३४ साली बडोदा येथे भरलेल्या मराठी साप्रहत्य संमेलनािे 
स्वार्ताध्यक्ष. लष्ट्करतज्ञ या प्रवर्षयावर मराठीत लेखन करिाऱ्यांमध्ये अग्रर्ण्य. 
 

रर्स्त (१९१८) हे सयािीराव महाराि र्ायकवाड याचं्या सूिनेवरून प्रलप्रहलेले प स्तक. 
त्याििमािे सहद स्थानचा् लष्करी् इरतहास आरण् दोस्त् राष्राचं्या् फौजा (१९१९), स रवचार् रत्मनमाला 
(पद्य) (१९२०), फौज्खात्मयाचे्रनयम्भार् १ व भार् २ (१९२६), मराठ्ाचं्या्प्ररसद्ध्लढाया (१९२२) हे 
लष्ट्करी प्रवर्षयावरील दोन गं्रथ, ही यािंी साप्रहत्य प्रनर्ममती. नहद स्थानच्या लष्ट्करी इप्रतहासाप्रवर्षयी 
प्रलप्रहताना पूवाधात वैप्रदक कालापासून म सलमान, मराठे, शीख, इंग्रि व संस्थाप्रनक याचं्या आप्रि 
उत्तराधात इंग्रि, फ्रें ि, इटाप्रलयन, रप्रशयन, िमगन इत्यादी य रोप्रपयन राष्ट्राचं्या फौिािंी माप्रहती प्रदली 
आहे. 
 

खालील स्वरूपािे आिखी काही महत्त्वािे लेखन िनरल नानासाहेब नशदे यानंी केले आहे : (१) 
एका् रर्र्ायाचे् आत्ममवृत्त (१९३५). (२) जनरल् सर्दे् याचंा् लेखसंग्रह भार्–१ (१९३५). भार्–२ 
(१९३७), भार्–३ (१९४३). (३) मी् य रोर्ात् काय् र्ारहले? (१९३९), (४) दसर्टीचे् सर्दे, मोकार्ी्
इनामदार्याचंा्इरतहास (१९४०). (५) एका्रर्र्ायाचे्आत्ममवृत्त भार्–२ (१९४६). 
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नशदे यानंी लष्ट्कराला उपय क्त ठरिारे नहदी व इंग्रिी भारे्षतही काही लेखन केले आहे. 
 

हे बडोद्याच्या महाराष्ट्र समाि या संस्थेिे अध्यक्ष होते. अप्रखल महाराष्ट्र शारीप्ररक प्रशक्षि 
पप्ररर्षदेिे (अप्रधवशेन नवव)े ते अध्यक्ष होते. 
 

प्रद. प्रव. र्ोखले, रा. बा. बक्षी 
 
कशदे, (महषी) णवठ्ठल रामजी : (ि. २३ एप्रिल, १८७३ – मृ. २ िानेवारी, १९४४). समािस धारक, 
अस्पृश्यता प्रनवारिािे प रस्कतदेव, सामाप्रिक समतावादी रािकारिी, प्रनरप्रनराळ्या धमातील तत्त्वािें व 
तदन र्षंप्रर्क ऐप्रतहाप्रसक, भाप्रर्षक, समािशास्त्रीय प्रवर्षयािें संशोधक आप्रि ध्येयवादी प्रवद्वान, भत्क्तमार्ी 
ज्ञानयोर्ी म्हिून िप्रसद्ध. कनाटकातील िमखंडी येथे िन्म. कानडी व मराठी संस्कृतीच्या सपं्रमश्र 
वातावरिात त्यािें बालपि रे्ले. १८८२ साली मपॅ्ररक. १८९८ साली बी. ए. झाले (प िे). त्याि वर्षी ब्राह्म 
समािािे भावडं असलेल्या िाथगना समािािी त्यानंी दीक्षा घेतली. ब्राह्मधमग िसारािे कायग करण्यासाठी 
ििारक म्हिनू त्यािंी तयारी व्हावी यासाठी, कलकत्ता येथील ब्राह्मसमािाने त्यािंी १९०१ साली 
ऑक्सफडग येथील मिेँस्टर कॉलेिमध्ये, धमग प्रशक्षिासाठी प्रनवड करून इंनलंडला पाठप्रवले. तेथे दोन 
वर्षांच्या वास्तव्यात त्यानंी िर्ातील अनेक धमािा खोल व तौलप्रनक अभ्यास केला. य रोपातील अनेक 
देशानंा त्यानंी भेटी प्रदल्या. इंनलंडहून परत येताना, ॲमस्टरडँम येथील धमगपप्ररर्षदेमध्ये त्यानंी 
‘नहद स्थानातील उदारधमग’, हा िबधं वािला. 
 

त्यानंी १९०३ मध्ये म ंबई िाथगना समािािे धमग ििारक म्हिून िीप्रवतकायाला िारंभ केला. १८ 
ऑक्टोबर, १९०६ रोिी म ंबई येथे ‘भारतीय प्रनराप्रश्रत सायकारी मंडळीं’िी (प्रडिेस्ड क्लासेस प्रमशन 
सोसायटी ऑफ इपं्रडया) त्यानंी स्थापन केली. त्यामध्ये अस्पृश्याचं्या म लासंाठी शाळा काढिे, त्याचं्यासाठी 
वसप्रतर्ृहे उघडिे, अस्पृश्यवस्तीत प्रशविकामािे वर्ग िालप्रविे, त्याचं्या िबोधनासाठी व्याख्याने, कीतगने 
आयोप्रित करिे इ. र्ोष्टींिा समावशे होता. या सवग र्ोष्टी त्यानंी कृतीत आिल्या. १९१७ मध्ये डॉ. 
अप्रनबझेंट याचं्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या राष्ट्रीय काँगे्रसच्या अप्रधवशेनात, ‘काँगे्रसने याप ढे 
हप्ररिनोद्धारािे सामाप्रिक स धारिेिे कायग हाती घ्यावयािे आहे’, हा ठराव प्रवठ्ठल रामिी नशदे याचं्या 
िेरिेम ळे करण्यात आला. १९२० मध्ये ‘बह िन पक्ष’ स्थापन करून त्यानंी म ंबई कायदे कौत्न्सलच्या 
प्रनवडि कीतही भार् घेतला. १९२३ पासून कलकत्ता येथील ब्राह्म समािािे प्रनष्ठवतं ििारक म्हिून त्यानंी 
कायग केले. १९२६ मध्ये त्यानंी प ण्यात ‘कौट ंप्रबक उपासना मंडळा’िी स्थापना केली. महात्मा र्ाधंींनी 
िवर्मतत केलेल्या ‘कायदेभरं्ा’च्या िळवळीतही त्यानंी १९२८ च्या स मारास भार् घेऊन, खेडोपाडी दौरे 
काढले. शतेकऱ्यामंध्ये िारृ्ती करण्यािा ियत्न केला. यासाठी १९३० साली त्यानंा सहा मप्रहन्यािंा 
कारावासही भोर्ावा लार्ला. अस्पृश्यता प्रनवारिाच्या कायाप्रनप्रमत्त वाई येथे आले असताना, ४ एप्रिल, 
१९३३ रोिी त्यानंी वाईत ‘िाथगना मंप्रदर’ स्थापन केले. प ढे २७ मे, १९३७ रोिी त्यानंी वाईमध्ये ब्राह्म 
समािािीही स्थापना केली. 
 

अस्पृश्यता प्रनवारिािे कायग त्यानंी धमािे कायग म्हिून मनोमन पत्करले होते व ते आय ष्ट्याच्या 
अखेरपयंत लेखन, व्याख्याने, सशंोधन, प्रशक्षि, रािकारि, संस्थात्मक उभारिी इ. मार्ांनी करीत 
राप्रहले. ‘आधी केले मर् सापं्रर्तले’, ही त्यािंी कायगपद्धती असल्याम ळे सन १९०६ ते १९२६ पयंत लोक 
त्यानंा ‘कमगवीर’ या उपाधीने र्ौरप्रवत. िाथगना समाि व ब्राह्मसमािािा अवघड व द घगट ििार ऋप्रर्षत ल्या 
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वृत्तीने पत्करला असल्याम ळे, लोक त्यानंा ‘महर्षी’ म्हिू लार्ले. याि स मारास ‘ज्ञान िकाश’ इत्यादी 
वृत्तपत्रातून त्यािंा ‘महर्षी’ म्हिून उल्लखे होऊ लार्ला. 
 

आपल्या ध्येय्याच्या पूतगतेसाठी त्यानंी खूप नितन, मनन आप्रि लेखन व संशोधन केले. त्यास त्यानंी 
ग्रापं्रथक रूप प्रदले. इतरानंीही त्याचं्या लेखनास गं्रथरूपाने समािाप ढे आिले आहे. त्यातून (१) रवठ्ठल्
रामजी् सर्दे् याचें् लेख, व्याख्याने् व्उर्देर् (१९१२), (२) भारतीय्अस्र्ृश्यतेचा् प्रश्न (१९३३) मराठ्
मोळा्मराठा कवी व कवप्रयत्री याचं्या कप्रवतािंा सपंाप्रदत संग्रह (१९३९), (४) माझ्या्आठवणी्व्अन भव्
रू्वाधश (१९४०), (५) माझ्या्आठवणी्व्अन भव भार्–२ (१९४४), (६) माझ्या्आठवणी्व्अन भव भार्–
१, २ व ३ (प नगम द्रि, १९५८), (७) सर्दे् लेखसंग्रह, हा मा. प. मंरू्डकर संपाप्रदत गं्रथ (१९६३), (८) 
महषी्रवठ्ठल्रामजी्सर्दे्याचंी्रोजरनर्ी (१९७९) ही डॉ. र्ो. मा. पवार यानंी सपंाप्रदत केली आहे. ही गं्रथ 
संपदा संपन्न झाली आहे. अध्यात्म, भार्षाशास्त्र, समािशास्त्र, तत्त्वज्ञान, इप्रतहास संशोधन, सामाप्रिक 
स धारिा इ. बाबतही त्यानंी संशोधनपर लेखन केलेले आहे. त्याचं्या या वाङ्मयीन कायािीही पावती त्यानंा 
१९३५ मधील बडोदे येथील मराठी साप्रहत्य संमेलनातील ‘तत्त्वज्ञान व समािशास्त्र’ या शाखा संमेलनाच्या 
अध्यक्ष पदाने प्रमळाली. 
 

प्रशवािीराव िव्हाि, कमलेश 
 
संदभव : ‘महर्षी प्रवठ्ठल रामिी नशदे : शोध व बोध’, (दप्रलत प्रमत्र रा. ना. िव्हाि याचं्या लेखािंा संग्रह) 

संपाप्रदका, सौ. वैशाली िव्हाि (२००१). 
 
णशरगोपीकर, गोकवद रामचंद्र : (ि. १८८५, कवठे-र् लंद, प्रि. कोल्हापूर–मृ. १९५६). नाटककार. 
‘आनंद संर्ीत मंडळी’ या नाट्यसंस्थेिे संस्थापक व िालक. 
 

बोलपटाच्या आिमिाम ळे मराठी नाट्यव्यवसायाला आलेली ओहोटी थाबंवनू िेक्षकानंा प न्हा 
नाटकाकंडे वळप्रवण्यािे यशस्वी ियत्न करिारे एक नाटककार म्हिून, नानासाहेब प्रशरर्ोपीकर िप्रसद्ध 
आहेत. १९२३ साली लहान म लािंी ‘आनंद संर्ीत मंडळी’ काढून रासक्रीडा, संगीत्बालक्रीडा (१९२६), 
गोक ळचा्चोर (१९३३), बाल्रर्वाजी (१९४२), गोव्याचा्राणा (१९५४) यासंारखी नाटके प्रलहून त्यानंी 
रंर्भमूीवर आिली. अद्ययावत् साम ग्री व िमत्कृप्रतिनक नेपथ्य, या वैप्रशष्ट्ट्यािंमािेि सरकते पडदे, प्ररक 
सीन्स, रान्स्फर सीन्स, रेकॉप्रडंर् इत्यादी र्ोष्टींिा वापर करून बह िनसमािाला त्यानंी नाटकाकंडे 
आकर्मर्षत केले. गोक ळचा्चोर या नाटकािे तर तीन हिार ियोर् झाले. ससहाचा््ावा (५०० ियोर्), 
वत्मसला-हरण (५०० ियोर्), सोन्याची् द्वारका (२०० ियोर्) ही त्याचं्या नाट्यसंस्थेिी अन्य यशस्वी 
नाटके. नाटकाला प्रित्रपटाच्या आकर्षगिास तोंड देता याव ेम्हिनू नाटकास मधूनमधून प्रित्रपटािे त कडे 
िोडण्यािी य क्ती प्रशरर्ोपीकरानंी यशस्वीपिे वापरली. 
 

श भदा सबनीस, ि. ध . नाईकवाडे 
 
णशरवळकर, वासुदेव रंगनाथ : (ि. १८६५, प्रशरवळ, प्रि. प िे–मृ. १९२२). नाटककार. प्रशक्षि प िे 
येथील भाव ेस्कूलमध्ये व नंतर तेथेि प्रशक्षक. 
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प्रशरवळकरानंी स िप्रसद्ध नट र्िपतराव िोशी याचं्या ‘शाहू नर्रवासी नाटक मंडळी.’साठी नाटके 
प्रलप्रहली. त्यािंी नाटके ऐप्रतहाप्रसक, व्याि-ऐप्रतहाप्रसक व संतिप्ररत्रपर अशी आहेत. राणा् भीमदेव 
(१८९२) हे त्यािें अप्रतशय र्ािलेले नाटक. शपे्ररडनच्या ‘प्रपझारो’वरून प्रवनायक नत्रबक मोडक याचं्या 
सायाने ते रूपातंप्ररत केले आहे. अस्मानी्स लतानी्अथवा् र्ानर्तचा्म काबला (१८९५), श्री्त काराम 
(१९०१), श्री्एकनाथ (१९०३), श्री्नामदेव (१९०४), र्न्नारत्मन्अथवा्रदव्य्राजरनष्ठा (१९१३) ही त्यािंी 
स्वतंत्र नाटके. 
 

त्याचं्या लेखनावर तत्कालीन उदूग व पारशी नाटकािंा िभाव पडल्यािे प्रदसते. पाते्र व िसंर् यािंी 
रेलिेल आप्रि योर्ायोर्, पात्रािंा क ठेही व केव्हाही होिारा म क्तसंिार, वरे्षातंर इत्यादींबरोबरि 
आवशेपूिग संवादशलैी आप्रि रसप्रनर्ममतीसाठी केलेला भडक व कृप्रत्रम अशा उपायािंा अवलंब ही त्याचं्या 
नाट्यरिनेिी वैप्रशष्ट्टे्य आहेत. प्रशरवळकराचं्या राणा् भीमदेव या नाटकातील पल्लेदार व वक्तृत्वपूिग 
भारे्षम ळेि मराठी रंर्भमूीवर ‘रािा भीमदेवी थाटािी भार्षिे’, हा शब्दियोर् रूढ झाला. राष्ट्रीय भावना व 
धार्ममक श्रद्धा यानंा आवाहन करिारी राणा्भीमदेव व श्री्त काराम ही प्रशरवळकरािंी नाटके त्या काळात 
अत्यंत लोकप्रिय ठरली होती. 
 

अरनवद वामन क ळकिी, ि. घ . नाईकवाडे 
 
शेषाद्री, नारायि (डॉ.) : (ि. १८२४–मृ. २१ ि लै, १९८१). शरे्षाद्रींिे घरािे मूळिे प्रनिामाच्या 
राज्यातील र्ंर्ाखेड र्ाविे. नारायिरावािें वडील त्या संस्थानातील एक इनामदार होते आप्रि 
र्ंर्ाखेडिवळ त्यानंी एक मठ स्थापन केला होता. 
 

नारायिरावानंी १८३३ मध्ये आपले र्ाव सोडले व प ण्यास ‘फ्री ििग इत्न्स्टटू्यशन’ नामक शाळेत 
इंग्रिी प्रशक्षिास िारंभ केला. प ण्यातला अभ्यासिम प रा करून नारायिराव म ंबईला रे्ले व डॉ. िॉन 
प्रवल्सन याचं्या शाळेत दाखल झाले. येथील प्रशक्षििम प रा करून त्यानंी धमांतर केले; व १८४३ मध्ये ते 
प्रिस्ती झाले. प ढे ईर्श्रप्रवज्ञानप्रवर्षयक प्रशक्षि घेतल्यावर त्यांनी १८५१ मध्ये ििारक म्हिनू सनद 
प्रमळवली. येथून प ढे त्यानंी प्रिस्त संदेशािा ििार करण्यािे व्रत घेतले. म ंबईतल्या रस्त्यावंरही ते िविने 
देत. 
 

मािग, १८५९ पासून नारायिरावानंी प्रभोदय या नावािे माप्रसक स रू केले होते. यािा उदे्दश 
‘ईर्श्रािे नाव व उपय क्त प्रवद्या’ िसृत करिे हा होता. यातून इंग्रिी व मराठी या दोन्ही भार्षातूंन लेख येत. 
हे िेमतेम िार वर्षदेव िालले असाव.े कारि यािे िानेवारी, १८६३ पयंतिे अकं उपलब्ध आहेत. 
 

प ढे १८६२ च्या मे मप्रहन्यात नारायिराव शरे्षाद्री इंदापूरला रे्ले व तेथे त्यानंी प्रमशन ठािे उघडले. 
त्याच्या प ढल्या वर्षी ते िालना येथे रे्ले; व तेथून तीन मलैावंर त्यानंी ‘बेथेल’ नावािी प्रिस्ती वसाहत उभी 
केली. यासाठी ते प्रवलायतला रे्ले होते व तेथे त्यानंी प्रनधी िमा केला. १८८० मध्ये ते प्रफरून स्कॉटलंडला 
व अमेप्ररकेस िाऊन आले. १८९१ मध्ये प्रतसऱ्यादंा अमेप्ररकेस रे्ले. तेथून ते स्कॉटलंडला माघारी यायला 
प्रनघाले पि वाटेति त्यानंा मृत्यू आला. 
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प्रवप्रवध के्षत्रातं अप्रवश्रातं श्रम करीत असतानाि नारायिरावानंी मराठी प्रिस्ती वाङ्मयात मोलािी 
भर टाकली हे प्रवशरे्ष होय. ‘ज्ञानोदय’ या प्रनयतकाप्रलकात त्यानंी प्रवप्रवध प्रवर्षयावंर प्रविारिवतगक लेख 
प्रलप्रहले. त्यानंी २०–२५ प स्तके, पप्रत्रका वर्ैरे प्रलप्रहल्या आहेत. परंत  त्या आता द र्ममळ झाल्या आहेत. 
 

त्यानंी केलेले लेखन प ढीलिमािे : (१) रिस्ती् र्ास्त्र् ईश्वरदत्त् ह्ारवषयी् इरतहासावरून्
घेतलेली्प्रमाणे, म ंबई, १८५७. (२) बाळा्स दं्राबाई्ठाकूर, म ंबई, १८५६. (३) र्ार्, त्मयाचा्दोष्व्अनथश, 
म ंबई, १८५७. (४) ररर्यन्ग लाम्एररक, म ंबई, १८५८. (५) जलदगरत्प्रवासी, म ंबई, १८५८. संपादन : 
‘िभोदय’ (माप्रसक) म ंबई, १८५९–६३. (६) भार्षातंर–फ लम नी्आरण् करुणा्ह्ाचंा् वृत्तातं (१८५९). 
तसेि त्यानंी (७) रामनवमी (१८५६). (८) गणेर्चत थी (१८५६). (९) गोक ळअष्टमी (१८५६). (१०) 
प्राचीन्मरू्षतरू्जक्धमश्व्रिस्ती्धमश्ह्ारवषयी (१८६२); खऱ्या्धमाची्कसोटी (१८६८) यासारख्या काही 
प त्स्तकाही प्रलप्रहल्या आहेत. 
 

भास्कर िाधव 
 
संत, नारायि माधव : (ि. २३ मे, १९०९, नवसारी–मृ. २३ िून, १९४६, बेळर्ाव). लघ -प्रनबधंकार व 
कवी. प्रशक्षि प िे व म ंबई येथे. बी. ए., बी. टी. संर्ीत, प्रिकेट व साप्रहत्य यािंी आवड. कवप्रयत्री इपं्रदरा 
संत यािें पती. िारंभी प्रशक्षक नंतर बेळर्ाव रेननर् कॉलेििे िाध्यापक (१९४२). तेथेि १९४६ पयंत 
िािायग. 
 

सहवास (१९४०) या कप्रवता-संग्रहात त्याचं्या व इंप्रदराबाई संताचं्या एकप्रत्रत कप्रवता आहेत. 
संतािंी कप्रवता िाम ख्याने िेमप्रवर्षयक व प्रनसर्गप्रवर्षयक आहे. काव्याच्या प्रनर्ममतीिप्रियेवर त्यानंी स नीत 
रिना केली आहे. त्यािंी कप्रवता भावपूिग व रसरशीत शब्दकलेने य क्त आहे. 
 

उघडे् रलफाफे (१९४४) हा त्यािंा एकमेव लघ प्रनबधंसंग्रह. िा. संतानी लघ प्रनबधंािे प्रनतळ, 
िािंळ, सौंदयगवादी स्वरूप दाखवनू प्रदले. त्यािंा लघ प्रनबधं आत्मप्रनवदेनासाठी अवतरताना प्रदसतो. 
भावनाशाप्रलत्वाने संपन्न असलेली रप्रसकता हा त्याचं्या व्यत्क्तत्वािा म ख्य वधेक प्रवशरे्ष आहे. ‘एक 
खेदिनक प्रविार’, ‘घरािे व्यत्क्तमत्त्व’, ‘आिारीपिािं स ख’, ‘ही खट्याळे प स्तके’ इत्यादी लघ प्रनबंध या 
संदभात उल्लखेनीय आहेत. 
 

आनंद यादव, स लभा हेलदेवकर 
 
॰ सखाराम अजुवन : पहा राऊत, सखाराम अजुवन 
 
सरदेसाई, (णरयासतकार) गोकवद सखाराम : (ि. १७ मे, १८६५, र्ोप्रवल, प्रि. रत्नाप्रर्री–मृ. २९ 
नोव्हेंबर, १९५९, कामशते, प्रि. प िे). इप्रतहासकार व इप्रतहाससंशोधक. िाथप्रमक प्रशक्षि वरवळ व 
प्रशपोशी येथे आप्रि मपॅ्ररकपयंतिे प्रशक्षि रत्नाप्रर्री येथे. प ण्यात फनय गसन कॉलेिमध्ये िथमवर्षग पूिग करून 
ते प ढील प्रशक्षिासाठी म ंबईस रे्ले. तेथे एत्ल्फन्स्टन कॉलेिमधून ते इ. स. १८८८ मध्ये बी.ए. झाले. 
शालेय प्रशक्षिात त्यानंा त्यािें मामा बळवतंराव आठल्ये यािंी मदत झाली. 
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पदवी प्रमळाल्यानंतर सरदेसाई यानंा बापूसाहेब आठल्ये याचं्या ओळखीने, बडोदेकर संस्थाप्रनक 
श्रीमंत सयािीराव महाराि याचं्याकडे ‘रीडर’ म्हिून इ. स. १८८९ च्या स रुवातीला काम प्रमळाले. 
महारािानंा वतगमानपते्र, पते्र, प स्तके इत्यादी वािनू दाखप्रवण्यािे काम त्यानंा कराव े लार्त असे. 
वर्षगभराति य वराि फते्तनसहराव यानंा प्रशकप्रवण्यािे काम त्याचं्याकडे सोपप्रवण्यात आले. त्यासाठी ते 
प्रशकवावयाच्या प्रवर्षयािंी प्रटपिे काढीत; अशा प्रटपिातूनि प ढे त्यानंी प्रलप्रहलेल्या प्ररयासतींिा िन्म 
झाला. महारािानंा टापटीप, रेखीव आप्रि व्यवत्स्थत कामािी आवड होती; तीि प्रशस्त सरदेसाई याचं्या 
अंर्ी बािली. ‘टू्यटर’ म्हिून काढलेल्या इप्रतहासािी प्रटपिे अप्रधक प्रवस्तारून इ. स. १८९८ मध्ये 
म सलमानी् ररयासत या नावाने िप्रसद्ध झाली. याबरोबरि त्यानंी मपॅ्रिव्हली याच्या ‘प्रद प्रिन्स’ आप्रि िो. 
खीली याचं्या ‘एक्सपान्शन ऑफ इंनलंड’ या गं्रथािें भार्षातंर केले. हे दोन्ही गं्रथ ‘सयािी महाराि 
गं्रथमाला’ या मालेतून िप्रसद्ध झाले. 
 

सरदेसाई यानंा सयािीराव महारािाबंरोबर भारतािा तसेि इंनलंड आप्रि यूरोपातील देशािंा 
िवास करण्यािी सधंी प्रमळाली. अशा िवासाम ळे सरदेसाईंना िर्ातील अनेक समाि लोकरीती, स्वभाव, 
इप्रतहास, परंपरा इत्यादी समिून घेण्यािी अपूवग सधंी प्रमळाली. त्याम ळे प्रविारात िर्ल्भता आली. 
रािवाड्ातील नोकरीबरोबर त्यानंी इप्रतहासािा अभ्यास व लेखन िालूि ठेवले होते. ‘नहद स्थानिा 
अवािीन इप्रतहास’ या मालेतील म सलमानी् ररयासत् रू्वाधश, मराठी् ररयासत् रू्वाधश, मध्यरवभाग तसेि 
रब्ररटर््ररयासतीचा्रू्वाधश असे गं्रथ प्रलहून िप्रसद्ध केले. इ. स. १९२५ मध्ये त्यानंी महारािाचं्या नोकरीतून 
प्रनवृत्ती घेतली. आप्रि नंतरिे सवग आय ष्ट्य प िे–म ंबई मार्ावरील कामशते येथे इदं्रायिी नदीच्या काठी 
आपल्या प्रनवासस्थानी इप्रतहासलेखनाच्या तपियदेवत व्यतीत केले. प्ररयासतीिे प ढिे सवग लेखन येथेि पूिग 
झाले. आय ष्ट्याच्या उत्तरकालात पेशव ेदप्तरातील कार्दपत्र अभ्यासून व त्यािें संपादन करून त्यािें एकूि 
४५ खंड त्यानंी िप्रसद्ध केले. इप्रतहासकार आप्रि सशंोधक अशा दोन िवृत्तींिा संर्म त्यािें प्रठकािी 
आढळतो. 
 

सहद स्थानचा् अवाचीन् इरतहास, भार् १ व २ हे त्यानंी १८९८ मध्ये िप्रसद्ध केले. यातील सवग 
प्रनवदेनात रािकीय घडामोडींना िाधान्य असून राज्यव्यवस्था, लोकत्स्थती, आन वपं्रशकता, नहद –
म सलमानी संस्कृतीिे एकमेकावंर झालेले पप्ररिाम, तसेि य द्धकला व स्थापत्य यािंी त्रोटक ििा आहे. 
या प स्तकाचं्या िार आवृत्त्या प्रनघाल्या. प्ररयासतींच्या एकंदर बारा खंडापंकैी दोन म सलमानी, दोन प्रब्रप्रटश 
व आठ मराठ्याचं्या आमदानीवर आहेत. यात इसवी सनाच्या अकराव्या शतकापासून तो १८५८ पयंतिा 
कालखंड व्यापलेला आहे. 
 

सरदेसाईिें आिखी प्रवशरे्ष कायग म्हििे त्याचं्या मराठ्याचं्या आमदानीवरील प्ररयासती होत. (१) 
मराठी् ररयासत् रू्वाधश (प्रशवपूवगकाल ते १७०७–औरंर्िेबािा मतृ्यू) (१९०२). (२) मराठी् ररयासत–
मध्यरवभाग (४ खंड, १७०७ ते १७७४, सवाई माधवरावािंा िन्म) (१९२० ते १९२५). (३) मराठी्
ररयासत–उत्तर् रवभाग (३ खंड, १७७४ ते १८४८ पयंतिा म्हििे सातारकर छत्रपतींिे राज्य खालसा 
झाले तेथपयंतिा काल) (१९२९–१९३२) अशी या मराठी प्ररयासतीिी प्रवभार्िी आहे. 
 

रब्ररटर्् ररयासतीचे् दोन् खंड्–् रू्वाधश (१९०८) यात इ. स. ६०० ते १७५७ पयंतिा कालखंड 
असून, उत्तराधात (१९३९) इ. स. १७५७ ते १८५८ पयंतच्या कालखंडािा इप्रतहास आलेला आहे. 
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सरदेसाई याचं्या इंग्रिी गं्रथापंैकी मेन्करंटस््ऑफ्मराठा् रहस्री हा गं्रथ म्हििे मराठ्याचं्या 
इप्रतहासािे सार आहे. त्याच्या दोन आवृत्त्या प्रनघाल्या. न्यू् रहस्री्ऑफ् रद् मराठाज (१९४८, पप्रहली 
आवृत्ती; १९६८, द सरी आवृत्ती) या गं्रथाच्याही दोन आवृत्त्या प्रनघाल्या. त्यािे तीन खंड असून त्यात 
मराठ्यािंा समग्र इप्रतहास प्रदलेला आहे. या गं्रथािंी नहदीत भार्षातंरे झालेली आहेत. ‘पूना रेप्रसडेन्सी 
कॉरस् पॉण्डन्स’िे, २, ६, ७, १२ व १३ हे खंड सरदेसाई यानंी संपाप्रदले. सर यद नाथ सरकार याचं्याबरोबर 
त्यानंी हे पाि खंड सपंाप्रदत केले. याप्रशवाय ‘ऐप्रतहाप्रसक पत्रबोध’ व ‘ऐप्रतहाप्रसक घराण्याच्या वशंावळी’, 
सरदेसाई यानंी इतराचं्या सहकायाने संपाप्रदल्या. तसेि त्यानंी प्रवद्याथ्यांसाठी शालोपयोर्ी भारतवषश, 
र्ालोर्योगी् महाराष्राचा् इरतहास, महाराष्राच्या् इरतहासाच्या् सोप्या् गोष्टी, सहद स्थानचा् प्राथरमक्
इरतहास इत्यादी अनेक गं्रथ प्रलप्रहले. ‘काव्येप्रतहास संग्रहा’तील पते्र, याद्या, ‘भारतवर्षग’ व ‘इप्रतहास 
संग्रहा’तील महत्त्वाच्या कार्दपत्रािें संपादनही केले. परमानंदाचं्या ‘अन प रािा’िे संपादन करून त्यानंी 
र्ायकवाड ओप्ररएटंल सेरीिमध्ये िकाप्रशत केले. त्यािें र्ककता् रर्वाजी (१९३५), र्हाजीराजे्भोसले 
(१९३५), नानासाहेब्रे्र्व े(१९२६) व राजा्रर्वाजी (१९५८), थ्स्थरब द्धी्राजाराम (१९३६), उग्रप्रकृती 
संभाजी (१९३५) हे मराठ्याचं्या इप्रतहासातील िम ख व्यक्तींच्या िीवनकायािे प्रवविेन करिारे 
िप्ररत्रगं्रथही या संदभात उल्लखेनीय आहेत. 
 

प्ररयासतकारानंा प ढील मानसन्मान प्रमळाले. रावसाहेब–१९३२, रावबहादूर–१९३७, पद्मभरू्षि–
१९५७, साडेतीन वसे्त्र (सातारा)–नोव्हेंबर, १९३४; बह मानात्मक पदवी व स विग पदक–‘इप्रतहास 
मातंड’–ध ळे, िानेवारी, १९४६; मानपत्र – बडोदेकराकंडून मािग, १९४७; भारतीय इप्रतहास पप्ररर्षद – 
अध्यक्ष – ियपूर, १९५१; सन्माननीय डॉक्टरेट (डी. प्रलट.) – प िे प्रवद्यापीठ, १९५१; भोरकराकंडील 
महावसे्त्र – १९५२. 
 

माझी्संसार्यात्रा हे त्यािें आत्मिप्ररत्र, सयाजीराव्महाराजाचं्या्आठवणींचे्र् स्तक व आपल्या 
प्रदवरं्त म लाच्या प्रनवडक पत्रािंा संग्रह – श्यामकातंाची्र्ते्र (१९३४) हे त्यानंी िप्रसद्ध केले आहे. 
 

भा. कृ. आपटे, स लभा हेलदेवकर, स. मा. र्र्देव 
 
संदभव : (१) न. र. फाटक, ‘मनोहर’, नोव्हेंबर, १९४४. (२) ना. स.ं इनामदार, ‘मनोहर’, मे, १९६५. 
 
सरदेसाई, श्रीणनवास णभकाजी : (ि. १८६१ – मृ. १८ िून, १९४२). कादंबरीलेखक व पत्रकार. प ण्यास 
‘फॉरेस्री’ कोसग पूिग केल्यानंतर िंर्लखात्यात नोकरी. काही काळ ‘प िेवैभव’ साप्ताप्रहकािे संपादक. 
प्रशक्षक, िाध्यापक इत्यादी नोकऱ्या केल्यानंतर व्यापारी पत्रकाप्ररतेिा स्वतंत्र व्यवसाय. 
 

सरदेसाई हे ‘नाट्यकथािगव’ माप्रसक व ‘राष्ट्रमत’ साप्ताप्रहक यािें संपादक होते. भार्षातंप्ररत 
कादंबऱ्याचं्या िकाशनासाठी कादंबरी्कलार् (१८८४ – ८७) नावािे माप्रसक काढले. त्यािे सरदेसाई व 
र्ो. ब. देवल (नाटककार) हे दोन वर्षदेव संपादक होते. या माप्रसकासाठी त्यानंी देवलाचं्या सहकायाने 
रेनॉल्डस् च्या ‘प्रमस्रीि ऑफ लंदन’ वरून लंदन-रहस्य (पूवाधग, १८९४) ही कादंबरी प्रलप्रहली. या दोन्ही 
कादंबऱ्या प स्तकरूपाने स्वतंत्रपिे िप्रसद्ध झाल्या आहेत. लंदन-रहस्य ही कादंबरी पूवाधग उत्तराधग प्रमळून 
१,७५० पृष्ठािंी आहे. 
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लंदन-रहस्य या कादंबरीत लंडन शहरातील द र् गि-द रािारी व सद्र् ि-सदािारी अशी िी प्रभन्न 
प्रवर्श्े आहेत त्यािें दशगन घडवनू, सद्र् िािंाि िय झालेला दाखप्रवला आहे, तो कादंबरीच्या वािनाने 
काही िारं्ला बोध मनावर ठसप्रवला िावा या हेतूने.्क बलयरू्रची्राणी्क म द्वती ही कादंबरीही आधाप्ररत 
असून मध्यय र्ीन काळातील काल्पप्रनक कथानक त्यात प्रिप्रत्रत केले आहे. भार्षाप्रभवृद्धी व अप्रभरुप्रिपोर्षि 
या दृष्टीने त्या काळाच्या संदभात हे कादंबरीलेखन महत्त्वािे आहे. र्ाणी् :् ग णधमश (१८९२) हे एक 
प्रवद्याथ्यांना उपय क्त असे प स्तकही सरदेसाईनंी प्रलप्रहले आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, स लभा हेलदेवकर 
 
सरवटे, णवष्ट्िू सोमनाथ : (ि. १८३८, ब रंवाड, ता. प्रिपळूि, प्रि. रत्नाप्रर्री–मृ. १९००). कवी. 
प्रशक्षिासाठी कोकि सोडून प ण्यास आर्मन. प्रशक्षि नॉमगलस्कूलपयंत. १८७३ ते १८९२ पयंत इंदूर 
संस्थानात नोकरी. एज्य केशनल इन्स्पेक्टर पदावरून प्रनवृत्त. या काळात िाथप्रमक प्रशक्षिास उपय क्त अशी 
वणशबोध्व्बोधस धा ही प स्तके त्यानंी प्रलप्रहली. 
 

त्यानंी १८६३ पासून १८८६ पयंतच्या काळात प्रलप्रहलेल्या कप्रवतािंा वाग्रवहार (१८८७) हा संग्रह 
िप्रसद्ध आहे. यात िेमप्रवर्षयक, ईर्श्रप्रवर्षयक, वात्सल्यपर, विगनात्मक, ऐप्रतहाप्रसक, स्वदेशप्रवर्षयक व 
‘िेमालाप’ या स्वतंत्र शीर्षगकाखाली प्रदलेली िेमप्रवर्षयक कप्रवता, अशी बह प्रवध स्वरूपािी कप्रवता आहे. 
अन्योक्ती, दृष्टातंावली, स्फ टे व काही स्वतंत्र सदरेही आढळतात. 
 

सरवटे याचं्या कप्रवतातं वृत्तवैप्रित्र्य आहे. काही कप्रवतानंा रार्राप्रर्ण्याचं्या िाली प्रदल्या आहेत. 
काही कप्रवताचं्या विगनािंा थाट शाप्रहरी वळिािा आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, स लभा हेलदेवकर 
 
॰ सवाई नाटकी : पहा गडकरी, राम गिेश 
 
॰ सहकारी कृष्ट्ि : पहा एकबोटे, कृष्ट्िाजी अनंत 
 
सहस्त्रबुदे्ध, इणंदरा गंगाधर : (ि. १ िून, १८९४, प िे – मृ. १२ िून, १९५९, म ंबई). कादंबरीकार. 
पूवाश्रमीच्या मराठे. शालेय प्रशक्षि प िे येथे. मपॅ्ररक. बृहन्म ंबईतील वादें्र नर्रपाप्रलकेच्या िाथप्रमक 
प्रवभार्ाच्या इंग्रिी शाखेत प्रशप्रक्षका व म ख्याध्याप्रपका. 
 

िारंभी ‘माप्रसक मनोरंिन’, ‘नवय र्’, ‘उद्यान’ या प्रनयतकाप्रलकामंधून लप्रलत व वैिाप्ररक 
स्वरूपािे लेखन केले. पती र्ंर्ाधर नीळकंठ सहस्त्रब दे्ध याचं्या समािसेवते प्रनष्ठापूिग सहभार्. डॉ. 
आंबेडकरासंोबत महाडच्या िवदार तळ्याच्या व नंतर काळाराम मपं्रदराच्या िवशे सत्याग्रहात सहभार्. 
 

प्रस्त्रयाचं्या िश्नािंा प रस्कार करिाऱ्या तीन कादंबऱ्या त्यानंी प्रलप्रहल्या. गोदावरी (‘मध मीनाक्षी’ या 
ताप्रमळ कादंबरीिे रूपातंर, १९१७), केवळ्ध्येयासाठी (ग्रँट ॲलन याचं्या ‘दी वमून हू प्रडड’ या कादंबरीिे 
रूपातंर, १९२४), आप्रि बाळ ताई!्धडा्घे (१९३१) ही स्वतंत्र कादंबरी. 
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बाळ ताई!्धडा्घे या कादंबरीतून त्यानंी कोित्याि िकारिे हक्क नसल्याम ळे आपल्या समािातील 
प्रववाप्रहत प्रस्त्रयाचं्या वाट्यास येिाऱ्या असहाय्यतेिी िािीव करून प्रदली असून, मानवी िीवनात 
सौख्याच्या दृष्टीने लनन हे आवश्यक व महत्त्वािे मानून, प्रस्त्रलाही प रुर्षािंमािे प्रविार, प्रवकार, भावना 
आहेत; प्रतला स्वतंत्र व्यत्क्तमत्त्व आहे; स्त्रीिे स्वातंत्र्य प्रतला िाप्त झाले पाप्रहिे; अशा िकारिा प्रविार 
माडंला आहे. 
 

मं. भा. नाडकिी, स लभा हेलदेवकर 
 
सहस्त्रबुदे्ध, बळवंत रामचंद्र : (ि. १८४८ – मृ. ५ सप्टेंबर, १९०७). शास्त्रीय गं्रथािे भार्षातंरकार. मराठीतून 
शास्त्रप्रवर्षयािा अभ्यास करता यावा म्हिनू एच्. एफ्. ब्लॅनफडग याच्या ‘प्रफप्रिकल िॉग्राफी’ या गं्रथावरून 
भतूलरवदे्यची्मलूतत्त्वे (१८९१) हा भार्षातंप्ररत गं्रथ तयार केला. त्याला ‘दप्रक्षि िाइझ कप्रमटी’िा प रस्कार 
प्रमळाला. गं्रथािे शवेटी पप्ररभार्षाकोश िोडला आहे. भारतातील संर्ीतकलेिी िािीन परंपरा व प्रतिा 
प्रवकास यािा आढावा घेिारे आमचे्संगीत्र्ास्त्र (१८९३) हे त्यािें छोटे प स्तकही िप्रसद्ध आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, स लभा हेलदेवकर 
 
सहस्त्रबुदे्ध, वासुदेव गिेश : (ि. १८५४ − मृ. १९०२). भार्षातंरकार. वास्तव्य म ंबई. यािें रर्क्षणमीमासंा 
(१८८९) व नीरतर्ास्त्राची् मूलतत्त्वे (१८९५) ही दोन प स्तके िप्रसद्ध असून, ती अन िमे हबगटग स्पेन्सर 
याचं्या ‘एज्य केशन’ व िालगस बे्र या प्रवद र्षीच्या ‘एप्रलमेंट स् ऑफ मोरॅप्रलटी’ या इगं्रिी गं्रथािंी भार्षातंरे 
आहेत. पप्रहल्या गं्रथात स्पेन्सरने प्रशक्षि या प्रवर्षयािा सवांर्ीि व व्यापक दृप्रष्टकोिातून केलेला प्रविार 
केला असून, भार्षातंर-काराने आवश्यक तेथे योनय तो फेरबदल केला आहे. ‘दप्रक्षिा िाइझ कप्रमटी’ने या 
गं्रथाला बक्षीस प्रदले होते. देशकालपप्ररत्स्थती प्रविारात घेऊन समािाला उपय क्त होतील या हेतूने ही 
भार्षातंरे लेखकाने केली आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, स लभा हेलदेवकर 
 
॰ स्वामी सग्च्छदानंद : पहा जोशी, महादेव मल्हार 
 
साखरे (जोशी), नारायि ऊर्व  नानामहाराज : (ि. १८२८ – मृ. १६ सप्टेंबर, १९०३). ज्ञानेर्श्रीिे 
अभ्यासक व साक्षात्कारी सतं म्हिून िप्रसद्ध. नानामहारािानंी आपले सारे आय ष्ट्य ज्ञानेर्श्रीच्या अध्ययन-
अध्यापनात व्यतीत केले. साखरेबाबाचं्या (रामिदं्र िोशी) प्रशष्ट्यपरंपरेम ळे नानामहारािानंाही साखरेब वा 
असे संबोधले िाऊ लार्ले. १८९९ साली ‘ज्ञानेर्श्र एक नसून दोन आहेत’ या श्री. भारदे यानंी उपत्स्थत 
केलेल्या वादािे खंडन करिारी लेखमाला नानामहारािानंी प्रलप्रहली व ती लो. प्रटळकानंी ‘केसरी’तून 
िप्रसद्ध केली. 
 

नानामहारािानंी स्वतः गं्रथलेखन केले नाही. त्यािें प्रिरंिीव प्रवनायक महाराि यानंी 
नानामहारािकृत ज्ञानेर्श्रीिा अथग प्रलहून घेतला व सन १९०५ मध्ये ‘साथग ज्ञानेर्श्री’िी ित िप्रसद्ध केली. 
एकनाथ सािंदाप्रयकातं ती लोकप्रिय असून अभ्यासकानंाही उपय क्त आहे. 
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नानामहाराि साखरे याचं्या संग्रही असलेल्या अभरं्ाचं्या वयावंर योनय ते संस्कार करून, प ण्यािे 
आवटे यानंी ‘र्ाथापंिक’ हा गं्रथ १९०८ साली िप्रसद्ध केला. 
 

भा. पं. बप्रहरट, मदन क लकिी 
 
साखरे, णवनायक नारायि ऊर्व  दादामहाराज : (ि. १८६७ – मृ. िून, १९४०, आळंदी). ज्ञानेर्श्र 
वाङ्मयािे िप्रसद्ध अभ्यासक, श्री. नानामहाराि साखरे यािे प्रिरंिीव. यािंा ज्ञानेर्श्र वाङ्मयािा अभ्यास 
वप्रडलाचं्या मार्गदशगनाखाली झाला. आत्मान भवी प्रवद्वान स्विकाशानंद, दप्रक्षिामूती व द्रप्रवडशास्त्री याचं्या 
मार्गदशगनाखाली त्यानंी िािीन संस्कृत साप्रहत्यािा अभ्यास केला. 
 

ज्ञानेश्वररवररचत्अमृतान भव (१९०७), साथश् चागंदेवर्ासष्टी (१९१५), श्री्ज्ञानेश्वर्महाराजाचंी्
गाथा (भार्षातंर) (१९३४), श्री्त कोबारायाचंी्साथश्बाळक्रीडा (१९३४), साथश्ज्ञानेश्वरी्भाषातंर (१९३६) 
या व्यप्रतप्ररक्त रनळोबाचं्या्साथश्गौळणी, रवचारसागररहस्य (प्रनिलदासकृत नहदी ‘प्रविारसार्रा’िे मराठी 
भार्षातंर), वृरत्तप्रभाकर, अदै्वतमकरंद इत्यादी गं्रथािें संपादन दादामहाराि साखरे यानंी केले. वैप्रदक 
वाङ्मय व संतवाङ्मय यािंा समन्वय करून हे अथग लावण्यािे कायग त्यानंी केले. साखरे यािें 
ज्ञानेर्श्रप्रवर्षयक लेखन आिही अभ्यासकाचं्या दृष्टीने महत्त्वािे आहे. 
 

सलर् तीन तपे त्यानंी ज्ञानदेवािें गं्रथ व वैप्रदक गं्रथ यािंा ििार-िसार केला. 
 

र्. प्रव. कप्रवटकर, मदन क लकिी 
 
साठे, अच्युत सीताराम : (ि. अंदािे १८७५, मालथर, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. १२ ि लै, १९२९, नार्पूर). 
कवी व लेखक. प्रशक्षि एम्. ए., एलए्ल्. बी. (आवी-नार्पूर). िारंभी प िे महाराष्ट्र कॉलेिात अध्यापक. 
नंतर प्रडत्स्रक्ट िज्ज म्हिून न्यायखात्यात नोकरी. यािें स्फ ट लेखन. ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘गं्रथमाला’ 
इत्यादी प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाले. 
 

िािीन कप्रवतेच्या संपादनािे महत्त्वपूिग कायग यानंी केले. दयाळनाथाचंी् करवता (१९१३) व 
श्रीदेवनाथमहाराजाचंी् करवता (१९१५) या गं्रथामंधून ‘दयाळनाथ’ (१७८८–१८३६) आप्रि ‘देवनाथ’ 
(१७५४–१८२१) या दोन वैदभीय संत कवींिी रसाळ कवने संपादून िप्रसद्ध केली. िस्त त संपादनाम ळे, 
पैठिकर एकनाथाचं्या परंपरेतील भत्क्तपर कप्रवता व परंपरा या प्रवर्षयीिी बरीि नवीन माप्रहती, प ढे आली. 
प्रवविेक टीपा, कठीि शब्दािें कोश, याम ळे हे गं्रथ अभ्यासपूिग झाले आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, र्ोनवद प्रभडे 
 
साठे, नागोराव गोकवद : ॰ ब्रह्मानंदाश्रम स्वामी : (ि. २४ िानेवारी, १८४४, िमनखडी – मृ. १७ मािग, 
१९१७, प्रशरसी, ता. करीमनर्र). कवी. सामान्य प्रशक्षिानंतर अनेक व्यवसाय केले. १९०२ मध्ये 
वानिस्थाश्रम व नंतर (१९०८) संन्यासाश्रमािा स्वीकार. 
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यानंी ज्ञानचक्ष  (रिना, १९०५), देहवणशनप्रकार् (रिना, १९०५-०६), लघ भततरवजय (रिना, 
१९०६–०८) व स बोधप्रकरण हे अध्यात्मप्रवर्षयक गं्रथ प्रलप्रहले आहेत. यापंैकी लघ भततरवजय (१९३५) हा 
संतिप्ररत्रपर गं्रथ फक्त िप्रसद्ध झाला आहे. 
 

उर्षा टाकळकर 
 
साठे, लक्ष्मि गिेश : (ि. २२ ऑक्टोबर, १८७८, प िे – मृ. ९ प्रडसेंबर, १९४१, म ंबई). 
रसायनशास्त्रप्रवर्षयक लेखक. प्रशक्षि रसायनशास्त्र प्रवर्षयात एम्.ए. िथम ि नार्ढ व अिमेर येथील 
कॉलेिात अध्यापक, नंतर ियपूर संस्थानातील शाळेत िम ख अध्यापक. 
 

रसायनर्ास्त्राची् मूलतत्त्व े (१९०६) हे प स्तक िप्रसद्ध केल्यानंतर राष्रीय् रर्क्षणाचा् ओनामा 
(१९२३), रसायनर्ास्त्र्प्रवरे् (१९२५), सृष्टर्थ्ततर्ास्त्र (१९३१) ही प स्तके िकाप्रशत. 
 

त्यानंी स्वतः तयार केलेली ‘रासायप्रनक पप्ररभार्षा’ महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्रत्रकेत १९१५ मध्ये िप्रसद्ध 
होऊन ती बरीि मान्यता पावली. 
 

िारंभ कालीन पप्ररभार्षाप्रवर्षयक ियत्न म्हिून साठे यािें कायग महत्त्वािे आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, र्ोनवद प्रभडे 
 
साठे, णवष्ट्िु दत्तात्रय : (ि. १७ प्रडसेंबर, १९१६ – मृ. ५ मािग, १९५४, प िे). नाट्यवाङ्मयािे अभ्यासक व 
समीक्षक. प्रशक्षि एम्.ए.पयंत. ‘नाट्यसंप्रवधानक : तंत्र आप्रि प्रवकास’ या िबधंािे लेखनही त्यानंी पूिग 
केले. परंत  िबधं पदवीसाठी सादर करण्यापूवीि त्यािें प्रनधन झाले. 
 

मराठी् नाट्यकथा (१९४८, सौभद्र ते क लवधूपयंत) हे त्यािें प स्तक िप्रसद्ध आहे. मराठी 
नाट्यवाङ्मयािा इप्रतहास स्थूलमानाने म लाचं्या समोर माडंावा या भपू्रमकेतून त्यानंी प्रनवडक िप्रसद्ध 
नाटकाचं्या नाट्यकथा या प स्तकात प्रदलेल्या आहेत व तसे करताना म ळातील घटना-िसंर्-संवाद 
शक्यतो मूळाबरह कूम ठेवण्यािा कटाक्षाने ियत्न केला आहे. 
 

नाट्यप्रवरे््– भाग् १् ते् ५ (१९४९-५०) या प स्तकात नाटकािे दृश्य – श्राव्य स्वरूप लक्षात 
घेऊन, काही महत्त्वाच्या नाटकातंील प्रनवडक िवशे एकत्र केलेले आढळतात. 
 

मराठी्नाट्यरचना्:्तंत्र्आरण्रवकास (१९५५) हा साठे यािंा अपूिग िबंध िा. अ. के. भार्वत, 
िा. र्. ि. िधान आप्रि डॉ. अशोक केळकर या संपादक मंडळाने आवश्यक त्या संस्कारासंह िकाप्रशत 
केला आहे. िस्त त िबधंातून सन १८४३ ते १९५० या कालखंडातील नाट्यकृतींिा साप्रहत्यसपं्रहता आप्रि 
ियोर्क्षमता या दृष्टीने प्रविार केल्यानंतर मराठी नाट्यसृष्टी सपं्रवधानकिधान असल्यािा प्रनष्ट्कर्षग लेखकाने 
माडंला आहे. नाट्यसमीक्षा या प्रवर्षयावरील एक महत्त्वपूिग व उपय क्त संदभगगं्रथ म्हिून हा िबधं 
उल्लेखनीय आहे. 
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श भदा शळेके, मदन क लकिी 
 
॰ साधुदास : पहा मुजुमदार, गोपाळ गोकवद 
 
साने, पाडुंरंग सदाणशव (साने गुरुजी) : (ि. २४ प्रडसेंबर, १८९९, पालर्ड, प्रि. रत्नाप्रर्री – 
मृत्य स्वीकार ११ िून, १९५०, म ंबई). कवी, बालसाप्रहत्यलेखक, कादंबरीकार, संपादक, 
पत्रवाङ्मयलेखक, लोकसाप्रहत्यसंकलक, राष्ट्रसेवक, अन वादकार. मराठी, संस्कृत व वदेान्त हे प्रवर्षय 
घेऊन एम्.ए. (१९२४). ‘प्रवद्याथी’ माप्रसकािे संपादन िारंभ (१९२८), र्ोपाळ कृष्ट्ि र्ोखले (१९२५) व 
इप्रतहासािायग रािवाडे (१९२८) यािें िप्ररत्रलेखन. अंमळनेर येथे प्रशक्षक (१९३०). प्रमठािा सत्याग्रह, 
पंढरपूरिे प्रवठ्ठल मंप्रदर आदंोलन व स्वातंत्र्यप्रवर्षयक िळवळीत सहभार् (एकूि पाि वळेा त रंुर्वास). 
साधना या साप्ताप्रहकािे संस्थापक (१९४८) व ‘आतंरभारती’ कल्पनेिे प रस्कतदेव. 
 

प्रवद्याथीदशपेासून ते काव्यलेखन करीत. र्त्री (१९३५) हा त्यािंा िप्रसद्ध काव्यसगं्रह. त्यातील 
राष्ट्रवादी भपू्रमकेम ळे हा कप्रवतासंग्रह प्रब्रप्रटश सरकारने िप्त केला होता. ‘सत्याग्रही’ हे राष्ट्रीय स्वरूपािे 
(अपूिग) खंडकाव्य त्यानंी प्रलप्रहले आहे (अिकाप्रशत). ‘क रल’ या तप्रमळ गं्रथािा मराठी अन वाद (१९४८) 
प्रत्रिनापल्लीच्या त रंुर्ात असताना त्यानंी केला. र् रुिींिे बह तेक काव्य, कादंबऱ्या व इतर साप्रहत्य 
त रंुर्वासाति िन्माला आले आहे. १९३२ साली ध ळ्याच्या त रंुर्ात असताना, त रंुर्ात झालेली आिायग 
प्रवनोबा भाव ेयािंी र्ीतेवरिी िविने ऐकून ती त्यानंी प्रलहून काढली. 

 
साने र् रुिी प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहेत ते श्यामची्आई (१९३५) या कादंबरीिे िनक म्हिून. आिायग 

अते्र यानंी या कादंबरीच्या आधारे तयार केलेल्या बोलपटाला उत्कृष्ट बोलपटािा राष्ट्रीय प रस्कार लाभला 
होता, त्यातील ‘श्याम’ ही व्यत्क्तरेखा र् रुिींनी स्वतःवरून रेखाटली आहे. स्वाथगत्यार्, बंध भाव, समता या 
र् िावंर त्यानंी या कादंबरीत प्रवशरे्ष भर प्रदला. धडर्डणारी्म ले (१९३७), श्याम (१९३७), जीवनकलह 
(१९३८), र् नजशन्म (१९३९), आथ्स्तक (१९४०), क्रातंी (१९४०), सती (१९४०), गोड्र्वेट (१९४३), 
रामाचा्र्लेा (१९४४) इत्यादी कादंबऱ्यातूंन त्यानंी समािप्रहतकारक प्रविारािंा पाठप रावा केलेला आहे. 
साप्रहत्याच्या संस्कारसामथ्यावर त्यािंा दृढ प्रवर्श्ास होता. त्यानंी गोड्गोष्टींिे दहा भार् (१९४१ – ४४) व 
आवडत्मया्गोष्टींिे सहा भार् (१९४७ – ५०) प्रलहून िप्रसद्ध केले. मनोरंिनाबरोबरि मानवी िीवनमूल्यािंा 
बालमनावर ठसा उमटप्रविे हाि या लेखनामारे् त्यािंा हेतू होता. सोपी, ओघवती शलैी हे त्याचं्या या सवगि 
लेखनािे एक वैप्रशष्ट्ट्य आहे. 
 

गोड्रनबंध व भारतीय्ससं्कृती (१९३७) यासारख्या प्रनबधंात्मक गं्रथातूंन त्यािंी रसाळ शलैी, उच्च 
प्रविारसरिी, उत्कट प्रिव्हाळा व समािप्रहतािी तळमळ यािे दशगन घडते. कला््हणजे्काय? (१९४३) 
हा टॉलस्टॉयच्या (व्हॉट इि आटग?) या गं्रथािा अन वाद साने र् रुिींनी केला. स ंदरर्ते्र (१९५०) हा 
प्रिव्हाळा व तन्मयता यानंी य क्त असलेला काव्यमय पत्रािंा संग्रह हृद्य आहे. याखेरीि साने र् रूिींनी 
आर्ले्घर (१९३९), रनळा्र्क्षी (१९४०, मॉप्ररस मेटरनलकिा अन वाद) तसेि सोन्या्मारुती (१९४४) व 
मंगलप्रभात (१९४९) याही नाट्यकलाकृती त्यानंी प्रलप्रहल्या. एकूिि लहानम लापंासून िौढापंयंत 
प्रलप्रहलेल्या त्याचं्या सवग िकारच्या साप्रहत्यातून, त्याचं्या मानवतावादी समािसेवकािे व्यत्क्तमत्त्व 
उत्कटतेने व्यक्त होताना प्रदसते. साने र् रुिींिी लेखनसंपदा प्रवप ल तर आहेि, पि ती प्रवप्रवधारं्ीही आहे. 
साने र् रुिींनी लोकसाप्रहत्यािेही बरेि सकंलन केले आहे. 
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रािा मंर्ळवढेेकर, वर्षा रेरे् 
 
संदभव : (१) ‘साने र् रुिी : व्यक्ती आप्रि वाङ्मय’, संपा, य. ए. नादेंडकर. (२) ‘र्ोमंतक’ (प्रवशरे्षाकं), 

२८ प्रडसेंबर, १९७५. (३) ‘साने र् रुिीिी िीवनर्ाथा’ – रािा मंर्ळवढेेकर. 
 
॰ सारथी : पहा सोमि, कृष्ट्िाजी लक्ष्मि 
 
सारोळकर, दत्ताते्रय गिेश : (ि. १८९४ – मृ. १९३४). म ंबई येथील ‘मौि’ पत्रािे काही काळ सपंादक, 
नाटककार. मनोहर स्त्रीसंर्ीत मंडळी व नाट्यकलािसारक मंडळी या संस्थानंी त्यािंी नाटके रंर्भमूीवर 
आिली. 
 

सारोळकरानंी सामाप्रिक, ऐप्रतहाप्रसक व पौराप्रिक स्वरूपािी अशी बारा नाटके प्रलप्रहली. संगीत्
रे्र्व्याचंा् रे्र्वा (१९२५), दयादौलत (१९२९), दयासारंग (१९२९), र्राक्रमाचा् र्ाया (१९२९) ही 
ऐप्रतहाप्रसक नाटके, वीर् सौभद्र (१९२९) हे र्द्यपद्यात्मक नाटक, तसेि राजाचंा् राजा (१९३०) ही 
पौराप्रिक नाटके आप्रि जनता् जनादशन (१९२२), देहान्त् प्रायरित (१९२८), र् भमंगल (१९२९), 
सम्राटाचा्सूड (१९३०) व र्दवीधर (१९३२) ही सामाप्रिक व काही अंशी कल्पनारम्य स्वरूपािी नाटके 
आहेत. त्याचं्या ऐप्रतहाप्रसक नाटकावंर र्डकऱ्याचं्या ‘रािसनं्यास’ नाटकािा प्रवशरे्ष िभाव पडलेला 
प्रदसतो. 
 

नाटकाखेरीि रंगेल् राजक मार (१९२८), सतीचा् हंबरडा (१९२९), श्रीमंताची् र्ोर या तीन 
कादंबऱ्या, भारतमातेची् श्रषे्ठता अथात रमस् मेयोच्या् असत्मय् रवधानाचें् खंडन (१९२८), स्वातंत्र्याचं्या 
कहाण्या, आमिा समाि व समािशास्त्र, स धारलेले्रववाहर्ास्त्र इत्यादी रािकीय, सामाप्रिक स्वरूपािी 
वैिाप्ररक प स्तके. एकादर्ी हा लघ कथासंग्रह, मराठीची् र्ाईकी हे संकीिग प स्तक असे प्रवप्रवध लेखन 
सारोळकरानंी केले. 
 

उमेश तेंड लकर, वर्षा रेरे् 
 
सावरकर, गिेश दामोदर तथा बाबाराव : (ि. १३ िून, १८७९, भरू्र, प्रि. नाप्रशक – मृ. १६ मािग, 
१९४५, सारं्ली). नहद त्वपोर्षक प स्तकािें लेखक व िकाशक. स्वातंत्र्यवीर सावरकरािें वडील बधूं. 
 

बाबारावानंा घरच्या अडििीम ळे मपॅ्ररकपूवीि प्रशक्षि सोडाव ेलार्ले. वृत्तीने धार्ममक. धाकटे बधूं 
प्रवनायकराव व डॉ. नारायिराव यािंा िप्रतपाळ तर केलाि, पि त्याचं्या देशकायातही सहभार्ी झाले. 
सशस्त्रिातंीिा प रस्कार करिाऱ्या ‘प्रमत्रमेळा’ व ‘अप्रभनवभारत’ या संस्थािें ते आधारस्तंभ होते. २ िून, 
१९०५ रोिी सरकारने कवी र्ोनवदाचं्या रािद्रोही कप्रवतािें िकाशन केल्याच्या आरोपावरून िन्मठेप 
काळ्यापाण्यािी व सवग प्रमळकतीच्या िप्तीिी प्रशक्षा (१९०९). १९२२ साली स टका. 
 

‘राष्ट्रमीमासंा व नहद स्थानिे राष्ट्रस्वरूप’ (१९३४), ‘धमग कशाला हवा?’ (१९३८), ‘नहद त्ववधगन 
आप्रि नहद त्वाप्रभमान’ यासारख्या त्याचं्या प्रलखािािे ियोिन स्पष्ट होते. ‘नहद त्व बलवान करिे हाि 
नहद स्थानच्या उद्धारािा खरा मार्ग’ असा प्रविार त्यानंी राष्रमीमासंा या प स्तकात माडंला. सहद राष्र 
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(१९४२्रू्वी) या प स्तकात नहदंूिा उज्वल भतूकाळ व त्यािंी अवािीन काळातील द ःत्स्थती यािें प्रित्रि 
करून, शवेटी िखर नहद त्ववादािा प रस्कार केला आहे. हे प स्तक सरकारने िप्त केले होते. त्याप्रशवाय 
श्री्रर्वरायाचंी्आग्र्यावरील्गरुडझेर् (१९३९), रिस्तर्ररचय्अथात्रिस्ताचे्सहद त्मव (१९४६), वीररत्मन्
मंज षा (१९४४) ही त्यािंी प स्तकेही िप्रसद्ध आहेत… रिस्ताचे्सहद त्मव या प स्तकात येशू प्रिस्ताच्या अज्ञात 
िीवनािा शोध त्यानंी घेतला असून प्रिस्त हा मूळिा ताप्रमळ नहदू ब्राह्मि होता इत्यादी प्रनष्ट्कर्षग माडंले 
आहेत. मोर्ल्याचें् बंड (१९४७) या कादंबरीवर लेखक म्हिून बाबारावािें नाव प्रदलेले असले तरी ती 
कादंबरी मूळिी स्वा. सावरकरानंी प्रलप्रहलेली आहे हे आता सवगज्ञात आहे. परमानंदकृत ‘वीर वैरार्ी’िा 
अन वादही यानंी केला आहे (१९३०). 
 

द. न. र्ोखले, म. ना. लोही 
 
सावरकर, (रे.) णदनकर शंकर : (ि. ८ मे, १८६७ – मृ. ८ िानेवारी, १९५२). प्रििनधमगप्रवर्षयक 
प स्तकािें लेखक. वास्तव्य प िे येथे. यािंी खोदीव् लेखाची्साक्ष्अथवा्अवाचीन्कालच्या्र्ोधाकडून्
ज न्या्करारातील्इरतहासाचे्स्र्ष्टीकरण (१९०३), महावीर्कोआरे्ना (१९२५), नवजीवन्प्राप्ती्:्योहान्
कृत्रिस्तचररत्राचे्रववरण (१९३७), र्रवत्र्धमशर्ास्त्ररवषयक्कोर् (१९४२) इत्यादी मूळ इंग्रिी गं्रथाच्या 
सहाय्याने प्रलप्रहलेली प स्तके िप्रसद्ध आहेत. याप्रशवाय उर्ासनादर्श (१९४०) हा ग्रामीि मंडळीसाठी 
रिलेल्या उपासनािंा संपाप्रदत संग्रह, रे. फादर्नहे्या (नीलकंठर्ास्त्री) गोरे्याचें्सरंक्षप्त्चररत्र (१९४१) 
हे रे. फा. सी. ई. र्ाडगनर याचं्या मूळ प स्तकाच्या आधारे प्रलप्रहलेले प स्तक व स भेदाराचा्र् त्र (१८९५) ही 
प्रिस्ती धमग ििाराचं्या उदे्दशाने प्रलप्रहलेली कादंबरी हे यािें अन्य साप्रहत्य. 
 

मीनल प्रनसळ, हप्ररिदं्र थोरात 
 
सावरकर, नारायि दामोदर : ॰ जातीहृदय : (ि. १० मे, १८८९, भरू्र, प्रि. नाप्रशक – मृ. १९ ऑक्टोबर, 
१९४९, म ंबई). स्वा. सावरकरािें बंधू. स्वा. सावरकराचं्या इंग्रिी गं्रथािें अन वादक, इप्रतहासलेखक, 
िप्ररत्रलेखक व कादंबरीकार, कलकत्त्याच्या वैद्यकीय महाप्रवद्यालयािी दंतवैद्यािी पदवी. म ंबई येथे 
दंतवैद्यािा व्यवसाय. होमरूल िळवळीत व अन्य रािकीय िळवळीत भार् व त्याम ळे अनेकवार त रंुर्वास. 
‘श्रद्धानंद’ या सावरकरवादी साप्ताप्रहकािे सात वर्षदेव संपादक. 
 

यािंी महत्त्वािी कामप्रर्री म्हििे सहद त्मव (१९२५) व सहद र्दर्ादर्ाही (१९२८), स्वा. 
सावरकराचं्या इंग्रिी गं्रथािें मूळ मराठी अन वाद ही होय. सावरकराचं्या नहद त्ववादी प्रविारसरिीिा मराठी 
वािकानंा पप्ररिय घडप्रवण्याच्या दृष्टीने ही प स्तके महत्त्वािी आहेत. सेनार्ती् तात्मया् टोरे् (१९४०) व 
सहदंूचा् रवश्वरवजयी् इरतहास (१९४४) ही त्यािंी प स्तकेही उल्लेखनीय आहेत. भारताने एकेकाळी सवग 
िर्ावर नहदंूिे सासं्कृप्रतक, धार्ममक व रािकीय अप्रधराज्य कसे र्ािप्रवले होते, त्यािी माप्रहती सहदंूचा्
रवश्वरवजयी् इरतहासमधून कथन केली आहे. ‘िाप्रतहृदय’ या टोपि नावाने प्रलप्रहलेल्या जाईचा्मंडर्, 
खंड्१्व्२ (१९१३, १९१४) व मरण्की्लग्न (पूवाधग, १९३३) या त्याचं्या दोन कादंबऱ्याही िप्रसद्ध आहेत. 
जाईचा्मंडर् ही एक प्रवस्तृत सामाप्रिक कादंबरी असून, तत्कालीन ‘भारत र्ौरव गं्रथमाला’ या िकाशन 
संस्थेने िप्रसद्ध केली आहे. 
 

ि. ना. नवरे, म. ना. लोही 
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सावडेकर, बाळकृष्ट्ि वामन तथा गजानन : (ि. िानेवारी, १८८६, कािकोि, र्ोवा – मृ. १४ िानेवारी, 
१९४५). स्थलपप्ररियात्मक व भार्षाप्रवर्षयात्मक गं्रथािें कतदेव. र्ोव्यातील पोत गर्ीि सरकारच्या 
प्रशक्षिखात्यात िाथप्रमक शाळेत नोकरी. अध्यापनाबरोबरि र्ोमंतकातील मराठीच्या प्रशक्षिके्षत्रात त्यानंी 
केलेले कायग प्रवशरे्ष मोलािे आहे. 
 

ते मराठी वृत्तपत्रातूंन व प्रनयतकाप्रलकातूंन तसेि पोत गर्ीिमधूनही लेखन करीत असत. र्सशनल्
मगॅ्नेरटझम्अथात् वैयथ्ततक्आकषशण (१९१३) हे मानसशास्त्राशी संबपं्रधत प्रवर्षयावरील प स्तक प ण्याच्या 
आनप्रमत्र प स्तकमालेतून िप्रसद्ध झाले. वरे्ळ्याि प्रवर्षयावरील वैिाप्ररक प स्तक म्हिनू ते महत्त्वािे आहे. 
 

मडर्ाव येथे १९३० साली भरलेल्या महाराष्ट्र साप्रहत्य संमेलनाच्या प्रनप्रमत्ताने सावडदेवकर यािंा 
र्ोमंतकभमूीिा सवांर्ीि पप्ररिय करून देिारा गोमतंक-र्ररचय्गं्रथ, हा या प्रवर्षयावरील पप्रहला मराठी 
गं्रथ होय. गोमंतकाची्भाषा (१९७१) हे त्यािें प्रतसरे प स्तक. या प स्तकात ‘कोकिी ही स्वतंत्र भार्षा होऊ 
शकेल काय?’, ‘र्ोमंतकािी भार्षा मराठीि’, ‘मराठी प्रशकले पाप्रहिे’ हे महत्त्वािे ठरिारे तीन लेख आहेत. 
 

उर्षा टाकळकर, वर्षा रेरे् 
 
सुकथनकर, भालचंद्र ऊर्व  गुलाबराव सीताराम : ॰ भालेन्दू : (ि. १२ िून, १८९१ – मृ. ६ एप्रिल, 
१९४०). कवी व गं्रथिकाशक. लोकमान्याचं्या ‘र्ीतारहस्या’िे इंग्रिी भार्षातंरकार. 
 

अभगकावस्थेत असतानाि वडील वारले. िप्रतपाळ आई आप्रि रस्टी प्रवष्ट्िू नारायि भातखंडे यानंी 
केला. प्रशक्षि एम्. ए. (१९१३), एल्एल्.बी. (१९१५). व्यवसाय सॉप्रलप्रसटर. 

 
इंग्रिी व फ्रें ि भार्षावंर िभ त्व. लोकमान्याचं्या ‘र्ीतारहस्या’िे इंग्रिी भार्षातंर १९३५ साली पूिग 

केले. याचं्या स्वतःच्या कप्रवतािंा संग्रह इंद रवलास (१९३८) या नावाने िप्रसद्ध आहे. सोनाळकर या 
आपल्या प्रमत्राच्या कप्रवतािंी इंग्रिी भार्षातंरे करून िप्रसद्ध केली. काही फ्रें ि प स्तकािंी भार्षातंरे करून 
गं्रथिकाशनािा व्यवसाय केला. पं. प्रव. ना. भातखंडे यानंी प्रलप्रहलेली अथवा सपंाप्रदत केलेली नहद स्थानी 
संर्ीतावरील प स्तके यानंीि िकाप्रशत केली. 
 

शरचं्चद्र प्रवष्ट्ि  र्ोखले, म. ना. लोही 
 
सोनाळकर, केशव महादेव : (ि. ६ िानेवारी, १८८५ – मृ. २१ ऑक्टोबर, १९३८). कवी, नाटककार, 
प्रनबधंकार, म खाड (प्रि. ठािे) हे मूळ र्ाव. प्रशक्षि कायद्याच्या पदवी परीके्षपयंत. िळर्ाव येथे वास्तव्य. 
 

बालपिापासून काव्यरिनेिा नाद. बालकवीिे प्रमत्र. प्रवप्रवध प्रनयतकाप्रलकामंधून कप्रवता िप्रसद्ध. 
कमलर्राग (१९२३) या सगं्रहात याचं्या स्फ ट कप्रवता समाप्रवष्ट आहेत. मतूग पार्मथव सौंदयग आप्रि अमूतग 
आंतप्ररक सौंदयग यातंील भेद त्याचं्या कप्रवतातूंन व्यक्त होताना प्रदसतो. िेमािा उदात्त हेतू लक्षात न घेता, 
त्याला नाव ेठेविाऱ्या अरप्रसकावंर त्यानंी टीका केली आहे. िेमाला ब्रह्मािे स्वरूप कल्पून प्रवर्श्बधं त्वाच्या 
िेमाशी त्यािी त लना करण्यािी पद्धती सोनाळकराचं्या काव्यापासूनि प ढे प्रवशरे्ष रूढ झाली. पे्रमयोग्ऊफश ्
अंबाहरण (१९२५) हे त्यािें पौराप्रिक नाटक. अमृतत षार् अथात् आत्म्याचे् बोल (१९२२), 
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वणाश्रमधमशरवषयक्बारा्अमृतत षार (१९३१) हे त्यािें ताप्रत्त्वक प्रवर्षयावरील प्रनबंधसंग्रह.्प्रो.्रद.्धों.्कवे्
ह्ाचं्या्नाथ्स्तकवादास्उत्तर (१९३६) हे यािें आिखी एक िकाप्रशत प स्तक. 
 

उर्षा टाकळकर, ियंतक मार बंड 
 
सोमि, कृष्ट्िाजी लक्ष्मि : ॰ णकरात ॰ काळदंड ॰ भ्रमर ॰ मधुकर ॰ सारथी : (ि. २ ि लै, १८६५, प िे – 
मृ. २१ फेब्र वारी, १९४५, बेळर्ाव). कवी, नाटककार, समीक्षक. प्रशक्षि प िे येथे. शतेकी प्रवर्षयािा 
प्रडप्लोमा (१८८८). नोकरी पोलीस खात्यात. 
 

यानंी प्रवप्रवध टोपि नाव े धारि करून लेखन केले. ‘केसरी’त ‘प्रकरात’, ‘िर्द प्रहतेच्छू’मध्ये 
‘सारथी’, ‘काळ’मधून ‘काळदंड’ या टोपि नावानंी त्यािें र्द्यलेखन. ‘प्रशवािी’, ‘स धारक’ या 
साप्ताप्रहकातूंन ‘प्रकरात’, ‘भ्रमर’ या टोपि नावानंी काव्यलेखन िप्रसद्ध. तथाप्रप त्यािें ‘प्रकरात’ हे टोपि 
नावि प्रवशरे्ष िप्रसद्ध आहे. एकूिि ‘िर्द प्रहतेच्छू’, ‘प िेवैभव’, ‘केसरी’, ‘स धारक’ इत्यादी वृत्तपत्रातूंन 
प्रनरप्रनराळ्या टोपि नावाखंाली ते लेख प्रलहीत असत. 
 

प्रिपळूिकरािंी ‘प्रनबधंमाला’ व प्रटळकािंा ‘केसरी’ यापंासून यानंा लेखनािी िेरिा प्रमळाली. 
लहानपिापासून वप्रडलामं ळे वािनािी आवड उत्पन्न झाली. 
 

सं.्स ंदरमाधव (१९०४), माझी्बहीण (िेम्स शलदेवच्या ‘प्रद रेटर’च्या आधारे) ही समाप्रिक नाटके. 
द्रोणसंकोर् (१९०४), क रुभगं (१९२९), घोषयात्रा (१९३३) ही पौराप्रिक नाटके, दोन् रजरू्त् कन्या, 
र्न्हाळगडचा् रकल्लेदार, र्ानर्तचा् द दैवी् मोहरा, राजाराम् आरण् ताराऊ, रवजयनगरचा् डळमळीत्
राजम क ट, व इल्यम् टेल, सं.् राणा् जगदेव, संर्यी् रजजाबाई, डोकेरफरू, महादेदबाचे् राज्य इत्यादी 
ऐप्रतहाप्रसक नाटके, काप्रलदासाच्या ‘मेघदूता’च्या आधारे प्रलप्रहलेले सं.् यक्षप्रमाद हे (‘दप्रक्षिा िाइझ 
कप्रमटी’िे पाप्ररतोप्रर्षक प्रमळालेले) कल्पनारम्य नाटक व भासाच्या संस्कृत नाटकािंी मराठी र्द्यपद्यात्मक 
रूपातंरे ही प्रकरातािंी प्रवप ल नाट्यसपंदा. भासकवीच्या उपलब्ध तेरा नाटकािंी मराठी केलेली रूपातंरे 
१९२९ मध्ये प्रित्रशाळेने िप्रसद्ध केली, तसेि महाभारतातील काही ठळक व उद बोधक िसंर्ािें बऱ्याि 
मोठ्या िमािावर केलेले नाट्यरूप प्रित्रि ही प्रकरातािंी उल्लखेनीय वाङ्मयीन कामप्रर्री. रनवद्रनाथ 
टार्ोराचं्या ‘म क्ताधारा’िा प्रकरातानंी केलेला र्द्यपद्यात्मक अन वादही िप्रसद्ध आहे. 
 

प्रकरातािंी प्रवप ल स्फ ट कप्रवता व ‘प्रशवराज्याप्रभरे्षक’, ‘शृखंला’, ‘नहदोल प्रतलक र्ीत’ ही 
दीघगकाव्ये प्रवप्रवध प्रनयतकाप्रलकामंधून िप्रसद्ध झाली आहेत. त्याचं्या कप्रवता स बोध, अनलंकृत आहेत. 
 

‘रािा भीमदेव’, ‘कािंनर्डिी मोहना’ या नाटकािंी आप्रि देवलाचं्या नाटकािंी समीक्षा, 
‘संभािीच्या पिात मराठ्यािंी त्स्थती’ हा प्रनबंध आप्रि ‘तलवारी द्या नाहीतर प्रहसकून घेऊ’ हा रािकीय 
पप्ररत्स्थतीवरिा त्यािंा लेख हे त्यािें अन्य उल्लखेनीय साप्रहत्य. ‘नाट्यकथािगव’, ‘प्रवद्याप्रवनोद’, 
‘मनोरंिन’ इत्यादी माप्रसकातूंन त्यािें नाट्यगं्रथ आप्रि कप्रवता िप्रसद्ध होत असत, तर त्यािें प्रनबंध व 
टीकात्मक लेख ‘प्रवप्रवधज्ञानप्रवस्तार’, ‘नवय र्’ इत्यादी माप्रसकातूंन िप्रसद्ध होत. ‘डेक्कन व्हनाक्य लर 
रान्सलेशन सोसायटी’, प िे या ससं्थेत गं्रथपरीक्षिािे काम त्यानंी अनेक वर्षदेव केले होते. 
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कृ. बा. मराठे, ियतंक मार बंड 
 
॰ स्रु्टवक्ता अणभयोगी : पहा लेले, णवसाजी रघुनाथ 
 
स्वामी रामय्या व्यकंय्या अय्यावारू : (ि. १८२९ – मृ. १९१२). हैद्राबाद संस्थानात एका वैष्ट्िव क ळात 
त्यािंा िन्म झाला. र्प्ररबीम ळे यानंा प्रशक्षि घेता आले नाही. प िे, सातारा इथे काही वर्षदेव सावगिप्रनक 
बाधंकाम खात्यात त्यानंी नोकरी केली. प ढे ते व्यंकू बाळोिी कािेवार याचं्याबरोबर भार्ीदार म्हिनू काम 
करीत होते. भडंारदऱ्यािा िलाशय, बडोदा येथील सयािीराव र्ायकवाडासंाठी बाधंलेला ‘लक्ष्मी 
प्रवलास’ रािवाडा वर्ैरेंच्या बाधंकामात त्यािंा हातभार होता. 
 

सत्यशोधक समािाशी त्यािंा िवळिा संबधं होता. १८८७ मध्ये त्यानंी रिस्ती्बधं जनासं् रवनंती 
नावािी प त्स्तका िप्रसद्ध केली होती. त्यावर म. फ ले यानंी एक ‘अखंड’ प्रलहून टीका केली होती. पि नंतर 
फ ल्यािंी िाहीर माफी माप्रर्तल्याने या दोघातंील वाद नष्ट झाला. 
 

स्वामी रामय्या अय्यावारंूनी तेलर्  भाप्रर्षकासंाठी शाळा, वािनालये काढली. सत्यशोधक व 
ब्राह्मिेतर िळवळीतील िम ख नेते भास्करराव िाधव याचं्या शालेय िीवनाच्या कालखंडात यांना 
अय्यावारू यानंी मदत व मार्गदशगन केले. म. फ लें च्या ‘र् लामप्रर्री’ या प स्तकािी त्यानंी द सरी आवृत्ती 
काढली. १८९१ साली प ण्यात भरलेल्या सत्यशोधक समािाच्या पप्ररर्षदेिे ते अध्यक्ष होते. त्याचं्या 
प्रनधनानंतरही त्याचं्या क ट ंप्रबयानंी हे कायग स रू ठेवले होते. 
 

लता िाधव 
 
हंस (बीडकर), बाळकृष्ट्ि मल्हार : (ि. १८३६, बीड, प्रि. औरंर्ाबाद – मृ. १८८५, इंदूर). 
संतसाप्रहत्यप्रवविेक. प्रशक्षि ध ळे येथे. खानदेशच्या डेप्य टी इन्स्पेक्टरिे प्रशरस्तेदार. १८७० मध्ये इंदूरला 
वप्रकलीिी परीक्षा देऊन वप्रकली स रू केली. इंदूरला १८८५ मध्ये प्रनघालेल्या ‘सनातन धमगदप्रक्षिी सभे’च्या 
संस्थापक सदस्यापकैी एक. 
 

प्रवद्याखात्याच्या िप्रमक प स्तकातील शब्द व अथग देिारा रत्मनकोर् (१८६९) हा पप्रहला शालेय 
शब्दकोश िप्रसद्ध. २७ श्लोकािें यर्वतंस्तोत्र् (१८६९) आप्रि र्ंरे्िे सप्रवस्तर विगन केलेले भागीरथी 
(१८७३) ही काव्ये प्रलप्रहली. ‘मराठी व्याकरिावरील प्रनबंधा’वर हंसानंी ‘शालापत्रका’त पते्र प्रलप्रहली. 
१८८५ मध्ये प ण्यास भरलेल्या मराठी गं्रथकार मंडळीच्या पप्रहल्या सभेस पत्र प्रलहून व्याकरि व कोश 
यावरील गं्रथ मराठीत हवते, अशी सूिना केली होती. 

 
हंसानंी एकनाथ, रामदास याचं्यावर टीकात्मक गं्रथ प्रलप्रहले. त्यापंैकी एकनाथावंरील गं्रथ 

अिकाप्रशत राप्रहला तर रामदासावंरील गं्रथ िळून नष्ट झाला. त काराम (१८८०), मोरोर्ंत (१८८२), 
ज्ञानदेव (१८८३), वामन् र्रंडत (१८८४) हे िार गं्रथ िकाप्रशत झाले. िप्ररत्र व काव्यप्रवविेन अशी या 
प स्तकािंी माडंिी आहे. मराठीतील संताचं्या आप्रि पतंाचं्या काव्यािंी सहृदय पि परखड प्रिप्रकत्सा 
करण्यािा पाया हंस यानंी घातला. 
 



 अनुक्रमणिका 

प्रव. रा. करंदीकर, मदन क लकिी 
 
हडप, णवठ्ठल वामन : ॰ केयरूक : (ि. २७ सप्टेंबर, १८९९, कोटकामते, ता. देवर्ड, प्रि. रत्नाप्रर्री – मृ. 
१२ मािग, १९६०). ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीलेखनाबद्दल प्रवशरे्ष िप्रसद्ध. यानंी िप्ररताथासाठी लेखन हाि 
व्यवसाय स्वीकारला. 
 

हडपानंी कादंबरीलेखनास स रुवात वयाच्या पंधरा-सोळाव्या वर्षांपासून केली. झाकली् मठू 
(१९१७) ही यािंी पप्रहली िकाप्रशत कादंबरी. त्यानंतर त्याचं्या रनरभ्र्चंद्र (१९२०), बहकलेली् तरुणी 
(१९२४), इष्काचा्प्याला (१९२५), मास्तरीण्काकू (१९३३) इत्यादी सवरं् सामाप्रिक कादंबऱ्या िप्रसद्ध 
झाल्या. या कादंबऱ्यातूंन पाढंरपेशा समािातील स्वैरािारािे भडक प्रित्रि करताना नीप्रतबोधािा प रस्कार 
करण्यािा त्यािंा इरादा होता. त्यानंतरच्या रवभावरी (१९४६ द सरी आ.), माझा् सम्राट, भरवष्यकाळ, 
गौरीर्कंर (१९२८), द लारी (१९३३), लग्नलां् न इत्यादी सामाप्रिक कादंबऱ्यातूंन शृरं्ारािा भर 
काहीसा ओसरला असून नवमतवादावर ते िखर हल्ला िढप्रवताना प्रदसतात. टीकाकाराचं्या िप्रतकूल व 
िखर टीकेम ळे हडपानंी पेशवाईिा इप्रतहास हा आपल्या कादंबऱ्यािंा प्रवर्षय म्हिून प्रनवडला. 
नाथमाधवाचं्या ऐप्रतहाप्रसक कादंबरीपासून स्फूती घेऊन त्यानंी ‘कादंबरीमय पेशवाई’ ही तेरा कादंबऱ्यािंी 
माला यशस्वीपिे पूिग केली व हडप लोकप्रिय झाले. 
 

रे्र्वाईचे् र् ण्याहवाचन (१९२६) हे या मालेतील त्यािें पप्रहले प ष्ट्प (१९२६). या ऐप्रतहाप्रसक 
नवलकथाचं्या मालेतील रे्र्वाईचे्मन्वतंर (१९३४) हे त्यािें शवेटिे प ष्ट्प. िम ख ऐप्रतहाप्रसक घटनेभोवती 
प्रतला उठाव देण्यासाठी अनेक काल्पप्रनक पाते्र व लहानसहान घटना कल्पून त्यािें अद भ तरम्य विगन 
करण्याकडे त्यािंा कल प्रदसतो. हडपानंी ‘कादंबरीमय प्रशवशाही’, ‘कादंबरीमय मराठेशाही’ व 
र्ाधंीय र्ाच्या आरंभापासून र्ाधंीिींच्या वधाच्या खटल्याच्या प्रनकालापयंतच्या कालावधीतील सहा 
कादंबऱ्यािंी ‘कादंबरीमय आंनलशाही’ या कादंबरीमालािेंही लेखन केले आहे. 
 

हडपाचं्या िीवनदृष्टीत १९३६ नंतर बदल होऊन त्यानंा साम्यवादाबद्दल आकर्षगि वाटू लार्ले. या 
बदलािे ित्यतंर त्याचं्या आजचा्प्रश्न (१९४५), उगवत्मया्सूयाचा्काळोख (१९४४), गोदाराणी (१९४७), 
अन्नदाता्उर्ार्ी (१९४७) इत्यादी कादंबऱ्यातूंन येते. ग्रामीि िीवनािे वस्त प्रनष्ठ व प्रवश्लेर्षिात्मक प्रित्रि 
करण्याच्या हेतूने त्यानंी या कादंबऱ्या प्रलप्रहल्या. १९४७ नंतर हडप र्ाधंीवादाकडे वळल्यािे दृश्य काँगे्रसचा्
महावृक्ष (१९४८) व कादंबरीमय् आंग्लर्ाही या प स्तकावंरून प्रदसून येते. साम्यवादाप्रवर्षयीच्या 
आकर्षगिातूनि त्यािें अन वाप्रदत साप्रहत्य प्रनमाि झाले आहे. आई (१९४१) व बार्लेक (१९४७) या 
अन िमे र्ॉकीच्या ‘मदर’ व त र्मिनेव्हच्या ‘फादर अडँ सन्स’ या कादंबऱ्यािें अन वाद, त्याििमािे 
र्ॉकीच्याि ‘माय िाइल्डहूड’िे माझे्बालर्ण हे भार्षातंर या दृष्टीने उल्लखेनीय आहेत. नंदनवन (१९२६), 
वैक ं ठीचाराणा (१९३४), मोर्ासाच्या्आरण्इतर्गोष्टी (१९३७) हे कथासंग्रह; श्रीकृष्ट्ि िन्माच्या कथेच्या 
माध्यमातून मं. र्ाधंींच्या अनहसावादी रािकारिािे पडसाद उमटप्रविारे सं.् देवकी (१९३२) तसेि 
लोकसेवचेा्ओनामा ही नाटके; रचरंजीव (१९३६) ही पौराप्रिक कादंबरी; मौलाना्महंमद्अल्ली (१९२३), 
रचत्रर्ट् महषी (१९५९) व वीरबाला् झोया (१९५९) ही िप्ररते्र इत्यादी प्रवप्रवध िकारिे साप्रहत्य त्यानंी 
प्रलप्रहले आहे. यानंी स मारे अधगशतकाच्या अवधीत केलेल्या साप्रहत्यातून त्यािंी उत्िातंीशील वृत्ती व 
बदलत्या काळाशी स्वतःला स संर्त राखण्यािी तळमळ स्पष्ट होते. 
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हप्ररिदं्र थोरात, ियंतक मार बंड 
 
हतवळिे, शंकर रामचंद्र : (ि. ११ फेब्र वारी, १८५०, प िे – मृ. २७ फेब्र वारी, १९०५, प्रशरोळे, सातारा). 
गं्रथकार, मराठी श द्धलेखनप्रवर्षयक िळवळीिे प रस्कतदेव. माध्यप्रमक प्रशक्षिानंतर म ंबई सरकारच्या 
प्रशक्षिखात्यात नोकरी. 
 

हेन्री थॉमस् बकल (१८२१ – ६२) या इंत्नलश लेखकाच्या ‘प्रहस्री ऑफ प्रसप्रवलायझेशन इन 
इंनलंड’ (खंड १, १८५७; खंड २, १८६१) या गं्रथापासून िेरिा घेऊन व त्यािा आदशग प ढे ठेवनू 
सृष्टर्दाथशरनयम् आरण् स धारणा (१८८९) हे प स्तक यानंी प्रलप्रहले. प्रशक्षक व पालकािंी मने धमग व 
नीप्रतशास्त्राचं्या संदभात स ससं्कृत करण्याच्या उदे्दशाने त्यानंी स रर्रक्षत्स्त्री (१८९०) व गृहरर्क्षण (१८९८) 
या प स्तकािंी रिना केली. मराठी् भाषेची् लेखनर्द्धरत (१९०४), सहद स्तानात् एक् भाषा् होईल् सकवा्
नाही? (१८९४) व साथश् प्राकृतप्रकार् (१९००) या प स्तकावंरून त्यािंा भार्षा व व्याकरि याकडे 
पाहण्यािा साके्षपी दृप्रष्टकोि स्पष्ट होतो. त्यािें ‘स्व-िप्ररत्र’ त्याचं्या नातवाने १९७९ साली िप्रसद्ध केले. 
त्यात शतकाच्या उत्तराधातील सामाप्रिक व सासं्कृप्रतक िीवन, स्वतःिे त्यासबंंधीिे प्रविार व अन भव, 
त्यानंी स्वतः केलेले सावगिप्रनक कायग वर्ैरेंिे िामाप्रिकपिे कथन आले आहे. न्यायप्रकार् या नावािे 
माप्रसकही त्यानंी काढले होते (१९७६ – ८०). 
 

म ंबई, मद्रास, कलकत्ता येथील हायकोटािे प्रनवाडे मराठीतून िप्रसद्ध करिे, हा या माप्रसकािा हेतू 
होता. 
 

र्ं. दे. खानोलकर, ियंतक मार बंड 
 
हरकुडे, नाईक माणिक मनोहर : ॰ माणिक प्रभू ॰ माणिक ॰ माणिक बाबा ॰ माणिक सद्गुरुनाथ : (ि. 
१२ प्रडसेंबर, १८१७, लाडवतंी, म्हैसूर–मृ. २९ नोव्हेंबर, १८६५, माप्रिकनर्र, ह मिाबाद). संतकवी. 
प्रशक्षि मामाच्या घरी. पि प्रशक्षिाऐविी स्वच्छंदीपिािी, एकातंवासािी त्यानंा आवड होती. ते 
परमाथगसाधनेकडे वळले. काही काळ एकातंवास, नंतर तीथाटनात १२ वर्षदेव घालवनू त्यानंी आपल्या 
‘सकलमतस्थाप्रपत संिदाया’िा िसार करण्यासाठी ह मिाबादिवळ एका प्रनिगनस्थानी आपल्या पीठािी 
स्थापना केली. प्रतथे आििे माप्रिकनर्र उभारले रे्ले. माप्रिकिभूिें अलौप्रककत्त्व िन्मप्रसद्ध असल्यािा 
अन भव घेतल्याम ळे लोक त्यानंा ‘ित थगदत्तावतार' समितात. त्याचं्या कप्रवतेत, रेवर्ी येथील रेविप्रसद्ध हे 
त्यािें र् रू असल्यािा उल्लखे आढळतो. ‘सकलमत’ स्थापना करून सवग िातींच्या व सवग पंथाचं्या लोकािंा 
एकोपा घडवनू आििे, हेि त्यािें ध्येय होते. “ ‘िवृत्ती-प्रनवृत्ती’ हे दोन्ही मार्ग प्रवरोधी नसून दोन्ही पूिगपिे 
साधता येतात” असा त्यािंा उपदेश असे. साधनेिा, उपासनेिा ते आग्रह धरीत नाहीत. सवांच्या अंतयामी 
अन स्यतू असलेल्या परमेर्श्रािे प्रवभपू्रतमत्त्व पटले म्हििे झाले, असे त्यानंा वाटे. आपल्या 
भत्क्तसंिदायाच्या िसाराथग त्यानंी आत्ममरूर्प्रतीरत (१९११) व श्रीज्ञानमातंड् :् रू्वाथश-उत्तराधश (१९२७) 
असे दोन वदेान्तगं्रथ, मल्हारीमहात्म्य (१९१७), हन मंतजन्म, संगमेश्वरमहात्म्य ही ओवीबद्ध काव्ये, अशी 
काही गं्रथरिनाही केली आहे. मराठीिमािेि नहदी, उदूग, कानडी या भार्षातूंनही त्यानंी पदरिना केली 
आहे. 
 

उर्षा टाकळकर, के. ए. पोतदार 
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संदभव : ‘मराठवाड्ातील अवािीन मराठी वाङ्मय’, नि. नी. िोशी. 
 
॰ हणरहर महाराज : पहा पाळंदे, नीलकंठ रामकृष्ट्ि 
 
॰ हरी माधव समथव : पहा चोिकर, रामकृष्ट्ि माधव 
 
हष,े णनमवला : ॰ पानसे, वेिूबाई : (ि. २ मे, १९०२ – मृ. ९ फेब्र वारी, १९५०, प िे). िप्ररत्र-लेप्रखका. डॉ. 
रा. र्. हर्षदेव याचं्या पत्नी. यानंी आपले लेखन क . विेबूाई पानसे या पूवाश्रमीच्या नावाने केले. प्रशक्षि 
फनय गसन कॉलेि, प िे येथे. बी. ए. इंत्नलश ऑनसग, एम्. ए. मराठी व इंग्रिी घेऊन. १९२४ पासून म ंबई 
प्रशक्षि खात्यात नोकरी. 
 

विेूबाईिें वडील िा. ना. स. पानसे हे हप्ररभाऊ आपटे यािें स्नेही होते. या प्रमत्रकन्येने हप्ररभाऊंिे 
िप्ररत्र प्रलहाव ेअसे हप्ररभाऊंच्या पत्नी रमाबाई यानंा वाटे. त्यातून विेूबाईनंी हरर्नारायण्आर्टे (िप्ररत्र 
आप्रि वाङ्मयप्रवविेन) हे प स्तक १९३१ मध्ये प्रलप्रहले. िस्त त प स्तकातील बह ताशं िकरिे व पृष्ठ े
िप्ररत्रनायकाच्या व्यत्क्तमत्त्व आप्रि िप्ररत्रकथनास वाप्रहलेली आहेत. केवळ तीन िकरिामंधून कादंबरी 
वाङ्मयाबरोबर हप्ररभाऊंच्या काव्य, नाटक, भार्षिे, कथा, भार्षातंरे इत्यादी वाङ्मयािाही पप्ररिय व 
परामर्षग आलेला आहे. ह. ना. आपटे यािें एक अप्रधकृत व प्रवर्श्सनीय िप्ररत्र या दृष्टीने हे िप्ररत्र महत्त्वािे 
आहे. 
 

रा. श्री. िोर्, मदन क लकिी 
 
हवालदार (कािे), गिेश रामकृष्ट्ि : (ि. १८७२, – मृ. १४ ऑर्स्ट, १९५२, म ंबई). भार्षातंरकार व 
िप्ररत्रलेखक, प्रशक्षि बी. ए. (१८९५), एल्एल्.बी. (१९०२). म ंबई हायकोटाच्या अपील शाखेिे म ख्य 
प्रशरस्तेदार. 
 

होमरकृत् इरलयडचे् करवताबद्ध् मराठी् भाषातंर त्यानंी दोन भार्ातं (१९१३) िप्रसद्ध केले. हे 
भार्षातंर सोपे, सरळ, ओघवते व िासाप्रदक आहे. मराठी वािकानंा एका िर्द प्रवख्यात महाकाव्यािा त्यानंी 
याद्वारे िथमि पप्ररिय करून प्रदला. होमरकवी व त्यािे महाकाव्य या संदभात या काव्याला िोडलेली 
प्रवविेक िस्तावनाही अभ्यसनीय आहे. 
 

रनजशनग्राम (र्ोल्डत्स्मथच्या ‘डेझटदेवड त्व्हलेि’िे भार्षातंर, १९३३), नैषधसार (श्रीहर्षाच्या ‘नैर्षधीय 
िप्ररता’िे पद्यात्मक सार, १९३८), महाकवी् कारलदासकृत् मेघदूताचे् सटीक् समवृत्त, समश्लोकी् व्
सयमक्मराठी्भाषातंर (१९५०) अशी त्यािंी अन्य भार्षातंप्ररत काव्ये. 
 

यािंा रावसाहेब् रवश्वनाथ् नारायण् मंडरलक् याचें् चररत्र, भाग् १, २ (१९२७) हा िप्ररत्रगं्रथ 
महत्त्वािा आहे. श्रीय त मंडप्रलक ही तत्कालीन सासं्कृप्रतक िीवनातील एक महत्त्वािी व्यक्ती होती. त्यानंी 
‘नेटीव्ह ओप्रपप्रनयन’ हे इंग्रिी साप्ताप्रहक (१८६४) स रू केले होते. रावसाहेबावंरील हे िप्ररत्र त्यािें 
कायगव्याप्त िीवन व त्यािंा काळ यािंा वधे घेिारे असले, तरी िप्ररत्रनायकािती अत्यादरभावनेम ळे िस्त त 
गं्रथाला र्ौरवगं्रथािे स्वरूप आले आहे. 
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उपरोल्लपे्रखत गं्रथप्रनर्ममतीप्रशवाय भारतामृत (व्यासािें महाभारत आप्रि मोरोपतंी आयाभारत यािंा 
त लनात्मक प्रविार, १९३७), रामायणामृत (संप्रक्षप्त र्द्य रामायि, १९४०), र्तेसरर्यरच्या् नाटकातंील्
सौंदयशस्थळे (१९४४), कल्हणकृत् राजतरंरगणीतील्सौंदयशस्थळे (१९५०) हे व असे आिखी काही गं्रथ 
यानंी प्रलप्रहले आहेत. कल्हणकृत्राजतरंरगणीतील्सौंदयशस्थळे या गं्रथाला शकंरिी नारायि पाप्ररतोप्रर्षक 
िाप्त झाले होते. 
 

उर्षा टाकळकर, मदन क लकिी 
 
हळबे, लक्ष्मि मोरेिर : (ि. १८३१ – मृ. मे, १९०४, वाई). मराठी कादंबरीच्या आद्यपवातील एक 
महत्त्वािे कादंबरीलेखक. घरािे रत्नाप्रर्री प्रिल्यातील लािें महालातील मठ या र्ाविे. वयाच्या 
अठराव्या वर्षी म ंबईस आले. वास्तव्य वाई येथे. यािें ससं्कृतिे अध्ययन िारं्ले होते. 
 

लक्ष्मिशास्री यानंी मािग १८५४ मध्ये चंरद्रका नावािे एक माप्रसक प स्तक काढले. प्रडसेंबर, १८५७ 
मध्ये ते बंद पडले. १८६२ मध्ये यानंी म बंईत ‘इंद िकाश’ छापखाना काढला. याि नावािे इंग्रिी-मराठी 
साप्ताप्रहक वतगमानपत्रही स रू केले. या कायात केशवशास्त्री र्ाडर्ीळ व प्रफरोिशहा मेहेरिी या प्रमत्रािें 
सहकायग त्यानंा लाभले. इंद प्रकार्िे इंग्रिी प्रवभार्ािे सपंादन न्या. माधवराव रानडे यानंी िार मप्रहने केले 
होते. मराठी प्रवभार्ािे संपादन िनादगन सखाराम र्ाडर्ीळ करीत. बॅ. वास देव कृष्ट्ि धैयगवान व प्रवष्ट्ि शास्त्री 
पंप्रडत हे मराठी प्रवभार्ासाठी लेखन करीत. १८६४ पासून प्रवष्ट्ि शास्त्री पपं्रडतानंी प्रवद्याखात्यािी सरकारी 
नोकरी सोडून इंद प्रकार्िे संपादकत्व स्वीकारले. 
 

याि काळात म ततामाला (१८६१), रत्मनप्रभा (१८७८) या दोन कादंबऱ्या त्यानंी प्रलप्रहल्या व 
िप्रसद्ध केल्या. त्यािें गं्रथलेखन व सावगिप्रनक कायग लक्षात घेऊन, १८७० साली बडोद्यािे रािे खंडेराव 
र्ायकवाड यानंी त्यासं वशंपरंपरा रु. १,२०० िे वर्षासन, ‘शास्त्री’ ही पदवी व महावसे्त्र देऊन त्यािंा र्ौरव 
केला. लोकामंध्ये स्व-भारे्षिी र्ोडी प्रनमाि व्हावी या उदे्दशाने हळबेशास्त्र्यानंी काल्पप्रनक, मनोरंिक व 
करमिूक िधान कादंबऱ्या प्रलप्रहल्या. क्वप्रित ‘रत्निभा’सारख्या र्ोष्टीत प्रवधवा-प्रववाहाच्या समस्येला 
त्यानंी स्पशग केलेला असला तरी त्यािंी कथासृष्टी ही अद भ तरम्यतेवरि आधाप्ररत आहे. हळबे याचं्या 
कादंबरीलेखनािा आदशग अनेकानंी प ढे ठेवला, त्याम ळे मराठी कादंबरीिा हप्ररभाऊ-पूवग कालखंड हा 
म ततामाला कादंबरीच्या िभावािा म्हिून ओळखला िातो. हळबेशास्त्र्यािंी म ततामाला ही अद भ त 
रसिधान कादंबरी आध प्रनक मराठीतील पप्रहली स्वतंत्र कादंबरी म्हिनू र्िली िाते. 
 

उर्षा हस्तक, मदन क लकिी 
 
कहगिेकर, गोकवद रामचंद्र : (ि. १८९१ – मृ. २० एप्रिल, १९३१), कवी व वृत्तपत्रलेखक. प िे येथील 
‘ज्ञानिकाश’ दैप्रनकाच्या सपंादकीय प्रवभार्ात नोकरी. त्यािंी अफझ लखानवधावरील प्रवप्रवध वृत्तात 
प्रलप्रहलेली दख्खनचा्वीर (१९२१) व बािीिभूचं्या बप्रलदानावरील र्ावनसखड (१९२७) ही ऐप्रतहाप्रसक 
खंडकाव्ये िप्रसद्ध आहेत. काव्यक ं ज (१९२४) हा त्यािंा स्फ ट कप्रवतािंा सगं्रह आप्रि गमावलेले्स्वराज्य्व्
रमळवावयाचे्स्वराज्य (१९२६) ही त्यािंी दीघग कप्रवता उपलब्ध आहे. 
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काव्यक ं िातील स्फ ट कप्रवतेत सामाप्रिक प्रवर्षमता, अज्ञान, दापं्रभकता इत्यादींवर टीका करून 
त्यानंी आपल्या उदारमतवादािे दशगन घडप्रवले आहे. महात्मा र्ांधी, खादी, असहकार इत्यादींच्या स्पष्ट 
उल्लेखाम ळे स्वातंत्र्यिाप्तीच्या िळवळीिेही िप्रतनबब तीत स्पष्टपिे उमटलेले आहे. मातृभमूीच्या 
पारतंत्र्यािी खंत त्याचं्या काव्यक ं ज व गमावलेले्स्वराज्य व रमळवावयाचे्स्वराज्य या काव्यसंग्रहातूंनही 
व्यक्त झालेली आहे. 
 

हप्ररिदं्र थोरात, मदन क लकिी 
 
णहवरगावकर, बळवंत रामचंद्र : (ि. १८९१, किगत – मृ. ११ िानेवारी, १९२९, अहमदनर्र). ससं्कृत 
साप्रहत्यािे अन वादक. मूळ उपनाव दंडवते. प्रशक्षि अहमदनर्र व बडोदा या प्रठकािी. इंटर अन त्तीिग. 
अहमदनर्रच्या प्रमशन हायस्कूलमध्ये प्रशक्षक. १९०० पासून प ण्यात वास्तव्य. 
 

भासकवीच्या्समग्र्नाटकाचंी्गद्यर्द्यात्ममक्भाषातंरे (िथम खंड–१९२६, द सरा–१९३१) आप्रि 
कौरटलीय्अथशर्ास्त्र (भार्षातंर, िथम खंड–१९         , द सरा–१९२९) हे यािें गं्रथ िप्रसद्ध आहेत. मळू 
संस्कृत गं्रथािंा मराठीतील हा िथम अन वाद होय. याप्रशवाय राजधमश (महाभारतातंर्गत ‘शापं्रतपवग’, अ. 
१२२ िे मराठी भार्षातंर); टार्ोराचं्या ‘साधना’ या गं्रथािे मराठी रूपातंर व ‘कला’ या प्रनबधंािा मराठी 
साराशं; त्याचं्याि ‘मालाकार’ या कथेिे व ‘प्रित्रा’ या नृत्यनाट्यािे मराठी रूपातंर; टार्ोराचं्या 
‘नॅशनॅप्रलझम’ या गं्रथाधारे प्रलप्रहलेला राष्रभावना हा िार लहान-मोठ्या खंडािंा गं्रथ आप्रि संस्कृतातील 
‘कामगदकीय नीप्रतसार’ या रािनीप्रतशास्त्राच्या गं्रथािे इंग्रिी भार्षातंर हे अिकाप्रशत साप्रहत्यही त्यानंी 
प्रलप्रहले आहे. 
 

र्ो. के. भट, मदन क लकिी 
 
हुपरीकर, बाळशास्त्री अण्िाबुवा : ॰ बाळकृष्ट्ि (ि. १८६४ – मृ. ७ ऑर्स्ट, १९२४). ज्ञानेर्श्रापंासून 
िालत आलेल्या र् रुपरंपरेत वाढलेल्या कोल्हापूरस्थ ह परीकर घराण्यात िन्म. कोल्हापूर येथे रािाराम 
कॉलेिात ससं्कृतिे िाध्यापक. 
 

रवद्यारण्य व ज्ञानेश्वर् याचं्या् वदेान्तावरील् मताचें् तात्मर्यश (१९०२), र्कंराचायश् व् ज्ञानेश्वर 
(कोल्हापूरच्या ‘गं्रथमाले’तून िकाप्रशत, १९०३) हे गं्रथ त्याचं्या तौलप्रनक अभ्यासािी साक्ष देतात. 
 

बाळशास्त्र्याचं्या हबगटग स्पेन्सर या आंनल तत्त्वज्ञाच्या गं्रथािंाही सूक्ष्म व तौलप्रनक अभ्यास होता. 
अजे्ञयमीमासंा व् आयशवदेान्त (कोल्हारू्रच्या ‘गं्रथमाला’ माप्रसकातून िकाप्रशत), र्कंराचायश् व् स्रे्न्सर 
(‘धमगप्रविार’ माप्रसकातून िमशः िप्रसद्ध) या दोन गं्रथातं त्यानंी स्पेन्सरच्या अजे्ञयवादािे सिमाि खंडन 
केले आहे. लो. प्रटळकाचं्या ‘र्ीतारहस्य अथवा कमगभोर्शास्त्र’ या गं्रथाच्या परीक्षिाच्या प्रनप्रमत्ताने श्रीमद्
भगवद्गीता्अथवा्ज्ञानयोगर्ास्त्र (१९१६) हा गं्रथ त्यानंी प्रलप्रहला. लोकमान्यानंी आपल्या गं्रथात ‘र्ीता ही 
पूिगपिे कमगयोर्परि आहे’ हा िो प्रसद्धातं माडंला होता, त्यािा िप्रतवाद ह परीकर शास्त्र्यानंी या गं्रथातून 
केलेला आहे. 
 

‘ज्ञानदेवी’बरोबरि ‘अमृतान भवा’िाही त्यािंा प्रवशरे्ष अभ्यास होता. 
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र्ं. दे. खानोलकर, रवींद्र शोभिे 
 
हेलेकर, काशीबाई शामराव : (ि. १८७४ – मृ. १६ ऑर्स्ट, १९३६, म ंबई), बालसाप्रहत्यलेप्रखका व 
कथालेप्रखका. शातंाबाई हेलदेवकराचं्या मातोश्री. प्रशक्षि बडोदे व प ण्याच्या ह िूरपारे्त, १८९५ साली स्कूल 
फायनल परीके्षत उत्तीिग. प ढे बडोदे संस्थानच्या शाळा खात्यात म ख्याध्याप्रपका. 
 

काशीबाईंनी बडोद्याच्या ‘सयािी-प्रविय’ व म ंबईच्या ‘इंद िकाश’ या पत्रातूंन लेखन केले. 
मध्यमवर्ीयाचं्या सासंाप्ररक िीवनावरील त्याचं्या अनेक कथा ‘मनोरंिन’ व त्यावळेच्या अन्य 
प्रनयतकाप्रलकातूंन िप्रसद्ध झाल्या. त्यानंी बालकासंाठी अनेक कथा, र्ीते प्रलप्रहली आहेत. साळू (१८९९), 
संसारातल्या्गोष्टी (१९००) आप्रि वाङ्मय्आरण् रस्त्रया (१९०९) ही यािंी तीनि प स्तके िप्रसद्ध आहेत. 
संसारातल्या् गोष्टी या प स्तकात िौढ म ली व तरुि प्रस्त्रया यानंा र्ृहप्रशक्षिाच्या दृष्टीने उपय क्त 
संसारोपयोर्ी र्ोष्टी कथारूपात माडंल्या आहेत. काशीबाईनंी आत्मिप्ररत्रही प्रलहून ठेवले होते, पि ते 
अिकाप्रशत आहे. स्त्रीच्या सवांर्ीि उन्नतीिा िार्रूकतेने व स्वतंत्रपिे प्रविार करिाऱ्या पप्रहल्या प्रपढीतील 
लेप्रखका म्हिून त्यािें स्थान महत्त्वािे आहे. 

 
उर्षा टाकळकर, म. ना. लोही 

 
ह्यूम, रॉबटव णवल्सन : (ि. १० नोव्हेंबर, १८१०, अमेप्ररकेतील स्टॅम्फोडग–न्यूयॉकग  – मृ. २६ नोव्हेंबर, 
१८५४, मायदेशी परतताना सम द्रिवासात मृत्यू). प्रशक्षि संपल्यावर १८३८ मध्ये त्यािंी दीक्षा झाली व ते 
१८३९ साली भारतात आले. मराठी प्रशकून मराठीतही िविने देऊ लार्ले. सारे आय ष्ट्य त्यानंी म बंईति 
घालप्रवले. म ंबईत त्यानंी एक इंग्रिी माध्यप्रमक शाळा काढून ती िालप्रवली होती. ‘बॉम्बरेॅक्ट अॅण्ड ब क 
सोसायटी’िे ते १८४५ ते १८५४ पयंत सेिेटरी होते. त्याचं्या कारप्रकदीत संस्थेिी िकाशने व्यवत्स्थत म प्रद्रत 
होऊन ती स ंदर, सप्रित्र व आकर्षगक स्वरूपात बाहेर पडू लार्ली. त्यािंा खपही वाढला. त्यातंल्या प्रित्रािें 
नम ने प्रमसेस यमू याचं्या मदतीने तयार करण्यात येत. स रुवातीला दोन िकाशने ते साक्षरानंा प्रवनामूल्य 
देत, कारि वािकापंयंत गं्रथ व पप्रत्रका पोहोिप्रवण्यािा हाि एकमेव मार्ग होता. यमूनी ही िथा बंद 
पाडली. संस्थेिी िकाशने नाममात्र प्रकमतीला प्रवकण्यात येऊ लार्ली. शहरात एक खोली भाड्ाने घेऊन 
तेथे त्यानंी प्रवप्रिकें द्र उघडले. 
 

यमू ज्ञानोदय पाप्रक्षकािे १८४५ ते १८५४ पयंत संपादकही होते. येथपावतेो त्यािें स्वतंत्र मराठी 
लेखन होत नसे. त्याला वाव प्रमळावा, स्वतंत्र मराठी गं्रथप्रनर्ममती व्हावी, मराठी लेखकानंा िोत्साहन द्याव े
म्हिून यमूच्या कारप्रकदीत प्रवप्रवध स्पधा आयोप्रित करण्यात येऊ लार्ल्या. स्पधदेवच्या प्रनयमातं लेखकािी 
भार्षा मराठी असावी पि सोबत केलेल्या लेखनािे इंग्रिी भार्षातंर िोडाव े असा प्रनयम होता. तसेि 
अश्लील भार्षा वापरण्यास मनाई होती. 
 

बायबलच्या पप्रहल्या दहा गं्रथाचं्या भार्षातंरालाही त्यानंी हातभार लावला होता. यमूनी थोडीबह त 
गं्रथरिना केली आहे. नारायण्बाबाचा्वृत्तातं हे त्यािें असेि एक प स्तक. एका र्ृहस्थािा हा वृत्तातं होता. 
या बाबाला लोक अवतार मानीत. या प स्तकाच्या सात आवृत्त्या प्रनघून ५७,००० िती खपल्या होत्या. यमूनी 
अशी प्रवप्रवध िकारिी धमगसेवा पंधरा वर्षदेव अखंडपिे अप्रवश्रातं बिावली. कामािा अप्रतशय ताि पडल्याने 
त्यािंी िकृती फारि खालावली. तेव्हा त्यानंा अमेप्ररकेला परतण्यािा वैद्यकीय सल्ला प्रमळाला. त्यािमािे ते 
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सहक ट ंब प्रनघाले. पि मायभमूीिे त्यानंा दशगन घडले नाही. त्यािें िहाि ‘केप ऑफ र् ड होप’िवळ येत 
असतानाि सम द्रावरच्या वादळी हवनेे त्यािंा आिार बळावला व ते खंर्त रे्ले. शवेटी २६ नोव्हेंबर, १८५४ 
रोिी त्यानंा मृत्यू आला. 
 

वाङ्मय : (१) प्रविारकथन (भार्षातंप्ररत), म ंबई, १८५०. (२) लेकराकंप्ररता प्रित्रािें प स्तक, 
म ंबई, १८५०, १८५१–द सरी आवृत्ती. (३) मतूीिा उच्छेद, म ंबई, १८५०. (४) नारायिबाबािंा वृत्तातं, 
म ंबई, १८५१. (५) ‘र् रु’करण्याप्रवर्षयी, म ंबई, १८५१. 
 
संदभव : ‘िप्ररत्र, ििा अभ्यास’, भास्कर िाधव ‘ज्ञानोदय’ मािग, १९८५. 
 

भास्कर िाधव 
 
॰ श्रीकृष्ट्ि : पहा चारे्कर, श्रीकृष्ट्ि नीळकंठ 
 
श्रीखंडे, शंकर कचतामि : (ि. ५ नोव्हेंबर, १८८६, कोल्हापूर, वास्तव्यस्थळ कोल्हापूर – मृ. १९३०, 
सातारा प्रिल्यातील म्हसवड येथे, अपघाताने). कवी. व्यवसायाने डॉक्टर. १९१४ सालच्या महाय द्धात 
डॉक्टर महाय द्धात डॉक्टर म्हिून काम केले. परदेशातून त्यानंी क ट ंप्रबयानंा पाठप्रवलेली पते्र, कप्रवता 
इत्यादी वाङ्मयश्रीखंड या नावाने िप्रसद्ध झाली आहेत (१९३२). यातून त्यािंी प्रवनोदब द्धी, प्रनसर्गिेम, 
काव्यात्म िकृती िकट होते. त्यानंी ससं्कृतमधूनही काही काव्यरिना केली आहे. वैद्यःकीय पेशात राहूनही 
ज्या मंडळींनी मराठी साप्रहत्यसेवकेडे लक्ष प रप्रवले त्या मंडळीत डॉ. श्रीखंडे यािंा आविूगन प्रनददेवश 
करावयास हवा. कोल्हापूरातील प्रवप्रवध वाङ्मयीन उपिमातं श्रीखंडे यािंा सप्रिय सहभार् असे. डॉ. 
माधवराव पटवधगन (माधव िूप्रलयन) याचं्या कोल्हापूर येथील वास्तव्यात त्यािंा श्रीखंडे याचं्याशी िवळून 
संबंध आला होता. 
 

र्ो. म. क लकिी 
 
॰ श्रीदादाभाई : पहा टाकी, मंगेश रामचंद्र 
 
॰ श्रीणनवास : पहा कनाटकी, श्रीणनवास नारायि 
 
॰ श्रीभाई : पहा टाकी, रामचंद्र शंकर 
 
॰ श्रीराम : पहा बोबडे, श्रीणनवास रामचंद्र 
 
ज्ञानेिरी, बाळाबोवा : (ि.१६ िून, १८०६ – मृ. ६ मे, १८८८). संतकवी व गं्रथकार. घरािे बीड 
प्रिल्यातील. उपनाव थेटे. ज्ञानेर्श्र, परंपरा व भक्ती याम ळे बाळाबोवा ज्ञानेर्श्री म्हिून िप्रसद्ध. 
 

बाळाबोवािंा िम ख गं्रथ भथ्तततत्त्वामतृ (१८८८) हा. िारंभी त्यानंी ३,१६५ श्लोकािें ससं्कृत 
भथ्तततत्त्वामृत रिून त्यावर स्वतःि ८,४९८ ओव्यािंी िाकृत टीका प्रलप्रहली. गं्रथािे एकूि ४१ अध्याय 
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आहेत. हा गं्रथ ज्ञानेर्श्रप्रशष्ट्य सप्रच्चदानंद व सोपानप्रशष्ट्य िकाशनाथ याचं्या गं्रथाचं्या आधारे रिला आहे. 
पि ते मूळ आधारभतू गं्रथ आि उपलब्ध नाहीत. बाळाबोवािंी ही िाकृत टीका त्यािें प्रशष्ट्य कृष्ट्िदास माधव 
पंप्रडत, म ल्हेरकर यानंी प्रलहून काढली. या गं्रथात नवप्रवधभक्ती प्रवर्श्रूपविगन, मानसपूिा, 
पंढरीमहात्म्य, िीवन्म क्तविगन, शाक्त, शवै, र्ािपत्य, वैष्ट्िव या संिदायािंी साधनापद्धती इत्यादी अनेक 
प्रवर्षयािंी ििा आहे. त्यािंी इतर गं्रथरिना अिकाप्रशत आहे. 
 

र्. प्रव. कप्रवटकर, म. ना. लोही 
 
॰ ज्ञानेिरीबोवा श्रीगोंदेकर : पहा केिे, आत्माराम कृष्ट्ि 


