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णनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण संस्कृती मंडळाच्या चवद्यमाने चवचवध वाङ्मयीन प्रकल्प हाती घेण्यात 
आलेले आहेत. त्यामध्ये ‘मराठी वाङ्मयकोश’ या प्रकल्पािे महत्त्व चवशषे आहे. या कोशािे एकूण िार खंड 
संकल्ल्पलेले आहेत. त्यातील चतसऱ्या खंडामध्ये मराठीतील महत्त्वाच्या अशा गं्रथािंा पचरिय अचधकारी 
लेखकाकंडून चलहवनू घेण्यात आलेला आहे. हा खंड मराठी भाषेिे अभ्यासक आचण वािक यानंा उपयुक्त 
ठरेल अशी आशा आहे. मराठी वाङ्मयकोशाच्या या चतसऱ्या खंडािे संपादन ज्येष्ठ समीक्षक प्रा. म. द. 
हातकणगंलेकर यानंी अचतशय पचरश्रमपूववक पार पाडलेले आहे. त्याबद्दल मंडळातरे्फ त्यािें आभार मानतो. 
वाङ्मयकोशातील पुढील खंडािें प्रकाशनही लवकरात लवकर पूणव करण्यािा मंडळािा प्रयत्न आहे. 

 
 
 

  मधु मंगेश कर्णिक, 

स्थळ : मंुबई,  अध्यक्ष, 

चदनाकं : ११ जानेवारी २०१०  महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण संस्कृती मंडळ, मंुबई. 
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मराठी वाङ्मयकोश 
 

खंड णिसरा 
 

गं्रथपणरचय 
 

अकुणिना : भावे, पु. भा. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि बुक सन््हिस, पुिे, १९५०.  ‘अकुचलना’ ही पु. भा. भावे यानंी 
चलचहलेली पत्रात्मक कादंबरी आहे. मधूने गोप्या ह्या आपल्या चमत्राला पत्र चलहून मेचडकल कॉलेजपासून 
डॉक्टर होईपयंतिी आपली जीवन कहाणी साचंगतली आहे. मधूच्या आयुष्ट्यात आलेल्या सुरंगा, चहरा, पेचरन 
दारूवाला याचं्या संबंधािें चित्रण कादंबरीत येते. एकाि वेळी वासनासक्त, बेछूट, स्वैरािारी चनवदेकामध्ये 
आदशववादािे रंग लेखकाने भरले आहेत. चनवदेकाच्या संपककातत आलेली सुरंगा शवेटी वे् या बनते. त्यामुळे 
चनमकातण झालेली आपली चवमनस्कवृत्ती आचण स्वतःिी अपराधीपणािी भावना मधू पत्रातूंन व्यक्त करतो. 
पत्रलेखक चनवदेकाला अस्वस्थ करणाऱ्या या भावुक अनुभवामुळे आचण अखेरच्या पत्रातील त्याच्या आतव 
भावनेच्या प्रकटीकरणामुळे कादंबरीिी वािनीयता वाढते. लेखकािा आवेगी स्वभाव आचण पत्रातील 
उत्कटतेिी त्या स्वभावाला चमळालेली जोड यामुळे अकुचलना ही कादंबरी वािकाचं्या पसंतीस उतरली. मात्र 
एकाि व्यक्तीने दुसऱ्या एका व्यक्तीला सातत्याने पते्र चलचहल्यामुळे कादंबरीत आलेली कृचत्रमता जाणवते. 
पत्रात्मक शलैीमुळे संवादही आकषवक वाटत नाहीत. पु. भा. भाव े याचं्या लेखनातील सामर्थयव आचण मयकातदा 
‘अकुचलना’ कादंबरीत चदसून येतात. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
अंगद णशष्टाई : संकिक—पोिदार, वासूदेव मोरेश्वर. प्रकाशक : श्री. कल्पिू, मंुबई १८८८. हरदास (वकवा 
हचरहरदास) हे अठराव्या शतकातील संत कवी. त्यानंी चवपुल काव्यलेखन केलेले आहे. अंगद चशष्टाई या 
काव्यात रामायणातील कथानक आलेले आहे. रावणाशी बोलणी करण्यासाठी अंगद, रामािा दूत म्हणून जातो 
हा कथाभाग या काव्यात आलेला आहे. प्रत्यक्ष काव्यात दोन प्रसंग असून पचहल्या प्रसंगािी २५ आचण दुसऱ्या 
प्रसंगािी ३२ असे एकूण ५७ पदािें हे काव्य आहे. या काव्यामध्ये संुदरकाडं संपले आचण युद्धकाडंाला आरंभ 
होत आहे; अशा आशयािा उल्लेख आलेला आहे. त्यावरून हरदासाने संपूणव रामायणािी रिना केली असावी 
असा तकव  करता येतो. 

 
चंद्रकांि धांडे 

 
अठराशे सत्तावन्न सािचे बंडाची धामधूम ककवा हंबीरराव आणि पुिळाबाई :  पिवधिन, णवष्ट्िू जनादिन. 
प्रकाशक : अमृि नागपूरकर, मंुबई, १८८५. चवष्ट्णू जनादवन पटवधवन यानंी अठराश ेसत्तावन्नच्या बंडानंतर केवळ 
अठरा मचहन्यातंि चलचहलेली ऐचतहाचसक कादंबरी. बडंवाल्यािें नेते नानासाहेब पेशवे याचं्या संबधंीच्या 
ऐचतहाचसक हचककतीच्या पार्श्वभमूीवर त्याचं्या पदरच्या हंबीरराव व त्यािी दुसऱ्या संबंधािी पत्नी पुतळाबाई 
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याचं्या जीवनातील रम्याद भतु घटनािें चित्रण ही कादंबरी करते. हंबीररावािा आपल्या पत्नीबद्दलिा संशय 
आचण त्यामुळे चतच्यावर आलेली संकटपरंपरा यातूंन धीर न सोडता आपल्या पतीिी मृत्यचू्या दाढेतून सुटका 
करून त्याच्या मनातील संशय ती दूर करते. बडंाच्या हचककतीतील ऐचतहाचसक घटनािें धीटपणे आचण 
सावधपणे केलेले चित्रण हा या कादंबरीिा महत्त्वािा चवशषे. मुसलमानी पात्रािंी वहदी−उदूव संभाषणे आचण 
सुभानराव नावाच्या पात्राच्या तोंडी वापरलेली कुणबाऊ भाषा लक्षात राहण्यासारखी आहे. मराठी कादंबरीच्या 
सुरुवातीच्या काळातील ही एक लक्षणीय साचहत्यकृती आहे. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
अंिाजी मािकेश्वराची बखर : मािकेश्वर अंिाजी. प्रकाशक : राजवाडे संशोधन मंडळ, पुिे, कािणनदेश 
नाही. इ. स. १७७२ ते १७७३ ह्या कालखंडात हल्स्तनापूर मुक्कामी, श्री. अंताजी माणकेर्श्र यानंी चलचहलेल्या व 
हस्तचलचखत स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या या बखरीिे प्रकाशन धुळे येथील राजवाडे संशोधन मंडळाने केले 
आहे. या बखरीत पाचनपतच्या युद्धप्रसंगािे वणवन आहे. सदर बखरीिा लेखक पेशवाईतील अंताजी माणकेर्श्र 
हा सुप्रचसद्ध सरदार नसून कुणीतरी सामान्य कारकून असावा, असे मत इचतहास संशोधक मो. रा. जोशी यानंी 
व्यक्त केले आहे. उत्तरेकडून आलेल्या बातमीपत्राचं्या आधारे प्रस्तुत बखरीिे लेखन झाले असावे, असा 
अचभप्राय बापूजी संकपाळ यानंी ‘बखर वाङ्मय-उद्गम आचण चवकास’ या आपल्या गं्रथात प्रदर्शशत केला आहे. 
‘अंताजी माणकेर्श्रािी बखर’ ही पाचनपतच्या युद्धािे सचवस्तर असे बातमीपत्र म्हणून मानता येईल. 

 
उषा पुरोणहि 

 
अद्वयशिक : प्रस्तुत गं्रथािा कतकात अद्वयबोध हा कवी इ. स. सतराव्या शतकाच्या उत्तराधकातत होऊन गेला. ह्यािे 
वास्तव्य कनकातटक प्रातंात होते. हा मुडलगीच्या “स्वामी” परंपरेतील. मुडलगीिी स्वामीपरंपरा म्हणजे आद्य 
मराठी कवी मुकंुदराज ह्यािंीि परंपरा होय. 

 
देचशळिचरत्रकाराने अद्वयबोधाच्या र्फक्त ‘अद्वयशतक’ याि गं्रथािा उल्लेख केलेला आहे. या कवीच्या 

रिनेपैकी ‘अद्वयशतक’ व ‘श्रीरंगचवलास’ ही दोन प्रकरणे व काही पदे एवढेि वाङ्मय आज उपलब्ध आहे. 
 
अद्वयबोधािे गुरू रंगबोध, त्यािंा उपदेश व पंथीय तत्त्वज्ञानािे सार या गं्रथातं आलेले आहे. ह्या 

गं्रथावर कवी मुकंुदराजाचं्या ‘चववकेचसधंू’ िी छाप पडलेली स्पष्ट चदसून येते. 
 
हे प्रकरण मुचद्रत स्वरूपात उपलब्ध आहे. 
 

िु. शं. कुिकिी 
 

अदै्विसार : चिदंबरदास राजारामािें (इ.स. १७६८ ते १८४३) एक प्रकरण. त्यािी ओवीसंख्या १५२ असून 
रिनाकाळ इ.स. १८३९ आहे. या प्रकरणात अदै्वतवदेान्त चनत्य व्यवहारातील दृष्टान्ताचं्या साहाय्याने समजावनू 
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देण्यािा प्रयत्न केला आहे. चिदंबरस्वामी या आपल्या गुरूिी कृपा प्राप्त झाल्यावर याने गं्रथरिनेला प्रारंभ 
केला. याने चवपुल अभगं रिनाही केली आहे. 

 
णशवाजीराव गऊळकर 

 
अदै्विामृि : आिायांच्या “स्वात्मानंद प्रकाश” या प्रकरणािा १५२ आयांवरील सुबोध व सरळ अशी चनरंजन 
माधवकृत (इ. स. १७०२ ते १७९०) ‘अदै्वतामृत’ नावािी गद्य टीका आहे. “श्रीमच्छंकर 
भगवत पूज्यपादािायवकृत स्वात्मानंद-प्रकाश कायकातप्रकरणािी टीका भाषेवरून अदै्वतामृत नामक योगी चनरंजन 
माधव करीत आहे.” असा या टीकेिा प्रारंभ आहे. टीकेिे स्वरूप असे. 

 
“न क्लेशपिंकवमद” भजते कृतकोश पिंचववकेः । 
अतएव पिंकोशात्कुशलचधयः संततं चवचिन्वल्न्त ॥ 

 
टीका : पंिकोशचववके ज्या पुरुषाने केला आहे त्यास पिंक्लेश होत नाहीत यास्तव कुशल बुचद्धवतं चनरंतर 
पिंकोशचववेक करीत आहोत ॥ ते पिंक्लेश कोणते ॥ अचवद्या, अल्स्मता, राग, दे्वष, अचभचनवेश । पिंक्लेशाः । 
यािा अथव कचरतो । अचवद्या म्हणजे मूलचवद्या आत्म्याचवषयी अज्ञान । अल्स्मता म्हणजे देहादी अन्यात्म्यािे ठायी 
आत्मबुद्धी अहंदेही इत्यादी । देहानुकूल शब्दाचदचवषय यािे ठायी प्रीती तो राग । देहास प्रचतकूल प्रचतकूल 
शब्दाचदचवषयी अप्रीती तो दे्वष । रागदे्वषाचिठायी दुराग्रह म्हणजे अनुकूलि संपादाव ेप्रचतकूल सववथा नसाव ेऐसा 
जो अचभचनवशे । हे पंिक्लेश महादुधवर.” तत्कालीन परमाथवपर मराठी गद्यािे स्वरूप समजून घेण्यास ही टीका 
उपयुक्त ठरावी. चनरंजन माधव राजकारणात वावरत होते. पण मूलतः ते परमाथव साधक होते. ते 
शाकंरमतानुयायी होते व त्यानंी आपल्या विनातून अदै्वत तत्त्वज्ञानािी व अनासक्तीयोगािी चशकवण चदली 
आहे. 

 
णशवाजीराव गऊळकर 

 
अनेकणवद्या मूिित्त्व संग्रह : णचपळूिकर, कृष्ट्िशास्री. प्रकाशक : दणििा प्राइझ कणमिी, मंुबई, १८६१ (प. 
आ.). मंुबई इलाख्यातील सरकारी शाळा खात्याने अनेक इंग्रजी गं्रथाचं्या आधारे कृष्ट्णशास्री चिपळूणकराकंडून 
चलहवनू घेतलेले पाठ्यपुस्तक, या पाठ्यपुस्तकात यंत्रशास्र, रसायनशास्र, ज्योचतष आचण धमवचवषयक शास्र 
इत्यादी चवषयािंी माचहती सोप्या भाषेत साराशंरूपाने चदली आहे. परृ्थवीिा गोलाकार, चहरा, अभ्रक, िुनखडी, 
सोने, पारा धातू, गंधक, ऑल्क्सजन, नायरोजन हे वाय ू गुरुत्वाकषवण, परृ्थवी व िदं्र हे ग्रह, नद्या-सरोवरे, 
खलाशािें होकायंत्र या चवज्ञानाशी चनगचडत गोष्टींिी माचहती पुस्तकात आहे. शास्रीय चवषयाच्या माचहतीप्रमाणेि 
अचहल्याबाई होळकर, आग्र्यािा ताजमहाल, वरेूळिी लेणी, इंग्लंडमधील राज्यसंस्थेिे स्वरूप इत्यादींिा 
पचरियही लेखकाने थोडक्यात करून चदला आहे. याचशवाय, मराठी भाषेतील उपमा, अन्योक्ती, रूपक, श्लेष 
ह्या अलंकारािंा सोदाहरण पचरिय लेखकाने करून चदला आहे. शास्रीय माचहतीबरोबर इतर चवषयावंरील 
काही उपयुक्त गोष्टींिे ज्ञान शालेय पातळीवरील चवद्यार्थयांना व्हावे, हा ‘अनेक चवद्या मूलतत्त्व संग्रह’ ह्या 
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पुस्तकािा हेतू होता. इंग्रजी राजवटीच्या आरंभकालातील गरजेनुसार प्राथचमक स्वरूपािी वैचवध्यपूणव माचहती 
पुस्तकात येणे आव्यक होते. पुस्तक चनर्शमतीिा तो हेतू सर्फल झाला आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
अणभनव का्यप्रकाश : जोग, रामचंद्र श्रीपाद. प्रकाशक : ्हीनस बुक स्िॉि, पुिे-२, १९३०. प्रा. रा. श्री. जोग 
हे श्रेष्ठ समीक्षक त्यानंी संस्कृत काव्यशास्रातील तत्त्वे साररूपाने मराठीत आणली. या गं्रथाला महाचवद्यालयीन 
पाठ्यपुस्तकातं अग्रस्थान चमळाले. रा. श्री. जोग यानंी ‘जोत्स्नागीत’ (१९२६), ‘चनशागीत’ (१९२८) हे 
काव्यसंग्रह, ‘सौंदयवशोध’ आचण ‘आनदबोध’ (१९४३), हे समीक्षालेखन केले. ते तपचशलाचवषयी दक्ष, साके्षपी व 
समतोल समीक्षक मानले जातात. 

 
प्रस्तुत गं्रथात एकूण तेरा प्रकरणे आहेत. प्रथम काव्यािे शरीर व आत्मा याचवषयी ििकात करून काव्यािी 

सवव समावशेक व्याख्या करण्यािा प्रयत्न केला आहे. अलंकार व वक्रोक्ती, रीती इत्यादी भारतीय तसेि 
पाश्चात्त्य काव्यलक्षणािंा चविार करून त्यापुढे काव्यािे प्रयोजन, काव्यकारणे. शब्दशक्ती यािंा आढावा घेतला 
आहे. रसािे स्वरूप कायव आचण रसचनर्शमती यावंर प्रकाश टाकून काव्यानंदमीमासंा केली आहे. चरिर्डसविा 
‘समधातता’ चसन्ध्दात आचण अचरस्टॉटलच्या कॅथार्शसस या उपपत्तीिे स्पष्टीकरण केले आहे. काव्यािे 
वगीकरण, इचतहासानुसार काव्यप्रकार इत्यादींिी ििकात केली आहे. 

 
काव्याच्या चनर्शमतीवर प्रकाश टाकणारा गं्रथ आहे. काव्यघटकािंा आचण काव्यपचरणामािा 

तौलचनकदृष्ट्ट्या चविार सागंणारा गं्रथ उपयुक्त आहे. 
 

अंमिदार :देशपांडे, पुरुषोत्तम िक्ष्मि. प्रकाशक : श्री. ठाकूर, अमराविी, १९५३. श्री. पुरुषोत्तम लक्ष्मण 
देशपाडें एक सव्यसािी साचहल्त्यक. चवनोदी लेखक आचण नाटककार. श्री. देशपाडें यािें हे रूपातंचरत नाटक 
आहे. या नाटकािा मूळ लेखक रचशयन नाटककार चनकोलाय गोगोल यािे ‘रेल्व्हगॉर वै’ हे मूळ रचशयन 
नाटक. या नाटकािे डी. जे. कॅम्बेल यानंी ‘गव्हनवमेंट इन्स्पेक्टर वकवा इन्स्पेक्टर जनरल’ या नावाने इंग्रजी 
भाषातंर प्रचसद्ध केले. श्री. पु. ल. देशपाडें यानंी मूळ कथानकािा भाग तसाि ठेवनू त्यािे महाराष्ट्रीयीकरण 
केले. “लाि घेणारे, चनल्ष्ट्क्रय, भ्रष्ट आचण मनमानी मराठी कारभार करणारे अचधकारी आचण त्यािंा गैरकारभार 
व भ्रष्टािार” या चवषयावर आधारलेले हे मूळ नाटक. श्री. ढेरे (सुरंुगवाड संस्थानिे चदवाण आचण आता 
कलेक्टर), माईसाहेब (यािंी चद्वतीय पत्नी), कंुदा (कन्या), श्री. ढगे (पोलीस अचधकारी), श्री. गोळे 
(हेडमास्तर), श्री. टुमणे (न्यायाधीश), डॉ. रोंगे, सजेराव (कोल्हापूरच्या इनामदारािंा उनाड मुलगा), श्री. 
डाके (पोस्टमास्तर) ही पाते्र. 

 
“चवलीन झालेले छोटे संस्थान सुरंगवाड, हा चजल्हा होता. या चजल्ह्यात पूवीच्या संस्थानात काम 

करीत असलेले अचधकारी नव्या राजवटीत नवीन पदनामे स्वीकारतात, मूळिे हे अत्यंत भ्रष्ट अचधकारी त्यािंा 
कारभार पुढेही तसाि िालू राहतो. या शहरात जुगार व्यसनापायी पैसे घालवलेला एक तरुण लॉजवर 
आपल्या नोकरासह राहण्यास येतो. दरम्यान बातमी येते की, ‘भ्रष्ट कारभाऱ्यािंी िौकशी करण्यासाठी चदल्लीहून 
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एक अचधकारी येणार आहे.’ या शहरात लॉजवर येऊन राचहलेल्या तरुण सजेरावालाि सवव अचधकारी 
िौकशीसाठी आलेला अचधकारी समजतात आचण प्रत्येकजण आपली िौकशी होऊ नये म्हणून त्यािी सरबराई 
करतात. त्याला ‘अंमलदार साहेब’ असे संबोचधतात. कलेक्टर साहेबाचं्या कन्येला अंमलदारसाहेब लग्नासाठी 
मागणी घालतात. इतक्यात पोस्टमास्तर साहेब हा अंमलदार तोतया असून खरे अंमलदार आता येणार आहेत 
असे जाहीर करतात.” सजेराव हे या नाटकातले मध्यवती पात्र आहे. पैसे न चदल्याने त्याला जेवायला खायला 
चमळत नाही या संदभकातत श्री. पु. लं. नी एक चवडंबनात्मक स्वगत घातले आहे. चवलीन झालेल्या छोट्या 
संस्थानिे वातावरण, चनत्याच्या पचरियािी पाते्र, भ्रष्टािारािे ममवभेदक चित्रण यामुळे मूळ परदेशी पेहराव 
असलेले हे नाटक चवलक्षण लोकचप्रय झाले. 

 
अरुिोदय : बाबा पदमनजी. प्रकाशक : बॉम्बे रक्ि ॲण्ड बुक सोसायिी, अँग्िो ्हनाक्युिर, मंुबई, 

१८८८, अरुिोदय : बाबा पदमनजी यांचे स्वणिणखि चणरत्र, आवृत्ती २ री, मंुबई, १९०८. श्री. बाबा पदमनजी 
मराठी साचहत्य चवर्श्ात कोशकार, चनबधंकार, कादंबरीकार या चत्रचवध नात्याने ज्ञात आहेत. ‘यमुना पयवटन’ ही 
त्यािंी स्वतंत्र सामाचजक कादंबरी, ही मराठी भाषेतील पचहली कादंबरी. ‘अरुणोदय’ हे श्री. पदमनजींिे 
आत्मिचरत्र. लेखकाने गं्रथनाम पषृ्ठावर आत्मिचरत्र लेखनािा हेतू साचंगतला आहे. ‘बाबा पदमनजी ह्यािें 
स्वचलचखत िचरत्र’ ‘ह्यातं पुस्तककत्यांने आपले वहदू धमवसंबंधी चजणे व चिस्ती होणे ह्या गोष्टीिे वणवन केले 
आहे?’ मराठी भाषेमध्ये सुरुवातीला झालेल्या आत्मिचरत्र लेखनामध्ये दादोबा पाडुंरंग यािें आत्मिचरत्र आचण 
‘वदेोक्तधमवप्रकाश’ या गं्रथात चवष्ट्णुबुवा ब्रह्मिारी यानंी स्वतःसंबंधी चलचहलेला मजकूर आचण श्री. पदमनजींिे 
प्रस्तुत पुस्तक यािें उल्लेख येतात. या कलाकृतींत श्री. पदमनजींच्या गं्रथास र्फार वरिे स्थान चमळाले आहे. 
गं्रथात एकूण २१ प्रकरणे असून सहा पुरवण्यािंा समावशे आहे. रेव्हरंड नारायण वामन चटळक यानंी या 
पुस्तकाच्या संदभकातत चलचहलेल्या लेखािा अंतभकातव असून रे. चटळकानंी श्री. पदमनजींना ‘मराठी चिस्ती 
वाङ्मयािे जनक’ असे संबोचधले आहे. श्री. पदमनजींनी आपले चशक्षण, तत्कालीन वहदू धमकाततील िालीरीती 
यािें सचवस्तर चववेिन केले आहे. व्यसनी गुरुजन, शाक्त पंथीयािे आिरण, ब्राह्मण धमव यािेंही सखोल वणवन 
येते. वहदू धमकाततील िालीरीती पसंत न आल्याने त्यानंी चिस्ती धमव का स्वीकारला यािे प्राजंल आचण सचवस्तर 
चनवदेन लेखकाने चवस्ताराने चदले आहे. प्रस्तावनेत लेखकाने वापरलेल्या साधनसामग्रीिा उल्लेख चदला आहे. 
ज्यामध्ये दैनंचदनी, पते्र, वतवमानपते्र येतात. आत्मिचरत्रािी भाषा साधी सोपी असून गं्रथातील चनवदेनात 
आत्मगौरवािी भाषा नाही. गं्रथकत्यकातने आपल्या आयुष्ट्यातील धार्शमक चविारािंा आलेख पचरपूणव शब्दातं माडंला 
आहे. मराठी साचहत्यात अचतशय उल्लेखनीय अशी अचभजात कलाकृती असून आत्मिचरत्र या वाङ्मय प्रकारातं 
हे पचहले उत्तम आत्मिचरत्र असे अचभप्राय व्यक्त केले गेले आहेत, तर ‘वािण्यािे कारणि नाही असे आत्मवृत्त’ 
असाही उल्लेख आढळतो. 

 
ॲणरस्िॉििचे का्यशास्र : करंदीकर, गो. णव. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, पणहिी आवृत्ती, १९५७. मुख्यत्वे 
कवी म्हणून पचरचित असलेले ववदा करंदीकर समीके्षच्या के्षत्रातही ‘परंपरा आचण नवता’ यासारख्या 
समीक्षागं्रथाने चततक्याि अचधकारवाणीने लेखन करताना चदसतात. शके्सचपअरकृत ‘वकग चलअर’ िे ‘राजा 
चलअर’ हे भाषातंरही करंदीकरािें एक समथव अनुवादक म्हणून स्थान चनचश्चत करते. 
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ॲचरस्टॉटलिे काव्यशास्र हा गं्रथ म्हणजे ॲचरस्टॉटलच्या ‘पोएचटक्स’ िा बुिरने केलेल्या इंग्रजी 
भाषातंरािे करंदीकरानंी केलेले मराठी भाषातंर आहे. या भाषातंचरत गं्रथाला करंदीकरानंी िौपन्न पानािंी 
प्रदीघव प्रस्तावना चलचहली आहे. या प्रस्तावनेत काव्यशास्राकडे पाहण्यािा कोणता दृचष्टकोन असावा यािी 
सुरुवातीला ििकात करून अवकातिीन भारतीय वाङ्मय हे पौवकातत्य व पाश्चात्त्य परंपराचं्या संगमावर उभे आहे, म्हणून 
त्याला भरताच्या नाट्यशास्राइतकीि ॲचरस्टॉटलच्या काव्यशास्रािी गरज आहे, अशी भचूमका करंदीकरानंी 
माडंली आहे. या प्रस्तावनेत ग्रीक वाङ्मयािी परंपरा, प्लेटोिी भचूमका, ॲचरस्टॉटलिी चविारपद्धती, 
ॲचरस्टॉटलच्या उपलब्ध काव्यशास्रािे स्वरूप, अनुकृती या संकल्पनेिा चविार, काव्यानंदािे स्वरूप, 
शोकाचंतकेिे स्वरूप, कॅथार्शसस, काव्यशास्रािे सापेक्ष मूल्य या मुद्यािंी ििकात त्यानंी तपचशलाने केली आहे. या 
प्रस्तावनेनंतर ॲचरस्टॉटलच्या ‘पोएचटक्स’ िे भाषातंर आचण शवेटी या काव्यशास्रावरील पाश्चात्त्य 
सौंदयवशास्रज्ञाचं्या भाष्ट्यािे स्वरूप कोणते आहे यािी ििकात करंदीकरानंी केली आहे. 

 
गं्रथाच्या सुरुवातीला दुसऱ्या आवृत्तीच्या (मािव, १९७८) चनवदेनात या काव्यशास्रािे एकमेव मराठी 

भाषातंर असल्यािा करंदीकरानंी केलेला चनदेश हा या गं्रथािे महत्त्व सूचित करतो. काव्यशास्रािा अभ्यास 
करणाऱ्या अभ्यासकासंाठी तसेि सामान्य वािकाचं्या दृष्टीने करंदीकराचं्या या गं्रथाला अत्यंत महत्त्वािे स्थान 
आहे. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
अधिचंद्र : सपे्र पंणडि. प्रकाशक : दयाििव कोपडेकर, पुिे, १९३८. िार ते सहा ओळींच्या कचवता असलेल्या 
मराठीतील पंचडत सपे्र यािंा अशा प्रकारिा हा त्या काळातील एकमेव कचवतासंग्रह आहे. आशयदृष्ट्ट्या 
उपहासगभव, चवनोदी, कल्पकतापूणव, मार्शमक िुटके या संग्रहात आहेत. जीवनातल्या व साचहत्य के्षत्रातल्या 
दोषािंा व दाचंभकतेिा खट्याळपणे घेतलेला समािार या िुटक्यात आढळतो. साकेंचतक पे्रमकल्पना आचण 
वास्तव संसारी जीवन यािे ममवभेदी चित्रण करणारी सुभाचषते या संग्रहात आहेत. 

 
गं. ना. जोगळेकर 

 
अवाचीन कणविा अथाि आधुणनक महाराष्ट्र कवींच्या का्यािीि वेचे : संपादक—गोऱ्हे, चंद्रशेखर णशवराम. 
प्रकाशक : दामोदर सावळाराम आणि मंडळी, मंुबई, १९०३ (दु. आ.). परशुरामतात्या गोडबोले यानंी 
‘नवनीत’ प्रचसद्ध करून तत्कालीन मराठी रचसकाला जसा प्रािीन कवींच्या काव्यािा पचरिय करून चदला 
तसाि अवकातिीन मराठी काव्यािा पचरिय करून देण्याच्या दृष्टीने िदं्रशखेर चशवराम गोऱ्हे यानंी हा संग्रह 
संपाचदत केला आहे. ‘हंसराज’ या कवीपासून वामन दाजी ओक या कवीपयंत एकूण सव्वीस कवींच्या चनवडक 
कचवता पचहल्या आवृत्तीत समाचवष्ट असून दुसऱ्या आवृत्तीत आणखी िार कवींच्या काव्यािंी भर घालून पूवकातधव 
अद्ययावत करण्यािा प्रयत्न केला आहे. गेल्या शतकातील अव्वल इंग्रजी अंमलातील बहुतेक पचंडत कवी व 
भल्क्तपर पदरिना व अभगंरिना करणारे कवी या संग्रहात आले आहेत. या काळातील काव्यातील वगेवगेळ्या 
प्रवाहािें यातील दशवन महत्त्वािे आहे. चनसगव-वणवनपर कचवता, आख्यानपर कचवता, भल्क्तपर कचवता, बोधपर 
कचवता, चवलाचपका, ऐचतहाचसक कचवता, उपहासपर कचवता व इंग्रजीतून आचण संस्कृतमधून भाषातंचरत 
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केलेली कचवता अशा अनेक प्रवाहािें या संग्रहातून प्रदशवन घडते. केशवसुत पूववकालीन कचवता कशी होती यािे 
सम्यक व प्राचतचनचधक दशवन घडचवणारा संग्रह या दृष्टीने या संग्रहािे महत्त्व. या संग्रहािा उत्तराधव चनघाला 
नाही. 

 
म. ना. अदवंि 

 
अवाचीन मराठी का्य (केशवसुि आणि नंिर) : जोग, रामचंद्र श्रीपाद. प्रकाशक : नवभारि प्रकाशन संस्था, 
मंुबई, १९४६. प्रस्तुत गं्रथात १८८५ ते १९४५ या साठ वषांतील मराठी काव्यािा परामशव घेतला आहे. केशवसुत 
पूववकालीन कचवता, केशवसुताचं्या आगमनानंतर काव्यके्षत्रात झालेले लक्षणीय बदल व आधुचनक कचवतेतील 
त्यािें स्थान स्पष्ट केले आहे. ताबंे व िदं्रशखेर याचं्या काव्यािी नोंद घेऊन पुढे रचवचकरण मंडळाचवषयी माचहती 
चदली आहे. माधव जूचलयन, चगरीश इत्यादी कवींच्या कामचगरीिा आढावा घेऊन रचवचकरण मंडळाने केलेले 
काव्यगानािे प्रयोगािे महत्त्व साचंगतले आहे. १९२० ते १९३५ या काळात चवचवध प्रातंात झालेली काव्यरिना 
त्याचं्या वैचशष्ट्ट्यासंकट माडंली आहे. यानंतर १९३५-१९४५ या काळातील कुसुमाग्रजापंासून माडगूळकर, 
मुल्क्तबोधापंयंतच्या काव्यािा आढावा व शवेटी आधुचनक काव्यावरील आके्षपािंा चविार केला आहे. 

 
केशवसुत व त्यानंतरच्या कवींिा आचण या काळातील काव्यािा सागंोपागं चविार करणारा हा गं्रथ 

आहे. 
 

अवाचीन मराठी गद्याची पूविपीणठका : सरदार, गं. बा. प्रकाशक : गं. बा. सरदार णवचार जागृणिमािा, पुिे, 
१९३७. इ. स. १८०० ते १८७४ हा मराठी वाङ्मयातील बाल्यावस्थेिा व उपेचक्षत कालखंड हा गंगाधर 
बाळकृष्ट्ण सरदार याचं्या या गं्रथािा चवषय लेखकाने चवषयवार गट पाडून त्या त्या गटातंील गं्रथािंा पचरिय 
प्रस्तुत गं्रथात करून चदला आहे. त्यातं कथात्मक वाङ्मय, नाटके, चनबधं-भाषणे-संवाद, सामाचजक वाङ्मय, 
इचतहास-िचरते्र, व्याकरण-कोश, भाषा, धमव-नीती-तत्त्वज्ञान, शास्र, व्यवसाय, कला, चिस्ती वाङ्मय, संकीणव 
वाङ्मय, चनयतकाचलके इत्यादी चवषय आले आहेत. 

 
‘सामान्य चनरूपण’ या पचहल्या प्रकरणात मुद्रण कलेिा आरंभ, डॉ. चवल्यम केरी, प.ं वैजनाथ शमकात, 

सुरुवातीिे मराठीतील गं्रथ प्रकाशन, चिस्ती धमवप्रसार व मराठी गं्रथ प्रकाशन, बॉम्बे नेचटव एज्युकेशन 
सोसायटी, पुणे पाठशाला, दचक्षणा पे्रज कचमटी इत्यादीचवषयी माचहती आहे. तत्कालीन भाषातंरे यथाथव व 
कलापूणव नाहीत असा चनष्ट्कषव काढला आहे. 

 
अन्य चवषयवार प्रकरणातं महत्त्वाच्या गं्रथािंा संचक्षप्त पचरिय आचण पचरचशष्टात उपलब्ध गं्रथािंी 

कालचनदेशासह सूिी चदली आहे. 
 
उपेचक्षत कालखंडातील वाङ्मय व वाङ्मयीन प्रवृत्तींकडे लक्ष वधूेन घेणारा हा एक महत्त्वािा गं्रथ 

आहे. 
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सु. रा. चुनेकर 
 

अवाचीन मराठी वाङ्मयसेवक : संपादक—खानोिकर, गं. दे. प्रकाशक : स्वन्स्िक पन्लिकशग हाऊस, मंुबई, 
१९३१. गं. दे. खानोलकर यानंी संपाचदत केलेल्या अवकातिीन मराठी वाङ्मयसेवक या गं्रथात अवकातिीन 
काळातील चदवगंत वाङ्मयसेवकािंी िचरते्र चदली आहेत आचण त्यातूंन अवकातिीन मराठी वाङ्मयािे इचतहासािे 
चित्र उभे केले आहे. १९३१ मध्ये त्यािा पचहला खंड प्रकाचशत झाला आचण १९६७ मध्ये सातवा खंड प्रकाचशत 
होऊन, त्यािे काम खंचडत झाले. सातवा खंड वरेरकर भागववराम चवठ्ठल येथपयंत आला आहे. या सात खंडातं 
चमळून एकूण ३८३ वाङ्मयसेवकािंी िचरते्र आली आहेत. चब्रचटश अंमल सुरू झाल्यापासून मराठी वाङ्मयािी 
ज्यानंी संस्मरणीय सेवा केली, अशा चदवंगत वाङ्मयसेवकािंी िचरते्र यात असून त्याच्या वाङ्मयािाही पचरिय 
करून देऊन परामशव घेतला आहे. संदभकातच्या सोयीसाठी िचरते्र कालानुक्रमाने न देता व्यक्तींच्या आडनावाचं्या 
वणकातनुक्रमे चदली आहेत. प्रत्येक िचरत्राच्या शवेटी त्या-त्या वाङ्मयसेवकाच्या वाङ्मयािी, तसेि त्याच्या 
संबधंीच्या िचरत्र-ििकात अभ्यासाच्या साधनािंी सूिी चदली आहे. अवकातिीन मराठी वाङ्मयाच्या अभ्यासाला व 
इचतहासाला ‘अवकातिीन मराठी वाङ्मयसेवक’ हे उपयुक्त असे महत्त्वािे संदभवसाधन आहे. 

 
सु. रा. चुनेकर 

 
अश्रुफुिे : वकीि ्यंकिेश. प्रकाशक : कृ. श्री. जोशी, नागपूर, १९३३. ‘वागीर्श्री’ या चनयतकाचलकाच्या तीन 
अंकाचं्या मोबदल्यात प्रकाशकानंी अश्रुरु्फले हा व्यंकटेश शकंर वकील यािंा कथासंग्रह प्रकाचशत केला. 
कुटंुबातील माणसामाणसाचं्या नात्यातंील चवशुद्ध पे्रमाच्या या भावपूणव कथा आहेत. आई-मुलगा, आई-मुलगी, 
बहीण-भाऊ, मानलेले बहीण-भाऊ याचं्यामधील साचत्त्वक पे्रमाच्या या हळव्या कथा असून ‘शशैव’, 
‘राधाकृष्ट्णािे पे्रम’ या कथा काहीशा वगेळ्या व वैचशष्टपूणव आहेत. 

 
वसंुधरा बनहट्टी 

 
अश्रू : खांडेकर, णव. स. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, १९५४. मध्यमवगकाततील प्रामाचणकपणे जीवन 
जगू इल्च्छणाऱ्या एका सामान्य शाळामास्तराच्या मानचसक कंुिबणेवर प्रकाश टाकणारी कादंबरी. 

 
शकंर हा साधा, सुचशचक्षत व पापभीरू असा चशक्षक असून उमा ही त्यािी पत्नीही त्याला सुखदुःखात 

साथ देणारी. मुलािा लहानसा हट्ट पण तो पुरव ूशकत नाही. बहीण सुमेत्रा एक श्रीमंत वचकलाच्या मुलाच्या, 
माधवच्या पे्रमात पडलेली. पण आर्शथक अडिणीमुळे ते लग्न होऊ शकत नाही. तेव्हा त्या पे्रमािा ती 
समंजसपणे त्याग करते. भाऊ अरववद कॉलेजमध्ये जाणारा, पण घराकडे दुलवक्ष करणारा आहे. 

 
एका मागोमाग येणाऱ्या संकटप्रसंगी बालपणीिा शकंरिा चमत्र चदगंबर त्याच्या साहाय्याला धावनू 

येतो. त्याच्या मदतीने संकट दूर होताना शकंर मात्र मोह टाकून त्यागाला व ध्येयवादाला चिकटून असतो. 
त्याच्या व्यल्क्तमत्त्वातील तळमळ व ध्येयवाद यािें समरसून केलेले चित्रण प्रत्ययकारी वाटते. खाडेंकराचं्या 
लेखनाने सवव चवशषे कादंबरीत एकचत्रतपणे व्यक्त होताना चदसतात. 
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दया. णव. णमत्रगोत्री 
 

अष्टावक्रगीिा : कल्यािीकर, णशवरामस्वामी. प्रकाशक : वळेशास्री, न्य ू पूना बुक डेपो, पुिे, १९४१. हा गं्रथ 
चशवरामस्वामी कल्याणीकर यािंा आहे. चवचवध व चवपुल रिना करणारे चशवरामस्वामी हे संत एकनाथ 
महाराजािें पणतू होते. 

 
अष्टावक्रगीता ही मूळ संस्कृत गं्रथािी समश्लोकी टीका आहे. यात एकंदर ३०२ श्लोक आहेत. अध्याय 

वीस आहेत. चशष्ट्यानंी चविारलेल्या शकंा व त्याचं्या चनरसनाथव गुरंूनी केलेला बोध असे या समश्लोकी चटकेिे 
स्वरूप आहे. या ििेतून अक्षोपदेश, लयोपदेश, बधंमोक्ष, चनवेद ज्ञान, यथासुख, शातंी, चवशषे ज्ञान, शम आचण 
आप्तचवश्रातंी, तत्त्वोपदेश असे आध्याल्त्मक ज्ञान गुरंूनी या चठकाणी चशष्ट्याला चदले आहे व शवेटी जीवन्मुक्तीिे 
चवविेन केले आहे. 

 
गुरू चशष्ट्याला सागंतात, “कतकात व भोकता तू नसून तू अव्यक्त, मुक्त आहेस. मी एकटा चवशाल आहे, 

अशी भावना ठेऊन वागाव ेदेवाचभमान नको. साकार ते सवव व्यथव आहे. चनराकाराच्या बोधाने पुनः जन्म नाही. 
घरात व बाहेर आकाशि आहे.” असा अदै्वतािा मार्शमक उपदेश गुरंूच्या मुखाने येथे करण्यात आला आहे. 
सरळ भाषा व सुलभ उपमा दृष्टान्तादी अलंकाराने रिना चित्तवधेक झाली आहे. या आपल्या रिनेबद्दल शवेटी 
चशवराम म्हणतात, ‘एकनाथदेवि मजकडून हे वदवीत आहेत. जगाला बोधावयास ही समश्लोकी करून 
त्याचं्या हाती देत आहे. कारण आतव जनानंा चववके दीप दाखवनू, आत्मा स्वयंपूणव आहे, हे दाखचवण्याकचरता 
करूणा चनधी अष्टावक्र गुरंूनी आपल्या सल्च्छ्यासं, ऋचषजनासं व राजेलोकानंा हा उपदेश केला आहे. म्हणून 
या टीकेस ‘अष्टावक्रगीता’ असे म्हणतात.’ मूळ संस्कृताच्या या समश्लोकीत चशवरामानंी मुळातील अथव मराठी 
श्लोकात नेमकेपणाने आणलेला आहे. 

 
णव. पां. देऊळगांवकर 

 
अणहल्या आणि इिर कथा : जोगळेकर, स. आ. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९६०. पाि 
दीघवकथािंा संग्रह. या कथा म्हणजे एका भटक्या रचसकाला भेटलेल्या चस्रयाचं्या कहाण्या आहेत. इथल्या 
कथेत कधी पुरुष चशकारी होतो, तर कधी स्री एखाद्या पुरुषािी पारध करताना चदसते. लेखकाच्या शलैीत 
गोष्टीवले्हाळपणा, चमल्स्कलपणा आचण संस्कृतप्रािुयव हे गुण आढळून येतात. या कथा आधुचनक कथेपेक्षा 
पूवीच्या काळातील ‘गोष्टी’ ला जवळच्या आहेत. 

 
गो. णव. वैद्य 

 
अहेव िेिं : भोसिे, म. भा.  प्रकाशक : ग्रामीि प्रकाशन संस्था, सािारा, १९५१. म. भा. भोसले याचं्या 
ग्रामीण कथािंा संग्रह. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील ग्रामीण जीवनातील अनेकचवध पैलंूिे, ताणतणावािें, 
स्पशृास्पृ्य भेदािें चित्रण कथामंध्ये आले आहे. मानवी संबंधािें भावपूणव आचण आदशववादी चित्रण हा प्रस्तुत 
संग्रहातील कथािंा चवशषे आहे. 
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दीपक घारे 
 

अियबोध (सोणहरोबानाथ आंणबये) : पै/रायकर, भगवंि बाळकृष्ट्ि.  प्रकाशक : इंदुप्रकाश छापखाना, मंुबई, 
१९०५. सोचहरोबानाथानंी (इ. स. १७१४-१७९२) अनेक स्रु्फटपदरिनाबंरोबरि काही बेताच्या गं्रथरिनाही 
केल्या आहेत. आठ प्रकरणातं चवभागलेल्या ‘अक्षयबोध’ त्यापंैकी एक. या गं्रथात अदै्वत, वैराग्य, ज्ञान, 
सद चववके, चववके, बोधलक्षण हे चवषय प्रकरणात िर्शिले आहेत. आपण अज्ञानी असूनही आपल्या करवी 
(सद्गुरूने) पूणवज्ञान अनुभव वदवले आहेत. या कवीच्या विनातील चवनयािा भाग वगळला तरी वस्तुतः 
अवघड अशा वने्दाताने सुगम चनरूपण या गं्रथात आले आहे. चवषय वने्दातपर असल्याने भाषा संस्कृतप्रिुर 
असणे अपचरहायव ठरते. गं्रथात दुबोधता येणार नाही, यािी दक्षता कवीने घेतली आहे. 

 
सोचहरोबानाथाचं्या स्रु्फटरिनातूंन भक्ती चदसून येत असली तरी त्यािंा ओढा मात्र चनगुवण परब्रह्मािा 

उकल करून दाखवण्याकडे व त्यािी अनुसूती प्रत्ययास यावी याकडे अचधक आहे. पूणव ज्ञानाच्या बाबतीत 
साधन या दृष्टीने हठयोगास कवीने वदलेले महत्त्व नाथसंप्रदायाच्या परंपरेस अनुरूप आहे. असेि मानाव े
लागेल. ‘अक्षयबोधात’ पूणवज्ञानप्राप्तीिे १८ ‘योग’ सागंताना या ‘योगातं’ हठयोग उतुस्रु्फट केलेला चदसतो. 

 
श्री. रं. कुिकिी 

 
आई आहे शेिाि : णदघे, र. वा. प्रकाशक : िेखन वाचन भांडार, पुिे, १९५६. मध्यमवगीय जचमनदार 
कुटंुबातील भाऊबदंकीिे चित्रण या कादंबरीत आहे. गाधंीवादी दादा सातपुते याचं्या कुटंुबािी वाताहात, 
कुटंुबातील हेवदेावे, कटकारस्थाने, कष्टप्रधानतेच्या कादंबरीतील चित्रणाला रेखीव चनसगव वणवने आचण 
प्रत्ययकारी वातावरण चनर्शमती आचण सूक्ष्म व्यल्क्तरेखाटन कौशल्यािी जोड चमळाली आहे. 

 
शरद दळवी 

 
आकाशगंगा : िाड, श्री. पु. मं. प्रकाशक : पॉप्युिर बुक डेपो, मंुबई, १९५७. चनयतकाचलकातं वेळोवळेी प्रचसद्ध 
झालेल्या सोळा लेखािंा संग्रह. बौद्ध धमव व त्यासंबंधीच्या सखोल अभ्यासािा प्रत्यय लेखात येतो. वारकरी 
संतािंी व बौद्ध धमकातिी चशकवण यािंा तुलनात्मक परामशव. लाचलत्य व वैिाचरकतेच्या अंगाने हा एक महत्त्वािा 
संग्रह आहे. 

 
सुरेश वाकळबे 

 
आगमप्रकाश : देशमुख, गोपाळ हणर उफि  िोकणहिवादी. भाषांिरकार : के. रघुनाथजी. प्रकाशक : फॅणमिी 
पे्रस, मंुबई, १८८४. तंत्रमागकातवर चवदारक प्रकाश टाकण्यासाठी लोकचहतवादींनी १८७४ साली गुजराती भाषेत 
चलचहलेल्या गं्रथािे के. रघुनाथजी यानंी मराठीत भाषातंर केले. या गं्रथात शाक्तपथंातील वनदास्पद आिार, 
वशीकरण, जादूटोणा, यंत्रतंते्र, अनुष्ठाने, शल्क्तदेवतेला प्रसन्न करून चसद्धी प्राप्त करण्यािे प्रयत्न इत्यादींिा 
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कठोर शब्दातं लेखकाने चनषेध केला आहे. समाजचवघातक चकळसवाण्या तंत्रमागकातिा उच्छेद करण्यािे 
महत्त्वािे प्रबोधनपर सामाचजक कायव या गं्रथाने घडते. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
आगरकर िेखसंग्रह : संपादक—प्रधान, ग. प्र. प्रकाशक : साणहत्य अकादमी, नवी णदल्ली, १९६०. 
महाराष्ट्रातील सुप्रचसद्ध समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर याचं्या ते्रसष्ट लेखािें ग. प्र. प्रधान यानंी केलेले 
साके्षपी संपादन. संपादकानंी सहा चवभागात आगरकराचं्या चनबंधािंी माडंणी केली आहे. धमवकल्पना, 
मुर्शतपूजा, सामाचजक सुधारणा, स्री चशक्षण, चववाह पद्धती, अथवशास्र चममासंा, वािन, ज्ञान, कवी आचण 
काव्यािा आस्वाद इत्यादी चवषयावंरील लेखािंा समावशे पुस्तकात आहे. वादास जागा राहू नये म्हणून 
केसरीत प्रचसद्ध झालेल्या लेखािंा संपादकानंी पुस्तकात समावशे केलेला नाही. प्रस्तुत संग्रहातील चनबंधाचं्या 
वािनाने तत्कालीन पचरल्स्थतीिे ओझरते दशवन घडाव े आचण आगरकराचं्या चविारािंी ओळख व्हावी, हा 
संपादनामागील हेतू सर्फल झाला आहे. महाराष्ट्रातील एका ध्येयचनष्ठ सुधारणावादी चविारवतंाच्या चविारािें 
दशवन घडवणारे हे एक महत्त्वािे संपाचदत पुस्तक आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
आजकािचा महाराष्ट्र : पाध्ये, प्रभाकर; णिकेकर, श्री. रा. प्रकाशक : कनािक पन्लिकशग हाऊस, मंुबई, 
१९३५. प्रस्तुत पुस्तकात एकूण अठरा प्रकरणे आहेत. महाराष्ट्र देश, महाराष्ट्र राज्यािा चवकास, 
चशवपूववकालीन समाज, संताचं्या कायकातिे महत्त्व, या चवषयाचं्या ििेबरोबरि लेखकाने बाळशास्री जाभेंकर, 
लोकचहतवादी, जोचतबा रु्फले, चवष्ट्णुबुवा ब्रह्मिारी, लोकमान्य चटळक या मान्यवरािंा कायकातिा पचरिय करून 
चदला आहे. याचशवाय, नव्या युगातील वैिाचरक प्रवाह, गाधंीवाद, नवमतवाद, माक्सववाद इत्यादी 
चविारप्रणालींिा पचरिय करून देणाऱ्या या गं्रथािे महाराष्ट्राच्या सामाचजक, ऐचतहाचसक व राजकीय अंगाच्या 
दृष्टीने महत्त्व आहे. 

 
सुधा कापरे 

 
आडगावाचे चौधरी : बी. रघुनाथ.  प्रकाशक : कुिकिी गं्रथागार, पुिे, १९५४. बी. रघुनाथ यािंी ‘आडगावािे 
िौधरी’ ही कादंबरी चनजामी राजवटीतील मध्ययुगीन संस्थानी जीवनावर आधारलेली कादंबरी आहे. 
कादंबरीत ‘वरवाडा’ आचण ‘उदयास्त’ व ‘िौधऱ्यािे हाड’ अशा तीन भागातं िौधरी घराण्यातील चपढ्ािें 
चित्रण आहे. जुलमी, कू्रर आचण भ्रष्ट संपत्तीिी अचनवार लालसा असलेले आचण जहाचगरीवर ऐषआरामी जीवन 
जगणारे रावसाहेब िौधरी आचण त्याचं्या कुटंुबीयािें पतन व चवनाश हा कादंबरीिा चवषय आहे. गतकाळाचवषयी 
सुक्त ओढ असलेल्या लेखकाने ‘वाडासते्त’ च्या भ्रष्ट राजवटीिे केलेले चित्रण प्रत्ययकारी झाले आहे. वाड्यात 
असलेले गुप्त धन चमळवण्यासाठी िौधरी वाडा खणतात आचण त्याति त्यािंा मृत्यू होतो. गावातल्या लोकावंर 
सूड उगचवण्यासाठी, त्यानंा पायाखाली चिरडण्यासाठी गावात आलेल्या शवेटच्या िौधरींिा भ्रमचनरास होतो; 
कारण ते येण्यापूवीि गावातले सवव लोक गाव सोडून गेलेले असतात. प्रस्तुत कादंबरीत अनेक व्यल्क्तरेखा 
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आहेत; परंतु मध्यवती व्यल्क्तरेखा ‘वरवाडा’ हीि आहे. एका ऱ्हासशील समाजाच्या ल्स्थचतगतीिे प्रत्ययकारी 
चित्रण बी. रघुनाथ यानंी चलचहलेल्या कादंबऱ्यातं घडते. ‘आडगावािे िौधरी’ या त्याचं्या शवेटच्या 
कादंबरीतही ते घडले आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
आडपडदा : बांदेकर, दत्त.ू प्रकाशक : शेठ णहरजी मोहनजी, मंुबई, १९४७. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात 
चलचहलेल्या स्रु्फट चवनोदी लेखािंा संग्रह. साचहल्त्यक, राजकीय, सामाचजक चवषयावर उपहासगभव शलैीत 
चलचहलेल्या लेखातं शलैीतील ताजेपणा, नेमका भाव व्यक्त करणारी अल्पाक्षर रमणीय भाषा आचण वण्यव 
चवषयावरील िपखळ आचण उपरोधपूणव भाषा हे लेखनािे ठळक चवशषे आहेत. 

 
शरद दळवी 

 
आत्मणवदे्यची मुिित्त्वे : भागवि, रा. स. प्रकाशक : मराठी णथऑसॉणफकि फेडरेशन, पुिे, १९२४. मराठीत 
उत्तम धमवगं्रथ प्रचसद्ध करण्याच्या हेतूने मराठी चथऑसॉचर्फकल रे्फडरेशनने धमवजागृचतमाला या नावाने 
काढलेल्या पुस्तकमालेतील प्रस्तुत पुस्तक आहे. सी. डब्लू लेडबीटर याचं्या ‘ए टेक्स्ट बुक ऑर्फ चथऑसर्फी’ 
या गं्रथािे प्रा. राजाराम सखाराम भागवत यानंी केलेले भाषातंर. धमव हा अध्ययनािा चवषय असून अनुभवािा 
नाही, या मताला उत्तर देण्यािा लेखकािा प्रयत्न. भौचतकशास्रातील तपशील जसे तपासता येतात तसे 
धमवचसद्धातं अनुभवाचं्या आधारे तपासता येतात. या चवषयीिे चववेिन प्रस्तुत पुस्तकात आहे. पाचश्चमात्यािंा 
प्रभाव भारतातील जनमानसावर असताना पौवकातत्य चविारसरणीिे महत्त्व चवशद करणाऱ्या एका चवदेशी 
चवद्वानािा भाषातंचरत गं्रथ म्हणून यािे महत्त्व आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
आत्मवृत्त : कवे, धोंडो केशव. प्रकाशक : काणशनाथ रघुनाथ णमत्र, मनोरंजन, मंुबई, पणहिी आवृत्ती, १९१५, 
णिसरी आवृत्ती, १९५८. कवे धोंडो केशव यािें आत्मिचरत्र पूवकातधव व उत्तराधव अशा दोन भागातं हे आत्मिचरत्र 
असून त्यािी एकूण प्रकरणे ८३ आहेत. पूवकातधकातत बालपण, चशक्षण, साववजचनक कायकातिी सुरुवात, पुनर्शववाह, 
अनाथ-बाचलकाश्रम, मचहला चवद्यालयािा प्रारंभ, चनष्ट्काम-कमवमठािी स्थापना, स्री चशक्षण चविार, 
वानप्रस्थाश्रम इत्यादी ६८ प्रकरणे आहेत. तर उत्तराधकातत कुटंुबािी सद्यःल्स्थती, मचहला चवद्यापीठािी स्थापना-
चवस्तार, अशी १५ प्रकरणे आहेत. पचरचशष्टात मुरुड गावािी हचककत आहे. 

 
या आत्मिचरत्रात कवेनी चस्रयाचं्या चवशषेतः चवधवा चस्रयाचं्या चशक्षणासाठी केलेले कायव व हे कायव 

करीत असताना कोणकोणते बरेवाईट अनुभव आले यािा वृत्तातं चदला आहे. आपल्या कायकातला सुरुवात करून 
२० वष ेझाल्यानंतर आपल्या कायकातिी सामान्य जनतेस अचधक माचहती व्हावी व या कायकातिा पचरिय व्हावा या 
उदे्दशाने त्यानंी ‘चस्रयाचं्या उन्नती प्रीत्याथव माझी वषे’ हा चनबधं पुस्तक रुपाने प्रचसद्ध केला होता. हा चनबधंि या 
‘आत्मवृत्तािे’ मूळ कें द्र होय. 
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या आत्मिचरत्रािी चतसरी आवृत्ती, १९५८ मध्ये चनघाली. त्यावळेी या आत्मवृत्ताला जोडून ना. म. 
पटवधवन यानंी त्यािें (कवे यािें) चलचहलेले िचरत्र जोडले आहे. या िचरत्रात १९२८ ते १९५८ पयंतिा उववचरत 
िचरत्रािाि भाग आला आहे. या िचरत्रात परदेश प्रवासािा वृत्तातं सचवस्तर चदला आहे. 

 
हे मराठीतील पचहल्या प्रतीच्या आत्मिचरत्रातील एक आत्मिचरत्र मानण्यात येते. 
 

यशवंि च्हाि 
 

आणदनाथपुराि : मणहशं्चद्र. प्रकाशक : जीनदास नारायि चवडे, नागपूर, १९०१. ‘आचदनाथपुराण’ हा गं्रथ 
शके १६१८, माघ वद्य पंिमीस रचववारी आशापूर येथे शाचंतनाथ िैत्यालयात पूणव झाला असे प्रशस्तीत नमूद 
केले गेले आहे. हा गं्रथ ब्रह्मचजनदासाच्या ‘आचदनाथरासा’ च्या आधारे चलचहला गेला आहे. प्रथम तीथवकर - 
आचदनाथािें िचरत्र या गं्रथात वर्शणले आहे. जैनपुराणात हे िचरत्र चवशषे महत्त्वािे समजले जाते. या गं्रथािी 
ओवी संख्या ३२५३ असून यािे १५ अध्याय आहेत. 

 
चंद्रकांि देऊळगांवकर 

 
आद्यक्रांणिकारक वासुदेव बळवंि फडके यांचे चणरत्र : जोशी, णवष्ट्िू श्रीधर. प्रकाशक : वीर सावरकर प्रकाशन, 
मंुबई, १९४७. आद्यक्राचंतकारक वासुदेव बळवतं र्फडके यािें रोमहषवक कायव, त्यानंी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी केलेले 
अचवस्मरणीय आत्मापवण यािंा चित्तवेधक वृत्तातं प्रस्तुत पुस्तकात साचंगतला आहे. पुस्तकातील कथनाला 
लेखकाच्या अभ्यासू वृत्तीिा आचण व्यासंगािा आधार आहे. वासुदेव बळवतं याचं्या बडंािी पचरणती अपयशात 
झाली असली तरी त्यानंी स्वातंत्र्यवाद्यािी एक चपढी जन्माला घातली असा संदेश या पुस्तकातून चमळतो. 

 
सुधा कापरे 

 
आंधळयांची शाळा : वििक, श्री. णव. प्रकाशक : श्री. णव. वििक, मंुबई, १९३३. इब्सेनप्रणीत आधुचनक 
नाट्यतंत्रािा अंगीकार करणारे मराठी रंगभमूीवरील महत्त्वािे नाटक. १९३० पयंत मराठी रंगभमूीवर 
शके्सपीयरच्या नाट्यतंत्रािा प्रभाव होता. ब्यनवसन या नावेचजयन नाटककाराच्या A Guantlet या नाटकािे 
मराठीत रूपातंर करून श्री. चव. वतवक यानंी ते रंगभमूीवर आणले; आचण त्यामुळे मराठी रंगभमूीवर इब्सेन 
तंत्रािे आधुचनक युग अवतरले. प्रस्तुत नाटकाला रा. कृ. लागू यािंी चवस्तृत प्रस्तावना आहे. प्रस्तावनेत लागू 
यानंी मराठी रंगभमूीिी वैचशष्ट्ट्ये, इब्सेन तंत्रािी महत्ता, मूळ नाटकािा चवषय, वतवकाचं्या रूपातंरातील मयकातदा 
यािें साधार चवविेन केले आहे. लाबंलिक स्वगते, कृचत्रम व अलंकाचरक भाषेतील संवाद, अनाव्यक पात्रािंी 
गदी व कथानकािी रहस्यमय गुंतागुंत हे दोष टाळून नाटक सुटसुटीत करण्यािे श्रेय प्रस्तावनाकार लागू यानंी 
वतवकानंा चदले आहे. ‘आंधळ्यािंी शाळा’ या नाटकािा चवषय स्री-पुरुष संबंधातील मुक्ततेिा समाजावर 
होणारा पचरणाम हा आहे. नावेमध्ये खळबळजनक ठरलेल्या या नाटकाला श्री. चव. वतवक यानंी भारतीय 
मनोरिनेला साजेल असे रूप चदले आहे. अण्णासाहेब, सुशीला, मनोहर, चवर्श्नाथ, वबबा या पात्राचं्या आधारे 
नाटककाराने संचवधानकािी उभारणी केली आहे. मराठीतील आधीच्या नाटकाप्रमाणे या नाटकात अनेक प्रवेश 
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नाहीत. नाटकािे िार अंक म्हणजे िार प्रवशे आहेत. चवशषे म्हणजे नाटकाच्या प्रारंभी स्थल-काल आचण 
पात्राचं्या हालिालींिी माचहती नाटककाराने चदली आहे. चशवाय, नटाने अचभनय कसा करावा व आवाज कसा 
बदलावा याचवषयी काही सूिनाही चदल्या आहेत. संवादािंी भाषा सहजस्वाभाचवक आचण सुटसुटीत आहे. 
‘आंधळ्यािंी शाळा’ हे श्री. चव. वतवकािें नाटक आधुचनक नाट्यपद्धतीिा एक नमुना आहे, ह्या शब्दात रा. कृ. 
लागू यानंी नाटकािा गौरव केला आहे. आपल्या तरुण आचण पुरोगामी चविारसरणी असलेल्या चमत्राचं्या 
सहकायकातने ‘आंधळ्यािंी शाळा’ िे प्रयोग ‘नाट्यमन्वतंर’ या संस्थेतरे्फ मराठी रंगभमूीवर सादर करण्यात आले. 
जुन्या धतीच्या नाटकाचं्या पार्श्वभमूीवर झालेले प्रयोग तत्कालीन पे्रक्षकाचं्या पसंतीस उतरले. कालातंराने 
‘नाट्यमन्वतंर’ ही नाट्यसंस्था बदं पडली. मात्र ‘आंधळ्यािंी शाळा’ या इब्सेन पद्धतीच्या नाटकाने मराठी 
रंगभमूीवर आधुचनक नाट्यपरंपरेला सुरुवात झाली. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
आधुणनक कणवपंचक : माडखोिकर, ग. त्र्यं. प्रकाशक : भि आणि मंडळी, पुिे, १९२१. केशवसुतापंासून 
मराठी कचवतेत जो आधुचनक संप्रदाय सुरू झाला त्या संप्रदायातील रे. चटळक, केशवसुत, चवनायक, 
गोववदाग्रज, बालकवी या पचहल्या चपढीतील प्रमुख पाि कवींच्या काव्याच्या परामशव घेणारा ग. त्र्यं. 
माडखोलकरािंा लेखसंग्रह. यात प्रत्येक कवीवर स्वतंत्र चवविेक लेख आहे. प्रारंभी ‘कवी आचण काव्य’ 
याचवषयी ताचत्त्वक चविार करणारा चनबंध आहे. या संग्रहास न. वि. केळकरािंी प्रस्तावना लाभली आहे. 
चवष्ट्णूशास्री चिपळूणकरानंी ‘संस्कृत कचवपिंकातील’ चनबधंात प्रमुख पाि कवींिा परामशव घेऊन आधुचनक 
मराठी समीके्षिा पाया घातला. त्याि चदशनेे, मराठीतील आधुचनक कचवपिंकािा परामशव घेणारे चनबधं चलहून 
माडखोलकरानंी आधुचनक मराठी कचवतेच्या समीके्षिा पाया घातला. या पाि कववच्या काव्यातील गुणदोषािंी 
मार्शमक ििकात या गं्रथात आहे. 

 
सु. रा. चुनेकर 

 
आधुणनक कामशास्र : कवे, र. धों. प्रकाशक : र. धों. कवे, राइि एजन्सी, मंुबई, १९३२. कामशास्र या 
चवषयावरील महाराष्ट्रात गाजलेले पुस्तक कामजीवन अश्लील, घाणेरडे असून धार्शमकता व पाचवत्र्याला बाधा 
आणते अंशी समजूत सत्तर वषांपूवी महाराष्ट्रात दृढमूल झाली होती. त्यामुळे एका गोपनीय चवषयावर वैज्ञाचनक 
व तकव शुद्ध भचूमकेतून हे पुस्तक र. धो. कवे यानंी चलचहले आहे. वात्स्यायनदी प्रािीन गं्रथकारापेंक्षा आपली 
भचूमका आधुचनक आचण शास्रशुद्ध असल्यािा दावा लेखकाने केला आहे. चस्रया आचण पुरुष याचं्यासाठी या 
चवषयावर वगेळी पुस्तके चलचहण्यािे कारण नसल्यािे र. धों. कवे यानंी प्रस्तावनेत नमूद करून लैं चगक 
जीवनािा वािकानंा अत्यंत मोकळेपणाने पचरिय करून चदला आहे. एकवीस प्रकरणातं चवभागलेल्या या 
पुस्तकात कामवासनेिे स्वरूप, चतिे महत्त्व, रचतचक्रया, रचतचक्रयेतील अडिणी, वधू-वरािंी चनवड, 
संतचतचनयमन, कामशास्रातील आसने, ब्रह्मियकातबद्दलिे आधुचनक चविार, चस्रयािें व पुरुषािें धुपणी, रक्तप्रदर, 
गरमी, परमा हे आजार इत्यादींिी माचहती आहे. स्री-पुरुषाचं्या जननेंचद्रयािंी चदलेली सचित्र माचहती हा या 
पुस्तकािा एक महत्त्वािा चवशषे आहे. शवेटी पुरवणीत दशाशं पद्धतीिी माचहती लेखकाने चदली आहे. चवसाव्या 
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शतकाच्या पूवकातधकातत कामजीवनािी शास्रीय माचहती देणारे पुस्तक म्हणून ‘आधुचनक कामशास्र’ हे एक मौचलक 
पुस्तक समजले जाते. 

 
णव.शं. चौघुिे 

 
आधुणनक भारि : जावडेकर, शंकर दत्तात्रय (सुिभराष्ट्रीय गं्रथमािा, पुष्ट्प १९ वे). प्रकाशक : सुिभ राष्ट्रीय 
गं्रथमािा, पुिे, १९३८. श्री. श.ं द. जावडेकर चटळक महाराष्ट्र चवद्यापीठािे राज्यशास्र व इचतहास या चवषयािें 
अध्यापक, स्वातंत्र्यसैचनक, थोर चविारवंत एका अनुवाचदत गं्रथासह दहा गं्रथािें लेखक राज्यशास्र आचण 
इचतहास या चवषयावंर हे लेखन आहे. महाराष्ट्रातील चविारवंत आचण लेखक पुढाऱ्यामंध्ये यानंा मानािे स्थान 
आहे. श्री. जावडेकर यानंी चलचहलेल्या गं्रथामध्ये ‘आधुचनक भारत’ हा एक उच्च दजकातिा महत्त्वािा गं्रथ. या 
गं्रथािी पचहली आवृत्ती, १९३८ साली प्रचसद्ध झाली. यानंतरच्या आवृत्त्यामंध्ये स्वतः लेखकाने नवीन माचहतीिा 
समावशे करून आवृत्त्या अद्ययावत करण्यािा प्रयत्न केला आहे. सदर गं्रथावर बरीि वैिाचरक ििकात झाली. 
आचण जाणकार चवद्वानानंी या गं्रथास ‘अत्यंत महत्त्वािा वैिाचरक गं्रथ’ असे गौरचवले आहे. पचहली आवृत्ती 
पूवकातधव आचण उत्तराधव चमळून सातश े पषृ्ठािंी असून एकूण तेरा प्रकरणे यामध्ये समाचवष्ट आहेत. आिायव 
जावडेकरािें स्वातंत्र्य िळवळीतील सहकारी आचण महाराष्ट्रातील आणखी एक चविारवंत आिायव स. ज. 
भागवत यािंी या गं्रथास प्रस्तावना आहे. गं्रथातील प्रकरणािंी शीषवकेि गं्रथातील चविारािी चदशा व्यक्त 
करतात उदाहरणाथव ‘सवांगीण सुधारणेिी आधुचनक ज्ञानज्योती’, ‘वहदी राजकारण आचण अथवकारण’, 
‘भारतीय संस्कृतीिे तत्त्वमंथन’, ‘क्राचंतवादी आध्याल्त्मक राष्ट्रवाद’, ‘भारतीय संस्कृतीिे अमृततत्त्व’ इत्यादी. 
चब्रचटश अंमलापासून भारताच्या प्रजासत्ताक राज्यघटनेच्या अंमलापयंतिा इचतहास या गं्रथात आहे. श्री. 
जावडेकर गाधंीवाद मानणारे चविारवतं असल्याने या गं्रथात मूळ पार्श्वभमूी गाधंीवादािीि आहे. श्री. जावडेकर 
यािंा तत्त्वज्ञान, अथवशास्र, राज्यशास्र यािंा उत्तम व्यासंग होता. पौवकातत्य आचण पाचश्चमात्य तत्त्वज्ञानाच्या 
पार्श्भमूीवर भारतीय संस्कृतीिा चविारही या गं्रथात आढळतो. या गं्रथात गाधंीवाद, भौचतक जडवाद वकवा 
माक्सववाद आचण अध्यात्मवाद याचं्यातील समन्वय दाखवनू चदला आहे. गाधंीवादात अध्यात्मवाद ही मूळ 
पे्ररणाि आहे. महाराष्ट्रात झालेल्या वैिाचरक क्रातंीिा उहापोह करताना इतर राज्यातील म्हणजे बगंाल, 
पजंाब व मद्रास या प्रातंातील चविारािंा उल्लेख प्रस्तुत गं्रथात आहे. न्यायमूती रानडे, लोकचहतवादी, नामदार 
गोखले, लोकमान्य चटळक, श्री. गोपाळ गणेश आगरकर याचं्या चविारािंा मागोवा घेत लोकमान्याचं्या राष्ट्रीय 
नेतृत्वानंतर पुढिे नेतृत्व महात्मा गाधंींिेि होते यावर चवविेन आहे. भारतीय इचतहासाच्या पार्श्वभमूीवर 
महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य आंदोलन आचण महाराष्ट्रातील पुढारी व समाज याचं्या सहभागािी ििकात प्रस्तुत गं्रथात 
आहे. अथवशास्रावर आधाचरत दादाभाई नौरोजींच्या कायकातिा चवस्ताराने घेतलेला परामशव आहे. न्यायमूती रानडे 
याचं्या ‘Rise of Maratha Power’ या गं्रथािा प्रभाव पुढील इचतहासचवषयक लेखन करणाऱ्या व्यक्तीवर 
ज्याप्रमाणे आहे त्याप्रमाणे श्री. जावडेकर याचं्या या वैिाचरक गं्रथािा पुढील इचतहासकारावर प्रभाव आहे. 
‘भारतीय संस्कृती आचण अध्यात्मवाद’ यावर आधाचरत चविार माडंणारा हा एक उत्कृष्ट गं्रथ आहे. 

 
िारा भवाळकर 
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आधुणनक मराठी कणविा : पंणडि (डॉ.) भवानीशंकर श्रीधर. प्रकाशक : सुणवचार प्रकाशन मंडळ, नागपूर, 
१९५२.  १८५२ ते १९५२ या काळातील मराठी कचवतेिे सम्यक दशवन घडचवणारा गं्रथ. आधुचनक मराठी 
कचवतेने जे चनरचनराळे काव्यप्रकार प्रिारात आणले त्यािे सोदाहरण चववेिन प्रस्तुत गं्रथात आहे. केशवसुत, 
गोववदाग्रज, बालकवी, ताबं,े िदं्रशखेर आचण रचवचकरण मंडळातील यशवतं, चगरीश, माधव जूचलयन कवी 
अशा मराठीतील कवींच्या काव्या वैचशष्ट्ट्यािंा सोदाहरण पचरिय लेखकाने करून चदला आहे. आधुचनक मराठी 
कचवतेतील चवचवध प्रवाह आचण प्रवृत्तींिा साके्षपी परामशव घेणारा एक महत्त्वािा समीक्षागं्रथ म्हणून या गं्रथािे 
मोल चनर्शववाद आहे. 

 
रा. ्यं. जोशी 

 
आधुणनक मराठी गद्याची उत्क्रांिी : कुिकिी, कृष्ट्िाजी णभकाजी. प्रकाशक : कृ. णभ. कुिकिी, दादर, मंुबई-
२८, १९५६. मराठी संशोधन मंडळ पुरस्कृत गं्रथमालेतील पचहला गं्रथ. १९ व्या शतकातील मराठी शालेय 
वाङ्मयावर आधुचनक काळात कोणता आचण कसा पचरणाम झाला यािे सोदाहरण चवविेन प्रस्तुत गं्रथात 
लेखकाने केले आहे. तत्कालीन शालेय वाङ्मयातील व्याकरण, व्युत्पचत्तकोश, इचतहास, भगूोल, बखरी, 
िचरते्र, गचणत, पदाथव चवज्ञान, अथव चवज्ञान इत्यादी चवषयावंरील पुस्तके, क्रचमकपुस्तके, कथावाङ्मय अशा 
चवचवध शाखातंील गं्रथािी सोदाहरण माचहती पुस्तकातं चदली आहे. चवचवध शास्रातील गं्रथािे भाचषक स्वरूप 
तपासणे हा या पुस्तकािा मूळ हेतू आहे. आधुचनक भाषा कशी घडत गेली, अनेक चवद्वानानंी त्यासाठी कसे 
प्रयत्न केले, हे समजावनू घेण्याच्या दृष्टीने हे पुस्तक महत्त्वािे ठरले आहे. 

 
प्रभा गिोरकर 

 
आधुणनक मराठी वाड्मयाचा इणिहास : देशपांडे (डॉ.) अ. ना. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे (भाग 
पणहिा-१९५४, भाग दुसरा-१९५९). १८७४ ते १९५० या कालखंडातील आधुचनक मराठी वाङ्मयािा 
तपशीलवार इचतहास चलचहण्यािा प्रयत्न म्हणजे प्रस्तुत गं्रथ. १८७४ ते १९२० व १९२० ते १९५० अशी दोन 
खंडातं गं्रथािी चवभागणी लेखकाने केली आहे. वाङ्मयेचतहास चलचहण्यािी लेखकािी भचूमका प्राधान्याने 
लेखक-कववना महत्त्व देणारी असली तरी वाङ्मय प्रकारानुसार चववेिन करण्यािी पद्धतही लेखकाने 
अंगीकारली आहे. त्यामुळे काही प्रकरणातूंन एकाि लेखकाच्या वाङ्मयीन कतृवत्वािा आढावा घेतला गेला 
आहे तर काही प्रकरणातं कथा, कादंबरी, नाटक, कचवता इत्यादी वाङ्मयािा तंत्रदृष्ट्ट्या कसा चवकास झाला 
हे स्पष्ट करण्याकडे लेखकािा कल आहे. व्यल्क्तगत आवडचनवड व दृष्टीला महत्त्व चदल्यामुळे काहीवळेा 
लेखनात अचलप्त वा तटस्थतेिा अभाव चदसून येतो. तरीही एकाि अभ्यासकाने चलचहलेला वाङ्मयािा 
सचवस्तर इचतहास म्हणून प्रस्तुत गं्रथािे महत्त्व आहे. 

 
वासुदेव सावंि 

 
आधुणनक मराठीचे उच्चिर ्याकरि : सबनीस, म. पां. प्रकाशक : म. पां. सबनीस, मंुबई १९५१. मोरो केशव 
दामले याचं्या ‘शास्रीय मराठी व्याकरणा’ मधील दोष चदग्दशवनावर भर देणारा मराठीतील व्याकरणचवषयक 
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गं्रथ सबनीसानंी आपल्या उच्चतर व्याकरणािी सववस्वी नव्याने उभारणी केली आहे. सबनीसाचं्या व्याकरण 
गं्रथातील पचहल्या ‘प्राकृतेय’ या भागात भाषेिी अंतघवटना व बाह्यघटना याचं्या संबधंीिे चववेिन आहे; तर 
‘वाक्येय’ या दुसऱ्या भागात शब्दािें वगीकरण, चवकरण पदयोजना आचण पचरस्र्फोट (व्याकरण कथन) हे 
चवषय आले आहेत. लेखकाने स्वतःच्या खास अथकातनी काही नवीन पाचरभाचषक संज्ञा योजल्या आहेत. तसेि 
व्याकरण-चवषयक पारंपचरक कल्पनानंा िागंलाि हादरा देणारे काही क्राचंतकारक चविारही माडंले आहेत. 
सबनीसािें हे व्याकरण म्हणजे मराठी भाषेच्या व्याकरणचवषयक चविारात नवी भर घालण्यािा महत्त्वािा प्रयत्न 
होय. 

 
णव. बा. प्रभुदेसाई 

 
आनंदभैरवी : बोरकर, बाळकृष्ट्ि भगवंि. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९५०. बोरकराचं्या पे्रम 
आचण चनसगव यािें दशवन घडवणारा काव्यसंग्रह. ‘जीवन संगीत’ व ‘दूधसागर’ या काव्यसंग्रहातील कचवतािें 
साम्य प्रस्तुत काव्यसंग्रहात आढळून येते. तरी ‘आनंदभरैवी’ मधील कचवता काही बाबतीत वगेळ्या आहेत. 
स्वातंत्र्य व समता या भावनािंा आचवष्ट्कार काही कचवतातं होतो. तर काही कचवतात कचविा वैिाचरकतेकडे 
असलेला कल आढळून येतो. पण या दोन्ही प्रकारच्या कचवतातं कचवमन रंगून गेल्यािी स्थळे मोजकीि आहेत. 
बोरकराचं्या काव्य प्रवासात वगेळी वाट सूचित करणारा काव्यसंग्रह म्हणून ‘आनंदभरैवी’ िे महत्त्व आहे. 

 
कृ. ब. णनकुम्ब 

 
आनंद िहरी : एकनाथ. प्रकाशक : ि. रा. पांगारकर, पुिे, १९२०. गुरू जनादवनस्वामी याचं्या कृपेमुळे 
एकनाथानंा आत्मज्ञान झाले. या आनंदािे वणवन १५४ ओव्याचं्या या प्रकरणात आहे. गुरुकृपा लाभलेला जीव 
मुक्त असतो आचण त्यास बंधन नसते हे या काव्यातील मुख्य प्रचतपादन आहे. गुरुकृपेमुळे देहाचभमान नष्ट होतो. 
वृक्ष तोडला तेव्हा तो ओला असला तरी ही ओल कालातंराने जाते व त्यास वाळलेल्या लाकडािे रूप येते. हा 
वाळलेला वृक्ष अग्नीच्या संपककातने भस्मरूप होतो त्याप्रमाणे सद्गुरुकृपा चववकेािा घाव घालून देहवृक्ष पाडून 
टाकते. अनुभवाने संचितािा ओलावा नाहीसा होऊन जीव मुक्त होतो. अशा अनेक समपवक दृष्टातंातूंन नाथानंी 
गुरुकृपेिा मचहमा साचंगतला आहे. मायेमुळे प्राचणमात्रानंा भ्रम होतो. मायेिा सूत्रधार परमेर्श्र आहे हे ज्ञान 
म्हणजेि मोक्ष. आत्मज्ञान झालेले गुरुभक्त संत आचण परमेर्श्र हे वगेळे नाहीत हे ओळखणारे परमेर्श्राशी 
एकरूप होऊन आनंदात रममाण होतात. प्रपिंात सुख आहे असे समजून वागणाऱ्या प्राण्यानंा अज्ञानामुळे सत्य 
कळत नाही. म्हणून जन्ममरणािा रे्फरा िुकचवण्यासाठी सद्गुरूिे भजन हाि एकमेव उपाय आहे, असे नाथानंी 
‘आनंद लहरी’ त साचंगतले आहे. या काव्यात नाथािंी उत्कट गुरुभक्ती प्रत्ययास येते. 

 
चंद्रकांि धांडे 

 
आमची अकरा वष े : पिवधिन, िीिाबाई. प्रकाशक : यशवंि गोपाळ जोशी, पुिे, १९४५. मराठीतील प्रमुख 
कवी, कोशकार, छंद शास्रािे अभ्यासक, साचहत्य-चवमशवक, भाषाशुद्धीिे तत्त्वचनष्ठ पुरस्कते डॉ. माधवराव 
पटवधवन (कवी माधव जूचलयन) याचं्या पत्नी लीलाबाई यानंी पटवधवनाचं्या मृत्यनंूतर आपल्या व पटवधवनाचं्या 
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अकरा वषांच्या (इ. स. १९२८-१९३९) वैवाचहक सहजीवनातील आठवणींिे केलेले भावपूणव चनवदेन, 
पटवधवनाचं्या मनस्वी, उत्कट व्यल्क्तमत्त्वािे, संघषवमय जीवनािे दशवन घडचवण्यािा पुष्ट्कळसा यशस्वी प्रयत्न. 
पटवधवनाचं्या जीवनातील भावचनक खळबळीिे, पुढे पुढे शातं होत गेलेल्या वृत्तीिे अनेक क्षण येथे चजवतं केले 
आहेत. या वैवाचहक जीवनािी पार्श्वभमूी म्हणून आरंभी त्याचं्या पूवकातयुष्ट्यािे चनवदेन, स्नेह्यािें पचरिय, 
पटवधवनाचं्या काही कचवताचं्या जन्मािा हचककतीिे कथन लीलाबाईंनी केले आहे. याि अकरा वषांच्या 
काळात त्याचं्या वाङ्मयीन कायकातला मान्यता प्राप्त होत होती. जीवनाला स्थैयव येत िालले होते. यािा पचरणाम 
त्याचं्या काव्यलेखनावरही होत होता. या सवांिी ओळख या चनवेदनातून होते. लीला-माधवािंा संसार सुरू 
झाला तेव्हा संसाराच्या प्रारंभी सुखक्षणाबंरोबरि तणावािाही भाग होता. या सहजीवनातील अनेक 
हषवचवषादािे, तणावािे, सामंजस्यािे उत्कट क्षण येथे वािावयाला चमळतात. 

 
सु. रा. चुनेकर 

 
आमच्या आयुष्ट्यांिीि काही आठविी : रानडे, रमाबाई महादेव. मनोरंजक गं्रथप्रसारक मंडळी, मंुबई, १९१० 
प्रकाशक : गो. कृ. देवधर, पुिे, आवृत्ती ६वी १९३५. अवकातिीन कालखंडात रमाबाई महादेव रानडे यानंी 
चलचहलेले हे पचहले आत्मिचरत्र. या गं्रथास नामदार गोपाळ कृष्ट्ण गोखले यािंी प्रस्तावना असून आठवणींच्या 
स्वरूपातील, आत्मवृत्त स्वरूपातील स्रीने चलचहलेला हा पचहलाि गं्रथ होय. या गं्रथात एकूण बावीस भाग असून 
अपवण पचत्रकेत हा गं्रथ त्यानंी आपली कन्या कै. सौ. सखूताई चवद्वासं चहला अपवण केला असून चतच्या 
आग्रहावरूनि त्यानंी या आठवणी चलचहल्या असल्यािे नमूद केले आहे. जुन्या काळातील स्रीप्रमाणे यानंी 
आपले जीचवत न्यायमूचतंच्या सेवेत घालचवले. घरातील वडील मंडळींिा कोणत्याही प्रकारे अचधके्षप/अपमान न 
करता न्यायमूचतंनी आपले समाजसुधारणेिे काम िालचवले त्याला सववतोपरी समथव साथ रमाबाईंनी परोपरीने 
केली. पचतच्या सूिनेप्रमाणे चशक्षण घेतले, इंग्रजी चशक्षणही घेतले सभेमध्ये प्रसंगी इंग्रजीतही भाषणे केली. 
घरातील बायकाचं्याकडून होणारा त्रास सहन केला आचण अखेरपयंत न्यायमूर्शतिी सेवा केली. पचतिी सेवा 
हीि ईर्श्रसेवा मानली. न्यायमूचतंच्या हळव्या, परोपकारी स्वभावािे उत्कट दशवन या गं्रथात क्षणोक्षणी घडते. 
चववाहापूवीिे न्यायमूचतंिे जीवन, सहजीवनािा कालखंड आचण त्यातील उत्कट प्रसंगािे यथातर्थय वणवन या 
गं्रथात आहे. न्यायमूचतंच्या आयुष्ट्यातील काही प्रसंगािें चवस्तृत वणवनही या गं्रथात आहे. ‘पिंहौद चमशनमधील 
िहा प्रकरण व ग्रामण्य आचण प्रायचश्चत्त’ इत्यादी. न्यायमूचतंशी झालेल्या चववाह संबंधातील माचहतीही बरीि 
चवस्तृत अशी आहे. या काळात जी काही चस्रयानंी चलचहलेली आत्मिचरते्र प्रचसद्ध झाली त्यामध्ये सवकातत महत्त्वािे 
असे हे लक्षणीय आत्मिचरत्र आहे. न्यायमूचतंच्या चनधनानंतर त्यानंी पुण्यात वास्तव्य केले व ‘सेवासदन’ ही 
चस्रयाचं्या संदभकाततील प्र्नाशंी कायव करणारी संस्था स्थापन केली. 

 
णव. बा. प्रभुदेसाई 

 
आयांच्या सिांचा प्राचीन व अवाचीन इणिहास : ऋग्वेदी वामन मंगेश दुभाषी  प्रकाशक : ्ही. प्रभा आणि 
कंपनी, मंुबई, १९२४. ‘आयांच्या सणािंा प्रािीन व अवकातिीन इचतहास’ हा एका चवचशष्ट दृचष्टकोनातून चलचहलेला 
अत्यंत महत्त्वािा गं्रथ. या गं्रथात माचहती अत्यंत समपवकपणे, प्रसंगानुरुप अत्यंत व्यवल्स्थतपणे चदली आहे. 
कालगणनेनुसार महत्त्वािे सण आचण उत्सव यािंी माचहती मचहन्यानुसार चदली आहे. चदवस, पक्ष, मास, ऋतू, 
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नक्षत्र हे सवव आधार एकादी घटना, प्रसंग, सण आचण उत्सव यािंी माचहती देताना स्वीकारले आहेत. सात 
वार, पिंाग, चतथी आचण कालगणना यािंी माचहती सचवस्तर नमूद केली असून ऋतंुिी संपूणव माचहती आचण 
त्यानुसार साजरे होणारे सण आचण उत्सव ही माचहतीही अत्यंत उद बोधक आहे. ऋतंुवरून प्रिारात आलेले 
सण उदा. चवजयादशमी, दीपावली यािें वणवन करताना या सणाचंवषयींिी वदेकालापासूनिी माचहती एकचत्रत 
चदली आहे. ऐचतहाचसक सणािंी माचहती देताना श्रीरामनवमी, कृष्ट्णजन्माष्टमी याप्रमाणे वगीकरण असून 
यामध्येि शवै, वैष्ट्णव इत्यादी पथं आचण त्यािें सण/उत्सव यािंी सचवस्तर माचहती चदली आहे. कौटंुचबक 
सणाचं्या वगीकरणात देवी-नवरात्र, लचलतापिंमी यािंा उल्लेख आचण माचहती आहे. 

 
“जगातील सववि धमांत धार्शमक उत्सव, सण, धार्शमक भोजनसमारंभाना स्थान असून हे सवव मानवी 

संस्कृतीिे अचवभाज्य घटक आहेत. चनत्य आचण नैचमचत्तक आपत्तीतून बाहेर पडण्यासाठी चनराशा व दुःख या 
प्रसंगी धीर खिू न देता आनंदाच्या प्रसंगी सण व उत्सव चनमकातण झाले आहेत” हे प्रस्तावनाकार तकव तीथव 
लक्ष्मणशास्री जोशी यािें मत साथव आहे. अत्यंत पचरश्रमपूववक गोळा केलेली माचहती माडंणी आचण रिना उत्तम 
तऱ्हेने करून प्रचसद्ध केलेला हा गं्रथ आहे. 

 
आवड-णनवड : मािशे, स. गं. प्रकाशक : मॅजेन्स्िक बुक स्िॉि, मंुबई, प्रथमावृत्ती, १९५९. प्रािीन व अवकातिीन 
साचहत्यािा मधुकर वृत्तीने रसास्वाद घेणारे व्यासंगी आचण शलैीदार लेखक, चिचकत्सक संपादक व समीक्षक 
म्हणून स. गं. मालश ेओळखले जातात. 

 
‘आवड-चनवड’ ही मालश े यािंा टीकालेखसंग्रह अभ्यासकानंा मागवदशवक आहे. मालश े यानंी 

आपल्याला आवडतात ते लेखनप्रकार व लेखक चववेिनासाठी चनवडलेले आहेत. त्यानंी या संग्रहात ‘चवनोदािे 
व्याकरण’ आचण ‘मराठी चवनोदािी परंपरा’ हे चवनोदावरील दोन लेख; ‘मराठी लघुकथा : कालिी आचण 
आजिी’, “पचहला मराठी ‘नव’ कथाकार,” ‘ग्रामीण कथाकार माडगूळकर’ हे लघुकथा या वाङ्मय 
प्रकारावरील तीन लेख ; सावरकर याचं्या कचवता व वक्तृत्वावरील दोन लेख; अनंत काणेकर याचं्या नाटक, 
लघुचनबंधकार काणेकर आचण प्राध्यापक काणेकर असे तीन लेख; आचण ‘पाणकळा’ ह्या र. वा. चदघे याचं्या 
कादंबरीिे व मुक्तेर्श्राचं्या ‘नलोपाख्याना’ िे समीक्षण असे एकंदरीत १२ लेख या संग्रहात समाचवष्ट केले 
आहेत. 

 
“आपल्या वाङ्मयीन आवडी ठरचवताना बऱ्यावाईटातून तरतमातून चनवड करण्यािी कोशीस 

वाङ्मयािा चिचकत्सक वािक करील, अशी अपेक्षा असते. प्रा. मालश ेहे आवडी डोळसपणाने चनचश्चत करून 
आपल्या आवडत्या लेखकाबंद्दल व लेखन प्रकाराबद्दल चवविेन करतात, असा प्रत्यय त्यािें हे लेख वािताना 
येतो.” असा अचभप्राय प्रािायव म. गो. भाटे यानंी प्रस्तावनेत चदला आहे. 

 
चवनोद, लघुकथा, कचवता, नाटक, लघुचनबंध या चवषयावंरील तसेि माडगूळकरािंी कथा, 

सावकरािंी कचवता आचण काणेकरािें लघुचनबंध यांना मराठी साचहत्य चवर्श्ात महत्त्वािे स्थान आहे. अशा 
साचहल्त्यकािंा अभ्यास करणाऱ्या चवद्यार्थयकातस पे्ररक ठरेल असा हा टीकालेखसंग्रह आहे. 
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णव. दा. वासमकर 
 

आज्ञापत्र : बावडेकर, रामचंद्रपंि नीळकंठ अमात्य. प्रकाशक : अनंि आत्माराम मोरमकर, मंुबई, १९२३. 
श्रीमंत छत्रपती चशवाजीमहारािें वसुली अचधकारी यानंा श्रीमन्महाराजानंी अमात्य ही पदवी चदली होती. श्रीमान 
श्रीचशवाजीमहाराज, श्रीमंत संभाजीमहाराज, श्रीमंत राजाराम महाराज, राणी ताराबाई व श्रीमंत संभाजीराजे 
याचं्या राज्यकारभारातील प्रत्यक्ष सहभागािा पचरपाक म्हणजे हा ‘आज्ञापत्र’ गं्रथ. क्षचत्रयकुलावतंस श्रीराजा 
शभंछुत्रपती स्वामी यानंी केलेल्या आजे्ञवरून या गं्रथािी चनर्शमती अमात्यानंी केली. हा राजनीतीपर चलचहलेला 
पचहला गं्रथ होय. चनरचनराळ्या संचहता संपादनातं हा गं्रथ सहा आचण नऊ प्रकरणातं चवभागून संपाचदत करून 
प्रचसद्ध केला गेला आहे. पचहल्या दोन प्रकरणातं महाराजानंी स्थाचपलेले स्वराज्य आचण वारसदारानी त्यािा 
केलेला चवकास आचण प्रजेिी ल्स्थती हा भाग येतो. चतसऱ्या प्रकरणात राजािी कतवव्ये, जबाबदारी, सेवक, 
लोकसंग्रह, खचजना, सैन्य यािें वणवन येते. िौथे प्रकरण प्रधानाच्या चनवडी संदभकातत आहे. सावकार आचण 
व्यापारी याचं्या संबधंात पािव ेप्रकरण आहे. वतनदार आचण त्यािें राजाशी संबधं या चवषयीिी माचहती सहाव्या 
प्रकरणात आहे. सातव े प्रकरण दान आचण साहाय्य राजाने कुणाला द्यावे यासंबधंी आहे. दुगकात संबंधीिा 
सवांगीण तपशील आठव्या प्रकरणात येतो. आरमारािे महत्त्व नवव्या प्रकरणात चवशद केले आहे. तत्कालीन 
पचरल्स्थतीिा चविार करून, स्वतः अमात्यानंी जे काम केले, राज्यकारभारािे जे स्वरूप पाचहले त्याला 
अनुसरून चशवकाल आचण उत्तरकालातील राजनीतीिे वणवन करणारा हा महत्त्वािा गं्रथ आहे. 

 
णव. बा. प्रभुदेसाई 

 
इंदू काळे व सरिा भोळे : जोशी, वामन मल्हार. प्रकाशक : ह. णव. मोिे, मंुबई, पणहिी आवृत्ती, १९३४. १९२० 
नंतरच्या कालखंडातील एक महत्त्वािे कादंबरीकार, चनबधंलेखक, चविारवतं. ‘राचगनी’, ‘नचलनी’, 
‘आश्रमहचरणी’, ‘सुचशलेिा देव’, ‘इंदू काळे, सरला भोळे’, या कादंबऱ्या; ‘चवस्तवाशी खेळ’ हे नाटक व 
नवपुष्ट्पकरंडकमधील कथा ही त्यािंी साचहत्यचनर्शमती. 

 
‘ताल्त्वक कादंबरीिे जनक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वा. म. जोशीनी ‘इंदू काळे, सरला भोळे’ च्या 

रुपाने मराठी साचहत्यात पत्रात्मक कादंबरी लेखनािा अचभनव प्रकार सरस स्वरूपात प्रथमि प्रकट केला. या 
कादंबरीतील एकेक पत्र म्हणजे चवचशष्ट पात्रािे आत्मचनवदेन आहे. ज्ञानमागव चवरुद्ध कमवमागव, कला चवरुद्ध 
नीती, ध्येय चवरुद्ध ल्स्थती, यासंारख्या प्र्नािंी ििकात या कादंबरीतील चवनायकराव, नारायणराव, इंदू काळे, 
सरला भोळे ही पाते्र करताना चदसतात. स्री-पुरुषाचं्या बदलत्या संबधंातील मुक्तपणािे स्वरूप चकतपत 
कल्याणकारी असू शकेल यािीही ते ििकात करतात. 

 
या कादंबरीत ६१ पते्र असून प्रत्येक पत्राला चशषवक चदलेले आहे. तत्कालीन मध्यमवगीय समाजातील 

वास्तव नव्या मूल्यव्यवस्थेच्या आगमनाने कसे बदलू लागले होते यािा वेध घेण्याच्या दृष्टीने व तत्कालीन 
ताचत्त्वक कादंबरीिे स्वरूप समजावनू घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वािी कादंबरी. 

 
यशवंि च्हाि 



 

 

अनुक्रमणिका 

उघडे णिफाफे : संि, ना. मा. प्रकाशक : के. णभ. ढवळे, मंुबई, १९४४. ना. मा. संत यािंा पचहला लघुचनबंध 
संग्रह. या संग्रहाला वा. ल. कुळकणी यािंी ‘थोडेसें प्रस्तावने दाखल’ या शीषवकािी प्रस्तावना आहे. 
पुस्तकाच्या शवेटी ना. मा. संत यानंी आपली लघुचनबधं लेखनाचवषयीिी भचूमका माडंली आहे. अठरा 
चनबधंापंैकी ‘उधळेपणा, मुखवटे, खाजगी दानस’ या लघुचनबंधानंा इंग्रजी लघुचनबधंाचं्या कल्पनेिा आधार 
आहे. ‘व्यल्क्तत्त्व हेि लचलत चनबधंािे खरेखुरे भाडंवल’, ह्या वा. ल. कुळकणी याचं्या मतानुसार संताचं्या 
व्यल्क्तत्त्वािी वैचशष्ट्ट्ये त्याचं्या लेखनात चदसून येतात. पोस्टािी पेटी, पते्र, चलर्फापे हे लेखकािे वितन चवषय 
आहेत. जीवनाकडे प्रसन्नपणे पाहण्यािा लेखकािा स्वभाव ‘पानािा षोक’, ‘उधळेपणा’ या चनबधंात चदसून 
येतो. ‘चहशबेािे व्यसने’, ‘िक्रवती आचण रस्ते’ ‘माझा पे्रमळ चमत्र’ या चनबधंातं लेखकािी चवनोदी वृत्ती प्रकट 
झाली आहे. ‘ब्याकंबुक’ या चनबधंाला कारुण्यािी झाक आहे. नीटनेटकेपणािी आवड, हळुवार मनोवृत्ती, प्रबळ 
जीवनासक्ती, अचभजात रचसकवृत्ती, मानवी जीवनािे चवचवध खेळ अवलोकण्यािी आवड हे संताचं्या स्वभावािे 
चवशषे लघुचनबधंातं आचवष्ट्कृत झाले आहेत. लेखन प्रकृतीला सुसंगत अशा शातं, सौम्य, चवनोदगभव, नीट्स 
लेखनशलैीिा अंगीकार लेखकाने केला आहे. ना. सी. र्फडके यानंी चलचहलेल्या ‘गुजगोष्टी’ िे अनुकरण 
करणाऱ्या ना. मा. संत पथृक व्यल्क्तत्त्वािा आचवष्ट्कार ‘उघडे चलर्फारे्फ’ या संग्रहात झाला आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
उघड्या जगांि : भोसिे, म. भा. प्रकाशक : ग्रामीि प्रकाशन संस्था, णभिवडी-सािारा, १९४७. ‘उघड्या 
जगातं’ ही म. भा. भोसले यािंी दुसरी कादंबरी. ‘वडवानल’ हे हस्तचलचखतािे शीषवक बदलून लेखकाने ती 
‘उघड्या जगातं’ ह्या शीषवकाखाली प्रचसद्ध केली आहे. गावातील खल प्रवृत्तीच्या, स्वैरािारी जुलमी 
सावकाराकडून होणारे वठेचबगारािे शोषण हा कादंबरीिा चवषय आहे. काकासाहेब सावकार, त्यािंी मुलगी 
िदं्रा, वठेचबगार सखाराम या तीन प्रमुख पात्राचंशवाय सखारामिी बहीण हौशा, सावकारािंा होणारा जावई 
बापूराव व लंपट बडूं ही कादंबरीतील दुय्यम पाते्र आहेत. सावकारािंा बेडरपणे प्रचतकार करून सखाराम 
िदं्रासह उघड्या जगातं चनघून जातो ; तर सावकाराने केलेल्या वामािारामुळे जन्माला आलेली सखारामिी 
बहीण हौशा कामगाराचं्या संघटनेिी कायवकती व लेचखका बनते. आदशववादािी आवड असलेल्या लेखकाने 
कादंबरीिा शवेट सुखात्म केला आहे. गैरमागकातने जाणाऱ्या बडूंला सदािारणी बनवले आहे. नाट्यपूणव घटनािंी 
चनर्शमती, प्रादेचशक बोलीिा व भाषेिा वापर, सुष्ट-दुष्ट पात्राचं्या स्वभावािे प्रकटन या गुणवैचशष्ट्ट्यामुंळे ‘उघड्या 
जगातं’ ही कादंबरी वािनीय झाली आहे. मात्र चतला कलात्मक उंिी गाठता आली नाही. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
उत्तररामचणरत्र नािक : गोडेबोिे, परशुरामपंि िात्या प्रकाशक : एि. एम. णडसोजा छापखाना, मंुबई, 
पणहिी आवृत्ती, १८५९, णिसरी आवृत्ती, १९२६. आपल्या भाषातंचरत नाटकानंी मराठी नाट्य वाङ्मयािे नवीन 
युग सुरू करणाऱ्या परशुरामपतं तात्यानंी संस्कृत मधील ‘वणेीसंहार’, ‘उत्तररामिचरत्र’, ‘शाकंुतल’, 
‘मृच्छकचटक’, ‘नागानंद’, ‘पाववती-पचरणय’ या सहा संस्कृत नाटकािंी भाषातंरे केली. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘उत्तररामिचरत्र नाटक’ हे संस्कृत मधील भवभतूीच्या नाटकािे भाषातंर. संस्कृत उत्तररामिचरत्र 
नाटक गद्य-पद्यात्मक आहे. त्यािप्रमाणे तात्यानंीही भाषातंर करताना गद्याच्या चठकाणी गद्य व पद्याच्या 
चठकाणी पद्य असे केले असून पद्यासाठी आयकात, साक्या, वदडी, ओव्या इत्यादी आषव व प्राकृत िालीिा उपयोग 
केला आहे. 

 
एकूण सात अंक असलेल्या या नाटकात भगवान रामिदं्र अयोध्यापुरीत वसहासनारुढ झाल्यावर जे 

रामायण घडले ते नाटकात आले आहे. पचहल्या अंकात सीतेिा त्याग, दुसऱ्या अंकात शबंुक वधाच्या चनचमत्ताने 
रामिदं्र पिंवटीस, चतसऱ्या अंकात सीता चवरहाने रामािा शोक, िवर्थया अंकात वाल्ल्मक मुनींच्या आश्रमात 
कौसल्या, जनक, वचशष्ठ, पािव्या अंकात िदं्रकेतू व लवकुश युद्ध प्रसंग, सहाव्या अंकात राम व लवकुश यािंी 
भेट व सातव्या अंकात सवांच्या भेटी असे ‘उत्तररामिचरत्र’ गुंर्फले आहे. 

 
नाटकात करुणरस व शृगंाररस प्रधान असून चवप्रलंभ शृगंार वर्शणला आहे. नाटकाच्या या आवृत्तीस 

गोपाळ चवष्ट्णू तुळपुळे यािंा उपोद्धात असून त्यात तात्यािें िचरत्र व वाङ्मय यािा पचरिय करून चदला आहे. 
 

यशवंि च्हाि 
 

उपकारी मािसे : सामंि, रघुवीर. खंड-१ प्रवासािीि सोबिी (पत्रात्मक कादंबरी), खंड-२ अभ्रपिि 
(कथानत्मक कादंबरी), खंड-३ आकाशगंगा (णमश्र कादंबरी), प्रकाशक : पाणरजाि प्रकाशने, मंुबई, १९३८. 
१९३३ ते १९८७ या पिंावन्न वषांच्या कालावधीत सात कादंबऱ्या चलचहणाऱ्या ‘शब्दचित्रकार’ रघुवीर सामंत 
यािंी चत्रखंडात्मक कादंबरी. अरुण ठाकूर नावाच्या तरुण चित्रकाराला कें द्रस्थानी ठेवनू सामंतानंी ही कादंबरी 
चलचहली आहे. सत्तर वषांपूवीच्या मध्यमवगीय कुटंुबाच्या जीवनािे दशवन कादंबरीत होते; तसेि महाराष्ट्रातील 
तत्कालीन राजकीय-सामाचजक घडामोडी, तीस सालिे राष्ट्रीय आंदोलन, चदवसेंचदवस नष्ट होत िाललेली 
एकत्र कुटंुबव्यवस्था, चभन्न पचरल्स्थती व चभन्न दृचष्टकोन यामुंळे नव्याजुन्या चपढीत चनमकातण होणारे संघषव यांिे 
चित्रण लेखकाने कादंबरीत केले आहे. अरुण ठाकूर, कमळा मावशी, बाबासाहेब, श्रीिदं्र टागोर, जाई पै, 
मंजुळा देसाई, दगडोबा जाधव या प्रमुख पात्रािें परस्पर संबंध, त्यािंी मानचसक आंदोलने, त्याचं्या आंतचरक 
मयकातदा, त्यािें राग, लोभ, मत्सर, स्वाथव, क्षदु्रपणा, लालसा, समपवणचशलता, त्याग, औदायव हे गुणदोष या 
सवांिा प्रत्यय कादंबरीत येतो. ‘उपकारी माणसे’मधील पचहल्या खंडात र्फक्त पत्रािंा समावशे आहे. दुसऱ्या 
खंडात तृतीय पुरुषी चनवेदन पद्धती व चतसऱ्या खंडातील चनवदेनात प्रदीघव मृत्युपत्रािंा समावशे लेखकाने केला 
आहे. ‘प्रवासातील सोबती’, ‘अभ्रपटल’ व ‘आकाशगंगा’ ही कादंबऱ्यािंी शीषवके सूिक आहेत. अरुण ठाकूर या 
प्रमुख पात्राच्या चवकासाबरोबर अन्य पात्रािें सूक्ष्म चित्रण, पात्रचित्रणाला असलेली सामाचजक पार्श्वभमूी, 
त्यातून प्रत्ययास येणारी सखोल जीवन जाणीव ही ‘उपकारी माणसे’ िी ठळक वैचशष्ट्ट्ये आहेत. समकालीन 
रूढ सािेबदं तंत्रशरण कादंबरीपेक्षा वगेळी कादंबरी चलहीत आहोत, यािी जाणीव असणाऱ्या रघुवीर सामंतानंी 
चलचहलेली ‘उपकारी माणसे’ ही मराठी कादंबरीच्या दालनातील एक लक्षणीय कादंबरी आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

उपेणििांचे अंिरंग : मािे, श्री. म. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, प्रथमावृत्ती, १९४१, अकरावी 
आवृत्ती, १९६३. ‘माणुसकीिा गचहवर’ आचण ‘उपेचक्षतािें अंतरंग’ या कथासंग्रहानंी दचलत, पीचडत, शोचषतािंी 
दुःखे जाणून घेऊन त्यानंा शब्दबद्ध करणारा साचहल्त्यक म्हणून मराठी साचहत्यचवर्श्ात महत्त्वािे स्थान श्री. म. 
माटे यानंा चदले जाते. या दोन गं्रथाचशवाय प्रबंधात्मक, िचरत्रात्मक, वणवनात्मक आचण चनबंधात्मक असे चवपुल 
लेखन माटे यानंी केले आहे. 

 
‘उपेचक्षतािें अंतरंग’ या कथासंग्रहात तेरा कथा समाचवष्ट केल्या आहेत. या सववि कथामंध्ये 

करुणरसािा उत्कट प्रत्यय येतो. तारळखोऱ्यातील चपऱ्या, कृष्ट्णाकाठिा रामवशंी, ‘बन्सीधर! तू आता कुठे रे 
जाशील?’ या कथेतील बन्सीधर, ‘साचवत्री मुक्यानेि मेली!’ या कथेतील साचवत्री पुरंदरिा नामा ही पाते्र 
मराठी कथात्मक साचहत्यात अजरामर झाली आहेत. या सवव कथातंील पात्रािंी जी व्यथा आहे त्यामागिी 
कारणमीमासंा शोधण्यािा प्रयत्न वािक करू लागतो हे या कथािें सामर्थयव आहे. 

 
मराठी ग्रामीण साचहत्याच्या सुरुवातीच्या काळातील श्रेष्ठ दजकातिी ग्रामीण कथा म्हणून या कथािें वणवन 

करता येईल. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

उर्णमिा : णनकंुब, कृ. ब. प्रकाशक : स्वािी प्रकाशन, बेळगाव, १९५४. ‘उज्ज्वला’ या कचवतासंग्रहानंतर 
प्रकाचशत झालेला कृ. ब. चनकंुब यािंा हा दुसरा संग्रह ‘उर्शमला’ या संग्रहातील अचधक कचवता पे्रमभावनेशी 
चनगचडत आहेत. पे्रयसीच्या आठवणी, चतच्या सहवासातील मुग्ध क्षण, भेटीिी हुरहुर, पे्रम भावनेतील संकोि 
आचण लज्जा, मीलनातील गोडवा-चन-तृप्ती, मीलनािी असोशी, प्रणयातील रुसवे रु्फगव े व आशावाद अशा 
अनेकचवध भावच्छटा ‘डोळे तुझे बदामी’, ‘सल’, ‘अधुरें गीत’, ‘उशीर’, ‘ओळख’, ‘अडसर’, ‘मुका मार’, ‘तुझ्या 
रुसण्यािी रीत’—इत्यादी कचवतामंधून प्रकट झाल्या आहेत. ‘नवलािी पहाट’, ‘चप्रय गगना’, ‘वषकात’ या 
कचवतामंधून चनसगकातिे दशवन होते. काही कचवतातं कधी-कधी पे्रम भावनेला चनसगकातिी डूब चमळालेली चदसते. 
भल्क्तभावना, वितनशील वृत्ती, सामाचजक जाणीव हे कचवच्या व्यल्क्तमत्त्वािे चवशषे ‘कृतज्ञ’, ‘स्नेह मी जागवीन 
आपला!’, ‘चदनान्ती’, ’३० जानेवारी १९४८’, ‘ईर्श्राि ंमनोगत’, ‘जीवन! जीवन!’, इत्यादी कचवतामंध्ये व्यक्त 
झाले आहे. चनकंुब एक कुटंुबवत्सल कवी आहेत. कौटंुचबक भावना व्यक्त करणाऱ्या ‘संहार िक्र’, ‘चसद्ध 
व्हायिे हासूंन’ आचण मुक्तछंदातील ‘उर्शमला’ या कचवता चवशषे उल्लेखनीय आहेत. भावनाचवष्ट्कारासाठी कवीने 
गीत, गझल, मुक्तछंद, सुनोत, ओवी या रिना प्रकारािंा अवलंब केला आहे. कृ. ब. चनकंुबाचं्या काव्य 
लेखनाच्या प्रवासातील ‘उर्शमला’ हा कचवतासंग्रह म्हणजे पुढिा टप्पा आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
उषःकाि (अथवा अडीचशें वषांपूवीचे महाराष्ट्र) : आपिे, हणर नारायि. प्रकाशक : श्री. अ. णव. पिवधिन, 
पुिे, आवृत्ती ५वी, १९२९. श्री. हरी नारायण आपटे प्रख्यात सामाचजक आचण ऐचतहाचसक कादंबरीकार. इ. स. 
१८९५ च्या एचप्रल मचहन्यात रायगड स्मारक कल्पना महाराष्ट्रीयाचं्या मनात आली. १८९६ च्या एचप्रलमध्ये 
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चशवाजी उत्सव रायगडावर करण्यात आला. या घटने चनचमत्ताने श्री. आपटे यानंी चशवकालावर कादंबऱ्या 
चलचहण्यािे ठरचवले असाव.े त्यापैकी ही एक महत्त्वािी, अत्यंत लोकचप्रय ऐचतहाचसक कादंबरी आहे. 
श्रीचशवछत्रपतींनी वहदवी स्वराज्य स्थापनेसाठी जो पराक्रम केला. ज्या पद्धतीने मुसलमान आचण मोंगल याचं्या 
ताब्यातील गड, चकल्ले गचनमी तंत्राने लढून चमळचवले. सुलतानगड त्यानंी भेदचनतीने कसा चमळचवला या 
घटनेवर ही कादंबरी आहे. ‘सुलतानगड’ हे गडािे काल्पचनक नाव आहे. या कादंबरीत जवळजवळ ५३ पाते्र 
असून त्यापंैकी श्रीमहाराज, तानाजी, येसाजी, श्रीधरस्वामी, मुरार जगदेव, चवजापूरिा बादशहा, रंगराव अप्पा, 
नानासाहेब ही महत्त्वािी पाते्र आहेत. ‘सुलतानगडािा चकल्लेदार रंगराव अप्पा यािंा मुलगा नानासाहेब 
गडावरून वचडलाचं्या बरोबर भाडंण करून गडावरून चनघून जातो. यापूवी एकदा चवजापूरच्या बादशहाने 
चदलेली मानािी वसे्र नानासाहेबाने नाकारलेली असतात. सर्फोजी ही नानासाहेबाचं्या रागामध्ये भर घालणारी 
व्यक्ती. रागाने गडाबाहेर पडलेला नानासाहेब श्री. महाराजाचं्या गोटात येतो. सुलतानगडावर चवजय 
चमळचवल्यानंतर श्रीमहाराजास या गडािा गडकरी नेमतात’ हे या कादंबरीिे प्रमुख कथानक आहे. कादंबरीिी 
रिना करताना श्री. आपटे यानंी अनेक ऐचतहाचसक घटनािें आधार घेतलेले आहेत. श्रीभवानी मातेिी 
उपासना, आचण श्रीमहाराजानंा झालेला साक्षात्कार, दृष्टान्त, गुप्त मसलती, मावळ्यािंी जमवाजमव इत्यादींिे 
चशवकालीन प्रसंगािें वणवन यथातर्थय करण्यािा प्रयत्न आहे. सवकातत महत्त्वािा भाग म्हणजे या कादंबरीिे 
नायकत्व श्रीमहाराजािेंकडे नसून नानासाहेबाकंडे आहे. 

 
ऋिुचक्र : भागवि दुगा. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, १९५६. श्रीमती दुगकातबाई भागवत या प्रख्यात 
समाजशास्रज्ञ संस्कृत, प्राकृत भाषाचं्या जाणकार, अभ्यासक आचण लचलतचनबधंकार. बौद्ध वाङ्मयाच्या 
अभ्यासक. त्यािें दहा लचलतचनबंधसंग्रह प्रचसद्ध झाले आहेत. प्रस्तुत पुस्तकही लचलतचनबधं या स्वरूपािे 
असून यासंग्रहात एकूण तेरा लेख आहेत. पचहला लेख ऋतूिक्राबद्दल असून पुढील बारा लेखात मराठी 
कालगणनेनुसार असून त्या त्या मचहन्यातं कोणते ऋतू येतात यािे अचतशय तरल असे काव्यात्म वणवन आहे. 
मराठी साचहत्यचवर्श्ात काही कवविे काव्य सोडल्यास अशा प्रकारच्या शलैीिे चनसगकातवरील अन्य लेखन 
आढळत नाही. लेखािंी शीषवकेही आकषवक आहेत, िैत्रसखा वैशाख, पुष्ट्पपचंडत भाद्रपद, तालबद्ध पौष, 
मायावी माघ. हे लेखन लेचखकेने अनुभवलेल्या अनुभवचवर्श्ातून साकार झाले आहे. चनसगकातच्या रंग-गंधािे, 
रु्फलणाऱ्या वृक्षािें, पानगळीिे चवचवध रूपािें वणवन अप्रचतम आहे. चनसगव आचण मानव यातील नाते त्यानंी 
अचतशय िपखलपणे वर्शणले आहे. यातील प्रत्येक लेख उत्तरोत्तर चनसगकातिे बारकाईने वणवन करणारा असा 
चसद्ध होत गेला आहे. ‘लघुचनबधं’ या वाङ्मय प्रकारात कोणत्याही चवषयावर लाचलत्यपूणव शचैलत चलचहता येते, 
परंतु इतर लघुचनबंधकाराचं्या तुलनेत दुगकातबाईिे हे लेखन वैचशष्ट्ट्यपूणव अशा प्रकारिे आहे. ‘आम्ही 
चनसगकातपासून दूर गेलो तरी चनसगव आमिा पाठपुरावा करतोि आहे’, ‘सृष्टीिी सारी हालिाल एका 
तालासुरावर बाधंलेली आहे’ ही वाक्ये लेचखकेच्या समग्र चनसगव अभ्यासािी द्योतक आहेत. 

 
एकच प्यािा : गडकरी, राम गिेश. प्रकाशक : श्री. अनंि गिेश शेकदार, पुिे, १९१९, आवृत्ती ५वी, १९२८, 
प्रकाशक : बळवंि णवष्ट्िू परचुरे, मंुबई, १९२८. राम गणेश गडकरी सव्यसािी नाटककार होत. ‘गोववदाग्रज’ 
या टोपण नावाने काव्यलेखन ‘बाळकराम’ या टोपण नावाने चवनोदी लेखन श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर यािें 
संप्रदायी व चशष्ट्य. यानंी मराठी रंगभमूीच्या सुवणव काळात नाटके चलचहली. एकि प्याला या नाटकािी पदे मात्र 
चवठ्ठल सीताराम गुजवर यािंी आहेत. मद्यपानािा चनषेध करणारे शोकरसपूणव आचण शोकातं कथानक असलेले 
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संसार नाटक म्हणून या नाटकािा उल्लेख होतो. या नाटकाने राम गणेशानंा कीर्शतिे चशखर गाठता आले. या 
नाटकािे संचवधानक अचतशय सोपे, साधे आचण घरगुती आहे. सुधाकर हा या नाटकािा नायक आचण त्यािी 
पत्नी वसधू ही नाचयका. सुधाकर हा शहरातील अग्रगण्य वकील. रामलाल हा त्यािा स्नेही. या स्नेहाच्या 
साहय्याने सुधाकर आपला अभ्यासक्रम पुरा करतो. वसधूिे धनसंपन्न वडील हे रामलालिे स्नेही, 
रामलालमुळेि सुधाकरािे वसधूशी लग्न होते. दरम्यान रामलाल इंग्लंडला जातो व वसधू माहेरी. कोटकाततील 
मुन्सर्फाशी सुधाकरािा तंटा होऊन त्यािी सनद दोन मचहन्यासंाठी रद्द केली जाते. स्वाचभमानी सुधाकरास हा 
आपला मानभगं वाटतो आचण यािवळेी त्यािा कारकून तचळराम त्याच्यापुढे मद्यािा ‘एकि प्याला’ पुढे करतो. 
वसधू माहेरावरून आचण रामलाल इंग्लंडहून परततो, परंतु या कालावधीत सुधाकरािे व्यसन पराकोटीला 
गेलेले असते. ज्या चदवशी सुधाकराला त्यािी सनद परत चमळणार असते त्या चदवशी सुधाकर कोटकातत दारूच्या 
अमलाखाली असतो व या त्याच्या वतवनाने मुन्सर्फ त्यािी सनद कायमिी रद्द करतात. यापुढे सुधाकर पूणवपणे 
व्यसनाधीन होतो. आपले नातेवाईक, स्नेही रामलाल याचं्यापासून दूर राहण्यास तो वसधूला र्फमकातवतो. एकदा 
तो पूणव शुद्धीवर असताना तचळरामािी पत्नी गीता दारूच्या व्यसनािे दुष्ट्पचरणाम वसधूला सागंत असते हे 
संभाषण सुधाकर ऐकतो व दारू सोडण्यािी शपथ घेतो. नोकरी चमळचवण्यासाठी तो स्नेह्यािंी मदत घेण्यािा 
प्रयत्न करतो पण हे न साधल्याने तो पुन्हा व्यसनाधीन होतो व वसधूकडे सतत व्यसनासाठी पैशािी मागणी 
करतो. मुलाला दूध आणण्यासाठी गीताकडे चदलेले पैसेही सुधाकर मागतो व रागाच्या भरात मुलाला मारतो. 
मुलाला वािचवण्यासाठी मध्ये आलेली वसधूही जखमी होते व याति चतिा अंत होतो. पश्चात्तापाने होरपळलेला 
सुधाकर चवष प्राशून आत्महत्या करतो. आत्महत्येपूवी रामलालला दारूच्या दुष्ट्पचरणामाबद्दल बोलतो. या 
नाटकाच्या संदभकातत नाटकािे यश अपयश श्री. गडकऱ्यािें नाट्यलेखन या चवषयावर मान्यवरानंी बरीि उलट 
सुलट ििकात केली आहे. 

 
ओळखीचे सूर : काळेिे, रा. अ. प्रकाशक : कत्रबक अनंि माईिकर, इंदूर, १९४१. काव्य-संग्रहातील कचवता 
रचसकानंा पूववपचरचित असल्यामुळे रा. अ. काळेले यानंी संग्रहाला ‘ओळखीिे सूर’ हे नाव चदले आहे. ‘काव्य 
म्हणजे काय?’ असा प्र्न प्रस्तावनेत उपल्स्थत करून कवीने त्यािे स्वतः उत्तर चदले आहे. र्फक्त वतवमान 
काळातील जीवनािे प्रचतवबब ज्यात पडते ते काव्य, असा काव्यािा संकुचित अथव न घेता व्यापक जीवन दशवन 
घडवते, सौंदयवचनर्शमती करून आनंद देते ते काव्य अशी स्वतःिी काव्यचवषयक भचूमका काळेले यानंी स्पष्ट केली 
आहे. पे्रमभावना प्रकट करणाऱ्या, चनसगववणवनपर आचण तत्त्ववितनपर अशा तीन गटातं ‘ओळखीिे सूर’ मधील 
कचवतािें चवभाजन करता येते. ‘िाहूल’, ‘हाक’, ‘तू गेलीस-पण’ या कचवतातं पे्रम-भावनेिा आचवष्ट्कार झाला 
आहे. पे्रचमकेशी िाललेला संवाद, पे्रमातील लचडवाळपणा, रुसवे-रु्फगव े यािंा आचवष्ट्कार काळेले याचं्या 
पे्रमकचवतेत झाला आहे. ‘चतिी श्रीमंती,’ ‘काळा कोळसा’ या महत्त्वाच्या तत्त्ववितनपर कचवता आहेत. ‘मचनषा’ 
या कचवतेतील चनसगववणवन प्रत्ययकारी आहे. दारुड्या नवऱ्याशी एकचनष्ठपणे संसार करणाऱ्या गृचहणीिे 
कारुण्यपूणव चित्रण ‘प्रचतक्षा’ या कचवतेत कवीने केले आहे. ‘वादळ’ ही मुक्तछंदातील कचवता रा. अ. काळेले 
यानंी अचभव्यक्तीिी नवी चदशा शोधणारी कचवता आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 
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कडू आणि गोड : गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ. प्रकाशक : सौ. णवमि णचते्र, अणभरुची प्रकाशन, बडोदा, १९४८, 
(कडू आणि गोड, मानसणचते्र या कथासंग्रहासह नवी आवृत्ती गंगाधर गाडगीळ समग्र कथा, माणिका खंड १, 
पॉप्यिूर प्रकाशन, मंुबई, १९९८). श्री. गंगाधर गाडगीळ, एक प्रमुख नव-कथाकार यािंा ‘मानसचिते्र’ हा 
पचहला कथासंग्रह (१९४६), दुसरा कथासंग्रह ‘कडू आचण गोड’ या संग्रहात एकूण तेरा कथा आहेत. या सववि 
कथा कौटंुचबक असून काही कथामध्ये बालमनािे वणवन आहे. नोकरी पेशातील मंडळी, त्यािें दैन्य, दुःख, 
दाचरद्र्य यािें चित्रण या कथातं आहे. ‘कडू आचण गोड’ या कथेला अचभरूिी माचसकाने आयोचजलेल्या 
कथास्पधेमध्ये प्रथम क्रमाकंािे पाचरतोचषक चवभागून चमळाले होते. सुचशला ही या कथेतील नवचववाचहत 
नाचयका चहच्या चनवदेनातूनि ही कथा साकारली आहे. खेळकर मोहक भाषाशलैीतील ही कौटंुचबक कथा. 
कथेतील सववि पात्रािें वणवन त्यािें दुःख, अगचतकता सुख-दुखाःिा अनुभव हे चनवदेनातूनि येते. ‘शशीि ं
दुःख’ ही चनरागस बालकािे दुःख, मुलािें चवर्श् आचण बालमन रंगचवणारी कथा. चकडलेली माणसं ही 
मंुबईतील जातीय दंग्यावर आधारलेली महत्त्वािी कथा. दंग्याच्या वणवनाबरोबर मध्यमवगीय नोकरदारािें 
त्याचं्या पगाराच्या श्रेणीवर उच्च-नीि भाव ठरचवणारे चित्रण या बरोबरि माणसाचं्या वतवनािेही चित्रण येते. 
अनाकलनीय योगायोगाच्या माध्यमातून आचण मनोचवश्लेषणाच्या अचभनवतेिा वापर करून कथानायक 
अनंताच्या जीवनािी शोकाचंतका सादर करणारी कथा. क्षलु्लक गोष्ट. हृदय कथा पूणवपणे बँक मनेॅजरच्या 
चदनक्रमावर आधाचरत कथा. ग्राहकाशंी त्यािे वतवन त्याच्या मनातील चविार या कथेत आहेत. सलामी कथेत 
चभकूच्या मनातील खळबळीिेि वणवन, बयिे वणवनही येते. मात्र सोचजरािें बयशी वतवन हे धक्कादायक ठरते. 
‘चशतकण’ कथेत शातंाबाई भोवती घोटाळणाऱ्या मृत्यूिे त्यानंा ठेवलेल्या खोलीिे वणवन करताना ‘चनस्तब्ध 
शातंतेि ंइंजेक्शन’ चदल्यासारखे वातावरण झाले होते असे केले आहे. शरद आचण शशी या बालकािें बालमन 
आचण बालचवर्श् नावीन्य कथेत येते. ‘चगिचमड’ ही आणखी एक महत्त्वािी कथा. कारकुनािें चनलवज्ज जग, 
केशवच्या मनात िाललेली चविाराचं्या रेघोट्यािंी चगिचमड या कथेत आहे. ‘िोरटी पावलं’ कथेत छिोर 
चवमलाबाई, त्यािं ंरॅ्फशनेबल हसणं, यजमानाशी तुसडे वतवन, त्याचं्या मुलींिे वतवन इत्यादीिे वणवन असूनही ही 
कथा कौटंुचबकि आहे. ‘एकटा’ कथेत माधविे एकलेपण वर्शणले आहे. ‘पावसाळी हवा’ ही आणखी चनवेदन 
स्वरूपातं नायकािे चविार व्यक्त करणारी कथा असून या कथेत मनातंील व्याकूळता, चनसगकातिे वणवन येते. 
‘नवा अंकुर’ कथा कौटंुचबकि असून नवचववाचहतािे जीवन रंगवतानाि ‘नव्या अंकुरािे’ स्वागत करताना 
नायकाच्या माधवच्या अंतःकरणातील खळबळ व्यक्त करते. या सवव कथािंा कें द्रवबदू माणूसि असून माणसािे 
अंतर्शवर्श् तन्मयतेने, तदू्रपतेने वर्शणले आहे. मुलाचं्या कल्पनारम्य भाववृत्तीिे चित्रण तसेि मध्यमवगीय 
जीवनातील चवसंगती, चवकृती, व्यथा इत्यावदिे आचण पात्रािें मनोव्यापार सहानुभचूतने वर्शणताना श्री. गाडगीळ 
अत्यंत प्रभावी भाषाशलैीिा उपयोग करतात आचण आपले एक महत्त्वािा नवकथाकार हे स्थान चनचश्चत 
करतात. 

 
कमिा :  सावरकर, णव. दा. समग्र सावरकर खंड ७, कणविा पृ. १६३ िे १८९, प्रकाशक : वीर सावरकर 
प्रकाशन, मंुबई, पणहिी आवृत्ती, १९९३ (िृिीय आवृत्ती, १९४७). स्वातंत्र्यवीर चवनायक दामोदर सावरकर 
(जन्म २८ मे १८८३, मृत्य ू २६ रे्फबु्रवारी १९६६) यानंी चवपुल साचहत्यचनर्शमती केलेली असली तरी केवळ 
‘साचहल्त्यक’ अशी त्यािंी अचभज्ञा मयकातचदत करता येण्यासारखी नाही. ते एक बहुआयामी व्यल्क्तमत्त्व होते. उच्च 
श्रेणीिी कृचतशील देशभक्त, वहदुचहतैषी राजकारणी, ममवज्ञ इचतहासकार, कवी, नाटककार, चनबधंकार, 
भाषा-चलचपसुधारक आचण पुरोगामी चवज्ञानचनष्ठ, अस्पृ्यता चनवारक, समाजसुधारक असे अनेक पैलू धारण 



 

 

अनुक्रमणिका 

करणारी अलौचकक व्यक्ती म्हणूनि सावरकराकंडे पाहाव े लागते. सावरकरानंी दहा हजाराहूंन अचधक 
काव्यपकं्ती चलचहल्या आहेत, यावरून त्याचं्या कचवता संसारािा चवस्तार समजू शकतो. 

 
‘कमला’ हे खंडकाव्य १९२२ मध्ये, सावरकर अंदमानमधून परत येण्यापूवी, ‘चवजनवासी’ या 

टोपणनावाने प्रचसद्ध झाले. नंतर ते ‘रानरु्फले’ या काव्यसंग्रहात समाचवष्ट करण्यात आले. (प्रकाशनवषव १९३४) 
‘कमला’, ‘चवरहोच्छवास’, ‘महासागर’ आचण ‘गोमातंक’ ही िार खंडकाव्ये म्हणजे सावरकारानंी पाचनपत युद्ध 
आचण वहदंूिा पराक्रम याचंवषयी जे महाकाव्य चलहावयािा संकल्प केला होता, त्या महाकाव्यािे भाग आहेत. या 
कथाभागािी जुळणी ते कशी करणार होते, हे या खंडकाव्यामंधून समजण्यासारखे नाही. तरीही, स्वतंत्रपणे या 
खंडकाव्यािंा आस्वाद घेता येतो. नोंदचवण्यासारखी गोष्ट अशी की, ‘कमला’ आचण ‘चवरहोच्छवास’ मध्ये कवी 
सावरकरामंधला ‘रचतभाव’ प्रधान आहे, तर ‘महासागर’ आचण ‘गोमातंक’ मध्ये वीर सावरकरामंधला 
पराक्रमभाव प्रबळ ठरलेला आहे. 

 
‘कमला’ मधील कथानक अगदी छोटे आहे. कमला, चतिा पती मुकंुद आचण कमलेिी सासू यािें एक 

छोटेसे चवर्श् आहे. मुकंुदािा चमत्र मुकुल आचण मुकंुदा हे दोघेही मराठा सैन्यातले वीर आहेत. कमलेच्या 
ऋतुशातंीसाठी मुकंुदा घरी आलेला आहे. या शृगंार सोहळ्यामध्ये मुकुल आचण कमलेिी बहीण पे्रमला सहभागी 
होतात. मुकुल आचण पे्रमला याचं्या पे्रमािा अंकुर वाढू लागतो. मुकंुद-कमलेच्या पचहल्या मीलनरात्रीि लढाई 
सुरू झाल्यािा संदेश मुकंुद व मुकुलला प्राप्त होतो. ते दोघेही युद्धावर जाण्यासाठी चनघतात. ‘कमला’ आचण 
पे्रमला यािें तू रक्षण कर अशी देवाला प्राथवना करून ते कतवव्याथव चसद्ध होतात. 

 
हा छोटा कथाभाग सावरकरानंी ८८२ ओळींच्या या खंडकाव्यात समरसून वर्शणला आहे. हे खंडकाव्य 

एकूणि वणवनपर आहे. सुरुवातीिे रु्फलबागेिे वणवन आचण ऋतुशातंीच्या सोहळ्यािे वणवन यामंध्ये खंडकाव्यािी 
जवळजवळ चनम्मी व्याप्ती सामावलेली आहे. या दोन्ही वणवनस्थानी सावरकरानंी आपल्या कल्पनावैभवािे 
दशवन घडचवले आहे. बागेतील तृप्त केळी पाहून कचवला व्रजगोचपकािंी आठवण येते. ऋतुशातंीपूवी 
एकासनावर स्नान करतानािी मुकंुद-कमला यािंी ईषत प्रणयक्रीडाही सावरकराचं्या रचतशील कचववृत्तीिी 
दशवक आहे. 

सावरकरािें वैचशष्ट्ट्य हे आहे की, अशा वणवनप्रसंगी रचतरंगात अक्षरशः न्हाऊन चनघणारा त्याचं्यामधील 
कवी कतवव्याच्या क्षणी पराक्रमाच्या धु्रवाकडे लीलया झेप घेतो. रचतरंगापासून अचलप्त होऊन ते ‘वीर सावरकर’ 
बनतात. ‘कमला’ मधील ‘मुकंुद’ म्हणजे जणू स्वतः सावरकरि आहेत. सावरकरािंी आनंदवृत्तीि मुळी 
रचतरंगात रंगणाऱ्या, पण कतवव्याच्या क्षणी त्यापासून अचलप्त होणाऱ्या पुरुषािी आहे. 

 
‘कमला’ या खंडकाव्यातून सावरकराचं्या आनंदवृत्तीिा शोध घेता येतो. त्याचं्या आत्मप्रतीतीिे सुभग 

दशवन या खंड-काव्यातून घडते. 
 

णवद्याधर सीिाराम करंदीकर 
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कमळि : गोखिे, अरकवद. प्रकाशक : पॉप्यिूर बुक डेपो, मंुबई, १९५२.श्री. अरववद गोखले नव-
कथाकारातंील एक प्रमुख मानकरी. त्यािें जवळजवळ पिंवीस कथासंग्रह प्रचसद्ध झाले आहेत. उत्तम 
चनवदेनात्मक शलैी, घटना आचण पाते्र रंगचवण्यािी कला यामुळे कथाकार म्हणून मराठी कथाचवर्श्ात श्री. 
गोखल्यानंा मानािे स्थान आहे. ‘कमळण’ या प्रस्तुत कथासंग्रहात एकूण बारा कथा आहेत. बालमनािा शोध 
घेणारी एखादी कथा सोडल्यास उरलेल्या कथा कौटंुचबक, सामाचजक या स्वरूपाच्या आहेत. ‘कमळण’ कथेिी 
नाचयका कमळा आचण पती श्रीकातं या दोघांिा पे्रमचववाह आहे. ‘संसारचवर्श्ािी उभारणी एका क्षदु्र क्षणावर 
झाली आहे’ असे चतला वाटते. या क्षणावर वहदकळणारी कमळीच्या मनातील आंदोलने चविार यावर ही कथा 
आहे. ‘अधमव’ कथेत मेधा ही पे्रयसी उत्तर आयुष्ट्यात भेटल्यानंतर नायकाच्या मनातील वादळािे चित्रण आहे. 
‘चगलावा’ कथेिा नायक वासू, एक नवचववाचहत परंतु असभ्य वस्तीत चबऱ्हाड असलेला. पण एका क्षणी सभ्य 
वस्तीतील प्रचतचष्ठतािे असभ्य वतवन पाहून चखन्न झालेला. ‘आजोबा’ कथा हणमंत या बालकािे मनातंील 
खळबळ व्यक्त करणारी कथा श्री. गोखले यानंी तन्मयतेने चलचहली आहे. ‘कामिक्र’ कथा या ‘िक्रा’ भोवतीि 
आहे. वैराग्य आचण चवरक्तीिे चविार मनात येत असूनही नायक पुन्हा या िक्राति कसा येत राहतो यािे वणवन 
या कथेत आहे. आपल्या व्यंगावर उपिार करण्यासाठी चित्रपट पटकथा चलहून पैसे चमळचवण्यासाठी धडपड 
करणारी बचहरी ‘प्रचतभा प्रधान’ चहिी ही कथा अत्यंत तपशीलाने चलचहली आहे. ‘पुरुषस्य दुःखम्’ कथा बायकी 
हालिाली करणाऱ्या शामू आिाऱ्यािे जीवन रंगचवते. ‘हुबेहूब’ ही एक चवलक्षण कथा आहे. नानीिा नवरा दादू 
आचण दरोडेखोर बळराम या दोघाचं्या साम्यावर आधाचरत ही कथा आचण नानीच्या मनातंील खळबळ श्री. 
गोखले यानंी पचरणामकारकरीत्या वर्शणली आहे. ‘स्पंज’ या कथेत मराठी रंगभमूीवर काम करणाऱ्या दचरद्री 
नटािे जीवन, त्यािा संसार, त्याच्या शारीचरक व्याधी यािे वणवन येते. चवधवा कन्या तारा, पागंळा रमाकातं, 
पळून गेलेली पत्नी आचण ओढग्रस्त संसार सावरण्यािा प्रयत्न करणारी मुलगी यािे वणवन अत्यंत 
पचरणामकारक आहे. ‘चनमकातल्य’ कथा चमत्रपे्रमावर आहे. परंतु, चततकीि धक्कादायक आहे. बालपणीिा चमत्र 
कालातंराने नोकरी चनचमत्ताने दूर जातो. अिानकपणे पुन्हा भेटल्यावर जुने धागे पुन्हा नव्याने चनमकातण होत 
नाहीत आचण या प्रसंगािे वणवन लेखक ‘सुरुवातीच्या बहरातं रु्फललेली मतै्री त्यािे पुढे चनमकातल्य होत जाते का?’ 
या वाक्याने करतो. ‘पचंडतराव’ ही कथा दैन्यावस्थेत जीवन कंठणाऱ्या कारकुनावर आधारलेली आहे. 
कामातील िुकारपणा, आजारी पत्नी, ओढगस्तीिा संसार, शरीरसुख चमळचवण्यासाठी आडमागकातला जाणे या 
प्रसंगातून कथा चिचत्रत केली आहे. ‘चदवा जळत नाही’ ही दचरद्री चककीिी कथा. जगण्यासाठी भाऊ 
भावड्याबरोबर केलेली केचवलवाणी धडपड या कथेत वर्शणली आहे. एका समथव कथाकरािंा हा संग्रह असून 
‘कामिक्र’ सारखी कथा त्या काळी चलचहण्यािे धाडसि श्री. गोखले यानंी दाखचवले आहे असे वाटते. 

 
करीन िी पूवि : वरेरकर, भागिवराम णवठ्ठि. प्रकाशक : ग. पां. परचुरे प्रकाशन मंणदर, मंुबई, आवृत्ती सहावी, 
१९५८. श्री. वरेरकरािें हे ऐचतहाचसक नाटक आहे. मराठी रंगभमूीच्या सुरुवातीच्या कालखंडात बहुतेक सवव 
नाटककारानंी नाट्यरिनेसाठी पौराचणक अथवा ऐचतहाचसक आधार चनवडून त्यावर नाटकाच्या संचवधानािी 
रिना केली आहे. चशवकालावर बरीि नाटके चलचहली गेली त्यातही पन्हाळगडावरील बाजीप्रभ ू देशपाडें 
याचं्या पराक्रमामुळे या प्रसंगावर बऱ्याि नाटककारानंी नाटके रचिली आहेत. श्री. वरेरकरािें हे नाटकही 
पावनवखड आचण बाजीप्रभिूा पराक्रम यावरि आधाचरत आहे. ‘चसद्दी जोहराच्या वढे्ातून बाजीप्रभ ू देशपाडें 
यानंी पावनवखडीत मुसलमानी सैन्याला, प्राणपणाने लढून थोपवनू धरले आचण या कालातं श्रीचशवछत्रपतींना 
पन्हाळ्याहून चनसटून चवशाळगडी आश्रय घेता आला’ या कथानकावर आधाचरत हे नाटक आहे. लेखकाने 
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ऐचतहाचसक सत्य आचण तत्कालीन भाषा तशीि ठेवण्यािा प्रयत्न केला असल्यािे प्रस्तावनेमध्ये नमूद केले 
आहे. तरीही चहरोजी आचण गजरा ही दोन काल्पचनक पाते्र नाटककाराने आपल्या कल्पनेने चनमकातण केली 
आहेत. िौर्थया अंकात पचरचशष्टाकं घातला असून महाराज व श्रीमंत महाराणीसाहेब चजजाबाई याचं्यात मावळे व 
बाजीप्रभूिें शौयव, चहरोजीिा पराक्रम, गजरािा पराक्रम याचं्या वणवनािा आहे. 

 
कळयांचे णनःश्वास : णशरुरकर, णवभावरी. प्रकाशक : ह. णव. मोिे, मंुबई, १९३३. चवभावरी चशरूरकर या टोपण 
नावाने पूवकातश्रमीच्या बाळूताई खरे. आचण चववाहानंतरच्या मालतीबाई बेडेकर यानंी कथा-कादंबऱ्या यािे लेखन 
केले. एका स्रीने त्या काळात केलेले चलखाण प्रक्षोभक ठरले. समाजामध्ये या घटनेने वादळे झाली. लेचखकेिा 
शोध घेण्यािा प्रयत्न झाला. ‘चवभावरीिे टीकाकार’ या नावािा संकचलत टीकालेखािंा एक संग्रहही प्रचसद्ध 
झाला. ‘कळ्यािें चनःर्श्ास’ या संग्रहात एकूण अकरा कथा समाचवष्ट आहेत. पचहली कथा ‘कळ्यािें चनःर्श्ास’ 
ही कथा नसून पुढील कथा का चलचहल्या या ‘तरुण कळ्या’ का व कशासाठी चनवडल्या यािे चनवदेन आहे. 
तत्कालीन समाजात चस्रयानंा नोकरी करण्यािे स्वातंत्र्य नव्हते पण ज्या करीत त्यानंा त्याचं्या पगारातून 
कुटंुबािे पोषण कराव ेलागे आचण मग या चस्रयानंा कुटंुबासाठी लग्न न करता राहाव ेलागे ही घटना ‘त्याग’ 
कथेत आहे. ‘अंतःकरणािे रत्नदीप’ या कथेत या कथेिी नाचयका ‘यमू’ ही चशकलेली परंतु कुरूप पण ही 
ज्यावळेी चववाह करण्यािे ठरचवते त्यावेळी भाऊ संबधं तोडण्यािे ठरचवतो ‘यमू’च्या मनात चविार येतो की, 
‘शवेटी ही सवव नाती स्वाथकातसाठी’ आहेत. ‘अचवनाश’ कथेत नाचयकेला मृत्यशूय्येवर असलेल्या वचडलानंा 
चदलेल्या विनासाठी ज्याच्यावर पराकोटीिे पे्रम आहे त्या व्यल्क्तला सोडून दुसऱ्याबरोबर चववाह करावा 
लागतो. संस्कारामुळे आचण पचरल्स्थतीने चतला हा चनणवय घ्यावा लागतो. ‘पे्रम हे चवष की अमृत?’ ही असर्फल 
पे्रमािी कथा आहे. ‘तू आई का दावदेारीण’ ही कथा भ्रष्ट आईच्या मुलीवर आहे. भ्रष्ट आईमुळे या मुलीिा चववाह 
मोडतो. चशक्षण नसल्याने बऱ्याि चठकाणी नेऊनही चववाहासाठी नकार चमळणाऱ्या घटनेिे वणवन ‘ताई, हेि बरे 
सुखािे संसार’ या कथेत येते. ‘चरकाम्या भाडं्यािे चननाद’ कथा अवास्तव आत्मचवर्श्ास असलेल्या तरुणीिे 
जीवन रंगचवते. तीन पुरुषावंर पे्रम करूनही चतला चववाहाचवना राहाव े लागते. ‘बाबािंा संसार माझा कसा 
होणार?’ ही या संग्रहातली महत्त्वािी कथा आचण त्या काळातही ही कथा र्फार गाजली होती. नोकरी करत 
असलेल्या प्रौढ कुमाचरकेिी ही कथा असून ओढग्रस्त वचडलािंा संसार िालवत असताना लग्न कराव े की 
नाही? या संभ्रमात असलेल्या नाचयकेच्या उलट-सुलट चविारािंी आंदोलने या कथेत आहेत. ‘पे्रम की पशुवृत्ती’ 
कथा भ्रष्ट वचडलाचं्या मुलीिी कथा आहे. वचडलािें आईशी वतवन कथा नाचयकेने पाचहलेले असते परंतु 
सुरचक्षततेसाठी चववाह व्हावा पण यामध्ये पाशवी वृत्ती नसावी, असे चविार चतच्या मनात येतात आचण चतिा 
चविार जपणारा एक चमत्रही चतच्या आयुष्ट्यात येतो. ‘पे्रमािी पारख’ कथा वसधू या कथानाचयकेच्या जीवनात 
आलेल्या माधवराव या पुरुषाबद्दलच्या आकषवणा-संबधंी असून पे्रम असूनही लग्न करावे की नाही ही 
संभ्रमावस्था वर्शणते. सववि कथािें चवषय स्री-पुरुष संबंध, प्रौढ कुमाचरका, तरुण स्रीच्या तारुण्यसुलभ भावना, 
पे्रम व चववाह या स्री जीवनातल्या महत्त्वाच्या चवषयावर आहेत. प्रत्येक कथेत संयत चित्रण असूनही तत्कालीन 
समाजाने या कथानंा अश्लील ठरचवले होते. 

 
कागदी होड्या : बोरकर, बा. भ. प्रकाशक : श्रीणशवाजी मुद्रिािय, नवीन गोवे, १९३८. महाराष्ट्रात कवी 
म्हणून ख्यातकीतव असलेल्या बा. भ. बोरकर यांिा पचहला लघुचनबधं संग्रह. एकवीस लघुचनबधंािंा समावेश 
असलेल्या ह्या पुस्तकाला अनंत काणेकरािंी प्रस्तावना आहे. प्रस्तावनेत काणेकरानंी कचववयव बोरकराचं्या 
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लघुचनबंधातंील गोड काव्यमयतेिा आचण तत्त्ववितनशीलतेिा गौरव केला आहे. मराठीतील प्रारंभीच्या 
लघुचनबंधात असलेली िलाख, िटपटीत आकषवक सुभाचषतवजा वाक्ये चलचहण्यािी त्यावेळच्या 
लघुचनबंधकारािंी शलैी बोरकरानंी अंगीकारली आहे. बोरकरामंधील काव्यात्मवृत्तीमुळे काही चनबधंात एक 
वगेळे सौंदयव आचण तरलता चनमकातण झाली आहे. ‘काळोख’, ‘कागदी होड्या’, हे लघुचनबंध त्या दृष्टीने 
उल्लेखनीय आहेत. ‘मराव ंकसं’, ‘पुणवतेिी तहान’ ‘मखमली चठगळे’ या लघुचनबंधात चवशुद्ध काव्यमयता, चनमवळ 
आचण उदात्त चविारािें संगीत या चवशषेािंा प्रत्यय येतो. १९३५ च्या सुमारास लघुचनबधंािे स्वरूप ठरीव 
साच्यािे बनत िालले होते त्या पार्श्वभमूीवर बोरकराचं्या काही लघुचनबधंािें स्वरूप लचलत चनबधंासारखे झाले 
आहे. ‘कागदी होड्या’ ह्या लघुचनबंध संग्रहािे हे प्रमुख वैचशष्ट्ट्य म्हणाव ेलागेल. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
कांचनगडची मोहना : खाणडिकर, कृष्ट्िाजी प्रभाकर. प्रकाशक : नवाकाळ प्रकाशन, मंुबई, १८९८. 
खाचडलकराचं्या नाट्यसंभारातील दुसरे नाटक. १६व्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळात हे कथानक घडले अशी 
कल्पना करून चवजयनगरच्या पुनरुज्जीवनािा प्रयत्न करणाऱ्या प्रतापरावाच्या चित्रणातून नाटककाराने 
स्वातंत्र्यािा पुरस्कार केला आहे. यातील वातावरण ऐचतहाचसक असले तरी पाते्र व कथानक पूणवपणे 
काल्पचनक आहे. नाट्यतंत्रावर शके्सचपयरिा प्रभाव चदसतो. ज्या पे्रम व शृगंाराच्या जोरावर खाचडलकरी 
नाटके गाजली ती हत्यारे त्यानंा याि नाटकात लाभली. तसेि चवनोद-चनर्शमतीसाठी योग्य पात्रािें नमुने 
शोधण्यािा प्रयत्न खाचडलकरानंी याि नाटकात प्रथम केला, म्हणूनि या नाटकािे महत्त्व. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
काचेचे कवच : जोशी, रा. णभ. प्रकाशक : अणभनव प्रकाशन, मंुबई, १९४९. प्रवासवणवनकार म्हणून नंतर 
प्रचसद्धीस आलेल्या रा. चभ. जोशी यािंा पचहला कथासंग्रह. या संग्रहातील काही कथातं स्री-पुरुषसंबंध, 
त्याचं्यातील शृगंार भावना, त्याचं्या स्वभावातील चवरोध असे काही चवशषे प्रकट झाले आहेत. ‘उद्ध्वस्त 
स्मारके’, ‘नवी नवरी’, ‘चकरचमगी ओठ’ या कथातं मुग्ध शृगंार भावनेिे प्रकटकीकरण झाले आहे. ‘कािेिे 
कवि’, ‘गोपी’, ‘ओढ’, ‘उसळती लाट’ ह्या कथातं स्री-पुरुष संबंधातील कारुण्य आचण दुःख प्रकट झाले आहे. 
लहान मुलाचं्या भावचवर्श्ाचवषयी लेखकाला असलेले कुतूहल, त्याचं्या स्वभावातील काही मार्शमक छटा 
‘मगरीिे चित्र’, ‘चक्रकेट चक्रकेट’ या कथातं चदसून येतात. ‘सज्जावरून’ या कथेिे रूप एखाद्या क्षणचित्रासारखे 
आहे. ही कथा नवकथेच्या वाटेने जाणारी कथा वाटते. कथािंी भाषा सहजस्वाभाचवक आहे. चतच्यात काही 
वळेा उदूव शब्दािंा वापर लेखकाने केला आहे. भाषेतून व्यक्ती व प्रसंगािे नेमके चित्र उभे करण्यािे लेखकािे 
कौशल्य प्रस्तुत कथासंग्रहात चदसून येते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
काजळी रात्र : शेंडे, ना. रा. प्रकाशक : रामकृष्ट्ि सोनकुसरे, शेष प्रकाशन, भंडारा, (दु. आ.) १९७८, (प. 
आ.) १९५६. नागपूरच्या ‘सुषमा’ माचसकात क्रमशः प्रचसद्ध झालेल्या ‘काजळी रात्र’ ह्या ना. य. शेंडे याचं्या 
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कादंबरीिी पचहली आवृत्ती ‘सुरस’ गं्रथमालेने प्रचसद्ध केली. या कादंबरीला चव. स. खाडेंकरानंी प्रस्तावना 
चलचहली असून कुसुमावती देशपाडें यानंी ‘पुरस्कार’ या शीषवकाखाली अचभप्राय चदला आहे. १९४२ ते १९४७ या 
पाि वषांच्या काळात नागपूर-भडंारा पचरसरात घडलेल्या घडामोडींिी पार्श्वभमूी कादंबरीला लाभली आहे. 
‘कादंबरी संपूणव सामाचजक असून ग्रामीण जीवनाच्या कण्यावर उभारली आहे’, असे लेखकाने ‘अल्पसे 
आत्मकथन’ या शीषवकाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. ‘काजळी रात्र’ मध्ये पात्र-प्रसंगािी रेलिेल आहे. 
कादंबरीिी भाषा प्रौढ आचण प्रवाही आहे. शषे महाराजािंी प्रभावी व्यल्क्तरेखा, अद भतुरम्य वातावरणािी 
चनर्शमती, ध्येयवादािी व्यल्क्तपणाला चमळालेली जोड हे कादंबरीिे ठळक चवशषे आहेत. ब्राह्मण, बाह्मणेतर व 
दचलतामंधील भेद नष्ट होऊन सामाचजक जीवनात भावनात्मक एकता चनमकातण व्हावी, हे लेखकािे स्वप्न व त्या 
दृष्टीने केलेली कादंबरीतील कथानकािी माडंणी ह्या वैचशष्ट्ट्यामुंळे ‘काजळी रात्र’ कादंबरी मनािी पकड घेते. 
मराठीत प्रादेचशक वकवा ग्रामीण साचहत्यािे दालन चनमकातण होण्यापूवी प्रादेचशक जीवनािे चित्रण असलेली 
‘काजळी रात्र’ ही महत्त्वािी कादंबरी आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
कािरवेळ : रामािी शंकर. प्रकाशक : सागर साणहत्य प्रकाशन, १९५९. ‘कातरवेळ’ हा शकंर रामाणी यािंा 

पचहला काव्यसंग्रह. प्रस्तुत संग्रहाला पु. चश. रेगे यािंी प्रस्तावना आहे. 
 
पे्रम आचण चनसगव हे रामाणींच्या कचवतािें प्रमुख चवषय आहेत याचशवाय आध्याल्त्मक व वितनपर 

कचवतािंा समावशे ‘कातरवेळ’ या संग्रहात आहे. 
 
रामाणींच्या काही पे्रमचवषयक कचवतानंा चनसगकातिी पार्श्वभमूी आहे. चनसगव, ‘मध्यराचत्रच्या चनवातं वळेी’, 

‘दुपार’, ‘साजंवळे’, ‘चकनारा’, ‘साजं’, ‘स्वैर भटकावे’ ह्या कचवता म्हणजे रेखीव चनसगवचिते्र आहेत. 
‘तुझ्याकडे’, ‘उमलें  स्वप्न पहाटे’, ‘नातें गोड जडावें’, ‘पूजा’, ‘धुके’, ह्या काही महत्त्वाच्या पे्रम कचवता आहेत. 
संध्याकाळ, मध्यरात्र, दुपार, या चदवसाच्या चवचवध टप्प्यातंील चनसगकातच्या अवस्थािें रेखीव चित्रदशी वणवन 
कचवतातं येते. ‘उदास िदं्र’, ‘चनस्तेज िदं्र’, ‘रात्रीिी पापणी’, ‘खुळी अबोली’, ‘शेंदरी वाट’, ‘मनातला अंधार’, 
‘वदेनेिी डहाळी’, ‘उनाड वाऱ्यािी शीळ’, अशा समपवक प्रतीक-प्रचतभानंी रामाणींिी कचवता समृद्ध झाली आहे. 
पे्रयसीिी ओढ असलेल्या शृगंारोत्सुक, भावुक, वितनशील पे्रचमक ‘कातरवळे’ या संग्रहात चदसून येतो. 
चनसगकातिे मानुषीकरण करण्यात कवीिे कौशल्य चदसून येते. रामाणींच्या कचवतेिे यश त्यािंी मयकातदाशीलता, 
शलैीतील प्रचतकात्मकता आचण अल्पक्षरात्वात सामावलेले आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
कादंबरीची रचना : कुिकिी, श्री. मा. प्रकाशक : उन्मेश प्रकाशन, नागपूर (१९५६). कादंबरीिे स्वरूप, 
सामग्री व व्याख्या, कादंबरीिे घटक, कादंबरीकारािा दृचष्टकोन व शलैी, कादंबरीिे काही प्रकार व कादंबरीिे 
मूल्यमापन या चवषयािंी चवविेक माचहती. लचलतकलािंी मूलभतू तत्त्वे, कलेसाठी कला, कला आचण 
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चनतीतत्त्व, जीवनाकचरता कला या वादािंा पचरिय देऊन कादंबरीच्या ‘काय’ व ‘कसे’ (आशय आचण 
अचभव्यक्ती) या अंगािें चववेिन या गं्रथात लेखकाने केले आहे. 

 
‘कादंबरी’ या वाङ्मय प्रकारिे स्वरुप व तंत्र या चवषयािी माचहती इंग्रजीतील अनेक टीका गं्रथाचं्या 

आधाराने चदली असून त्या-त्या गं्रथकारािी मते मूळातून उद्धघृत केली आहेत. गं्रथातील चववेिन साधार व 
मुदे्दसूद असल्याने अभ्यासासाठी चवद्याथी व चजज्ञासंूच्या दृष्टीने हा महत्त्वािा गं्रथ ठरतो. 

 
चंद्रशेखर कपाळे 

 
काम आणि काणमनी : कंिक, पे्रमा. प्रकाशक : शं. ना. कुळकिी, कोल्हापूर, १९३७. गाधंीवादी लेचखका पे्रमा 
कंटक यानंी गाधंीवादी चविारसरणीच्या प्रचतपादनासाठी चलचहलेली कादंबरी. महात्मा गाधंींना अपेचक्षत 
असलेल्या वैवाचहक वकवा नैचष्ठक ब्रह्मियकातच्या तत्त्वािा पुरस्कार लेचखकेने प्रस्तुत कादंबरीत केला आहे. अनेक 
पात्र-प्रसंगािंी रेलिेल असलेल्या या कादंबरीिे कथानक मुकंुद आचण वृदंा या दोन प्रमुख पात्राचं्या भोवती 
गुंर्फले गेले आहे. वृदंाच्या तडर्फदार स्वभावाच्या चवरोधी असलेला आदशववादी मुकंुद कतृवत्वशून्य, भावनाशील, 
परावलंबी व काहीसा चवकृतही आहे. दोघािंा संसार स्वभावातील चवरोधामुळे यशस्वी होऊ शकत नाही. वृदंाने 
स्वाचभमानपूववक केलेल्या गृहत्यागाच्या आचण चतच्या कष्टमय जीवनाच्या चनवदेनामुळे कादंबरी वािनीय बनते. 
शातंरसप्रधान व उदात्त वातावरणािी चनर्शमती, प्रगल्भ लेखनशलैी आचण गाधंीवादी चविारसरणीिा पुरस्कार 
ह्या गुणवैचशष्ट्ट्यामुंळे पे्रमा कंटक यािंी ‘काम आचण काचमनी’ ही मराठीतील गाधंीवादाच्या प्रभावाखालील 
कादंबऱ्यातंील एक उल्लेखनीय कादंबरी ठरते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
कारागृहाच्या कभिी : गोरे, ना. ग. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९४५. श्री. ना. ग. गोरे यानंी 
कारागृहाच्या एकातंवासात चलचहलेली ही दैनंचदनी आहे. रे्फबु्रवारी, १९४२ ते १९४३ या सुमारे वषवभराच्या 
परकीय राजवटीच्या काळात गोरे हे गुलबगकात येथील कारागृहात होते. तेथे वळे जाण्यासाठी आचण चवरंगुळा 
चमळण्यासाठी त्यानंी दैनंचदनी चलचहली. हीि पुढे पुस्तकरूपाने प्रचसद्ध. एका बहुश्रुत, राजकीय चविारवतंाच्या 
आत्मकथेिे स्वरूप अचभजात रचसकता आचण कलापे्रम, कौटंुचबक चजव्हाळा आचण वधेक, मोजकी शब्दचिते्र 
इत्यादींनी हे लेखन रोिक बनले आहे. 

 
म. श्री. दीणिि 

 
काणिकामूिी : दािार, गो. ना. प्रकाशक : दामोदर सावळाराम यंदे आणि मंडळी, मंुबई, (प. आ.) १९०९. 
मराठीतील अद भतूरम्य कादंबऱ्याचं्या परंपरेतील एक महत्त्वािी आचण लोकचप्रय ‘कादंबरी’ रेनॉल्डस च्या 
कादंबऱ्यािंी मराठीत रूपातंरे करून प्रिडं लोकचप्रयता चमळवणाऱ्या गो. ना. दातार यानंी रेनॉल्डस्च्या ‘बाँझ 
स्टॅच्य’ू या कादंबरीिे ‘काचलकामूती’ या शीषवकाखाली रूपातंर केले. मूळ लेखकाच्या साचहत्यकृतीिी प्रकृती 
लक्षात घेऊन चतला मराठी साज िढचवण्यािे कादंबरीकारािे कौशल्य या कादंबरीत चदसून येते. 
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‘काचलकामूती’ कादंबरीत शाक्त-अशाक्ताचं्या संघषकातिे चित्रण आहे. शाक्तानंी चदलेल्या नरबळींिा स्वीकार 
करणाऱ्या काचलकेच्या सभोवती घडणाऱ्या अद्भतूरम्य घटनािें दशवन चवक्रातं, कालभरैव, िदं्रिूड, लीलावती, 
सौदाचमनी, कालकन्या, अनसूया, वीरवसह, थवानराव, मेघनाद इत्यादी पात्राचं्याद्वारे घडते. कादंबरीतील 
उत्कंठा, थरारकता, रहस्यमयता व नाट्यपूणवता शवेटपयंत चटकवनू ठेवण्यािे कादंबरीकारािे कौशल्य 
लक्षणीय आहे. वािकािंी उत्कंठा वाढवत जाणारी प्रवाही शलैी, अद्भतूरम्य घटना व योगायोगािा उचित वापर 
यामुळे प्रस्तुत कादंबरीने मराठी वािकावंर दीघवकाळ मोचहनी घातली होती. मराठी कादंबरीत वास्तववादी 
कादंबरी मूळ धरीत असता कल्ल्पताच्या आधारे रंजनपर कादंबऱ्यािंी परंपरा चटकवनू धरणाऱ्या ‘काचलकामूती’ 
कादंबरीिे स्थान महत्त्वािे आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
काणिदास : णमराशी, वासुदेव णवष्ट्िू. प्रकाशक : सुणवचार प्रकाशन मंडळ, नवभारि गं्रथमािा, नागपूर, आवृत्ती 
१९३४. संस्कृत भाषेिे व्यासंगी अध्यापक, साचहल्त्यक वा. चव. चमराशी यािंा प्रािीन व अवकातिीन, देशी व 
परदेशीय चवद्वानानंी गौरचवलेल्या संस्कृत कचवकुलगुरू काचलदास याचं्या जीवनािा आचण त्याचं्या चवख्यात 
काव्याचद नाटकािंा अभ्यासपूणव पचरिय करून देणारा संशोधनपूणव गं्रथ. 

 
या गं्रथात ‘कालचनणवय’, ‘काचलदासकालीन ल्स्थती’, ‘काचलदासािी काव्यसंपदा’, ‘नाटके’, 

‘काचलदास व उत्तरकालीन गं्रथकार’, अशी नऊ प्रकरणे असून गं्रथाच्या शवेटी काचलदास स्तुतीपर संस्कृत 
सुभाचषते, अभ्यासासाठी आधारास घेतलेले, संस्कृत-मराठी संदभव गं्रथ, लेख यािंी सूिी चदली आहे. 
संशोधनािी चशस्त पाळून चलचहलेला ‘काचलदासा’वरील हा उपयुक्त गं्रथ आहे. लेखकाने काचलदासचवषय 
महत्त्वाच्या वादग्रस्त प्र्नािंा ऊहापोह करताना उपलब्ध मतािंा खरे-खोटेपणा दाखवनू त्यावर योग्य तो 
अचभप्राय नोंदवनू स्वतंत्र पचरक्षणही केलेले आढळते. काचलदासकालीन समाज, पचरल्स्थती, त्यािी काव्ये, 
नाटके या संबंधीिे चवविेन करताना उदाहरण म्हणून घेतलेल्या संस्कृत मूळ श्लोकािंी मराठीत जी भाषातंरे 
चदली आहेत ती अचतशय योग्य असून त्यामुळे चवषय, मते समजण्यािी अडिण दूर झाली आहे. 

 
उपलब्ध काचलदास वाङ्मय, त्याचवषयीिे भाष्ट्यगं्रथ या पूवकातभ्यासाच्या सामग्रीच्या साहाय्याने 

संशोधनपर नवा अभ्यास माडंणारा ‘काचलदास’ ‘काल व काव्य’ समजावनू देणारा महत्त्वािा गं्रथ. 
 

मोहन पािीि 
 

काणिदासाची नािके : कंगिे, र. पं. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, १९५७. काचलदासाच्या 
मालचवकाल्ग्न चमत्र, चवक्रमोववशीय व अचभज्ञान शाकंुतल या तीन नाट्यकृतींच्या रसग्रहणािंा संग्रह. गं्रथाच्या 
प्रारंभी काचलदासािा काळ आचण िचरत्रािा चविार लेखकाने केला आहे. त्यानंतर भरताच्या नाट्यशास्राच्या 
आधारे संस्कृत नाटकािंी ििकात करून उपरोक्त तीन नाटकािें संचवधानक व पात्रािंा पचरिय घडचवला आहे. 
उपसंहारात नाटकािा कालानुक्रम, संवाद व भाषा यािंी ििकात करून मूल्यमापनात्मक चनष्ट्कषव काढले आहेत. 
चवद्यार्थयांना व संस्कृत नाट्यपे्रमी रचसकानंा उपयुक्त ठरणारा गं्रथ म्हणून महत्त्व. 
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चंद्रशेखर कपािे 
 

का्य आणि का्योदय : पिवधिन, वासुदेव बळवंि. प्रकाशक : भा. रा. जोशी, पुिे, दुसरी आवृत्ती, १९२१. 
अवकातिीन मराठी कचवतेतील अवकातिीनत्वािे समग्र ताचत्त्वक मंडन करणारा वासुदेव बळवतं पटवधवन यािंा दीघव 
चनबधं. प्रारंभी तत्त्वचविार आचण नंतर त्या तत्त्वचविाराच्या अनुषंगाने मराठी काव्य वाङ्मयािे समीक्षण असे त्या 
चनबधंािे स्वरूप आहे. काव्य म्हणजे काय? खरे काव्य कोणते? आचण काव्यािा उदय कोणत्या पचरल्स्थतीत 
होतो, तो उदय होण्याला कोणकोणती कारणे होतात, हे सागंणे हा या चनबधंािा मुख्य उदे्दश होय. 

 
वाङ्मयािे चवविेन केवळ वाङ्मय दृष्टीनेि करणे, राष्ट्राचभमान, परंपरा अशा काव्यबाह्य गोष्टींनी नव्हे, 

ही त्यािंी भचूमका आहे. काव्योदयासाठी, भौचतक आचण राजकीय पचरल्स्थती कशी कारणीभतू होते, ते 
सागंतानंा त्यानंी प्रचतभावतंाच्या ‘थरारणाऱ्या मना’कडेही लक्ष वधेले आहे. 

 
सु. रा. चुनेकर 

 
का्यणवभ्रम : जोग, रामचंद्र श्रीपाद. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, १९५१. जोग यानंी प्रस्तुत गं्रथात पद्य 
आचण अलंकार यािंी काव्यचवभ्रम या नावाखाली ििकात केली आहे. ‘अलंकार हे वस्तुतः शरीरबाह्य अशा 
दाचगन्यापं्रमाणे नसून शरीरगत चवभ्रमापं्रमाणे असतात.’ ही भचूमका काव्य-शास्रातील अलंकारािे स्थान आचण 
त्यामागील ताचत्त्वक उपपत्ती अनेक उदाहरणादं्वारे चवशद केली आहे. पुढे छंद, वृते्त, जाती, मुक्तछंद या 
प्रकारािंा व त्यातील उपप्रकारािंा आढावा घेतला आहे. अलंकार हे काव्यािे अल्स्थर धमव आहेत हे नोंदवनूि 
जोगानंी काव्याच्या नानाचवध अलंकारािंा आढावा खोलवर जाऊन घेतला आहे. 

 
अलंकारािंी/चवभ्रमािंी चनर्शमती कशी होते यािे नेमके आकलन या गं्रथाद्वारे होते. मराठीतील हा एक 

प्रमुख समीक्षागं्रथ होय. 
 

का्याची भूषिे : धोंड, मधुकर वासुदेव. प्रकाशक : पाणरजाि प्रकाशन, मंुबई, १९४८. श्री. म. वा. धोंड हे श्रेष्ठ 
समीक्षक. ‘मऱ्हाटी लावणी’ (१९५६), ‘ज्ञानेर्श्री : स्वरूप, तत्त्वज्ञान आचण काव्य’ (१९८०), ‘जाळ्यातील िदं्र’ 
(१९९४) व ‘तरीही येतो वास रु्फलानंा’ हे समीक्षात्मक लेखन इत्यादी गं्रथसंपदा. 

 
‘काव्यािी भषूणे’ हे अलंकारशास्र व अलंकार यािंी सागंोपागं ििकात करणारे मराठीतील पचहले पुस्तक. 

अलंकारािे काव्यातील स्थान व कायव सागंताना संस्कृत साचहत्यशास्रात अलंकारासंबंधी झालेले गैरसमज 
दाखचवले आहेत. नंतर काही उत्तम काव्यािंी उदाहरणे देऊन अलंकार हे काव्याबरोबरि कसे स्रु्फरतात, 
काव्यातील रसाशी ते कसे एकरूप असतात हे स्पष्ट केले आहे. अलंकाराचं्या उपपत्तीिी मीमासंा करताना 
काव्याच्या मुख्य चवषयास प्रस्तुत आचण त्या चवषयाच्या दशवनाने, वितनाने मनात उत्पन्न होणाऱ्या चवचवध 
कल्पनानंा अप्रस्तुत अशा संज्ञा देऊन प्रस्तुत व अप्रस्तुत यािें साम्य, चवरोध, कायवकारणभाव, स्थल, काल हे 
संबधं साचंगतले आहेत. 
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अलंकारािंी उपपत्ती स्वतंत्रपणे, सोदाहरण माडूंन चवविेन करणारा अलंकारशास्रावरील उपयुक्त 
गं्रथ. 

 
का्यािोचन : केळकर, दत्ताते्रय केशव. प्रकाशक : मनोहर गं्रथमािा, पुिे, १९३०. श्री. द. के. केळकर हे 
ज्येष्ठ समीक्षक. सामाचजक वाङ्मयीन व शकै्षचणक इत्यादी के्षत्रामंध्ये लेखन. ‘नंदादीप’ (१९४५), ‘यशःश्री’ 
(१९३४) हे काव्यसंग्रह, ‘चविारतरंग’ (१९५२), ‘उद्यािी संस्कृती’ (१९५३), ‘मराठी साचहत्यािे वसहावलोकन’ 
(१९६०), ‘वादळीवारे’ (१९४०), ‘संस्कृती संगम’ (१९४१) इत्यादी साचहत्य-संपदा. 

 
प्रस्तुत गं्रथात काव्यशास्रािी परंपरा, काव्यस्वरूप, काव्यािी सामाचजक जबाबदारी, रसििकात, 

कचवप्रचतभा इत्यादी चवषयावंर सागंोपागं ििकात केली आहे. प्रािीन संस्कृत, मराठी तसेि पाश्चात्त्य काव्यशास्रािी 
माचहती देऊन संस्कृत काव्यशास्रातील कोणता भाग मराठीने स्वीकारावा याबद्दल चदशा दाखवली आहे. काव्य 
चटकाकारािें चभन्न संप्रदाय सागंून काव्यशास्रकारािे मुख्य काम नवनवीन काव्यचनर्शमतीिी छाननी करून 
रचसकािंी अचभरूिी सुसंस्कृत करणे असे साचंगतले आहे. काव्यशास्र आचण तत्त्वज्ञान ही परस्परपूरक अशी 
ज्ञानसाधने असल्यामुळे त्याचं्यातील श्रेष्ठ-कचनष्ठपणािा प्र्न गैरलागू ठरचवला आहे. 

 
काव्यािी उत्तम माडंणी आचण काव्यस्वरूपापासून काव्यपचरणामापयंत ििकात करणारा समीके्षतील एक 

महत्त्वािा गं्रथ. 
 

का्हूर ऊफि  इििीचा रामदास : मंुडिे, वासुदेव दामोदर. प्रकाशक : जनादिन णवनायक ओक, पुिे, १९१५. 
तरुण चपढीमध्ये राष्ट्रीय गुणािंा पचरपोष होण्यासाठी साह्यभतू ठरणारे िचरत्र. १९व्या शतकात इटलीिा 
पुनरुद्धार होण्यासाठी काव्हूरने कसे प्रयत्न केले यािे वणवन लेखकाने केले आहे. त्यासाठी िचरत्रनायकािा 
अलौचकक स्वाथवत्याग, उत्कट स्वदेश पे्रम, अंगीकृत कायकातबद्दलिी तळमळ, राष्ट्रचहतासाठी आव्यक 
असणारा दीघवयोगी व आत्मसंयमी स्वभाव या गुणािें दशवन घडचवणे, हा लेखकािा प्रस्तुत िचरत्र लेखनामागील 
प्रमुख हेतू आहे. काव्हूर या िचरत्र नायकािी समथव रामदासाशंी तुलना केल्यामुळे लेखनाला वैचशष्ट्ट्यपूणवता 
आली आहे. 

 
णवजय देव 

 
काही म्हािारे व एक म्हािारी : घािे, णवठ्ठि दत्तात्रय. प्रकाशक : स्वन्स्िक पन्लिकशग हाऊस, मंुबई, १९३९. 
श्री. चव. द. घाटे हे लचलतलेखक व चशक्षणतज्ज्ञ म्हणून प्रचसद्ध. ‘मधु-माधव’ (१९२४) हा काव्यसंग्रह, 
‘यशवतंराव होळकर’ (१९६४) हे नाटक, ‘मनोगते’ (१९६६) हा लचलत चनबधंसंग्रह, ‘चदवस असे होते’ 
(१९६१) हे आत्मिचरत्र आचण ‘नाना देशातील नाना लोक’ (१९३३), ‘पाढंरे केस चहरवी मने’ (१९५९) हे 
व्यल्क्तचित्रािें संग्रह इत्यादी त्यािंी लेखनसंपदा. 

 
घाटे याचं्या िौदा व्यल्क्तचित्रािंा हा संग्रह आहे. यामध्ये चित्रण केलेल्या व्यक्ती वाधवक्याकडे 

झुकलेल्या आहेत. काहीजण तर मृत्यचू्या समीप पोहोिले आहेत. तरीही या सवांमध्ये एक समान सूत्र आहे ते 
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म्हणजे ही माणसे जीवनावर चनस्सीम चवर्श्ास ठेवनू कोणत्या तरी ध्येयाने भारलेली आहेत. परंतु आत्मगौरव 
त्यानंा रुित नाही. आपल्या कामापुढे मृत्यिूीही त्यानंा दाद नाही. 

 
मराठ्याचं्या इचतहासात रमणारे आबासाहेब जहाचगरदार, ग्वाल्हेर दरबारिे चपढीजात गवई 

शकंरभयै्या चबनीवाले, सवव के्षत्रातील ज्ञान असणारे, अचतशय चशस्तबद्ध आयुष्ट्य जगणारे श्रीमंत सयाजीराव 
महाराज, चशवाजी महाराजानंा देव मानणारे, स्वतःला चवसरून मराठ्याचं्या इचतहासात वाहून घेणारे इचतहास 
संशोधक यािबरोबर गोल्र्फ खेळ इंग्लंडमध्ये लोकचप्रय करणारे आथवर बाल्र्फर अशा परदेशी माणसािें 
व्यल्क्तचित्रणही या संग्रहात आहे. 

 
ही व्यल्क्तचिते्र मनावर ठसा उमटवतात. मार्शमक, प्रासाचदक व ठोस भाषा हे घाटे यािें लेखनवैचशष्ट्ट्य 

या संग्रहात प्रकषकातने जाणवते. 
 

काळ पत्रािीि णनवडक णनबंध - १ िे १० खंड : परांजपे, णशवराम महादेव. प्रकाशक : यशवंि गोपाळ जोशी, 
पुिे पुनमुिद्रि, १९४६. काळकते चश. म. पराजंपे प्रखर राष्ट्रीय बाण्यािे साचहल्त्यक, पत्रकार व प्रभावी वक्ते. 
संस्कृतिी जगन्नाथ शकंरशठे चशष्ट्यवृत्ती चमळचवणारे पचहले चवद्याथी. ‘संगीत कादंबरी’ (१८९७), ‘भीमराव’ 
(१९०७) इत्यादी नाटके, ‘गोववदािी गोष्ट’ (१९५०), ‘ववध्यािल’ (१९४९) या कादंबऱ्या ‘अहल्याजार’ 
(१९२४) हे काव्य, ‘स्वराज्यातील चनवडक चनबधं’ (१९२२) इत्यादी त्यािंी लेखनसंपदा. 

 
‘काळ’ पत्राने अचखल भारतात एका नव्या क्रातंीिे बीजारोपण केले. चटळक, आगरकरानंी सुरू केलेले 

कायव पुढे नेले. वािकाचं्या मनाला आपल्या गुलामचगरीिी सतत टोिणी लागेल आचण त्यातून मुक्त होण्यािे 
चविारिक्र त्याचं्या डोक्यात चर्फरू लागेल हे या मागिे धोरण. प्रस्तुत खंडामंध्ये स्थूलमानाने काही भाग पाडता 
येतात. पचहल्या भागात ल्स्वत्झलंड, आयलंड, इटलीसारख्या पारतंत्र्यातील लोकानंी स्वातंत्र्यासाठी केलेले 
प्रयत्न, दुसऱ्या भागात िीन, चतबेट, वहदुस्थान, दचक्षण आचिका याचं्यावरील परकीय आक्रमणे, चतसऱ्या 
भागात चशवाजी महाराजािें स्वराज्यािे प्रयत्न, िौर्थया भागात दुष्ट्काळ, उपासमारी, पािव्या भागात समाजाच्या 
दुःखावंर डागण्या देणारे पुढारी, संस्था इत्यादी ‘गचरबािंी उपासमार’, ‘संपत्तीिा दुरूपयोग’ यासंारख्या 
लेखात एका बाजूला भकेुने तडर्फडणारे जीव व दुसऱ्या बाजूला मेजवाण्या झोडणारे श्रीमंत ही चवषमता 
दाखचवली आहे. राज्य कशाने मोडकळीस येते या संदभकातत िार लेख आहेत. या लेखातूंन पराजंपे यानंी 
इचतहासातील मोठमोठ्या प्रसंगािें काव्यमय वणवन करून सद्यःकालीन क्राचंतभावना िेतचवली. ‘आपण काय 
पेरावे?’, ‘गचरबािंी उपासमार’, ‘दुष्ट्काळाला कारण कोण?’ इत्यादी लेखातूंन अथवचविार माडंला. आपल्या 
नाटकाचं्या हस्तचलचखतािी पते्र अरण्यात बसून अल्ग्नसमपवण करणाऱ्या भास कचवच्या आत्म्याला चकती तीव्र 
यातना होत होत्या यािे वणवन ‘भासािी भचवतव्यता’ या स्रु्फट लेखात येते. ‘दगडी कोळसा’ या चनरुपद्रवी 
चवषयातही धग चनमकातण करण्यािे सामर्थयव आहे. ‘अजुवनािा वेडेपणा’ यातून उपरोध प्रकटतो. इंग्रज 
राज्यकत्यांिा लोकाचं्या डोळ्यात धूळ रे्फकण्यािा प्रयत्न ‘इंल्ग्लशािंी परोपकारबुद्धी’, ‘एक िमत्काचरक 
खेडेगाव’ इत्यादी लेखातूंन चदसतो. 
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प्रस्तुत लेखन अग्रलेख, स्रु्फटे व संवाद अशा चवचवध माध्यमातून केले आहे. वक्तृत्त्वािे अनेक चवशषे या 
चनबधंातून प्रकट होतात. हे चनबधं वािताना शब्द चवसरून आपण भावनाशंी एकरूप होतो. या चनबधंातून 
अचभजातवादािी स्रू्फर्शतदायी व संग्राह्य पे्ररणा व्यक्त होतात. 

 
णकशोर णमत्रांनो : गाडगीळ, अमरेन्द्र. प्रकाशक : ्होरा आणि कंपनी, मंुबई, १९६०. कुमार वािकाचं्या मनात 
समथव जीवनमूल्ये व समाजचहतािा दृष्टीकोन रूजचवण्यािा प्रयत्न करणाऱ्या राष्ट्रवादी भचूमका घेऊन 
चलचहलेल्या लेखािंा संग्रह. कुमार वािकानंा अनेकचवध चवषयािंी माचहती व्हावी, तेजस्वी व्यक्तीकडे 
चनकोपपणे पाहता यावे, समथव व्यल्क्तमत्त्वाच्या चनर्शमतीसाठी आव्यक ते गुण कुमारामंध्ये चनमकातण व्हावते अशी 
उचद्दष्टे नजरेसमोर ठेवनू चलचहलेल्या लेखािंा उपयोग केवळ कुमारानंाि नव्हे तर पालकानंाही व्हावा एवढे हे 
प्रबोधनपर लेख महत्त्वािे आहेत. 

 
शरद दळवी 

 
कीचकवध : खाणडिकर, कृष्ट्िाजी प्रभाकर. पणहिी आवृत्ती, १९०७, प्रकाशक : णचत्रशाळा प्रकाशन, पुिे, 
दहावी आवृत्ती १९७०, प्रकाशक : णनळकंठ यशवंि खाणडिकर, नवाकाळ कप्रिींग पे्रस, पुिे.  खाचडलकर कृ. 
प्र. यानंी एकूण १५ नाटके चलचहली त्यापंैकी ‘कीिकवध’ हे पौराचणक गद्य नाटक. 

 
खाचडलकरानंी रूढ पौराचणक नाटकानंा आपल्या राष्ट्रचहतैषी ध्येयवादािे प्रभावी वाहन बनचवले. 

यामुळे त्याचं्या पौराचणक नाटकानंा चतहेरी सौंदयव प्राप्त झाले. केवळ पौराचणक नाटके म्हणून वा व्यापक नैचतक 
आदशकातिे प्रचतपादन करणारी नाटके म्हणून वा प्रिचलत राजकीय प्र्नाचवषयी लोकमत जागृत करणारी नाटके 
म्हणून, अशा स्वरूपात त्यानंा पाहता येईल. त्याचं्या ‘कीिकवध’ या पचहल्याि पौराचणक नाटकात हे चतन्ही 
प्रकारिे सौंदयव एकवटलेले आहे. 

 
कीिकवधाकचरता मूळच्या महाभारतातील कथानकात त्यानंी थोडासा रे्फरर्फार केला आहे. या 

नाटकाच्या प्रस्तावनेत ‘द्रौपदी व कीिक ह्याचं्या प्रथम भेटीच्या संबंधाने व शवेटच्या कीिकवधाच्या 
प्रकारासंबंधाने व्यासकथेत महाभारतातील इतर प्रसंगािें अनुकरण करून थोडाबहुत रे्फरर्फार केलेला आहे’ 
असे ते म्हणतात. 

 
तत्कालीन कझवनशाहीत वावरलेल्या पे्रक्षकाला खाचडलकरानंी कझवनशाहीवर केलेले हे कीिकवधाच्या 

कथानकािे साग्डः रूपक पाहून चनचश्चति आनंद झाला. 
 
नाट्यचनर्शमती, तत्त्वप्रचतपादन आचण प्रिचलत राजकीय प्र्नािे संसूिन या चतन्ही गोष्टींिा संुदर आचण 

समपवक समन्वय या नाटकात साधला आहे. 
 
खाचडलकरािें हे नाटक खूपि लोकचप्रय झाले. त्यािे कारण पौराचणक नाट्यचवषयाला त्यानंी चदलेला 

तत्कालीन प्रभावी राजकीय आशय काही काळ या नाटकावर बदंी होती. 
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कुिा एकाची भ्रमिगाथा : दांडेकर, गोपाि नीिकंठ. प्रकाशक : मौज प्रकाशन, मंुबई, १९५७. श्री. गो. नी. 
दाडेंकर हे एक महत्त्वािे कादंबरीकार. ‘पडघवली’ (१९५५), ‘मोगरा रु्फलला’ (१९७५), ‘मृण्मयी’ (१९७०), 
‘चशतू’ (१९५३), इत्यादी त्याचं्या लोकचप्रय कादंबऱ्या जगन्नाथािा रथ हे नाटक, ‘दुगवभ्रमणगाथा’ (१९८३), 
‘महाराष्ट्र दशवन’ (१९६९) ही प्रवासवणवने स्थलवणवने इत्यादी त्यािंी लेखनसंपदा. ‘साचहत्यवािस्पती’ हा 
चकताब. 

 
प्रस्तुत पुस्तक म्हणजे नमवदेच्या काठाने पचरक्रमा करणाऱ्या कुणा एका माणसािे अनुभव. हा माणूस 

वयाच्या तेराव्या वषी घरातून पळून जातो. अन्नासाठी, आसऱ्यासाठी नाना चठकाणी वहडतो. काही काळाने 
नमवदेिी पचरक्रमा करतो. पचरक्रमा करताना त्याला भेटलेल्या अनेक लोकािंी आचण त्यािंी स्वतःिी ही कहाणी 
आहे. नमवदातीरावरील एका देवळात उतरलेला असताना त्यािे पाचंडत्य पाहून एक गृहस्थ त्याला त्याचं्या 
पाठशाळेत घेऊन जातात. तेथे यशोदा नावाच्या चवधवा मुलीशी त्यािी ओळख होते. काही चदवसाचं्या 
सहवासाने दोघामंध्ये पे्रम चनमकातण होते. परंतु एक ब्रह्मिारी व चवधवा समाजािे बधंन ओलाडूंन एकत्र येऊ शकत 
नाहीत. 

 
स्री-पुरुष नात्यामधील हळुवारपणा आचण पे्रम संबंधातील उत्कटता या दोन्ही वािकाचं्या मनावर ठसा 

उमटचवणाऱ्या आहेत, चवशषेािें दशवन या कादंबरीत घडते. 
 

कंुपिावून : रानडे, श्रीधर बाळकृष्ट्ि. प्रकाशक : केशव णभकाजी ढवळे, मंुबई, १९४७. श्रीधर बाळकृष्ट्ण रानडे 
यानंी चलचहलेले मराठी रंगभमूीवरील पचहले छायानाट्य. (चनदान पुस्तकरूपाने उपलब्ध असे छायानाट्य या 
आधी नाही.) अंधारात ओल्या पाढंऱ्या पडद्यावर छाया दाखवनू हे नाट्य सादर केले गेले. अथकातत शब्द आचण 
अचभनय यािें साह्य अपेचक्षति. हे छायानाट्य एकूण सहा प्रसंगातं चवभागलेले आहे. कथानकािी पार्श्वभमूी 
सागंण्यासाठी वकवा मागील प्रसंगानंा जोडण्यासाठी सूत्रधारािंी योजना केलेली आहे. तो आव्यक चततका 
भाग कथन करतो आचण त्यानंतर संबचंधत पाते्र पडद्यामागे येऊन आपल्या छायेद्वारा आपली कथा सादर 
करतात. यामध्ये काजू (काजका), प्रदीप, डॉ. वबदुमाधव, पाकोळी आचण मेत्रा ही पाते्र आहेत. ह्या पात्राचं्या 
साह्याने एक पे्रमकथा लेखकाने माडंलेली आहे. छायानाट्याच्या इचतहासातील हा पचहला आचण लक्षणीय 
प्रयत्न होय. 

 
णव. भा. देशपांडे 

 
कुरुभंग : णकराि. प्रकाशक : शंकर नरहर जोशी, पुिे १९२९. ‘कुरुभगं’ हे चकरात यािें पाि अंकी पौराचणक 
नाटक, महाभारताच्या आचदपवकातिा त्यािप्रमाणे मुक्तेर्श्राच्या आचदपवकातिा उपयोग हे नाटक चलचहताना 
लेखकाने करून घेतला आहे. ‘स्रू्फती’ माचसकातून क्रमशः हे नाटक प्रचसद्ध झाले. 

 
पाडंवाचं्या चदल्ग्वजयाने कौरवानंा (धृतराष्ट्राला) त्यािंा मत्सर वाटू लागला. कुरू राज्यािा अधकात 

चहस्सा (इंद्रप्रस्थ) धमवराजाला द्यावा लागला. यावरून नाटकािे शीषवक ‘कुरुभगं’ साथव ठरते. भासाने 
महाभारताच्या आधारे चलचहलेल्या संस्कृत नाटकािा हा मराठी अनुवाद आहे. 
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भा. ्यं. णगरधारी 
 

कुिवधू : रांगिेकर, मोिीराम गजानन. प्रकाशक : बॉम्बे बुक डेपो, १९४२. १९४०-५० या काळात मराठी 
रंगभमूीला िैतन्य देण्यािे काम करणारे रागंणेकर हे नाटककार, चदग्दशवक, नाट्यचनमकातते म्हणून प्रचसद्धी 
पावले. ते ‘नाट्यचनकेतन’ संस्थेिे मालक होते. ‘भटाला चदली ओसरी’, ‘माहेर’, ‘तुझं माझं जमेना’ इत्यादी 
तेरा नाटके, पाि एकाचंकका व दोन कादंबऱ्या इत्यादी त्यािंी लेखनसंपदा. त्यािें नाट्यलेखन व्यावसाचयक 
असून नाटकात चस्रयाचं्या भचूमका चस्रयानंीि कराव्यात असा त्यािंा आग्रह होता. नेपर्थयातील वास्तवतेवर भर 
होता. 

 
 ‘कुलवधू’ हे त्यािें गाजलेले तीन अंकी संगीत नाटक. नाटकांिी नाचयका भानुमती चसनेमात काम 

करत असते. नवरा देवदत्त एका कंपनीत नोकरी करतो. पचहल्यापासून पत्नीला आपल्यापेक्षा जास्त पगार आहे 
ही गोष्ट देवदत्तला खटकत असते. भानुमती परक्या जातीिी असल्याने देवदत्तच्या आई-वचडलानंाही ती पसंत 
नसते. परंतु जेव्हा चतच्या बोलण्यामुळे ते दोघे देवदत्तकडे जाऊन राहतात तेव्हा नाटक कंपनीत चतला 
चमळणारा आदर पाहून त्यािें मतपचरवतवन होते. भानुमतीिे त्याचं्याकडून नव्याने सुरू झालेले कौतुक 
देवदत्तला आवडत नाही. एक चदवस भानुमतीिा सत्कार होतो त्या चठकाणी जाऊनही देवदत्तला कोणी 
ओळखत नाही त्यामुळे त्यािा अहंकार दुखावतो. त्यािें भाडंण होते व भानुमती घर सोडून देवदत्तच्या 
वचडलाकंडे चनघून जाते. 

 
या नाटकामुळे पूवीच्या नाटकािंी जुनी लाबंी रंुदी जाऊन ते तीन तासािें सुटसुटीत नाटक झाले. 

संगीतािे जलसे संपून हळूवार थरथरत्या भावगीताने त्यािंी जागा घेतली. या नाटकातील नटमंडळी चवशषेतः 
जोत्स्नाबाई भोळे आचण त्यािें संगीत, िटकदार संवाद इत्यादी वैचशष्ट्ट्यामुंळे हे नाटक लोकचप्रय झाले. 

 
कुसुमांजिी : महाजनी, णवष्ट्िू मोरेश्वर. प्रकाशक : णवणवध ज्ञानणवस्िार, १८८५. चवष्ट्णू मोरेर्श्र महाजनी यानंी 
केलेल्या एकेिाळीस इंग्रजी स्रु्फट कचवताचं्या भाषातंरािा संग्रह कोलचरज, चमल्टन, टॉमस, मूर, जेम्स, 
माँटेगोरी, लॅब, स्कॉट, शलेे, वडवस्वथव, शके्सचपयर, गे्र, टेचनसन या मूळ इंग्रजी कवींच्या कचवतािंी भाषातंरे 
करताना वदडी, पद, लावणी, कटाव, साकी व श्लोक या रिनाप्रकारािंा उपयोग यशस्वी चरतीने केला आहे. 
पचंडती वळणाच्या कचवतेनंतर व केशवसुतािंी कचवता अल्स्तत्वात येण्याआधी भाषातंराच्या साह्याने इंग्रजी 
काव्यािा पचरिय करून देणे हे उचद्दष्ट साध्य, त्रचुटत, सुटसुटीत भावोत्कट इंग्रजी स्रु्फट कचवताचं्या या 
भाषातंरािा पुढील कवींवर पचरणाम झालेला चदसतो. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
कृष्ट्िजन्म : णशवकल्याि, संपादक : गो. ब. मोडक. प्रकाशक : णनिियसागर छापखाना, मंुबई, १९०४. 
ज्ञानेर्श्राचं्या अमृतानुभवावर चनत्यानंदैक्य दीचपका या नावािी ओवीबद्ध चवस्तृत टीका-रिना करणारे 
चशवकल्याण यानंी श्रीमद भगवताच्या दशमस्कंधावर ९० अध्यायािंी प्रदीघव टीका रचिली असून ‘श्रीकृष्ट्णजन्म’हे 
त्यातील ५ अध्यायािें एक प्रकरण आहे. चशवकल्याणाचं्या दशमस्कंधावरील समग्र टीकेपैकी ‘श्रीकृष्ट्णजन्म’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

(ओवीसंख्या ६३१०), रास-पिंाध्यायी आचण वदेस्तुती ही तीन प्रकरणेि आजवर प्रचसद्ध झाली आहेत. पचहल्या 
दोन प्रकरणािें इ. स. १९०४ मध्ये प्रकाशन झाले असून गो. ब. मोडक हे त्यािे संपादक आहेत. 

 
दशमस्कंधावरील या समग्रटीकागं्रथािा लेखनकाल इ. स. १६०३ ते १६२८ असून हा टीकागं्रथ 

चशवकल्याणानंी पढंरपूर येथे चलचहला. 
 
या चटकेत चशवकल्याणाने सवव संसारीजनासं कृष्ट्णावतार रहस्य उलगडून दाखचवले आहे. 

कृष्ट्णलीलािें वणवन करताना रसाळपणाबरोबरि भक्ती व अध्यात्मािे सूत्र त्यात गोवले आहे. यातील चवचवध 
रूपकाचं्या योजनेवरून जसे त्याचं्या कल्पकतेिे आचण चवद्वते्तिेही दशवन घडते. चशवकल्याणाचं्या रिनेवर 
ज्ञानेर्श्रािंा प्रभाव असल्यािेही जाणवते. 

 
णव. पां. देऊळगावकर 

 
केकाविी : मोरोपंि. मोरोपंतािंा जन्म इ. स. १७२९ रोजी पन्हाळगडावर झाला. त्यािें संपूणव नाव मोरेर्श्र 
रामजी पराडकर, आयुष्ट्यातील पचहली २३-२४ वष े त्यानंी पन्हाळगडावरि काढली. इ. स. १७५२ च्या 
सुमारास वडील रामजीपतं याचं्या सोबत ते सवव मंडळीसह बारामतीस बाबजी नाईक याचं्या आश्रयास आले. 
त्याचं्या कचवत्व गुणािंी पारख करून बाबजूी नाईकानंी त्यानंा ५०० रुपयािें वषकातसन देऊन आपल्याजवळ 
कायमिे ठेवनू घेतले. 

 
मोरोपतंाचं्या काव्यािा चवस्तार प्रिडं असून संस्कृत काव्य सोडून केवळ मराठी कचवतेिी त्यािंी 

पद्यसंख्या पाऊण लाखाच्या आसपास भरेल एवढी आहे. संस्कृत काव्यािंा अनुवाद त्यानंी पुष्ट्कळ केलेला 
असला तरी स्वतंत्र स्रु्फट रिनाही त्याचं्या नावावर चवपूल आढळतात. ‘आयकातभारत’, ‘मंत्रभागवत’, 
‘मंत्ररामायण’, ‘कृष्ट्णाचवजय’, ‘हचरवशं’, इत्यादी प्रदीघव काव्ये तसेि ‘भागवती प्रकरणे’, ‘पुराणकथाचं्या 
आधाराने चलचहलेली प्रकरणे’, ‘संतवणवनपर’, ‘देवतास्तुती’ आचण ‘संस्कृत देवतास्तुतीपर स्तोते्र’, अशी चवपुल 
गं्रथसंपदा मोरोपतंानंी चनमकातण केली. ते स्वतःला मयूर कवी म्हणून घेत. मयुरेर्श्र असाही उल्लेख करीत. 

 
मोरोपतंाचं्या भक्तीभावनेिा उत्कट आचवष्ट्कार म्हणून ‘केकावली’िी प्रशसंा केली जाते. या सुरस 

स्रु्फट रिनेमध्ये त्यानंी आपला उद्धार व्हावा म्हणून परमेर्श्रािी परोपरीने चवनवणी केली आहे. ‘केकावली’ 
मध्ये १२२ केका असून १२१ व्या केकामध्ये— 

 
‘दयामृतघना! अहो! हचर! वळा मयुराकडे रडे चशशु 

तयाचस घे कळवळे चन माताकडे’ 
 
अशी तळमळीिी प्राथवना ते करतात तर १२२ वी केका उपसंहारािी असून श्रीरामाला ती अपवणपचत्रका 

आहे. 
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प्रासाचदक, प्रसंगी संस्कृत प्रिूर पण उत्कट भावाचवष्ट्कारी रिना, पाठातंर सुलभता, या गुणामुंळे हे 
स्वतंत्र स्रु्फट काव्य लक्षवधेी ठरले आहे. 

 
मोहन पािीि 

 
केशवसुि (अथाि) कृष्ट्िाजी केशव दामिे यांचा कणविासंग्रह व चणरत्र : प्रकाशक : णचत्रशाळा पे्रस, पुिे, 
१९२१. केशवसुत हे आधुचनक मराठी कचवतेिे जनक. आशय आचण अचभव्यक्ती या दोन्ही घटकाचं्या 
माध्यमातून त्यानंी रूढ मराठी कचवतेला सववस्वी नव ेरूप चदले ‘तुतारी’, ‘स्रू्फती’, ‘नवा चशपाई’, ‘झपूझकात’ या 
त्याचं्या प्रचसद्ध कचवता. 

 
प्रस्तुत गं्रथात केशवसुतािें संपूणव िचरत्र व त्याचं्या एकश े बत्तीस कचवता समाचवष्ट आहेत. केशवसुत 

वयाच्या १४/१५ व्या वषांपासून श्लोक व आयकात रित. त्यािें तरुणपण अत्यंत कष्टप्रद व अल्स्थर होते. त्यानंा 
आर्शथक स्थैयवही नव्हते. त्याचं्या आयुष्ट्यातील ही चनराशा त्याचं्या कचवतातूंन प्रकटते. कवी ना. वा. चटळक 
याचं्या सहवासात केशवसुताचं्या कचवत्व शक्तीला पे्ररणा चमळाली. त्याचं्या ‘हरपले श्रेय’, ‘सतारीिे बोल,’ 
‘गोर्फण’ ‘नैऋत्येकडील वारा’, ‘घराकडील गोष्टी’, ‘म्हातारी’ इत्यादी कचवता अंतःकरणाला िटका लावणाऱ्या 
आहेत. ‘तुतारी’ या कचवतेत सुधारणावादािा जोरदार पुरस्कार आहे. ब्रम्हानंदािा अनुभव शब्दामंध्ये 
सागंण्यािा प्रयत्न ‘झपूझकात’ या कचवतेत आढळतो. ‘एक खेडे’, ‘गोष्टी घराकडील त्या’ इत्यादी चकत्येक कचवता 
आत्मिचरत्रात्मक आहेत. ‘आम्ही कोण’ म्हणूचन काय पुसीसी? आम्ही असो लाडके देवािे … असे परखड उत्तर 
ते कवींवर टीका करणाऱ्यासं देतात. ‘मृत आशाचं्या चितावंरूचनया चपशाच्च माझे भटकत राहे । शाचंत नसचि 
तया’ आचण ‘लवाजम्यािे झुलती हत्ती लक्ष त्याकडे देतो कोण? चखशामध्ये हे घड्याळ बोले आला क्षण! गेला 
क्षण!’ अशा कचवतामंधून जीवनािी क्षणभगुंरता व्यक्त होते. 

 
आजवर पौराचणक कथा-आख्यानातं रंगून जाणाऱ्या मराठी कचवतेला सववसामान्य माणसाचं्या जगात 

आणणारी स्री-पुरुष संबंधातूंन चनमकातण होणारी उत्कट प्रीचतभावना आचण चतिा व्यल्क्तचवचशष्ट आचवष्ट्कार 
करणारी केशवसुतािंी कचवता मराठी काव्यप्रवासातला एक महत्त्वािा टप्पा आहे. 

 
केशवसुि का्यदशिन : जोग, रामचंद्र श्रीपाद. प्रकाशक : के. णभ. ढवळे, मंुबई, १९४७. केशवसुताचं्या 
कचवतािंा िौदा प्रकरणातं पचरिय करून देणारे पुस्तक केशवसुतािंा संप्रदाय, त्यािें क्राचंतकारकत्व, त्यािंी 
जीवनचवषयक दृष्टी, गूढगुंजनपर व पे्रमचवषयक कचवता, केशवसुतािंी चनसगव कचवता, त्यािंी सुनीतरिना, 
त्यानंी काव्यशलैीत केलेले प्रयोग आचण काव्यरिनेवरील आके्षप या सवांिा परामशव लेखकाने प्रस्तुत पुस्तकात 
घेतला आहे. ओज आचण चजव्हाळा असलेली केशवसुतािंी कचवता समकालीन कचवतेत श्रेष्ठ असल्यािा चनवकातळा 
लेखकाने चदला आहे. ग. त्र्यं. माडखोळकर, श्री. चन. वतवक, डॉ. भा. त्र्यं. पटवधवन या चिचकत्सक 
टीकाकाराचं्या चवधानािंा परामशव घेऊन केलेले चवविेन हे या पुस्तकािे लक्षणीय वैचशष्ट्ट्य आहे. 

 
सुधा कापरे 
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कोकिी गऽऽ वस्िी : कर्णिक, मधू मंगेश.  प्रकाशक : मनोहर गं्रथमािा पुिे, १९५८. कथाकार आचण 
कादंबरीकार म्हणून लौचकक प्राप्त केलेल्या मधू मंगेश कर्शणक यािंा पचहलाि संग्रह. मालवण-कणकवली 
पचरसरात राहणाऱ्या देवदासी, महार, िाभंार, शतेकरी व इतर श्रमजीवींिे चित्रण कोकणािी प्रादेचशक 
पार्श्वभमूी असलेल्या ह्या प्रारंभीच्या कथासंग्रहात कोकणी माणूस आचण अठरा चवर्श्े दाचरद्र्याने व्यापलेले जीवन 
यािें दशवन कर्शणकाचं्या कथातूंन होते. 

 
कोकिीचे ्याकरि : फादर न्स्िफन्स. र्फादर ल्स्टर्फन्सने ‘चक्रस्तपुराण’ हे मराठी भाषेत रचिले असून 
त्याव्यचतचरक्त स्थाचनक गोमंतकी बोलीत ‘दौचत्रन चक्रस्ता’सारख्याही त्याचं्या काही रिना आढळतात. त्यािेि 
‘आर्शत द वलग्व कानारी’ (चकनाऱ्यावरील बोलीिे व्याकरण या शीषवकाच्या पोतुवगीज भाषेतील व्याकरणाच्या 
१६४० व १८५८ अशा दोन आवृत्या चनघाल्या आहेत.) भारतातील आधुचनक भाषापंैकी सववप्रथम मुचद्रत झालेले 
मराठीच्या एका बोलीिे हे प्रािीनतम व्याकरण र्फादर ल्स्टर्फन्सिे ‘कोकणीिे व्याकरण’ या नावाने अलीकडे 
चनदेचशले जाते. ल्स्टर्फन्सच्या मूळ व्याकरणात पाद्री चदयोगु चरबौरु व जेजुइत पयकातय आणखी िार पाद्रींनी भर 
घातल्यािी माचहती चमळते. एतदे्दशीयाचं्या मदतीने स्वप्रातंीय चिस्ती चमशनऱ्यानंा स्थाचनक भाषाज्ञान प्राप्त 
करून घेण्याच्या उचद्दष्टाने अशा प्रकारिी अनेक व्याकरणे त्या काळी तयार झाली होती. कोकणीिी मुळाक्षरे, 
शुद्धलेखन, आघात, नाम, सववनाम, चवशषेण, चक्रयापद, वाक्यरिना इत्यादी व्याकरणातील चवचवध घटकािंा 
परामशव घेताना आधीिे लॅचटनिे ज्ञान असलेल्यानंा स्थाचनक गोमंतक बोली आत्मसात करून घेता यावी, एवढे 
मयकातचदत उचद्दष्ट समोर ठेवनूि ल्स्टर्फन्सने हा खटाटोप केल्यािे स्पष्ट चदसते. 

 
णव. बा. प्रभुदेसाई 

 
कोिंबसाचा वृत्तािं : कोल्हिकर, महादेव गोकवद. प्रकाशक : परशुरामपंि िात्या गोडबोिे, गिपि कृष्ट्िाजी 
छापखाना, मंुबई, णिसरी आवृत्ती, १८५७. रॉबटवसन याने चलचहलेल्या अमेचरकेच्या इचतहासाच्या दुसऱ्या 
पुस्तकावरून, महादेव गोववदशास्री कोल्हटकर यानंी हे िचरत्र १८४९ मध्ये मराठीत चलचहले. त्यािी चतसरी 
आवृत्ती परशुरामपतं तात्या गोडबोले यानंी शोधून १८५७ मध्ये प्रचसद्ध केली. कोलंबसािा जन्म, बालपण, 
त्यािी नौकानयनािी आवड, त्याने तरुणपणी केलेल्या सर्फरी, या सर्फरींमधील संकटे, त्याप्रसंगी त्याने 
दाखचवलेले धैयव, त्याच्या दयकातवदी जीवनातील आशाचनराशा, चनरचनराळ्या राष्ट्रातंील लोकामंध्ये असलेले 
भौगोचलक अज्ञान, नवीन प्रदेश शोधण्यािी कोलंबसािी चजज्ञासा आचण त्याच्या देशबाधंवाकंडून आचण 
सहकाऱ्याकंडून आलेले अडथळे, कोलंबसािे समयोचजत वागणे, त्याच्या स्वभावातील िातुयकातदी गुणािंी वणवने 
आचण अमेचरका खंडािा शोध लावण्यास त्याने चमळचवलेल्या यशािा वधेक इचतहास या पुस्तकात आहे. 
पुस्तकािी भाषा इंग्रजी वळणािी वाटते. चवशषेतः पचहल्या व चतसऱ्या आवृत्तीतील भाचषक र्फरक लक्षात 
घेण्यासारखे आहेत. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
क्रांिी : सानेगुरुजी (साने, पांडुरंग सदाणशव). प्रकाशक : इंद्रायिी साणहत्य, पुिे, १९४०. सानेगुरुजी हे कवी, 
कादंबरीकार, गाधंीवादी चविारवंत आचण भावनाप्रधान लेखक म्हणून प्रचसद्ध आहेत. सवांभतूी पे्रमभाव, 
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माणसाच्या मूलभतू िागुंलपणावरील चवर्श्ास आचण ईर्श्रावरिी श्रद्धा ही त्याचं्या लेखनािी प्रमुख वैचशष्ट्ट्ये 
होत. ‘्यामिी आई’ (१९३५) ही त्यािंी अत्यंत प्रचसद्ध कादंबरी. ‘कला म्हणजे काय’, ‘चदल्ली डायरी’ असे 
िौदा अनुवाचदत गं्रथ, ‘भारतीय संस्कृती’ (१९३७) हा लेख-संग्रह इत्यादी िे लेखन. 

 
‘क्रातंी’ ही स्वातंत्र्याच्या आंदोलनािे चित्रण करणारी कादंबरी. शतेकरी, कामगार व चवद्याथी जागृत 

झाल्याचशवाय क्रातंी होणार नाही. त्यासाठी त्यानंा चशक्षण देणे, त्यािंी संघटना बनचवणे महत्त्वािे आहे, हा 
चविार यात माडंला आहे. मुकंुदराव, रामदास, शातंा, मोहन इत्यादी पात्रादं्वारे ध्येयाने भारलेल्या तरूण मनािें 
हृद्य चित्रण केले आहे. शवेटी या तरुणानंी पेरलेले क्रातंीिे बीज सवव जगाला व्यापून उरेल अशी आशा व्यक्त 
केली आहे. 

 
णक्रस्िपुराि : फादर न्स्िफन्स. संपादक : शांिाराम बंडेिू, प्रकाशक : प्रसाद प्रकाशन, पुिे, १९५६. र्फादर 
ल्स्टर्फन्स (इ. स. १५४९ ते १६१९) या जेजुईत (चिस्ती) पथंीय इंग्रज धमवप्रसारकाने इ. स. १६१४ साली 
रचिलेले मराठीतील महाकाव्य ‘चक्रस्तपुराण’ या नावाने प्रचसद्ध असले तरी त्याने पोतुवगीज भाषेमध्ये चदलेले 
शीषवक असे आहे : ‘चदष्ट्कुसव सोचब्र अ ल्व्हन्द द जेजू चक्र्तु नॉस्यु साल्वादोर द अुन्दु’ (आमिा जगतारक जेजू 
चक्रस्त यािे जीवनिचरत्र). संपूणव गं्रथािी ओवी संख्या १०९६२ असून त्यािे ‘पैले पुराण’व ‘दुसरे पुराण’ असे 
दोन चवभाग आहेत. या गं्रथािी एकंदर पचं्याण्णव ‘अवस्वरू’मध्ये म्हणजे अध्यायातं चवभागणी झाली आहे. 
गोव्याला इ. स. १६१६, १६४९ व १६५४ साली त्याच्या पाठोपाठ चनघालेल्या तीन आवृत्त्यावंरून गं्रथाच्या 
लोकचप्रयतेिी ग्वाही चमळते. त्यानंतर जे. एि. सालढाणा यानंी मंगळूरला १९०७ साली प्रचसद्ध केलेली िौथी 
आवृत्तीही रोमन चलपीति होती. १९५६ साली पुण्याला प्रचसद्ध झालेली नवी आवृत्ती मात्र देवनागरी चलपीत 
आहे. चलपी रोमन पण भाषा मराठी अशा या महापुराणािी रिना करणाऱ्या र्फादर ल्स्टर्फन्सने पूववसुरींच्या 
मराठी कथापुराणािंा अभ्यास करून प्रसंगी त्यािें अनुकरण केल्यािे पुरावहेी आढळतात. त्यातील योगवाचसष्ठ, 
चवष्ट्णूदासनाम्यािे महाभारत, ज्ञानदेव चवरचित द्रोणपवव तसेि नामदेव, एकनाथ याचं्या गं्रथातंील साम्यस्थळे 
काढून दाखचवता येतात. ‘जैसी हरळामाचज रत्नचकळाः चक रत्नामाचज चहराचनळाः तैसी भासामंाचज िोखाळ 
भासा मराठीः जैसी पुस्पामंाचज पुस्प मोगरी चक पचरमळामंाचज कस्तुचरः तैसी भासामंाचज साचजरी मराठीयाः 
पचखड्यामध्ये मयोरूः वु्रचखआमध्ये कल्पतरूः भासामंध्ये मानु थोरूः मराचठयेचसः हा ल्स्टर्फन्सने गाचयलेला 
मराठीिा मचहमा अन्तःकरणाला मोहवनू टाकणारा असला तरी ते पूववसुरींिेिे अनुकरण होय. धमांतर केलेल्या 
नवचिस्त्यानंा जुन्या वहदू धमकाततील अचभजात ग्राचंथक मराठीतील रसाळ कथापुराणे वािण्या-ऐकण्यािी बदंी 
करण्यात आल्यामुळे त्यािंी गरज भागवण्यासाठी या प्रचतपुराणािंी चनर्शमती झाली. साक्षरापं्रमाणेि चनरक्षरानंाही 
चवनासायास या पुराणािा आस्वाद घेता यावा, म्हणून कवीने ह्यात स्थाचनक गोमंतकी बोलीतील शब्दाचवशषेािंी 
व वाक्प्रिारािंी जाणीवपूववक पेरणी केल्यामुळे हे चिस्तपुराण वहदू समाजातही खूपि लोकचप्रय झाले होते. 

 
णव.बा. प्रभुदेसाई 

 
क्रौंचवध : खांडेकर, णवष्ट्िू सखाराम. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी पन्लिशसि प्रा. णि., १९४२. श्री. 

खाडेंकर हे प्रख्यात मराठी कथा-कादंबरीकार, लघुचनबधंकार व समीक्षक होत. पंधरा कादंबऱ्या, एकतीस 
लघुकथासंग्रह, दहा लघुचनबधंसंग्रह, सहा रूपककथासंग्रह, एक नाटक, िचरत्रात्मक, समीक्षात्मक गं्रथ व 



 

 

अनुक्रमणिका 

संकीणव लेखसंग्रह इत्यादी त्यािंी साचहत्यसंपदा. ‘ययाती’ या कादंबरीला (१९७४-७५) साली ज्ञानपीठ 
पुरस्कार. ‘हृदयािी हाक’, ‘अमृतवेल’ या गाजलेल्या कादंबऱ्या. १९६८ साली ‘पद्मभषूण’. जीवनाचवषयी नवी 
श्रद्धा रुजचवण्यािे काम त्याचं्या साचहत्याने केले. 

 
प्रस्तुत कादंबरीत खाडेंकरानंी पुराणकाळात महषी वाल्ल्मकींनी एका चभल्लाला क्रौंिवधाबद्दल चदलेल्या 

शापािी घटना पार्श्वभमूी म्हणून घेतली आहे. दादासाहेब हे संस्कृतिे प्राध्यापक चदनकर देसाई नावािा तरुण 
पचरल्स्थतीमुळे त्याचं्याकडे काही चदवस राहायला येतो. त्यािंी मुलगी सुलोिना त्याचं्या पे्रमात पडते. रामगडिे 
राजेसाहेब, जनतेवरील त्यािंा अन्याय, अज्ञानात चपिणारे गोर-गरीब पाहून चदनकर अस्वस्थ असतो. तो 
राजेसाहेबाचंवरुद्ध लढण्यािे ठरचवतो. या क्रातंीकायकातमुळे सुलूशी लग्न करणे अशक्य वाटून तो चतला सोडून 
जातो. राजेसाहेबािें डॉक्टर भगवतंराव शहाणे याचं्याशी सुलूिे लग्न होते. सुलू मनाने त्यािंी होऊ शकत 
नाही. चदनकरशी पुन्हा भेट झाल्यावर ती त्याच्या कायकातत सामील होते. भगवतंरावानंा हे आवडत नाही. शवेटी 
आपल्याला र्फाशी होणार असल्यािे कळल्यावर चदनकर दादासाहेबानंा शवेटिे पत्र चलचहतो. ते वािून 
दादासाहेबािंा गैरसमज दूर होतो. भगवतंरावही चदनकरला तुरंूगातून सोडवनू आणतात. 

 
पुराणकाळातील क्रौंिवधािा जागोजाग येणारा संदभव, प्रभावी व्यक्तीचित्रणे यामुळे शब्द, अश्रु आचण 

कृती या तीन मागांपैकी कृतीिा मागव श्रेष्ठ असल्यािा ठसा मनावर उमटतो. 
 

खडक आणि पािी : गाडगीळ, गंगाधर. प्रकाशक : उत्कषि प्रकाशन, पुिे, १९६०. श्री. गंगाधर गाडगीळ हे 
१९४५ पासून सुरू झालेल्या नवकथेिे अध्वयूव. कथा, कादंबरी, प्रवासवृत्त, समीक्षा, नाटक, बालसाचहत्य, 
अथवशास्र इत्यादी के्षत्रात लेखन. ‘कडू आचण गोड’ (१९४८), ‘तलावातील िादंणे’ (१९५४) हे कथासंग्रह, ‘खरं 
सागंायिे म्हणजे’ (१९५४), ‘बडूं’ (१९६१) हे चवनोदी लेखन तर ‘साचहत्यािे मानदंड’ हे समीक्षालेखन इत्यादी 
लेखनसंपदा. 

 
‘सत्यकथा’, ‘नवभारत’, ‘मनोहर’ इत्यादी माचसकातूंन वळेोवळेी प्रचसद्ध झालेल्या लेखािंा हा एकचत्रत 

संग्रह. नवसाचहत्याच्या स्वरूपािे दशवन घडचवणे व समथवन करणे हा यामागील हेतू. गं्रथािे तीन भाग आहेत. 
तत्त्वििकात या पचहल्या भागात साचहत्याच्या एकूण स्वरूपाचवषयी ििकात केली आहे. रस ििेपेक्षा साचहल्त्यकाच्या 
व्यल्क्तमत्त्वाला महत्त्वािे स्थान चदले आहे. भाषेिी वैचशष्ट्ट्ये व साचहत्यावरील पचरणाम साचंगतला आहे. 
नवसाचहत्यदशवन आचण समथवन या दुसऱ्या भागात नवकथेिे अंतरंग व बाह्यस्वरूप स्पष्ट करून नवकथेवरील 
आके्षप दूर करण्यािा प्रयत्न केला आहे. रसग्रहण या चतसऱ्या भागात मढेकर, व्यंकटेश माडगूळकर, इंचदरा 
संत, श्री. ना. पेंडसे इत्यादी साचहल्त्यकाचं्या कलाकृतींिा आढावा घेतला आहे. 

 
साचहत्यािा सामाचजक पचरणाम, त्यातील चवर्श्ात्मकता, नवसाचहत्यािे स्वरूप सोदाहरण स्पष्ट करून 

साचहत्यािा चवचवधागंी चविार करणारा समीक्षा गं्रथ. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खडाष्टक : जोशी, शंकर परशुराम. प्रकाशक : शं. प. जोशी, १९२७. श्री. श.ं प. जोशी हे नाटककार, कवी व 
कादंबरीकार होते. ‘मायेिा पूत’ (१९११), ‘तो आचण ती’ (१९३९) ही नाटके, ‘चशवाजीिा कोण?’ ही 
ऐचतहाचसक कादंबरी. ‘चवधवािें गाऱ्हाणे’ (१९०९) हे पद्यलेखन इत्यादी त्यािंी लेखनसंपदा. 

 
‘खडाष्टक’ रंगभमूीवर यशस्वी आचण लोकचप्रय ठरलेले तीन अंकी चवनोदी नाटक आहे. काही कारण 

नसताना शाल्ब्दक भाडंणािंी प्रवृत्ती असलेल्या चिकटे व कटकटे या कुटंुबातील व्यक्तींिी मोठी मजेदार 
व्यल्क्तचिते्र नाटकात आहेत. स्वतःच्या कुटंुबासाठीही पैसे खिव करण्यास नकार देणारे वारोपतं, घरच्या 
भाडंणाला कंटाळून चमत्राकडे राहायला जाणारे रागोपतं, सुनेशी सतत भाडंणारे ककव शराव, कवीर्श्र व गौरी 
इत्यादी पाते्र मानवी स्वभावािे उत्कृष्ट नमुने म्हणता येतील. 

 
या प्रहसनवजा नाटकात स्वभावचनष्ठ, प्रसंगचनष्ठ व शब्दचनष्ठ अशा चतन्ही प्रकारच्या चवनोद बहारीिा 

साधलेला आहे. 
 

खरा ब्राह्मि : ठाकरे, केशव णसिाराम (प्रबोधनकार). प्रकाशक : के. सी. ठाकरे, स्थि णनदेश नाही, (प. 
आ.) १९३३. ’रेचडओ स्टासव’ या संस्थेने १९३३ साली रंगभमूीवर आणलेले ‘खरा ब्राह्मण’ हे संगीत नाटक 
‘प्रबोधनकार’ के. सी. ठाकरे यानंी चलचहले आहे. धार्शमक आचण सामाचजक गुलामचगरीिा नायनाट 
करण्यासाठी ‘प्रबोधन’ हे चनयतकाचलक िालचवणाऱ्या ठाकरे यानंी अस्पृ्यता चवध्वसंनाच्या प्र्नावर नाटक 
चलचहण्यामागील आपली भचूमका पुढील शब्दातं स्पष्ट केली आहे - “अस्पृ्यतेच्या चवध्वसं हा वहदू समाजाच्या 
माणुसकीच्या जाचणविेा प्र्न आहे. ही माणुसकीिी चतडीक जसजशी वृवद्धगत होईल तसतसा हा गुताळं्यािा 
प्र्न आपोआप सुटणारा आहे. हेि या नाटकाच्या द्वारे दाखचवण्यािा प्रामाचणक प्रयत्न मी केला आहे. … प्रस्तुत 
नाचटकेतली चनरचनराळी पाते्र रंगचवण्यासाठी मी १६व्या शतकातली रंगपेटीि वापरली आहे. कलम मात्र २०व्या 
शतकातले पण मनुष्ट्यस्वभाव हा ‘सनातन’ि असल्यामुळे स्वभाव वैचिष्ट्यािे ‘कलर टिेस’ देताना सहजपणे 
चभरकावलेले जोडे कोणाच्या पायाला ‘चर्फट’ बसले तर त्यानंी ते मोर्फत वापराव.े माझी हरकत नाही. मात्र 
‘गोट’ जरा नीट तपासून पहावा!” खरा ‘ब्राह्मण’ नाटकािे कथानक तीन अंकातं उभारले आहे. पचहल्या अंकात 
रामजन्मोत्सवाच्या प्रसंगािे चित्रण आहे. हार घालायला आलेल्या चवठू महाराला भपंकराव व िव्हाटे हे कमवठ, 
सनातनी ब्राह्मण हार घालू देत नाहीत. चवठूच्या मुलाच्या सुस्वरूप पत्नीकडे लंपटपणे पाहतात. कुचटलपणे 
दाचजबा ह्या मराठ्याला चर्फतवनू चवठू महाराला मारहाण करण्यासाठी चिथावणी देतात. इतक्यात एकनाथ ह्या 
सुधारणावादी ब्राह्मणािी पत्नी चगरजा येते. चवठूिा हार रामाला घालायिा चनश्चय करते. पण सनातनी 
ब्राह्मणानंी अडवणूक केल्यामुळे चवठू आपला हार एकनाथानंा घालतो. दुसऱ्या अंकात देवदासी समस्येवर 
नाटककाराने लक्ष कें चद्रत केले आहे. चहरकणी या गाचयकेच्या माडीवर गाणे ऐकलेल्या श्रोत्यांमधील केरबा 
बाहेर जातो आचण वाटेत भेटलेल्या सीतेबरोबर चवठूच्या सुनेबरोबर गैरवतवन करतो. चहरकणी व गावबा सीतेिी 
सोडवणूक करतात. चहरकणी आपले दुःख सीतेला सागंते. वहदू धमकातने आपल्या समाजाला कशा यातना 
भोगायला लावल्या आहेत, यािे करुणाथव वणवन चहरकणी सीतेजवळ करते. चतसऱ्या अंकातील घटना अचधक 
नाट्यपूणव आहेत. अस्पृ् यता चनवारणािे काम करणाऱ्या आचण जाचतभेद न मानता अस्पृ्यानंा-महारानंा जवळ 
करणाऱ्या ब्राह्मण सरदार एकनाथानंा चशक्षा सुनावण्यासाठी काशीके्षत्राहून स्वामींना पािारण केले जाते. ते 
न्यायचनवाडा करून प्रगचतशील एकनाथानंा चशक्षा करण्यािा आपला आधीिा चनणवय बदलतात. कारण 
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त्यािवळेी गावातील महारवाड्याला लागलेली आग चवझचवण्यासाठी धावपळ सुरू होते. चवठू महारािी सून 
सीता एका बाळंचतणीला आचण चतच्या बाळाला वािचवताना खूप भाजते. स्वामींसमोरि ती मरण पावते. कुटील, 
धमांध ब्राह्मणांिा दुष्ट हेतू, त्यािंी वनद्य कमे आचण त्यानंी िालचवलेला अनािार यािा प्रत्यय स्वामींना येतो. 
चशवाय ब्राह्मण्य झुगारून देऊन अस्पृ् यताचनमूवलनासाठी झटणाऱ्या एकनाथाचं्या कायकातिे आचण चवठू 
महारामधील सत्प्रवृत्तीिे महत्त्व स्वामींना मनोमन पटते. स्वामी स्वतःि ब्राह्मज्ञानािा आचण ब्राह्मण्याच्या 
अहंकाराि चधक्कार करतात आचण चवठूला चमठी मारून म्हणतात, “तुझी ही स्वाथवत्यागी, सत्त्वशील चन गंभीर 
वृत्ती पाहून ‘तूि खरा ब्राह्मण- तूि खरा ब्राह्मण’ म्हणून तुला हृदयाशी कवटाळण्याति आमिी माणुसकी चसद्ध 
होणार आहे”. प्रबोधनकार ठाकरे यानंी अस्पृ्यतेच्या प्र्नावर चलचहलेल्या ह्या नाटकात सुष्ट-सन्मागी व दुष्ट-
दुरवतवनी पाते्र याचं्यातील चवरोध उभा केला आहे. एकनाथ, चगरजा ही संत एकनाथाचं्या जीवनाशी चनगचडत 
नाव े कायम ठेवली आहेत. प्रसंगानुरूप पदे व गीतािंी योजना केली आहे. हास्यचनर्शमतीसाठी बाह्यात्कारी 
चवनोदी पण अंतयकातमी गंभीर अशा गावबा या पात्रािी चनर्शमती केली आहे. “प्रस्तुत नाचटका अस्पृ् यतेिा प्र्न 
चकतपत सोडवील हे सागंणे अवघड आहे. वस्तुल्स्थतीिे स्पष्ट चित्र दाखवनू या चवषयाच्या चवविंनेिी खरी 
चतडीक सहृदय वािक पे्रक्षकात उत्पन्न झाली, तरी माझ्या श्रमािे साथवक झाले, असे मी मानीन” अशी अपेक्षा 
प्रबोधनकार के. सी. ठाकरे यानंी प्रस्तावनेत व्यक्त केली आहे. ‘खरा ब्राह्मण’ नाटकामुळे ती अपेक्षा नक्कीि पूणव 
होते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
णिस्िाचे यािनागीि : मानुएि ज्याणकस द नोरोत्र्ज, प्रकाशक : मंुबई णवद्यापीठ जनिि, मंुबई, १९४०. 
इसवीच्या १६व्या शतकातील, गोमंतकातील, “मानुएल ज्याचकस द नोरोत्र्ज” (पाद्री) याने चिस्तवधाच्या 
सुप्रचसद्ध घटनेवर आधारलेले हे काव्य चलचहले आहे. मूळ लेखन रोमन चलपीत आहे. साहचजकि मराठी 
लेखनासाठी रोमन चलपी तोकडी पडलेली आहे व त्यामुळे या काव्यािी भाषा अत्यंत अशुद्ध आहे. महाराष्ट्रात 
अन्यत्र अपचरचित असलेले गोमंतकीय बोलीतील बरेि शब्द यात आढळतात. तसेि काही पोतुवगीज शब्दािंा 
वापरही कवीने केलेला आढळतो. र्फादर ल्स्टर्फन्सने मराठीत चलचहलेल्या (रोमन चलपी) चिस्तपुराणाने या 
रिनेवर बराि प्रभाव टाकला असल्यािे जाणवते. भारतात चिस्ती धमवप्रिाराच्या हेतूने व चिस्तिचरत्र वणवन 
करण्याच्या चनचमत्ताने झालेली ही रिना होय. या काव्यािी १६८ कडवी आहेत. मंुबई चवद्यापीठाच्या जनवलमध्ये 
श्री. अ. का. चप्रयोळकर यानंी १९४० मध्ये हे काव्य प्रचसद्ध केले होते. 

 
अरकवद कुरंुदकर 

 
खोगीर भरिी : देशपांडे, पु. ि. प्रकाशक : अनाथ णवद्याथीगृह, पुिे, १९५०. मराठी जीवनातील चवचवध 
वृत्तीप्रवृत्तीिे चित्रण असणाऱ्या सतरा उपहासगभव चवनोदी लेखािंा संग्रह, वगेवगेळे चवनोदी चवषय, व्यक्तीपेक्षा 
मानवी प्रवृत्तींिा केलेला उपहास, उपरोधपूणव खेळकर भाषाशलैी या गुण वैचशष्ट्ट्यामुंळे हा संग्रह मराठी चवनोदी 
वाङ्मयात संस्मरणीय भर घालतो. 

 
शरद दळवी 
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गडकऱ्यांचे अंिरंग : वाकळबे, रामचंद्र शंकर. प्रकाशक : णचत्रशाळा प्रकाशन, पुिे, १९५१. डॉ. रा. श.ं वावळबे 
हे साचहत्यशास्र चवविेक, समीक्षक. ‘खरे काव्य’ ‘वाङ्मयीन टीका’: ‘शास्र व पद्धती’ (१९४६)’, ‘साचहत्यातील 
संप्रदाय’ (१९५०), ‘ज्ञानेर्श्रीतील चवदग्ध रसवृत्ती’ (१९५३), ‘मुक्तात्म्यापासून प्रमद्वरेपयंत’ (१९४७), इत्यादी 
त्यािंी लेखनसंपदा. 

 
‘वाग्वैजयंती’ काव्यसंग्रहात समाचवष्ट झालेल्या कचवतामंधील आशयस्पष्ट करून, त्यािें ममव उकलणे व 

त्यायोगे गडकऱ्याचं्या व्यल्क्तत्त्वातील वैचशष्ट्ट्ये नमूद करणे हा प्रस्तुत गं्रथािा हेतू. गडकऱ्यािंी चविारसरणी 
घडचवण्यास कारणीभतू असणाऱ्या वैयल्क्तक आयुष्ट्यातील काही घटना सागंून आपल्या चववेिनाच्या पषृ्ट्ट्यथव 
त्याचं्या नाटकातंील काही भाग नमूद केला आहे. गडकऱ्याचं्या साचहत्यात व्यक्त होणारी अचनवविनीय हुरहुर, 
स्री-पुरुषामंधील प्रणयभावनेच्या चवचवध छटा, प्रणयनैरा्याच्या दारुण व्यथािें उत्कट चित्रण हे त्यािें वगेळेपण 
साचंगतले आहे. गतकाळातील स्वप्नात तल्लीन होणारे मन चिचत्रत करणारी ‘तीन तरी’ भावनावशं मनाच्या 
वडे्या आशिेे चित्रण करणारी ‘वडेा’ भयाण एकातंािी आसक्ती दशवचवणारी ‘घुबडास’ पे्रम आचण मरण इत्यादी 
कचवतािंी उदाहरणे चदली आहेत. चदव्यपे्रमािी गडकऱ्यानंा असणारी ओढ, ‘रु्फटकी तपेली’, ‘त्याि तारकेस 
यािना’ यातूंन चदसते. गडकरी आपल्यातील उत्कटतेिा आचवष्ट्कार मरणाच्या चविाराबंाबतीतही करतात. 
म्हणूनि भावनािंी आत्यंचतक उत्कटता हा गडकऱ्यािंा असाधारण चवशषे म्हणून चवशद केला आहे. 
गडकऱ्याचं्या कचवता व नाटकाचं्या चनर्शमती प्रचक्रयेवर प्रकाश टाकणारा हा गं्रथ आहे. 

 
गिगोष्टी अथाि माझी जीवनयात्रा : केळकर, नरकसह कचिामि. प्रकाशक : य. न. केळकर, पुिे, १९३९. न. 
वि. केळकरािें आत्मिचरत्र प्रथम काही कौटंुचबक माचहती, लहानपणीच्या आठवणी आल्या आहेत. त्यानंतरच्या 
कॉलेज व चवद्यापीठ या प्रकरणात प्रो. रघुनाथराव आपटे, हचरभाऊ गोडबोले, मेजर कॅन्डी वगैरेंच्या आठवणी 
आहेत. 

 
‘गतगोष्टी’मध्ये ज्यािंा प्रत्यक्ष घटनािंा संबधं आला त्यािें चनवदेन आहे. परंतु त्याचं्या जीवनाशी ज्यािंा 

संबधं आला नाही अशाही अनेक राजकीय घडामोडींिा चवस्तृत तपशील आहे. या अथकातने ते तत्कालीन 
‘गतगोष्टी’मध्ये तत्कालीन समाज जीवनािे दशवन घडते. 

 
सुधा कापरे 

 
गंधरेखा : रेगे, पुरुषोत्तम णशवराम. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, १९५३. पु. चश. रेगे कवी, 
कादंबरीकार, नाटककार व समीक्षक म्हणून प्रचसद्ध. ‘रु्फलोरा’ (१९३७), ‘चहमसेक’ (१९४३), ‘पुष्ट्कळा’ 
(१९६०) इत्यादी काव्यसंग्रह, रंगपािंाचलक आचण दोन नाटके (१९५८) ही नाट्यसंपदा. ‘साचवत्री’ (१९६२), 
‘रेणू’ (१९७३) या कादंबऱ्या इत्यादी लेखनसंपदा. 

 
प्रस्तुत संग्रहात ‘रु्फलोऱ्यातंील पाि चहमसेक’ मधील नऊ, ‘दोल्यातंील एक’ आचण १९३८ नंतर प्रचसद्ध 

झालेल्या पण असंग्रचहत अशा चमळून एकूण पन्नास कचवता संग्रचहत केल्या आहेत. मानवी जीवनातील 
सृजनशक्ती आपल्या असंख्य अनुभवासंचहत रेग्याचं्या कचवतेत प्रकट होते. या अनुभवाचं्या मुळाशी पुरुषमनाला 
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लागलेली स्त्रीिी सनातन, आचदम ओढ रुजलेली असून स्त्रीच्या कें चद्रय रूपचवभ्रमापंासून ते स्त्रीमनातील अबोध, 
अगोिर भावरूपापयंत सवव रूपातूंन सृजनािा शोध ते आपल्या कचवतातूंन घेतात. मानवािे सजवनशील मन, 
त्यािे जगणे, कलेशी असणारे त्यािे नाते इत्यादी गोष्टींनाही रेग्याचं्या वितनशील कचवतेत — 

‘झाड माझे लाल ज्याला 
आग्रहािी लाख पाने; 
आचण माझी बंडखोरी 
घोषतो मी गात गाणे.’ असे स्थान चमळते. 

 
रेग्यािंी कचवता सामाचजक जाणीव सहसा व्यक्त करीत नाही. ‘चमलन’, ‘अचभसार’, ‘तू हवीस यात न 

पाप’, ‘गाथा’ अशा चकतीतरी कचवतामंधून शारीर पे्रमािे, आकषवणािे वणवन करत करत त्यापलीकडे 
पोहोिणारे, शब्दापंलीकडिे सागंू पाहणारे कचवमन या संग्रहात भेटत राहते. 

 
गारंबीचा बापू : पेंडसे, श्रीपाद नारायि. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९५२.‘एलगार’ (१९४९), 
‘ऑक्टोपस’ (१९७२), ‘लव्हाळी’, ‘हद्दपार’ ‘तंुबाडिे खोत’ इत्यादी गाजलेल्या कादंबऱ्यािें लेखक श्री. ना. 
पेंडसे ‘रॉकरे्फलर’ चशष्ट्यवृत्ती चमळवणारे भारतातील पचहले लेखक होत. हणे, आंजले बदंरपट्टीतील भपू्रदेश 
आपल्या कादंबऱ्यातूंन चजवंतपणे चिचत्रत करून त्यानंी मराठी कादंबरीला एक प्रादेचशक िेहरा चदला. 

 
अचतशय लोकचप्रय आचण बहुिर्शित कादंबरी म्हणून ‘गारंबीिा बापू’ या कादंबरीिा उल्लेख केला जातो. 

एका डोंगराच्या पाखेवर वसलेल्या गारंबी गावात कादंबरीिे कथानक घडते. येथील सुपारीच्या बागा, अचतशय 
कष्ट करणारे व सोने साठचवणारे लोक, ब्राह्मण व गुरव यािंी पाटाच्या पाण्यावरून होणारी भाडंणे हे 
कोकणातील वातावरण यात रंगचवलेले आहे. कादंबरीिा नायक बापू लहानपणापासून हुशार व धीट असतो. 
त्याला साभंाळणारे वडील चवठोबा, भतूवाडीिी मावशी, चमत्र चदनकर आचण राधा ही बापूच्या पे्रमािी माणसे. 
सरपंि अण्णा खोत याचं्याशी असणारा बापूिा झगडा, गावभर भटकणारी आई यशोदा, रावजीिी बायको राधा 
चहच्याशी असणारे बापूिे पे्रमसंबधं, सुपारीच्या धंद्यात बापूिी झालेली भरभराट आचण राधेशी लग्न केल्यावर 
लोकानंी घेतलेला आके्षप, बापूिी सरपंिकी अशा अनेक घटनामंधून हे कथानक आकार घेते. आयुष्ट्यभर 
बापूशी भाडंणारी आई यशोदा शवेटी त्याच्याकडेि परत येते. 

 
बापूच्या ल्स्थचतशील जीवनात गतीशीलता चनमकातण करताना पेंडसे यानंी राधेच्या व्यल्क्तचित्रणातून स्त्री-

पुरुष संबंधावंर प्रकाश टाकला आहे. बापूिी कहाणी का गारंबीिी कहाणी असा प्र्न उपल्स्थत व्हावा अशी 
घाटदार कादंबरी. 

 
गावगाडा : आते्र, कत्रबक नारायि. प्रकाशक : णव. ना. अते्र, आयिभूषि मुद्रिािय, पुिे, १९१५. ग्रामीण 
समाजशास्त्र आचण ग्रामीण प्र्नािंी शतेीच्या संदभकातत या गं्रथात ििकात करण्यात आली आहे. लेखक 
महाराष्ट्राच्या चनरचनराळ्या भागातून वावरला असल्याने आचण दुष्ट्काळी अचधकारी म्हणून काही काळ काम 
केल्याने त्याला या चवषयािी अव्वल दजकातिी माचहती प्राप्त झालेली चदसते. ग्रामीण समाजरिनेतील मूलभतू 
घटकािंी ििकात करून त्यानंी हे पुस्तक चलचहले आहे. ग्रामव्यवस्था, ग्रामजीवन व ग्रामकारभार या सवांिा 
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चविार या गं्रथात आहे. ग्रामीण जीवनािे मुख्य घटक दोन - एक शतेकरी व दुसरा त्याच्यावर अवलंबून 
असलेला अन्य समाज या अन्य समाजाचं्या व्यावसाचयक गरजांतून अल्स्तत्वात आलेली बलुतेआलुते, 
दुकानदार व चर्फरस्ते यािें सूक्ष्म चित्रण लेखकानंी केले आहे. इंग्रजाचं्या राजवटीत या व्यवस्थेमध्ये झालेले 
पचरवतवन त्यानंी नोंदवले आहे. हे पचरवतवन त्यानंा प्रािीन ग्रामरिनेच्या तुलनेने चवकृतीकडे झुकलेले चदसते. 
त्यामुळे लेखकाने या रिनेतील दोषािें चदग्दशवन करण्यावर व त्यावर उपाय सुिचवण्यावर भर चदलेला चदसतो. 
शतेकऱ्याबंद्दलच्या कळकळीतून त्यानंी हे लेखन केल्यािे जाणवते. शतेीप्रधान समाजरिनेस प्राधान्य व 
तद्नुषंचगक व्यवस्थेला दुय्यम स्थान असले पाचहजे, हे लेखकािे म्हणणे रास्त आहे. मराठी माणसािे दुबळे 
अथवकारण आचण वै्यवृत्तीिा अभाव यामुंळे महाराष्ट्रािी झालेली चपछेहाट त्यानंी सवांगाने चवशद केली आहे. 
लेखकाजवळ इचतहासपे्रम भरपूर आहे, आपल्या समाजाच्या स्वत्वािी लेखकाला जाणीव आहे. परंतु 
त्यािबरोबर नव्या समाजरिनेच्या संदभकातत आपल्या ग्रामीण जीवनािे बुचद्धवादी, वस्तुचनष्ठ रूप चसद्ध झाले 
पाचहजे, यावर त्याचं्या चववेिनािा भर आहे. जाचतरिना व वतनपद्धती या दोन चवशषंेती गावगाडा चवस्कळीत 
कसा झाला याि गं्रथातील चवविेन मूलग्रामी स्वरूपािे आहे. पाश्चात्याचं्या अभ्यासपद्धतीिा उपयोग करून 
स्वानुभवाने चलचहलेला एक समाजशास्त्रचवषयक उत्कृष्ट गं्रथ, असे त्यािे वणवन करता येते. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
गीिद णवदि : देशपांडे, कमिाबाई आणि केळकर, य. न. प्रकाशक : य. न. केळकर, पुिे, १९२५. श्रीमती 
कमलाबाई देशपाडें व श्री. यशवतं नरवसह केळकर याचं्या चवचवध चवषयावंरील कचवतािंा एकचत्रत संग्रह. 
कमलाबाईंच्या कचवतातं चनसगकातिे वणवन आहे; आचण स्त्रीस्वभावाला अनुसरून भावाचवष्ट्कार झाला आहे. य. न. 
केळकरािंी कचवता अचधक प्रचतभापूचरत, सुचश्लष्ट व संस्कृतप्रिुर भाषेत चलचहलेली आहे. चनसगकातशी साधलेली 
जवळीक आचण भाषेिा अनुभवाला िढचवलेला सुबक साज ही त्यािंी कचवतेिी आणखी दोन ठळक वैचशष्ट्ट्ये 
आहेत. 

 
णव. म. कुिकिी 

 
गीिरामायि : माडगूळकर, ग. णद. प्रकाशक : नभोवािी मंत्रािय, नवी णदल्ली, १९५७. आठवड्याला एक 
याप्रमाणे आकाशवाणीसाठी गुंचर्फलेली आचण सुधीर र्फडके यानंी गाचयलेली ही छपन्न गीतािंी रामायण कथा 
आहे. रामायणातील चनवडक असे उत्कट प्रसंग, अनुरूप व्यक्तींच्या मुखातून वदल्यामुळे भावोत्कषव साधला 
गेला आहे. सजीव व्यक्तीरेखाटने आचण रिनेतील नाट्यपूणवता हे गीतरामायणािे चवशषे आहेत. मोहक 
कल्पना, साववकाचलक सत्यािंा सुभाचषतरूप चनदेश, रामायणातील अन्य रिनातंील संदभव सूचित करण्यािी 
लकब, चवचवध योग जाचतरिनािंा अवलंब, प्रसंगानुरूप गचतमान, चित्रदशी, प्रासाचदक शलैी या गुणामुंळे 
गीतरामायणाला कलात्मक उंिी प्राप्त झाली आहे. गीतरामायणाच्या उदंड लोकचप्रयतेमुळे त्यािी अनेक 
अनुकरणे पुढील काळात झाली पण ती अनुकरणाच्याि पातळीवर राचहली. यात गीतरामायणािे 
अनन्यसाधारणत्व साठलेले आहे. 

 
कृ. ब. णनकुम्ब 
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गीिा प्रवचने : णवनोबा (भावे णवनायक नरहर). प्रकाशक : परमधाम प्रकाशन, ग्रामसेवा मंडळ, वधा, १९४५. 
चवनोबा प्रभावी चनबधंकार, तत्त्वदशी, ‘सवोदय समाजािे संस्थापक’ व गाधंीवाद माडंणारे आधुचनक संत होत. 
‘स्वराज्यशास्त्र’ (१९४२), ‘ईशावास्यवृत्ती’ (१९४७), ‘साचहल्त्यकाशंी चहतगुज’ (१९५७), ‘साम्यसूते्र’ (१९५८), 
इत्यादी त्यािंी लेखनसंपदा.ं 

 
१९३२ साली धुळ्याच्या जेलमध्ये अनेक संत, महंत आचण सेवकासंमोर साचंगतलेली चवनोबािंी ही 

प्रविने सानेगुरुजींनी ती चटपून घेतली आहेत. जीवनाशी संबधं नसलेले कोणतेही वैिाचरक वाद या 
प्रविनामंध्ये नाहीत. रोजच्या उपयोगाच्या गोष्टींिी ििकात यामध्ये आहे. खेड्यातील वकवा शहरातील सामान्य 
श्रचमकानंाही यातून श्रमपचरहार लाभेल अशी यािी रिना आहे. प्रस्तुत संग्रहात एकूण अठरा प्रकरणे आहेत. 
पचहल्या प्रकरणात अजुवनाच्या चवषादािी कारणमीमासंा करून गीतेिे प्रयोजन साचंगतले आहे. गीतेिा जन्म 
स्वधमकातच्या आड येणाऱ्या मोहािे चनवारण करण्यासाठी झाला आहे असे सागंून पुढच्या प्रकरणामंध्ये कमवयोग 
चवशद केला आहे. साधनेतील सातत्य, देहापासून आत्मा अलग करण्यािी आव्यकता, त्यासाठी करावयािे 
प्रयत्न, रजो व तमो गुणािंा त्याग, आत्मज्ञान आचण त्यासाठी आव्यक असणारी भक्ती इत्यादी जीवनािे 
संपूणव शास्त्र चवशद केले आहे. शवेटी साधनेिी सहजावस्था म्हणजेि साधकाच्या साधनेिी पराकाष्ठा होय असे 
प्रचतपादन केले आहे. 

 
गीता भाष्ट्यपर गं्रथापंैकी चवनोबाचं्या गीता प्रविनािंा हा संग्रह अचतशय प्रासाचदक आहे. 
 

वसंुधरा बनहट्टी 
 
गीिाई :  भावे, णवनोबा. प्रकाशक : भाऊ पानसे, स्थिणनदेश नाही, १९५५. श्रीकृष्ट्णाने अजुवनाला 

साचंगतलेल्या भगवद्गीतेिे शब्दशः श्लोकबद्ध मराठी भाषातंर. शब्दाचं्या अथकातत बदल होऊ न देता अत्यंत 
सोप्या भाषेत भगवद्गीतेिे भाषातंर चवनोबानंी कुशलतेने केले आहे. म्हणून संस्कृत गीतेिे जसेच्या तसे भाषातंर 
असूनही ‘गीताई’ रोिक ठरली आहे. 

 
वसंुधरा बनहट्टी 

 
गीवाििघुकोश (संस्कृि-मराठी), संपादक : ओक, जनादिन णवनायक. प्रकाशक : द्वारकाबाई ओक िथा 
सरस्विीबाई आपिे, ३, ई-रोड, जमशेदपूर, णबहार, सुधाून वाढविेिी णिसरी आवृत्ती, १९६०. अमरकोश, 
वािस्पती, शब्दकल्पदु्रम असे संस्कृत कोश, शब्द-रत्नाकर, संस्कृत-मराठी कोश. तसेि वामनराव आपटे, 
माचनअर चवल्यमस, कै. वैद्य इत्यादींिे संस्कृत-इंग्रजी कोश, अशा कोशवाङ्मयािे व अनेक संस्कृत गं्रथािें 
अवलोकन करून तयार केलेला मोठ्या आकारातील सुमारे ६५० पृष्ठािंा संस्कृत-मराठी शब्दकोश. 

 
कोशकत्यकातने, नाम, धातू, चवशषेण असे तीन भाग यामध्ये उपयोजले आहेत. तसेि अखेरीस ‘न्याय’, 

‘अलंकार’, ‘वृत्त’, ‘ज्योचतषचवषयक योगकरणािी यादी’, या सदराखाली ती ती पचरचशष्टे चदली आहेत. 
संस्कृतमधील तत्त्वपर गं्रथ, उपचनशदे, महाकाव्ये, संस्कृत नाटके इत्यादी गं्रथ वािनासाठी या कोशािा 
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उपयोग व्हावा हा हेतू असून संस्कृत शब्दािें मराठी अथव देताना, पयकातयी अथवही पुष्ट्कळ चदले आहेत. शब्दािंा 
अथव तर आहेि चशवाय तो शब्द कोणत्या संस्कृत गं्रथातील आहे यािे संचक्षप्त चनदेशही पुढे चदलेले आहेत. 
उदाहरणाथव —‘आचधवास’ हा संस्कृत शब्द घेतला तर त्यािा एक अथव राहण्यािे स्थान, म. भा. ७·३८·१०, 
दुसरा अथव मुख्य चठकाण मृ. १०. चतसरा, जन्मभमूी म. भा. १२·३६·१९. िौथा अथव वास्तव्य. वा. रा. ३·३६·४. 
अशा पद्धतीने चशस्तबद्ध कोशािी माडंणी येथे आढळते, मृच्छकचटक, महाभारत, वाल्ल्मकी रामायण, मनुस्मृती, 
अशा अनेक संस्कृत गं्रथािें अवलोकन, शब्दशोधन, संदभकातस धरून त्यािे अथव देणे या सवव गोष्टी पाचहल्या की 
कोशकत्यकातच्या व्यासंगािे, पचरश्रमािे आचण चिकाटीिे कौतुक वाटते. संस्कृत तसेि मराठी भाषेच्या 
अभ्यासकानंा उपयुक्त आधार असा शब्दकोश संग्रह. 

 
मोहन पािीि 

 
गोंडवनािीि णप्रयंवदा आणि घरकुटे्ट घराण्याचा इणिहास :  केिकर, श्रीधर ्यंकिेश. प्रकाशक : ्हीनस 
प्रकाशन, पुिे, १९२६. केतकरािंी ही पचहली कादंबरी, बा. सं. गडकरी यानंी केलेल्या उपहासामुळे ईष्ट्ये पोटी 
लेखन. चववाहपूवव अनुभव आचण अनुनयोत्तर चववाह, तसेि स्त्री स्वातंत्र्य हा प्रमुख चवषय या कादंबरीत आला 
आहे. मातृसत्ताक कुटंुबपद्धतीिा अप्रत्यक्ष पुरस्कार कादंबरीत केला गेला आहे. स्त्री स्वातंत्र्यचवषयक 
क्राचंतकारक, प्रसंगी अचतरेकी वाटणाऱ्या कल्पना हा लेखनचवशषे कादंबरीिी नाचयका असणाऱ्या अल्लड 
स्वभावाच्या चप्रयंवदेिे चित्रण लक्षणीय तंत्रदृष्ट्ट्या अनेक दोष असूनदेखील ‘सदाचशव पेठी’ कादंबरीिे के्षत्र 
अमेचरकेतील स्थाचयक भारतीयापंयंत चवस्तृत केले म्हणून या कादंबरीिे चवशषे महत्त्व. हचरभाऊ आपट्याचं्या 
सामाचजक ध्येयवादािी भचूमका कायम राखणारी पण कादंबरीतील सामाचजकतेिे वगेळे रूप प्रकट करणारी 
मराठीतील ही महत्त्वािी कादंबरी आहे. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
गोपुरांच्या प्रदेशाि : गाडगीळ, गंगाधर. प्रकाशक : सुरेश एजन्सीज, पुिे, १९५२. प्रस्तुत प्रवासवणवनात 
गाडगीळानंी दचक्षण भारतातील चवचवध स्थळाचं्या प्रवासासंबधंी सतरा लेख चलचहले आहेत. गाडगीळ पती-
पत्नी आचण त्यािंा चमत्र प्रधान या चतघानंी केलेला हा प्रवास आहे. मंुबई सोडल्यानंतर चवजयनगर शहरािी 
रिना, इचतहास, संस्कृती, चवरूपाक्ष व चवष्ट्णू यािंी मंचदरे, म्हैसूरिा जगमोहन राजवाडा, त्यातील कलाकृती, 
कावरेी नदीवरील कृष्ट्णराजसागर धरण यािंी वणवने केली आहेत. दचक्षणेच्या इचतहासात लष्ट्करी महत्त्व 
असलेले श्रीरंगपट्टण, मद्रास सरहद, चनलचगरी पववत, उटकमंड येथील डोंगरावरील बाग, लालसर डावळबी, 
चनळी रु्फले, कन्याकुमारी, मद्रास बदंर अशा छोट्या-मोठ्या सौंदयवस्थळािंी माचहती चदली आहे. याबरोबर तेथे 
असणारे िहािे दुर्शभक्ष, जेवणाच्या पद्धती, खरेदीिा अनुभव, प्रवासात भेटलेले वगेवगेळे लोक, गमतीदार 
घटना यािें दशवन गाडगीळानंी घडचवले आहे. 

 
चवशषेतः चनसगवपे्रमी, चवनोदी, रचसक, वितनशील अशा गाडगीळाचं्या नजरेतून घडणारे दचक्षण 

भारतािे दशवन मनाला चरझवते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोकवदाग्रज : हषे, रा. ग. प्रकाशक : दे. ह. वाडेकर, पुिे, १९२१. या समीक्षात्मक पुस्तकािीउपशीषवक ‘काव्य 
पचरक्षणात्मक प्रबधं’ असे आहे. चवख्यात मराठी लेखक राम गणेश गडकरी ऊर्फव  कवी ‘गोववदाग्रज’ याचं्या 
‘वाग्वैजयंती’ या काव्यसंग्रहािे हे रा. ग. हषकृेत पचरक्षण आहे. आधुचनक मराठी कवीला, त्याच्या व्यल्क्तत्वाला 
व लेखनकतृवत्वाला प्राधान्य देऊन चलचहलेला समीक्षा गं्रथ. ज्या काळात गोववदाग्रजाचं्या लोकचप्रयतेिी कमान 
कमालीिी उंिावलेली होती त्या काळात त्याचं्या काव्यकतृवत्वािी गुणदोषयुक्त साधार आचण परखड मीमासंा 
करणारा हा समीक्षा गं्रथ आहे. 

 
या पसु्तकािी एकूण िौदा प्रकरणे चवषयानुरोधाने पाडली आहेत. आरंभी काव्य चवशषेतः भावकाव्य या 

प्रकारािी ताचत्त्वक मीमासंा आली असून ही मीमासंा गोववदाग्रजाचं्या कचवतेला चकतपत लागू पडते, हे 
पडताळून पाहण्यािा उपक्रम चदसतो. कचवतािें बचहरंगप्रधान आचण अंतरंगप्रधान असे दुहेरी पचरक्षण येथे 
आढळते. आपली मते माडंताना इतराचं्या मतािंा आव्यक त्या प्रमाणात परामशव हष ेयानंी घेतलेला आहे. ही 
समीक्षा ताचत्त्वक व न्यायचनष्ठुर वाटली तरी गोववदाग्रजाचं्या गुणानंा योग्य त्या प्रमाणात न्याय देण्याइतकी 
सहृदयी आहे. या अनुषंगाने श्रेष्ठ कचवतेिी लक्षणे, गुढगुंजन कशाला म्हणावे, नाट्यसंगीत आचण नाट्य यािंी 
अन्योन्यसंबंध कसे असावते यासंारख्या प्र्नािंी श्री. हष ेयानंी केलेली ििकात उद बोधक आहे. 

 
गोववदाग्रजाचं्या काव्यातील गुणदोषािंी मीमासंा करणारा हा एक महत्त्वािा समीक्षालेख संग्रह आहे. 
 

गो. म. कुिकिी 
 

ग्रामर ऑफ णद मराठा िँग्वेज : इत्यादी बजेस. प्रकाशक : बॉम्बे अमेणरकन णमशन, मंुबई, १८५४. वहदुस्थानात 
स्थापन झालेल्या ईस्ट इंचडया कंपनीच्या संिालक मंडळाने चमशनऱ्यानंा चिश्चन धमकातिा प्रसार करण्यािी 
१८३३ मध्ये परवानगी चदली. त्यामुळे चमशनऱ्यानंा मराठी भाषा चशकण्यािी गरज चनमकातण झाली. तेव्हा कॅरे, 
बलंॅटाईन, केनेडी, स्टीव्हरुन्सन, दादोबा पाडुंरंग या पूववसुरींच्या व्याकरणािंा अभ्यास करून बजेस या 
चमशनऱ्यानें हे व्याकरण चलचहले. मराठी भाषेिी मूलभतू तत्त्व ेसंके्षपाने या गं्रथात चदलेली असून भाषेिे चनयमही 
स्पष्ट केलेले आहेत. प्रामुख्याने युरोचपयन चमशनरी व अभ्यासक याचं्यासाठी चलचहलेल्या या गं्रथाने बजेस याला 
व्याकरणकार म्हणून प्रचसद्धी चमळाली. १८४८ मध्ये याि मथळ्यािे मराठी पुस्तक प्रचसद्ध झाले होते त्यािा हा 
इंग्रजी अनुवाद असावा. शासकीय चवभागीय गं्रथालय, पुणे येथे हा गं्रथ उपलब्ध आहे. 

 
म. प. पेठे 

 
ग्रामर ऑफ णद मराठा िँग्वेज : बिंिाईन, जेम्स आर. प्रकाशक : इणडन बगि, १८३९. डॉ. चवल्यम कॅरे या 
सुप्रचसद्ध व्याकरणकारािे इंग्रजीतील पुस्तक मराठी भाषा चशकवण्याच्या दृष्टीने र्फारसे समाधानकारक नव्हते 
तसेि ते दुमीळही झाले होते, हे लक्षात घेऊन हेचलबरी येथील ईस्ट इंचडया कॉलेजच्या मराठी वगकातसाठी 
बलंॅटाईन यानंी हे पुस्तक चलचहले. अचतशय वळणदार आचण सुबक तसेि धावत्या रोमन व मोडी चलपीतील 
बलंॅटाईन याचं्या स्वतःच्या अक्षरातील हे पुस्तक डेक्कन कॉलेज पोस्ट गॅ्रज्युएट चरसिव इल्न्स्टट्यूट, पुणे 



 

 

अनुक्रमणिका 

गं्रथालय येते उपलब्ध असून मराठी भाषा चशकण्याच्या दृष्टीने आव्यक असलेले मराठी व्याकरणािे सवव चवषय 
त्यात आलेले आहेत. 

 
म. प. पेठे 

 
ग्रामर ऑफ णद मराठा िँग्वेज : मकबा मुहम्मद इब्राणहम. प्रकाशक : कणरअर, मंुबई, १८२५. मुन्सी मकबा 
मुहम्मद इब्राचहम मुल्ला यानंी इ. स. १८२५ मध्ये ‘ए ग्रामर ऑर्फ चद मराठा लँग्वजे’ या नावािे मराठी व्याकरण 
चलचहले. त्यािी पषृ्ठ संख्या ९१२ आहे. मराठी व्याकरणचनर्शमतीसाठी झालेल्या तत्कालीन प्रयत्नातं मकबािे हे 
व्याकरण महत्त्वािे मानले जाते. व्हॅन्स केनेडी याने ह्या व्याकरणातील त्रटुी दूर करून ते सुधारले, असा एक 
उल्लेख ‘युरोचपयनािंा मराठीिा अभ्यास व सेवा’ या डॉ. श्री. म. वपगे याचं्या गं्रथात केला आहे. मकबािा हा 
व्याकरण गं्रथ मंुबई येथील मराठी संशोधन मंडळाच्या गं्रथालयात उपलब्ध आहे. 

 
उषा पुरोणहि 

 
घरणरघी : जोशी, महादेवशास्त्री. प्रकाशक : जोशी सुधा महादेव, ज्ञानराज प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, 
१९५५. नवकथेच्या चवकसनशील कालखंडातील एक महत्त्वािे कथाकार. गोमंतकच्या पार्श्वभमूीवर त्यािंी 
बहुतेक कथा साकारली आहे. ‘वले चवस्तार’, ‘मोहनवले’, ‘खडकातील पाझर’, ‘भावबळ’, ‘प्रचतमा’, ‘कथा-
काव्यलता’ इत्यादी कथासंग्रह असून ‘घरचरघी’, हा त्यािंा आठवा कथासंग्रह. 

 
या कथासंग्रहात ‘घरचरघी’, ‘वनवाल्प्तनी’, ‘एक पीडीिी आत्मकथा’, ‘पुरंदरिी चशकार’, ‘जंचजऱ्याच्या 

तटावरुन’, ‘अवस अन् पुनव’, ‘वैशाखवणवा’ इत्यादी नऊ कथा समाचवष्ट आहेत. या संग्रहातील काही कथािंी 
पार्श्वभमूी गोमंतक असून काही कथािंी पार्श्वभमूी गोव्याबाहेरिी आहे. 

 
जुन्या परंपरेत, संस्कृतीत, मूल्याचं्या जपणुकीत रमलेली संस्कारसंपन्न कथा असून तीमध्ये गोमंतकिा 

चनसगवरम्य पचरसर, तेथील व्यल्क्तजीवन, सप्रवृत्ती, सद भावना, यािंा प्रभाव याबरोबरि गोमंतकातील 
िालीरीती, सुष्टदुष्ट व्यक्तींिी सुखदुःखे, यािे दशवन या कथातून घडते. क्वचित ‘एका पीडीिी 
आत्मकथा’सारखी कथा वृषोत्सगव हे धार्शमक चवधान मध्यवती कल्पून चलचहलेली चदसते. 

 
सद भावनेवरील व मागंल्यावरील श्रद्धा, अनोखे भावबळ, आचण प्रसन्न वा मनमोकळी भाषाशलैी हे या 

कथािें चवशषे. नवकथेिा व प्रादेचशक कथािंा समथव आचवष्ट्कार पाहण्याच्या दृष्टीने महत्त्वािा कथासंग्रह. 
 

यशवंि च्हाि 
 

घराबाहेर : अते्र, प्रल्हाद केशव. प्रकाशक : णशवराम हरी गदे्र, कनािक, मंुबई, १९३४. १९३३ ते १९४३ या 
काळात उतरती कळा लागलेल्या रंगभमूीला नवी उभारी देण्यािे काम अते्र यानंी केले. नाटककार, कवी, 
चवडंबनकार, चशक्षणतज्ज्ञ, चित्रपटचनमकातते, चदग्दशवन, वृत्तपत्रकार, वक्ते, नेते असे बहुरंगी व्यल्क्तमत्त्व. 



 

 

अनुक्रमणिका 

चवनोदी, गंभीर व सामाचजक नाटकािें लेखन. ‘लग्नािी बेडी’, ‘मी उभा आहे’, ‘उद्यािा संसार’, ‘जग काय 
म्हणेल?’ इत्यादी. ‘्यामिी आई’ या त्याचं्या चित्रपटाला राष्ट्रपती सुवणवपदक व ‘महात्मा रु्फले’ या 
चित्रपटाला रौप्यपदक चमळाले. 

 
‘घराबाहेर’ हे त्यािें तीन अंकी संगीत नाटक. एका दुदैवी स्त्रीिी करुण कहाणी ऐकल्यानंतर या 

नाटकािी चनर्शमती झाली. नाटकािी नाचयका चनमवला साधी व पापचभरू स्त्री आहे. श्रीमंतीच्या जोरावर चतिे 
सासरे आबासाहेब इनामदार व सावत्र दीर चनळकंठ चतला त्रास देत असतात. एक चदवस आबासाहेब चतच्यावर 
गचलच्छ आरोप करतात. त्यावळेी आपला नवरा शौनक गप्प राचहलेला पाहून चनमवला चिडते. मंगळसूत्र काढून 
टाकते व घराबाहेर पडते. मुलाला चतच्याबरोबर जाऊ चदले जात नाही. जीव देण्यासाठी नदीकडे िाललेल्या 
चनमवलाला मीनाक्षी नावािी चवधवा वािवते आचण भय्यासाहेब नावाच्या वचकलाकंडे चतिी राहण्यािी सोय 
करते. शवेटी शौनक जेव्हा मुलाला घेऊन चतच्याकडे येतो तेव्हाि ती त्याच्याबरोबर जाण्यास तयार होते. 
आबासाहेबािें खरे रूप कळल्यामुळे शौनक आचण चनमवला नवे घर करतात. 

 
मध्यमवगीय कुटंुबातील स्त्री मंगळसूत्र तोडून घराबाहेर पडते. ही घटना त्या काळात आश्चयविचकत 

करणारी ठरली होती. एक प्रक्षोभक सामाचजक नाटक म्हणून ते प्रचसद्ध पावले. 
 

चक्रविी नेपोणियन : भावे, णव. ि. प्रकाशक : भारि गौरव गं्रथमािा, मंुबई, १९१७. ‘िक्रवती नेपोचलयन’ हा 
चव. ल. भाव ेयािंा एक अत्यंत लोकचप्रय गं्रथ. तीन खंडात िचरत्रकाराने त्यािी माडंणी केली आहे. नेपोचलयन 
हा जग वजकू पाहणारा िान्सिा महत्त्वकाकं्षी रणचनपूण बादशहा. िें ि राज्यक्रातंीतील अंदाधंुदीत तो प्रथम 
जगाच्या रंगभमूीवर आला आचण वॉटलूव च्या रणमदैानावर त्यािा भाग्यतारा अस्तंगत झाला. अजोड सेनानी, 
कणखर प्रशासक आचणा रचसक पे्रमवीर ही त्याच्या जीवन कतृवत्त्वािी तीन प्रमुख अंगे. 

 
चव. ल. भाव े यानंी नेपोचलयनिी िचरत्रकहाणी भल्क्तभावाने आचण चवस्तृतपणे कथन केली आहे. 

नेपोचलयनच्या िचरत्रातील अनेक नाट्यपूणव, आवाहक प्रसंग आचण िढउतार भाव ेतपचशलाने आचण रसपूणव, 
ढंगदार भाषेत चिचत्रत करतात. सुरस, िटकदार भाषाशलैी हे या िचरत्रािे खास वैचशष्ट्ट्य आहे. ‘र्फलश्रुती’ हे 
अखेरिे प्रकरण मराठीत या दृष्टीने उल्लेखनीय आहे. 

 
म. श्री. दीणिि 

 
चंदनवाडी : माडखोिकर, गजानन त्र्यंबक. प्रकाशक : अिय प्रकाशन, पुिे, १९४३.श्री. ग. त्र्यं. 
माडखोलकर हे चवख्यात मराठी पत्रकार, कादंबरीकार व समीक्षक होते. ‘मुक्तात्मा’ (१९३३), ‘मुखवटे’ 
(१९४०) इत्यादी त्याचं्या प्रचसद्ध कादंबऱ्या. ‘रातराणीिी रु्फले’ (१९४०) आचण ‘शुक्रािे िादंणे’ (१९४८) या 
संग्रहातील कथा गाजल्या. 

 
‘िदंनवाडी’ ही त्यािंी एक महत्त्वािी कादंबरी. िंदनवाडी या गावातील येसू व रखमा या दोन 

चवधवािंी ही कथा. देशमुख घराण्यात ऐर्श्यव भोगलेले येसू व नंदू हे जोडपे. गावातील देशपाडें घराण्याच्या 
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तगाद्यामुळे नंदू आपल्या मालकीिी िदंनवाडी त्यानंा चवकतो. त्याच्या मृत्यनंूतर येसू व चतिी चवधवा सून रखमा 
शतेमजुरी करून पोट भरू लागतात. िदंनवाडीिे मालक मरण पावल्यानंतर त्यािंा मुलगा दादासाहेब देशपाडें 
याच्याशी त्या दोघींना संघषव करावा लागतो. येसूिी नात िदंन व दादासाहेबांिा मुलगा अवधूत या दोघािें पे्रम 
जमते. िदंन गभववती होते. घराण्यातील वैमनस्यामुळे रखमा चिडून चतला गभवपातािे औषध देते. त्यामुळे िदंन 
मरण पावते. 

 
माडखोलकरानंी अत्यंत साध्या कुटंुबात घडलेल्या घटना मोठ्या सर्फाईने रंगचवल्या आहेत. 

पचरणामकारक व्यल्क्तचिते्र, सहज संुदर भाषाशलैी यामुळे कादंबरी वािनीय ठरते. 
 

चवििा :  जोग, रामचंद्र श्रीपाद. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९६०. प्रस्तुत गं्रथात जोग यािें 
पूववप्रचसद्ध वाङ्मयचवषयक लेख संग्रचहत केले आहेत. वाङ्मय हा शब्द कथा-कादंबरी-नाटकस्वरूप वापरून 
सामान्याकंडून वगवप्रचतचनधींकडे आचण तेथून व्यक्तींकडे साचहत्यािी प्रगती कशी होते हे स्पष्ट केले आहे. 
हास्यरस, त्यािंी कारणमीमासंा चवडंबन म्हणजे काय? उपहास व उपरोध यातंील साम्यभेद, इंग्रजीतील 
आयरनी इत्यादीिे स्पष्टीकरण केले आहे. नव-साचहत्य दुबोध असण्यािी कारणे चदली आहेत. वाङ्मयीन 
सद चभरुिीिे स्पष्टीकरण देऊन शृगंार आचण चवनोद हे त्यािे चनकष मानले आहेत, येथे औचित्यही महत्त्वािे 
मानले आहे. 

 
साचहत्यािा चविार त्याच्या सामाचजक पचरणामाचं्या संदभकातत करणार या दृष्टीने प्रस्तुत गं्रथ महत्त्वािा 

आहे. 
 

चिा आळंदीिा : साक्रीकर, श्रीकृष्ट्ि. प्रकाशक : पॉप्युिर बुक डेपो, मंुबई, १९५८. चवज्ञान व आध्यात्म यािंी 
सागंड घालण्यािे प्रचतपादन करणारी, ज्ञानेर्श्रकालीन पार्श्वभमूीवरील नाट्यकृती. या नाटकात ज्ञानेर्श्राचं्या 
तत्त्वज्ञानािी बठैक मुक्ताबाईच्या मुखातून व्यक्त होते. तर िागंदेव हा जगाला जाळू पाहणाऱ्या वैज्ञाचनकािें 
प्रतीक म्हणून येतो. 

 
रुपा व संुद्रा हे जन्माधं व कुरूप चभकाऱ्यािें जोडपे. आळंदी कोसभर राचहली असता थकून चशळ्या 

भाकरीिे तुकडे िघळीत चवश्रातंी घेत असता, तेथे िागंा वटेर्श्रािा चशष्ट्य भागंा गोटेर्श्र त्यानंा भेटतो व 
आपल्या गुरूकडून मंत्रचसद्धीने त्यानंा दृष्टी देवचवतो. पण डोळे आल्यावर त्यानंा असे हीन व कटू अनुभव येतात 
की, ते स्वहस्ते डोळ्यातं तापलेल्या सळ्या घालून पुन्हा अंध होतात. तथाचप, त्या चक्रयेिे त्यािें शारीचरक दुःख 
मुक्ताबाई पाडुंरंगाच्या कृपाप्रसादाने नाचहसे करते आचण वृथा अहंकारी िागंदेव-गोटेर्श्राच्या दृष्टीलाभाच्या 
आग्रहाला ते बळी पडत नाहीत. चवज्ञानाला आध्यात्मािी जोड नसेल तर ते चवध्वंसक ठरू शकते यािे चदग्दशवन 
करणारी ही नाट्यकृती आहे. चतच्यात दहा भल्क्तप्रधान गाण्यािंाही समावशे आहे. 

 
गो. णव. वैद्य 
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चांगदेव चणरत्र : पुििांबेकर, शामजी गोसावी मरुद गि. प्रकाशक : णव. ि. भावे, ठािे, १९०४. ‘िागंदेव 
िचरत्र’ हा गं्रथ शामजी गोसावी मरुद्गण पुणताबंेकर यानंी इ.स. १७४५ मध्ये चलचहला आहे. गं्रथ ओवीबद्ध 
असून, त्यािे पचहले तीन अध्याय उपलब्ध नाहीत. उपलब्ध असलेल्या ४ ते ७ अध्यायािंी ओवीसंख्या ६४४ 
आहे. 

 
शामजी गोसावी स्वतःला ज्ञानेर्श्रकालीन िागंदेव (वटेर्श्र) याचं्या कुलपरंपरेतील समजतात. त्यानंी 

चदलेल्या चपतृपरंपरेने िागंदेव वटेर्श्र हे त्यािें दहाव ेपूववज होत. प्रस्तुतिे िागंदेव िचरत्र मात्र वटेर्श्रािे नसून 
‘िागंदेव मुधेश’ या त्याच्या अन्यपूववजािे आहे. िागंदेव वटेर्श्र चवठू िागंदेव मुधेश, अशी त्यािंी चपतृपरंपरा 
होय. 

 
‘िागंदेव मुधेश’ याचं्या या िचरत्रात, त्यािंा वदेशास्त्राभ्यास गृहस्थाश्रम, गयेिी यात्रा परतल्यावर 

आपल्या सवव संपत्तीिी व कुलकणवपणाच्या वतनािी भाऊबदंातं केलेली वाटणी, नंतर पढंरपुरास चवठ्ठल सेवेत 
कालक्रमण व शवेटी गोदातीरी पुणताबंे येथे वास्तव्य अशा घटनािंी माचहती आलेली आहे. 

 
“काही देवपूजा । मजला सागंावी । कृपा करावी । दीनोद्धारा ।” अशी त्यािंी भचूमका, पुण्यताबं्यास 

केशवाच्या ितुभुवज मूतीिी प्रचतष्ठापना करून चतच्या उपासनेिे चनत्यव्रत त्यानंी स्वीकारले. त्यानंतर ते स्वतःस 
िागंा केशवदास म्हणव ूलागले. 

 
चंद्रकांि धांडे 

 
चांदण्यािीि गप्पा : काणनिकर, काशीिाई. प्रकाशक : नाडकिी आणि मंडळी, मंुबई, १९२१. कथालेचखका 
श्रीमती काशीताई काचनटकर याचं्या ‘चवचवध ज्ञानचवस्तार’ या माचसकात प्रचसद्ध झालेल्या गोष्टींिा हा संग्रह 
आहे. प्लेगमुळे रानात राहावयास गेलेल्या मंडळींपैकी काही व्यक्ती िादंण्यात गप्पा मारता मारता गोष्टी 
सागंतात असे कल्पनेने पाि व्यक्तींकडून या कथा साचंगतल्या गेल्या आहेत, अशी लेचखकेने माडंणी केली आहे. 
त्यामुळे त्यामध्ये भरपूर नाट्यात्मता व गोष्टीवले्हाळपणा आहे. साऱ्या कथामंध्ये वािकानंा सुखचवणारे रहस्य 
आहे. काशीबाईंिी भाषा प्रौढ, गंभीर आहे. लेचखकेिी अवलोकनशक्ती व वणवनशक्ती या कथामंधून पुरेपूर 
व्यक्त झालेली चदसते. अद भतूरम्यता, कौटंुचबक सदािार आचण सुहृदभाव यानंी साऱ्याि कथा युक्त आहेत. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
चांदराि व इिर कणविा :  कािेकर, अनंि आत्माराम. प्रकाशक : रामकृष्ट्ि बुक डेपो, मंुबई, १९३३. श्री. अनंत 
काणेकर कवी, पत्रकार, कथाकार, व लघुचनबधंकार म्हणून प्रचसद्ध ‘तुटलेले तारे’ (१९३८), ‘चपकली पाने’ 
(१९३४) हे लघुचनबंधसंग्रह; ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ (१९४०) हे प्रवासवणवन, ‘जागत्या छाया’ (१९३५) 
कथासंग्रह ‘अनंचतका’ (१९७९) हे आत्मिचरत्र इत्यादी साचहत्यसंपदा. १९६५ सालिे ‘पद्मश्री’ पुरस्कार 
चवजेते. 
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‘िादंरात…’ हा काणेकरािंा पचहला आचण एकुलता एक कचवतासंग्रह आहे. त्यात ४८ कचवता आहेत. 
या संग्रहाने कवी म्हणून मराठी काव्यात त्यािें स्थान चनचश्चत झाले. प्रस्तुत संग्रहात कचवतेिे चवषय, 
रिनापद्धती, वृते्त यािंी चवचवधता मोठ्या प्रमाणावर आढळते. स्वप्नािंी वास्तवातील सत्याशी लगेि सागंड 
घातली जाते. ‘पतंगप्रीत’, ‘मी करतो तुजवर पे्रम’, ‘ऐरण’ इत्यादी कचवतातूंन तरुण चनरोगी मनािी हुरहूर, 
ओढ, आशाचनराशा यािें उत्कट दशवन घडते. ‘िटका’, ‘एकलेपणािी आग’ अशा कचवतामंधून पे्रमात पडलेल्या 
व्यक्तीच्या मनािी आंदोलने व्यक्त होतात. 
 

‘चनळ्या, ताबंड्या, चहरवट, चपवळ्या तेजािी साडंणी 
कचरतसे व्याधािी िादंणी 

बेर्फाम पसचरते पखं हृदय-पाखरू 
उडुचनया पाहते अनंत अंबर भरू! 
या इवल्या देही कसे तया आवरू!’ 

 
या उदाहरणावरून चनसगकातशी असणारी जवळीक चदसते. चवनोदी व चवडंबन गीते ही या संग्रहािी 

महत्त्वािी चवशषे आहेत. ‘पे्रम आचण पतन’, ‘नळावर तणतणून भाडंणाऱ्या बाईस’ इत्यादी. एकूणि या 
संग्रहातील कचवता स्वच्छंदपणे अवतरली आहे. 

 
णचत्रपि मी व मिा णदसिेिे जग  : मािे, श्रीपाद महादेव. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, १९५७. श्री. माटे 
हे प्रचसद्ध समाजशास्त्रज्ञ होते. लचलत व वैिाचरक लेखन. अस्पृ् यताचवरोधी कायव. ‘रोचहणी’ माचसकािे पचहले 
संपादक. ‘उपेचक्षतािें अंतरंग’ (१९४१), ‘माणुसकीिा गचहवर’ (१९४९), ‘अनाचमका’ इत्यादी कथासंग्रह, 
महारमागं, रामोशी अशा उपेचक्षत जमातीतील व्यक्तींिे चित्रण त्यानंी केले. ‘महाराष्ट्र सावंत्सचरक’ (३ खंड 
१९३३-३५) प्रचसद्ध केले. 

 
प्रस्तुत गं्रथ म्हणजे ‘वसंत’ माचसकात वेळोवळेी छापून आलेल्या आत्मिचरत्रात्मक लेखािंा संग्रह हा 

आहे. माटे यािें संपूणव जीवनिचरत्र यात साचंगतले आहे. चवदभकातमध्ये १८८६ साली त्यािंा जन्म झाला. पुढे 
सातारा, वशगणापूर, चवटा अशा चठकाणी त्यानंी स्थलातंर केले. त्यावळेिी सामाचजक पचरल्स्थती, त्यािें 
चशक्षक, महाचवद्यालयीन जीवन, रगँ्लर पराजंपे, वासुदेव पटवधवन, चश. म. पराजंपे अशा लोकािंा सहवास माटे 
यानंी वर्शणला आहे. स्वदेशीिी िळवळ, बालगंधवांिा प्रभाव, राजकीय धोरणे यािबरोबर त्याचं्या अस्पृ्यता 
चनवारणाच्या महत्त्वाच्या कायकातबद्दल माचहती आहे. मागंवाड्यात सुरू केलेली शाळा, अस्पृ्याचं्या वस्त्या झाडणे 
इत्यादी कामे त्यानंी केली. ‘केसरी’ वृत्तपत्राला पन्नास वष े पूणव झाल्याप्रीत्यथव ‘सावंत्साचरक’ गं्रथािे संपादन, 
‘केळकर गं्रथ’, ‘वहदू समाजदशवन’, ‘चवज्ञानबोध’ इत्यादी गं्रथािे संपादन त्यानंी केले. शवेटी पुण्याच्या 
साववजचनक जीवनात कोल्हटकर, अते्र, शकंरािायव इत्यादीशी झालेल्या वादािंा आढावा घेतला आहे. शवेटी 
जीवनाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. 

 
माटे यािें सागंोपागं जीवनिचरत्र व त्या काळातील सामाचजक, राजकीय पचरल्स्थतीिे चित्रण वािनीय 

ठरते. 
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णचत्रणविा : बोरकर, बा. भ. प्रकाशक : मौज प्रकाशन, मंुबई, १९६०, (पुनमुिद्रि १९६७). सौंदयववादी 
रचसकदृष्टी आचण संस्कारशील, आध्याल्त्मक मनोवृत्ती यातूंन चनमकातण झालेली गीतात्म भावकचवता. 

 
इहवादी चनष्ठेबरोबरि आध्याल्त्मक ओढही कवीच्या काव्यजाचणवते महत्त्वािी. चनसगवसौंदयव, स्त्रीसौंदयव 

आचण प्रणय यातूंन कवीला चवर्श्िैतन्यािा साक्षात्कार घडतो. सौंदयकातसक्त वृत्तीतून अवतरलेली चनसगव-
कचवता साकेंचतकतेपासून मुक्त आहे. चवचवध ऋतंूतील चवचवधता पूणव मनोहर रूपे चनसगवकचवतेतून अवतरतात. 

 
चनसगकातप्रमाणेि प्रणयातील धंुदीबरोबरि व्याकुळता, हुरहुर, संयतता यािंाही प्रभावी आचवष्ट्कार. कवी 

काही कचवतातं अंतमुवख होताना चदसतो. ही अंतमुवखता आध्याल्त्मक ध्यासातून आलेली आहे. 
 
कचवतेिी शलैी परंपरेिे सामर्थयव पिवनू पथृगात्म बनलेली. अनेक सासं्कृचतक चमर्थस, प्रचतमा, 

संगीतातील संकल्पना व पचरभाषा, लयबद्धता हे लक्षवधेक चवशषे. 
 

वासुदेव सावंि 
 

णचत्रा : साठे, अण्िाभाऊ. प्रकाशक : िोकसाणहत्य प्रकाशन, मंुबई, १९५२. श्री. अण्णाभाऊ साठे शाहीर, 
कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार म्हणून प्रचसद्ध. ‘अकलेिी गोष्ट’, ‘माझी मंुबई’ अशी िौदा लोकनाट्ये; 
‘आग’, ‘अहंकार’ इत्यादी कादंबऱ्या; ‘चिरानगरिी भतंु’ (१९०८), ‘बरबाद्या कंजारी’ (१९६०) असे तेरा 
कथासंग्रह. ‘र्फचकरा’ (१९५९) या त्याचं्या कादंबरीवरील चित्रपटास महाराष्ट्र राज्य पाचरतोचषक प्राप्त. 

 
अण्णाभाऊ साठे सातारा चजल्ह्यात भटकत असताना कऱ्हाड-कोल्हापूर रस्त्याला एक मामा, भािी 

त्यानंा भेटतात. त्या गृहस्थाने साचंगतलेली कथा व त्या तरुणीिे सौंदयव या कादंबरीच्या पे्ररणा. सातवे 
गावातील चित्रा नावाच्या अचतशय देखण्या मुलीिी ही कथा आहे. लहानपणी वडील वारल्यामुळे चित्रा, चतिी 
मोठी बहीण सोना व आई मामाकडे राहत असतात. मामाने लावनू चदलेली चित्रा व सोना दोघींिी लग्ने अपयशी 
ठरतात. मामा दोघींना मंुबईला पाठवतो. तेथे त्या दोघींना वगेवगेळ्या पुरुषाशंी करावा लागलेला संघषव, 
चित्राने स्वतःपुरता शोधलेला मागव आचण दोन्ही बचहणींिे एकत्र येणे प्रस्तुत कादंबरीत वर्शणले आहे. 

 
स्त्री-पुरुष संबंध आचण एका स्त्रीमधील धाडसीपणा, संकटानंा सामोरे जाण्यािी चतिी चजद्द या स्वभाव 

वैचशष्ट्ठ्यावर प्रस्तुत कादंबरी प्रकाश टाकते. 
 

णचमिरावांचे चऱ्हाि : जोशी, कच. कव. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९३३. दुसऱ्या महायुद्धाच्या 
कालखंडातील महाराष्ट्रीय मध्यमवगकातिे प्राचतचनचधक चित्रण करणाऱ्या या चवनोदी कथासंग्रहात १४ कथा 
आहेत. यातील ‘चिमणराव’ हा सासंाचरकािंा आचण ‘गुंड्याभाऊ’ हा समाजसेवसेाठी ब्रह्मिारी राहणाऱ्यािंा 
प्रचतचनधी. या पात्राचं्या चनत्यजीवनातील प्रसंगािें चित्रण करताना सामाचजक दोषावंर मार्शमक टीका केली 
असून चनभळे चवनोदातून हसू आचण आसू यािंा एकािवळेी येणारा प्रत्यय हे या लेखनािे वैचशष्ट्ट्य. मराठी 
चवनोदी वाङ्मयात अग्रस्थान द्याव ेया योग्यतेिे हे चवनोदी लेखन आहे. 
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वसंि नरहर कुबेर 
 

चौफुिा : आचायि भागवि, स. ज. प्रकाशक : द. र. कोपडेकर, पुिे, १९४४. आिायव स. ज. भागवत यानंी 
िार पुस्तकानंा चलचहलेल्या प्रस्तावनािंा संग्रह. मूळ गं्रथािें लेखक सानेगुरुजी, श.ं द. जावडेकर, र. ग. जोशी 
व ना. ग. जोशी हे आहेत. या प्रस्तावना लेखकाच्या व्यासंगािंा आचण रचसकतेिा प्रत्यय देतात. 

 
शे. मा. हराळे 

 
छन्दोरचना : पिवधिन, माधव त्र्यंबक. प्रकाशक : कनािक पन्लिकशग हाऊस, मंुबई, १९३७. मराठीमध्ये 
छंदःशास्त्रीय चविारािे प्रवतवन करणारा व आधुचनक काळातील मराठीतील छंदःशास्त्राला ताचत्त्वक बैठक 
चमळवनू देणारा; महत्त्वािा स्वतंत्र संशोधकीय गं्रथ. पटवधवनानंी पद्यरिनाशास्त्रािी आमूलाग्र, नव्या पायावर 
पुनघवटना केली. त्यात चनचश्चत व्यवस्था लावण्यािा प्रयत्न केला. त्यानंी पद्य म्हणजे लयबद्ध अक्षररिना हा 
चसद्धान्त प्रस्थाचपत करून समग्र पद्यरिनाशास्त्रािी उभारणीि पद्यातील अंतगवत लयीच्या अनुरोधाने करून 
त्याप्रमाणे सवव उपलब्ध पद्यरिनेिी व्यवस्था लावनू दाखचवली व त्या शास्त्रािे मराठीकरण केले. छन्दोरिनेच्या 
पचहल्या आवृत्तीिी आमूलाग्र पुनरविना करून, अचधक संशोधनािी जोड देऊन, भर घालून ‘छंदोरिने’िी 
दुसरी आवृती चसद्ध केली आहे. पद्यरिना ही वृत्तस्वरूप असो, जाचतस्वरूप असो, वा छंदःस्वरूप असो, ती 
काही सम, अधवसम आचण चवषम असू शकते. ते या दुसऱ्या आवृत्तीत चवस्ताराने दाखचवले आहे. पचहल्या दोन 
अध्यायातं काही पद्यरिनाचवषयक प्र्नािंा चविार केला असून शवेटच्या आठव्या अध्यायात छंदशास्त्रािा 
धावता इचतहास साचंगतला आहे. या गं्रथाला मंुबई चवद्यापीठाने डी.चलट ही पदवी चदली. मराठीतील हा पचहला 
डी.चलट पात्र गं्रथ. 

 
सु. रा. चुनेकर 

 
छोरी : पाडगावकर, मंगेश. प्रकाशक : पॉप्युिर-प्रकाशन, १९५७. श्री. मंगेश पाडगावकर यािंी गणना 
नवकवीत केली जाते. तरीही कटुता, वैर्फल्य, रिनेिे तेढेपण यापंासून त्यािंी कचवता अलग आहे. ‘धारानृत्य’ 
(१९५०), काव्यसंग्रह ‘चजप्सी’ (१९५३), ‘छोरी’ (१९५७) या काव्यसंग्रहानंा राज्यपुरस्कार. ‘सलाम’ (१९८०) 
या संग्रहाला साचहत्य अकादमी पुरस्कार. ‘भोलानाथ’ (१९६४), ‘बबलगम’ (१९६७) हे बालगीतसंग्रह. 
इंग्रजीतील चलमचरकच्या धतीवर मराठीमध्ये वात्रचटका लेखन इत्यादी साचहत्यसंपदा. 

 
पे्रम आचण चनसगव या चवषयावंरील कचवता प्रस्तुत संग्रहात आहेत. यातील कोणताही अनुभव चनसगकातच्या 

अल्स्तत्वाचशवाय व्यक्त होत नाही. पे्रमािी वदेना जपणारे, चतच्या आठवणीने बावरे झालेले मन ‘पुन्हा एकदा’, 
‘तुला पाचहले मी हसताना’, ‘डंख’ अशा काही कचवतातूंन व्यक्त झाले आहे. याबरोबरि पे्रमाने धंुद होणारे, 
चतच्या सहवासाने पुलचकत होणारे मन ‘हृद्य तुझे’, ‘तू असताना’, ‘रहस्य’ इत्यादी कचवतामंध्ये चदसते. ‘सुरंगा’ 
आचण ‘ओळख’ या कचवतामंध्ये रंगािंी मुक्त उधळण चदसते. उदा. 

“चनळ्या, केशरी, ताबंुस चपवळ्या 
रानरु्फलािंा घोस कंुतली 
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चर्फरायिे चवसरून वाऱ्यािी 
झुळझुळ बोटे त्यातं गंुतली.” 

 
उन्हािा चपवळेपणा, थेंबािा गारवा अनुभवण्यासाठी शब्दाचं्या िमत्कृतीपेक्षा संवदेनािें भावगभव संघटन 
आव्यक असते. हे संघटन ‘छोरी’ च्या प्रत्येक कचवतेतून अनुभवण्यास चमळते. 

 
जन्मखुिा : गोखिे, अरकवद. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९४७. अरववद गोखले याचं्या दहा 
कथािंा संग्रह. माणसाच्या मनातील िागुंलपणा, उदात्त भावना व सत्त्वशील वृत्तीिे दशवन कथामंध्ये होते. 
कथामंधील चवषयािी चवचवधता हेही प्रस्तुत संग्रहािे वैचशष्ट्ट्य आहे. 

 
वसंुधरा बनहट्टी 

 
जळमािी : पोवळे, श्रीकृष्ट्ि. प्रकाशक : पोवळे प्रकाशनाकणरिा, अणभनय प्रकाशन, मंुबई, १९४९. ‘अल्ग्नपराग’ 
(१९४६) या पचहल्या संग्रहातील जहाल क्राचंतवादी वा सामाचजक चवषमतेच्या जाचणवतूेन चलचहलेल्या प्रक्षबु्ध 
कचवतामुंळे पोवळे यानंा कुसुमाग्रजािें अनुयायी, ‘अल्ग्नसंप्रदायािे कवी’ असे संबोचधले गेले. परंतु त्याचं्या या 
दुसऱ्या संग्रहात ती ज्वलंत सामाचजक जाणीव र्फारशी व्यक्त झालेली चदसत नाही. या संग्रहातील बव्हंश 
कचवता स्त्री पे्रमाशी चनगचडत. या पे्रमािे दोन गडद रंग भग्न प्रीतीिा चनराश वैर्फल्यपूणव असा एक आचण जणू 
भग्न प्रीतीिी दारुण आघात चवसरण्यासाठी, मद्य-मचदराक्षी याचं्या धंुद नशिेा आधार घेऊन स्वतःिे दुःख 
चवसरू पाहण्यासाठी उधळलेला उन्मुक्त, स्वैर प्रणयािा दुसरा रंग या दोन रंगाचं्या अनेक छटा 
‘जळमाती’तील कचवतात आढळतात. या कचवतामंध्ये एक प्रकारिा प्राजंळपणा, प्रामाचणकपणा, मनमोकळेपणा 
आहे. चवर्फलता व चनराशा याचं्यातूनि जगाचवषयीिी तुच्छता, बेपवकात वृत्ती, ईर्श्राचवषयी अश्रद्धा, उद्दामपणा, 
बेदरकारपणा ह्या गोष्टीही चनमकातण झालेल्या चदसतात. श्रीकृष्ट्ण पोवळे याचं्या कचवतावंर उमरखय्यामी 
तत्त्वज्ञानािा ठसा चदसून येतो. 

 
प्रभा गिोरकर 

 
जाईजुई : जोशी, यशवंि गोपाळ. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९४९. श्री. य. गो. जोशी हे 
कथाकार म्हणून प्रचसद्ध. ‘रेघोट्यािें दैवत’ (१९४७), ‘मायेच्या सावल्या’ (१९४७), ‘तरंग’ (१९५०) 
कथासंग्रह. ‘शवेग्याच्या शेंगा’, ‘वचहनीच्या बागंड्या’, ‘दुधावरिी साय’ या त्याचं्या गाजलेल्या कथा. ‘पडसाद’ 
(१९३८), ‘श्रीकातं’ (१९३७) या कादंबऱ्या इत्यादी लेखनसंपदा. 

 
प्रस्तुत कथासंग्रहाला चव. स. खाडेंकर यािंी प्रस्तावना आहे. १९३० ते १९४० या दशकात जोशी यानंा 

कथालेखक म्हणून चमळालेले स्थान स्पष्ट करून त्याचं्या कौटंुचबक कथािें सहजसुंदर रूप खाडेंकरानंी 
उलगडून दाखचवले आहे. आपल्या भावाचं्या पे्रमासाठी आसुसलेली तारका, वचहनीला आई-मानणारा दीर, 
आपण दुधावरिी साय असल्यािे आज्जीला सागंणारी नात. नवरा-बायकोमधील भाडंण, रुसवा, पे्रम, सुखाच्या 
आशसेाठी धमकातिा आधार घेणारा माणूस इत्यादी रोजच्या आयुष्ट्यात पाहायला चमळणारी माणसे जोशी याचं्या 
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कथेत भेटतात. त्याचं्या या कथा कौटंुचबक असून चजव्हाळ्याने भारलेल्या आहेत. ‘धमव ही अरू्फ आहे’, 
‘दुधावरिी साय’, ‘वचहनीच्या बागंड्या’, ‘शवेग्याच्या शेंगा’ इत्यादी कथा मनावर ठसा उमटचवणाऱ्या आहेत : 

 
णजप्सी : पाडगावकर, मंगेश. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, ३५ सी, िाडदेव रोड, मंुबई, प्र.आ., १९५३. 
‘धारानृत्य’ या पचहल्याि काव्यसंग्रहातून कवी बोरकराचं्या चनसगव संवदेनासमृद्ध कचवतेिे संस्कार घेऊन 
आलेल्या पाडगावकरानंी ‘चजप्सी’ या दुसऱ्याि कचवतासंग्रहात आपले स्वतंत्र काव्यचवर्श् उभारले. ‘छोरी’, 
‘वनबोनीच्या झाडामागे’, ‘चवदूषक’, ‘वात्रचटका’, ‘सलाम’, ‘उदासबोध’, इत्यादी ३२ कचवतासंग्रह प्रचसद्ध व 
एक नाटकही यानंी चलचहले आहे. तरल, कोमल, चनसगवसंवदेना, आचण कोवळ्या नाजूक पे्रमभावनेच्या छटा 
आपल्या पे्रमकचवतातूंन दृग्गोिर करणारी पाडगावकरािंी कचवता आशावादी, जीवनवादी आचण सामाचजक 
जाचणवनेे प्रभावीतही आहे. 

 
या संग्रहातील पुष्ट्कळशी कचवता चवशुद्ध पे्रमकचवता असून, ‘गंधातून गूढ उकलते’, ‘आज’, ‘जर 

पहाटेि येणार तरी’, ‘मी िंिल होऊनी आले’, ‘चवस्मरणािी दान तुझे ते’, ‘तू असतीस तर’ इत्यादी कचवतातं 
कवीने नाजूक भावभावनािंी आचण चनसगवसूक्ष्म, संवदेनािंी मनोज्ञ गुंर्फण केलेली चदसते. ‘दुःख’, ‘हात हवे 
मज’, ‘कधी पाहतो’, ‘आनंदयात्री’ या कचवता जीवनवादी, चविारप्रवतवक स्वरूपाच्या आहेत. 

 
मराठी कचवतेिी गडद शब्दकला तरल, सुकोमल बनचवणाऱ्या पाडगावकराचं्या या संग्रहातील 

कचवतातं त्याचं्या पुढील काव्याचवष्ट्कारािी बीजे नजरेत भरतात. 
 

मोहन पािीि 
 

णजवाणशवाची भेि : वरेरकर, भा. णव. प्रकाशक : अणभनव प्रकाशन, मंुबई, १९५०. ग्रामीण पार्श्वभमूीवरील 
सामाचजक नाटक. 

 
उद्ध्वस्त होणाऱ्या खेड्यातंील जीवनात यंत्रयुगाने झालेले आमूलाग्र पचरवतवन, कुशल काराचगरािंी 

आर्शथक दुरवस्था, धार्शमक चपळवणूक यािें यथाथव चित्रण आचण महात्मा रु्फल्याचं्या चविारातूंन घडवलेले 
समाजप्रबोधन यामुळे हे नाटक मराठी सामाचजक नाटकातं महत्त्वािे आहे. नेहमीिा पे्रमािा साकेंचतक चत्रकोण 
व काहीसा आदशववाद हे दोष असले तरी खेड्यािे बदलते चित्र या नाटकातूंन स्पष्टपणे उभे करण्यात 
लेखकाला यश आले आहे. 

 
ऊर्णमिा दळवी 

 
जीवन आणि साणहत्य : भागवि, ज. स. प्रकाशक : सुिभ राष्ट्रीय गं्रथमािा, मंुबई, १९४४. इ. स. १९३५ ते 
१९४१ या कालखंडात लोकचशक्षण दचलत सेवक, लोकशक्ती इत्यादी चनयतकाचलकातं प्रसंग परत्वे 
चलचहलेल्या एकतीस लेखांिा संग्रह या लेखािें चवषय असे : रवींद्र दशवन, काचलदास गौरव साचहत्यािे 
जीवनातील स्थान, जीवन आचण रंगभमूी, भारतीय संस्कृती, ध्येयवादी जीवन, ्यामिी आई हे पुस्तक इत्यादी 
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प्रस्तुत संग्रहातील लेख चवषयािे सागंोपागं चवविेन करणारे व माचहतीपूणव आहेत. लेखातंील चववेिनाला 
सहानुभचूत रचसकता  व लेखकाच्या व्यासंगशीलतेिी जोड चमळाली आहे. 

 
सुधा कापरे 

 
जीवनकथा : चापेकर, ना. गो. प्रकाशक : आयिसंस्कृिी मुद्रि, पुिे, १९४३. ‘जीवनकथा’ हे ना. गो. िापेकरांिे 
आत्मिचरत्र. चब्रचटश आमदानीतील लोकचप्रय न्यायाधीश, समाजेचतहासािे व्यासंगी गं्रथकार आचण साचहत्य 
के्षत्रातील कते धुरीण अशा चवचवध नात्यानंी गं्रथकार वािकानंा पचरचित असल्यामुळे त्याचं्या ‘जीनवकथे’ला 
वािनीयतेबरोबर संदभवमूल्यही प्राप्त झाले आहे. सहा खंडातं ही ‘जीवनकथा’ संथ, सरळपणे चवस्ताचरत होते. 
शवेटी पत्रव्यवहार आचण लेखकाच्या गं्रथावंरील अचभप्राय यानंी बरीि पषृ्ठे व्याचपली आहेत. लेखकािी 
प्राजंळबुद्धी, सश्रद्ध मन आचण सववि व्यवहारातील नेमस्तवृत्ती या तीन गुणािें मनोज्ञ दशवन ठसठशीतपणे 
घडते. पारंपचरकता आचण आधुचनकता या दोन्ही दृष्टींिा आढळ िापेकराचं्या लेखनात होतो. न्यायमूती रानडे 
याचं्या परंपरेत शोभणाऱ्या एका समाजाचभमुख कतृवत्ववान व्यक्तीिे व त्यािबरोबर एका सुखवस्तू मध्यमवगी 
चित्पावनी कुटंुबािे चित्रण या दृष्टीने प्रस्तुत ‘जीवन कथा’ साचहत्य आचण समाजचवषयक िळवळींच्या 
अभ्यासकानंा मागवदशवक ठरेल. 

 
म. श्री. दीणिि 

 
जोगवा : आरिी प्रभू (णच. त्र्यं. खानोिकर). प्रकाशक : मौज प्रकाशन, मंुबई, १९५९. ‘जोगवा’ या संग्रहातल्या 
९४ कचवतापंैकी बव्हंशी कचवतातं आरती प्रभूनंी जीवनाशी संबधं असलेल्या चवचवध पातळ्यावंरील 
दुःखाचवषयीिी जाणीव व्यक्त केलेली आहे. या कचवतािें स्वरूप ‘सामाचजक’ नाही. दुःखािी जात ‘रोमचँटक’ 
(सौंदयववादी काव्यातील दुःखािी) आहे. त्यामुळे आपले दुःख मोठे मानणे, ते चनसगकातवर आरोचपत करणे व 
दुःखमग्न राहणे या गोष्टी या संग्रहात आढळतात. तसेि आत्मचनभवत्सना, आत्मघृणा वकवा अहंकार हे 
सौंदयववादी मनोवृत्तीिे चवशषेही या संग्रहात आढळतात. हे दुःख अमूतव प्रचतमाचं्या साह्याने वकवा चनसगव 
प्रचतमाचं्या साह्याने व्यक्त होते. मढेकराचं्या नंतरच्या कचवतेिा काही प्रमाणात संस्कार असूनही स्वतः 
खानोलकराचं्या वगेळ्या शलैीिा ठसा या संग्रहातील कचवतावंर चदसून येतो. 

 
प्रभा गिोरकर 

 
जोणगया : माडगूळकर, ग. णद. प्रकाशक : कुिकिी, गं्रथागार, १९५६. ‘जोचगया’तील कचवता म्हणजे ग. चद. 
माडगूळकरानंी केलेली चवचवध रूचपणी काव्यचनर्शमती आहे. राष्ट्रपुरुषाचंवषयीिा श्रद्धाभाव, साताऱ्याच्या क्राचंत-
पवकातमधील हृदयस्पशी प्रसंग, ग्रामीण चनसगव, तेथील व्यक्ती त्याचं्या बद्दलिी ओढ, संत आचण शाहीर 
याचं्याबद्दलिा आदर ही माडगूळकराचं्या कचवतेिी काही आकषवणे. थोडी पे्रमकचवता, एक उपहासात्मक 
दीघवकाव्य, दोन श्रुचतका यािंाही येथे समावशे झाला आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

ही बहुतेक कचवता कथानकप्रधान, चनवदेनपर, वस्तुचनष्ठ आहे. चतिी शलैी प्रसादपूणव, चित्रदशी व 
नाट्यपूणव आहे. 

 
कृ. ब. णनकंुब 

 
जोसेफ मॅणझनी आत्मचणरत्र आणि राजकारि : सावरकर, णवनायक दामोदर. प्रकाशक : बाबाराव सावरकर, 
पणहिी आवृत्ती, १९०७. दुसरी आवृत्ती मुद्रक : णव. पु. भागवि, मौज मुद्रिािय. जोसेर्फ मचॅझनीच्या 
आत्मिचरत्रािे चव. दा. सावरकर यानंी केलेले भाषांतर. मचॅझनीच्या राजकीय चविाराने प्रभाचवत झालेल्या 
सावरकरानंी मचॅझनीच्या आत्मिचरत्र आचण राजकारण ह्या लेखािे मराठी भाषातंर १९०६ मध्ये केले. 
इंग्लंडमधील त्याचं्या वास्तव्यानंतर ते मायदेशी पाठचवले. 

 
या पुस्तकािे वैचशष्ट्ट्ये म्हणजे सावरकरानंी चलचहलेली २६ पषृ्ठािंी प्रदीघव चवश्लेषक प्रस्तावना होय. 

सावरकरानंी देशी क्रातंीकारकािंा आत्मचवर्श्ास आचण त्यािंी कायवप्रवणता वाढावी या उदे्द्याने ही प्रस्तावना 
चलचहलेली आहे. या प्रस्तावनेतील ‘इटली’ या शब्दाऐवजी ‘इंचडया’ हा शब्द वािला की या प्रस्तावनेतून 
सावरकरानंा जो उपदेश करायिा होता तो स्पष्ट होतो. इतकी सूिक, कूट, लाक्षचणक आचण स्रू्फर्शतप्रद 
प्रस्तावना आहे. 

 
मचॅझनच्या राजकीय तत्त्वज्ञानािे स्पष्ट रूप आपणाला या आत्मिचरत्रातून कळून येते. हे आत्मिचरत्र 

२८३ पषृ्ठािें असून त्यामध्ये भाग-१ आत्मिचरत्र खंड-१, भाग-२ तरूण इटली, भाग-३ आत्मिचरत्र खंड-२, 
भाग-४-आत्मिचरत्र खंड-३, व भाग-५ वा गचनमीकाव्यािे चनयम व खंचजरािी उपपत्ती असा तपशील आला 
आहे. 

 
हा गं्रथ १८५७ पासून १९४६ पयंतच्या सवव भारतीय क्रातंीकारकानंा अपवण केला असून गं्रथावर इंग्रज 

राजवटीत बंदी घालण्यात आली होती. पुढे ती मंुबई सरकारिे मुख्य प्रधान बाळासाहेब खेर याचं्या 
अचधकारातील काँगे्रस मंचत्रमंडळाने उठचवली. 

 
यशवंि च्हाि 

 
झेंडूची फुिे :अते्र, प्रल्हाद केशव. प्रकाशक : सारस्वि प्रकाशन मंडळ, पुिे, १९२५. प्रस्तुत चवडंबन काव्यामुळे 
‘चवडंबनाला’ मराठी वाङ्मयामध्ये स्वतंत्र स्थान चमळाले. या संग्रहाला स. ग. मालश े यािंी दीघव प्रस्तावना 
आहे. त्यात चवडंबनाच्या इचतहासापासून चवडंबन केलेल्या मूळ कचवतािें, कवींिे संदभव स्पष्ट केलेले आहेत. 
काही आवृत्यािंी मुखपषृ्ठे, साचहत्यािायव तात्यासाहेब कोल्हटकर यािें पत्र-आचण ‘मी चवडंबनकार कसा 
झालो?’ हा अते्र यािंा लेख इत्यादी गोष्टींिा या संग्रहात समावशे आहे. १९२० सालच्या सुमारास 
आत्मप्रचतष्ठेसाठी धडपडणाऱ्या कवीमधील प्रचतस्पधकात पाहून अते्र यानंी त्याचं्यावर केलेले चवनोदी भाष्ट्य म्हणजेि 
‘झेंडुिी रु्फले’ या संग्रहात पिंवीस प्रकरणे असून पचहले गद्यात्मक व बाकी सवव पद्यात्मक आहेत. चवशषेतः 
आपले देवत असणाऱ्या गडकऱ्यावंरील टीका हाणून पाडणे हा हेतूही या चवडंबनामागे होता. अते्र यानंी ‘कवी 
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आचण िोर?’, ‘आम्ही कोण?’, ‘कवी आचण कारकून’ इत्यादी कचवतामंधून िालिलाऊ कवींिी हजेरी घेतली 
आहे. मृत्यू, आई यासंारख्या चवषयावंर ठरवनू दोघानंी/अनेकानंी कचवता रिण्यािी रचवचकरण मंडळातील 
कवींिी रम ‘रस्त्यावर पडलेले चवडीिे थोटुक’ यातून समोर येते. रामदासी श्लोकासंारखी रिना करून 
अवगुणािंा उत्कृष्ट उपहास साधला आहे. उदा. 

 
“सदा खाद्यपेयावरील हात मारी 

चबले देइ सारून चमत्रासमोरी 
अरेरे, घरी राचहले आज पैसे-” 
चखसे िािंपोनी मना बोल ऐसे! 

उत्तराधकातत काँगे्रसिे नेते - चवशषेतः महाराष्ट्रीय काँगे्रस नेते आचण त्याचं्या राज्यात लोकािें िाललेले हाल हे 
चवडंबन चवषय आहेत. ‘बायको सासरी आल्यानंतर’, ‘एका पावसाळी’ अशा रिना चनखळ चवनोदी आहेत. 
शवेटी चवडंबनािी चनचमते्त चवसरली तरी श्रेष्ठ चवनोदबुद्धीमुळे झेंडूिी रु्फले आठवतील असा चवर्श्ास व्यक्त केला 
आहे. 

 
िाकांच्या फेकी : णकिोस्कर, शं. वा. व फडके, ना. सी. प्रकाशक : णकिोस्कर पे्रस, णकिोस्करवाडी, णज. 
सािारा, आवृत्ती णिसरी, १९४९. ‘चकलोस्कर माचसकािे संपादक, साचहल्त्यक श.ं वा. चकलोस्कर यािंा 
चित्रपुस्तकािा एक अचभनव प्रयोग म्हणून या पुस्तकाकडे पाचहले जाते. डाव्या बाजूच्या पानावर चित्रकार श.ं 
वा. चकलोस्करानंी काढलेली नेटकी, कल्पक चिते्र आचण उजव्या बाजूला कादंबरीकार ना. सी. र्फडके यािें 
चित्राच्या अनुषंगाने शलैीदार भाष्ट्य असे या पुस्तकािे स्वरूप आहे. अशा प्रकारिे मराठीतील हे पचहलेि पुस्तक 
असून इसापनीतीच्या धतीिी कल्पना मनात आणून व्यल्क्तमत्त्व घडणीस योग्य असा मौचलक बोध देण्यािा हा 
एक यशस्वी प्रयत्न आहे. 

 
यातील चिते्र आचण चित्रावरील भाष्ट्य दोन्हीही सरस आहेत. ‘संसारािी िाळण’ चित्रात, तुम्ही स्वतः 

सामर्थयववान असाल तर या िाळणीत तुमिा चटकाव लागेल. नाहीतर गळून जाल ‘मनोचवकारा’िा घोडा 
उधळला की तो कोठे नेऊन टाकेल त्यािा अंत नाही. त्यावर सावधपणे चनग्रहाने माडं ठोकून बसले पाचहजे. 
वकवा ‘अकारण’ भीतीिे एकपट सावट दसपट मोठा बागुलबोवा दाखवते, हा भेकडपणािा आरसा प्रथम 
रे्फकला पाचहजे. असा साध्या पण मनोघडणीस, चनत्याच्या जीवनात उपयुक्त अशा बोधक सूिना देत 
करमणुकीतून चशकवण देणारे हे सचित्र पुस्तक आबालवृद्धास उपयुक्त असे आहे. 

 
पुस्तकात ८७ चिते्र असून चकलोस्करािंी चिते्र आचण र्फडक्यािें भाष्ट्य यािी िागंली जुगलबदंी 

जमल्यािे जाणवते. कल्पक चित्रयोजना आचण सरस भाष्ट्य यािंा मेळ साधून केलेला एक अचभनव प्रयोग म्हणून 
हे पुस्तक पाहण्यासारखे आहे. 

 
मोहन पािीि 
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णिळकांची कणविा : (पुस्िक पणहिे) णिळक, (रे्ह.) नारायि वामन. प्रकाशक व संपादक : भास्कर कृष्ट्ि 
उजगरे, पुिे, १९१४. मराठी काव्यात केशवसुत, रे. चटळक, चवनायक, गोववदाग्रज आचण बालकवी यािंा 
‘आधुचनक कचवपिंक’ म्हणून उल्लेख करण्यात येतो. 

 
आधुचनक कचवतेमध्ये चटळकािंी कचवता उल्लेखनीय आहे. मवाळ वृत्तीिा मानवतावादी ईर्श्र श्रद्धाळू 

कवी म्हणून त्यानंा ओळखले जाते. ‘मुला-ंरु्फलािें कवी’ म्हणून जरी त्यािंा उल्लेख होत असला तरी त्याचं्या 
काव्यचवर्श्ामध्ये-काव्यचवषयक, वैयल्क्तक भावचनष्ठ, उपरोधात्मक, स्वदेश व स्वातंत्र्य ओढ व्यक्त करणाऱ्या 
तसेि जीवन विताजनक इत्यादी चवषयावंरील कचवता आढळतात. काव्यािे स्वरूप अचतसोज्वळ आचण उदात्त 
असून काव्यशलैी साधी, सुबोध मऱ्हाटमोळी आहे. 

 
१८८५ ते १९२० या पस्तीस वषांत नवीन पद्धतीने रिना करणाऱ्या दोन चपढ्ा होऊन गेल्या. यातंील 

केशवसुत आचण समकालीन यािंी चपढी होय. यात ना. वा. चटळक, माधवानुज, दत्त, चवनायक, लक्ष्मीबाई 
चटळक इत्यादी कवींिा प्रामुख्याने समावशे होतो. दुसऱ्या चपढीमध्ये गोववदाग्रज, रेंदाळकर, बी, बालकवी 
इत्यादींिा समावशे होतो. या दोन्ही चपढ्ाचं्या कालखंडात कवी रे. चटळक हे रिना करीत होते. 

 
केशवसुतापेंक्षा रे. चटळक आरंभी बहुतेक पारंपचरक काव्य रिनाि करीत, परंतु तेही पुढे भावगीत 

संप्रदायाकडे वळलेले चदसतात. 
 

भरिेश्वर पािीि 
डाक बंगिा : माडखोिकर, गं. त्र्यं. नागपूर, १९४२. बड्या युरोचपयन आचण वहदी अचधकाऱ्यािं ंतसेि व्यापारी 
प्रचतचनधींि ंस्वैर संिार, चवश्रातंी आचण रंगेलपनाि ंसुखचनधान ही डाक बगंल्यािी वैचशष्ट्ट्यपूणव महती लक्षात 
घेऊन चलचहलेली १०६ पषृ्ठािंी छोटेखानी कादंबरी. 

 
कादंबरीला जोडलेल्या प्रस्तावनेत ‘ही एक दीघवकथा आहे’ असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. कादंबरीिा 

चवषय अचतशय वरवरिा, उथळ असून ‘कािंन’ नावाच्या एका अभाचगनीिी शोकाचंतका यात कथन केली आहे. 
प्रारंभ ‘कािंन’च्या मृत्यनेू दाखवनू पुढच्या प्रकरणातील चतिी जीवन कहाणी लेखक धक्कातंत्राने सागंत जातात. 

 
‘कािंन’ या नाचयकेचवषयी वािकाचं्या मनात अनुकंपा वाटावी म्हणून घटना प्रसंगातून क्लृप्तीप्रधानता 

आणण्यािा हव्यास, कमालीिी ताचंत्रकता या बाबी कादंबरीत आढळतात. 
 
एका वेगळ्या चवषयावरील कादंबरी लेखनािा प्रयत्न. 
 

मोहन पािीि 
 

डॉ. आनंदीबाई जोशी चणरत्र व पते्र : काणनिकर, काशीबाई. प्रकाशक :मनोरंजन गं्रथप्रसारक मंडळी, पुिे, 
१८९१.आनंदीबाई जोशी यािें िचरत्र व त्यानंी चलचहलेली पते्र यािंा समावशे असलेले पुस्तक. ज्या काळात स्त्री-
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चशक्षण दुलवभ होते त्या काळात वैद्यकीय चशक्षण घेण्यासाठी चवशीच्या आत परदेशगमन करून आलेल्या एका 
मराठी चववाचहत स्त्रीिे एका चतशीतील मराठी स्त्रीने—काशीबाई काचनटकर यानंी चलचहलेले िचरत्र म्हणून या 
पुस्तकािे मोल आहे. काशीबाईंनी िचरत्रनाचयकेिी व्यल्क्तरेखा अत्यंत सहानुभतूीने रेखाटली आहे. पत्नीला 
एम.डी. होण्यासाठी परदेशी पाठवणारे गोपाळराव, गोपाळ आनंदीबाईंिे सहजीवन, आनंदीबाईंिा 
अमेचरकेतील साधासुधा, स्वाचभमानी कष्टाळू जीवनक्रम, त्यानंा सदैव उपयोगी पडणाऱ्या सहृदय कारपेंटरबाई, 
पत्नीच्या भेटीसाठी गोपाळरावानंी केलेला खडतर प्रवास आचण त्यानंी पत्नीच्या अंतापयंत चतिी केलेली 
सेवाशुश्रूषा इत्यादींिे सहानुभतूीपूणव चनवदेन काशीबाई काचनटकरानंी केले आहे. त्यासाठी संबचंधताचं्या पत्रािंा 
आधार िचरत्र लेचखकेने घेतला आहे. 

 
म. श्री. दीणिि 

 
डॉ. केिकर : गोखिे, द. न. प्रकाशक : भागवि वा. पु., मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, पणहिी आवृत्ती, 
१९५९.िचरत्राच्या प्रारंभी लेखकािे छोटेखानी चनवदेन असून प्रत्यक्ष िचरत्रामध्ये बालपण, गीते आचण भराऱ्या, 
अमेचरकेतील चवद्याव्यासंग, मायभमूीच्या वाटेवर, ज्ञानकोशास प्रारंभ, लग्नमाळ, बहुरूपी ज्ञानकोशकार अशी 
एकूण १५ प्रकरणे आहेत. 

 
डॉ. केतकर याचं्या बहुचमती बहुरंगी व्यल्क्तमत्त्वात चकत्येक परस्परचवरोधी भासणाऱ्या रंगछटा 

चमसळलेल्या होत्या. अशा िचरत्रनायकाच्या व्यल्क्तमत्त्वािे चित्र त्याचं्या जीवनातील चवचवध प्रसंगाचं्या 
पार्श्वभमूीवर जसे प्रचतती होईल तसे प्रामाचणकपणे चिचत्रत करण्यािा प्रयत्न केलेला आढळतो. तसेि 
केतकरानंी केलेल्या वाङ्मयीन कायकातिा यथायोग्य पचरियही या िचरत्रात करून चदला आहे. 

 
िचरत्रगं्रथात डॉ. केतकराचं्या कुटंुबािी छायाचिते्रही चदली आहेत. डॉ. केतकरािें जीवन व कायव 

समजावनू घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त िचरत्रगं्रथ. 
 

यशवंि च्हाि 
 

िरुिीणशिि नाणिका अथवा आधुणनक िरुिीणशिि व स्वािंत्र्य यांचे भणवष्ट्यकथन : काणनिकर नारायि 
बापूजी. प्रकाशक : कृ. बा. पांडे, पुिे, १९८६. समाजसुधारक आचण सुधारणा यािंी िेष्टा करणारे नाटक. 
चदखाऊ इंग्रजी चशक्षणाने व स्त्रीस्वातंत्र्याने चस्रया बहकतील, मद्यपान व साववजचनक नृत्यगृहे यातूंन बेताल 
नािायला लागतील, पे्रमचववाह करतील, वल्लभाबरोबर पळणे त्यानंा गोड वाटेल. अशा प्रकारच्या आशकेंतून 
नाटकािी चनर्शमती झालेली चदसते. पाश्चात्त्य आिरणाच्या अनुकरणािे यथेच्छ व भडक चवडंबन यात आढळते. 
नव्या चशक्षणाने नवी चपढी षंढ व नादान बनेल हे नाटककारािे भाचकत. ‘केसरी’ ने मचहनाभर सतत प्रखर टीका 
करून या नाटकािे वाभाडे काढले. ‘चवचवधज्ञानचवस्ताराने’ ‘चशमग्यािी भेट’, ‘हलकटपणािी परमावधी’ या 
शब्दाने त्यािी बोळवण केली. पण तत्कालीन समाजाने खूष होऊन पुण्याच्या पुष्ट्कचरणी हौदाजवळ राहणाऱ्या 
काचनटकरानंा ‘पुष्ट्कचरणी शके्सचपअर’ ही उपाधी देऊन त्यािंा गौरव केला. 
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भीमराव कुिकिी 
 

ििावाििे चांदिे : गाडगीळ, गंगाधर. प्रकाशक : िाखानी बुक डेपो, मंुबई, १९५४. सुखवादाला प्राधान्य 
देऊन लचलत साचहत्यातून वास्तवाऐवजी स्वप्नरंजनािाि आचवष्ट्कार घडवणाऱ्या १९२० ते १९४५ या 
काळातील मराठी कथेिी कोंडी र्फोडून कला, वाङ्मय या चवषयीिे नवे चसद्धान्त नव्या आशय अचभव्यक्तासह 
प्रस्थाचपत करणाऱ्या नवकथाकाराचं्या रागेंतील एक महत्त्वािे कथाकार; आचण समीक्षक म्हणून पचरचित. 

 
‘खडक आचण पाणी’, ‘साचहत्यािे मानदंड’, ‘पाण्यावरील अक्षरे’, ‘आजकालिे साचहल्त्यक’ हे 

समीक्षागं्रथ त्यािें प्रचसद्ध असून वादचववादाच्या स्वरूपािे लेखन करून गाडगीळानंी साचहत्यचवषयक प्र्नािंा 
शोध आपल्या चवश्लेषक बुद्धीने आचण रचसकवृत्तीने या गं्रथातून घेतलेला आहे. 

 
लोकमान्य चटळकावंरील ‘दुदवम्य’ ही िाचरत्रपर कादंबरी. ‘आर्शथक नवलकथा’ ‘बडूं’ इत्यादी त्यािंी 

इतर साचहत्य संपदा प्रचसद्ध असून प्रामुख्याने नवकथाकार म्हणून मराठी वािकानंा ते अचधक पचरचित आहेत. 
 
या संग्रहातील कथातं व्यक्ती आचण समाज, चनयती आचण जगण्यािी ओढ, यातील ताणतणावािी चिते्र 

नव्या रूपक, प्रचतमाचं्या योजनेतून त्यानंी रेखाटली असून ती मानवी जगण्याला चवश्लेषक पचरमाण देतात. 
‘माणूस, पेटी आचण कासव’ यातील संघषव चित्रण, ‘आमिी सोनी गाय’ मधील तटस्थ चमल्स्कलपणा, तसेि 
अनुभतूीिा वेगळा आचवष्ट्कार घडवणाऱ्या ‘तलावातले िादंणे’, ‘गढूळ पाणी’ या कलात्मकदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या 
त्याचं्या कथा या संग्रहात समाचवष्ट आहेत. 

 
घटनेपेक्षा व्यल्क्तच्या मनातील सूक्ष्म व्यापारावर लक्ष कें चद्रत करून एक गोळीबदं एकसरे माडंणारी ही 

अनोखी कथा अभ्यासनीय आहे. 
 
िांबडी मािी : मढेकर, बा. सी. प्रकाशक : दा. ना. मोघे प्रकाशन, स्कूि अँड कॉिेज बुक स्िॉि, 

कोल्हापूर, १९४३. मराठीतील पचहले नवकवी आचण कलावादी भचूमकेिी अचभनव माडंणी करणारे समीक्षक 
म्हणून बा. सी. मढेकर पचरचित आहेत. कादंबरी लेखनात संज्ञाप्रवाही पद्धतीिा प्रयोग करणारे कादंबरीकार 
म्हणून त्यािंा पचरिय मराठी रचसकानंा आहे. त्याचं्या ‘रात्रीिा चदवस’ (१९४२), ‘ताबंडी माती’ (१९४३), आचण 
‘पाणी’ (१९४८) या कादंबऱ्या मराठी कादंबरीच्या प्रवाहात वेगळेपणाने उठून चदसतात. 

 
‘ताबडंी माती’ या कादंबरीत पुढीलप्रमाणे कथानक येते— कोंडीबा शतेकऱ्यािा मुलगा चशवा हा ग्यानू 

पचहलवानाला कुस्तीत चित करतो; त्यािे सारजाशी लग्न होते; दुसऱ्या महायुद्धात तो भरती होतो. सारजा 
माहेराहून सासरी येत असताना चतला कुणीतरी पळवते. कॉ. कुमार नावािा एक माणूस सुलभा चलचखते 
नावाच्या चवलासी चवधवा स्त्रीवर बलात्कार करतो. कुमारचवषयीच्या चतरस्काराने भारलेली सुलभा त्यानंतर 
गभवपात करून घेऊन र्फौजी दवाखान्यात जखमी सैन्यािंी सेवा करीत राहते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘ताबंडी माती’च्या प्रस्तावानेत मढेकर म्हणतात, “या चलखाणातून एखादी क्राचंतकारक चविारसरणी 
प्रसृत करण्यािी वकवा समाजाला प्रगतीच्या मागकातवर पाऊल पुढे टाकायला लावण्यािी माझी महत्त्वाकाकं्षा 
नाही… र्फक्त जीवनाच्या एका पाऊलवाटेवर भावनािंी काही चवरोधसादृ्ये दृचष्टपथात आली त्याचं्या 
नमुन्यानुसार कल्पनेच्या मागकातवर शब्दाचं्या धाग्यादोऱ्यानंी हे कथानक चवणले एवढेि.” चशवाय ‘रात्रीिा चदवस’ 
या कादंबरीच्या प्रस्तावनेत त्या कादंबरीिी परीक्षा चविारचनष्ठ तकव मूल्यानंी न करता नाट्यमूल्यानंी करावी, ही 
अपेक्षा व्यक्त करतात. तीि अपेक्षा प्रस्तुत कादंबरीच्या प्रस्तावनेतसुद्धा व्यक्त करताना चदसतात. 

 
प्रस्तुत कादंबरीबद्दल अ. ना. देशपाडें यानंी ‘ताबंडी माती’ मधीलि एक वाक्य उद धृत करून, “ही 

कादंबरी वािल्यानंतर वािकाचं्या मनात भावनाचविारािंा असाि एक ‘आकृचतशून्य’ ‘थर’ तयार होणे शक्य 
आहे”; असा अचभप्राय व्यक्त केला आहे. 

 
आशयाला गौणत्व देऊन संज्ञाप्रवाही पद्धतीिा एक प्रयोग म्हणून ‘रात्रीिा चदवस’प्रमाणे याही 

कादंबरीिा उल्लेख करता येतो. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

िांबे : एक अध्ययन : काळेिे, रा. अ. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९५६. राजकवी भा. रा. ताबंे 
याचं्या काव्यािे साकल्याने प्रथमि केलेले अध्ययन. ताबंे याचं्या जीवनवृत्तातंात त्याचं्या काव्यािी पार्श्वभमूी व 
जडणघडण, कचवतािें संकलन व संपादन आचण त्याचं्या काव्यािे चवश्लेषण ‘वणव नसे सौवणव’, ‘पापािी स्मृती 
राचहली तर’, ‘ढळला चदन’ आचण ‘अन्य चवषय’ या प्रकरणातूंन अभ्यासपूणव रीतीने येतात. ताबंे यािंी कचवता व 
जीवन यािंा घचनष्ठ संबंध या प्रकरणातून व्यक्त होतो. ‘ताबंे यािंी कचवता पयकातलोिन’मध्ये त्याचं्या काव्यावर 
माचहतीपूणव टीपा असून ‘ताबं्यािंी काव्यचवषयक मते’ व ‘शवेटी’मध्ये समारोपात्मक अचभप्राय आला आहे. 

 
ताबंे याचं्या कचवताचवषयक तसेि त्याचं्या समग्र लेखन चवषयक सूिी यामुंळे व लेखकाच्या सखोल 

व्यासंग वा अभ्यासामुळे ताबंे याचं्या कचवतेच्या अभ्यासकानंा एक उपयुक्त असा हा संदभव गं्रथ आहे. 
 

चंद्रशेखर कपाळे 
 

िांबे यांची समग्र कणविा : िांबे, भास्कर रामचंद्र. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, १९३५, 
सािवी आवृत्ती, १९७५. सदर गं्रथास प्रकाशकािे छोटेखानी चनवदेन व प्रा. रा. श्री. जोग यािें ‘मधुघटामधील 
मधू’ हे दीघव परीक्षण जोडले असून पचरचशष्टामध्ये पचहल्या आवृत्तीस चलचहलेली माधवराव पटवधवन यािंी व 
चतसऱ्या आवृत्तीस चलचहलेली प्रा. बा. गो. मायदेव यािंी प्रस्तावना चदलेली आहे. डेमी आकाराच्या या गं्रथािी 
पषृ्ठसंख्या ३३० इतकी आहे. 

 
या संग्रहात ताबंे याचं्या २२५ इतक्या कचवता संपाचदत केलेल्या असून त्यामध्ये त्याचं्या आधीच्या दोन 

संग्रहातील कचवता तसेि काही असंग्रचहत व अप्रकाचशत कचवतािंाही समावशे करण्यात आलेला आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

कवीच्या समग्र कचवतातूंन संस्कृत काव्य, समकालीन कवी तसेि इंग्रजी कवीच्या कचवतािंा अभ्यासपूणव 
व्यासंग चदसून येतो. 

 
ताबंे यािंी भावकचवता म्हणजे जीवनलहरी आहेत. ते स्वतः आपल्या कचवतेचवषयी म्हणतात : माझ्या 

कचवतेिा हा एक चवशषे आहे की, चतिी वाढ ‘माझ्या जीवनाच्या संगतीने झाली आहे…’ प्रो. मायदेव यानंा 
चलचहलेल्या एका पत्रात ते म्हणतात, ‘माझ्या कचवतािंा आधार येथून तेथपावतेो समाजाच्या अंतबकातह्य 
अवलोकनावर आहे. त्याच्या बुडाशी प्रत्यक्ष प्रसंग र्फारि कमी, आचण इतर काव्यािा आधार तर अगदीि 
कमी....’ 

 
प्राधान्याने प्रणयात्मक असलेली ताबं्यािंी कचवता चनरागस, चनकोप, तृप्त वृत्तीिी आहे. प्रणयाच्या 

अनेक नाजूक, लोभस व रमणीय छटा काव्यात प्रकटलेल्या आहेत. 
 
या संग्रहात त्यािंी भावगीते, पे्रम भावनेिा उत्कट आचवष्ट्कार करणारी कचवता, स्त्री जीवनािा, स्त्री 

सौंदयकातिा, स्त्री पे्रमािा वधे घेणारी कचवता तसेि चशशुगीतेही आहेत. पण त्यािबरोबर मृत्यिेूही स्वागत अत्यंत 
रमणीय पद्धतीने करणाऱ्या कचवताही आहेत. 

 
संग्रहाला प्रो. मायदेव यानंी चलचहलेल्या प्रत्येक कचवतेच्या संदभकाततील टीपा चदल्या आहेत. 
 

िुकाराम : णिनईकर, द. णव. आणि वढसवकर, शं. णव. प्रकाशक : बाबाजी दौिि रािे, १९१२. राजापूर 
नाटक मंडळीिे मालक बाबाजीराव राणे यानंी हे नाटक रंगभमूीवर आणले व गाजचवले त्यामुळे ते त्याचं्याि 
नावावर नमूद झालेले असले तरी त्यािे खरे रिनाकार दत्तात्रय चवष्ट्णू चतनईकर व शकंर चवनायक वढसवकर 
हे आहेत. 

 
मंबाजीबुवासारखे साधुत्वािे सोंग आणणारे ढोंगी व चशवाजीमहाराजासंारखे साधुपुरुषासंमोर 

नतमस्तक होणारे छत्रपती याचं्या व्यल्क्तचित्राचं्या पार्श्वभमूीवर संत तुकारामािें भल्क्तरंगात रंगून गेलेल्या 
वैराग्यशाली संतकवींिे रसाळ व्यल्क्तचित्रण तुकारामाचं्या अभगंवाणीिा प्रसंगानुरोधाने केलेला उपयोग 
नाट्यप्रसंग अचधक उत्कट करणारा आहे. तुकारामािंी पत्नी चजजाई चहच्या चवरोधी व्यल्क्तत्वामुळे तुकारामाचं्या 
भल्क्तमागी जीवनािा अचधकिा ठसा उमटतो. भल्क्तरसात चभजलेल्या अभगंानंा स्वतंत्रपणे रिलेल्या सुबोध 
पदािंी व नाट्यपूणव संवादािंी जोड चमळाल्यामुळे नाट्यलेखन प्रभावी झाले आहे. 

 
मु. श्री. कानडे 

 
िुकाराम चणरत्र :  पांगारकर, िक्ष्मि रामचंद्र. प्रकाशक : हनुमान छापखाना, पुिे, १९२०. तुकाराम िचरत्र हे 
पूववखंड, मध्यखंड व उत्तरखंड अशा तीन चवभागात चलचहले आहे. पूववखंडामध्ये मंगलािरण, कालचनणवय, 
पूववपीचठका व संसारािा अनुभव ही प्रकरणे आलेली आहेत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मध्यखंडामंध्ये वारकरी संप्रदायािे साधनमागव, तुकोबािें गं्रथाध्यायन, गुरूकृपा व कचवत्वस्रु्फती, 
चित्तशुद्धीिे उपाय, सगुणभक्ती वा दशवनोत्कंठा आचण श्री चवठ्ठलस्वरूप व सगुणसाक्षात्कार या चवषयावंर 
चवविेन आले आहे. हा उपासना खंड तुकोबाचं्या विनाद्वारे चवस्तृत चलचहला आहे. यानंतर वारकरी संप्रदायािी 
चसद्धान्तपिंदशी सागंून एकादशीव्रत, नामसंकीतवन, सत्संग व परोपकार यािें महत्त्व व तुकोबािंा पूवकातभ्यास 
साचंगतला असून पुढे तुकोबानंी कोणत्या गं्रथािें अध्ययन कसे केले व त्यातून काय बोध घेतला हे साचंगतले 
आहे. 

 
उत्तरखंडात तुकोबानंी प्रपंिािी होळी करून परमाथव साधला म्हणजेि अल्प क्षचणक सुखािा त्याग 

करून अखंड अचवनाशी सुख जोडले व ते नारायणस्वरूपि झाले असे म्हटले आहे. ते सदेह वैकंुठाला गेले या 
कथेवर चवर्श्ास बसत नसेल त्यानंी; चनदान त्याचं्या अभगंािंा तरी चवर्श्ास व आदर बाळगून अध्ययन करावे 
असे िचरत्रकार सागंतात. 

 
सुधा कापरे 

 
िुकारामबोवा : णभडे, बाळकृष्ट्ि अनंि. प्रकाशक : के. के. ढवळे, १९०८. बाळकृष्ट्ण अनंत चभडे यानंी चलचहलेले 
हे तुकाराम िचरत्र. ‘सरस्वती मंदीर’ माचसकातून प्रचसद्ध झाले. अशाि प्रकारिे वामन पचंडत व मुक्तेर्श्र 
याचं्यावरही त्यानंी लेख चलचहले. संतािंी िचरते्र ऐचतहाचसक दृष्टीने त्याचं्या काव्यातील आत्मपर उद्गारािंा 
योग्य उपयोग करून चिचकत्सक पद्धतीने आचण चवविेकतेने चलहावीत असे चभडे यािें मत होते. प्रस्तुत िचरत्र 
त्याि पद्धतीने चलचहलेले आहे. भाचवकानंी चलचहलेल्या, िमत्कारानंी भरलेल्या िचरत्रापेक्षा हे लहानसे िचरत्र 
चनचश्चति चनराळे आहे. 

 
मा. कुिकिी 

 
िुकारामहाराज यांचे संिसांगािी : बेंदे्र, वासुदेव सीिाराम.  प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, १९५८. श्री. 
वासुदेव सीताराम बेंदे्र इचतहाससंशोधक या नात्याने महाराष्ट्राला ज्ञात आहेत. त्यािें वीस गं्रथ प्रचसद्ध असून 
प्रत्येक गं्रथामागे त्यािंी संशोधकवृत्ती व व्यासंग दृष्टोत्पत्तीस येतो. तुकाराम िचरत्रािी साधने गोळा करत 
असताना तुकाराम िचरत्रापूवी या संदभकाततील काही गं्रथ प्रकाचशत करण्याच्या योजनेतून या गं्रथािी चनर्शमती 
झाली आहे. तुकाराम महाराजाशंी संबचंधत आचण त्यािें समकालीन या व्यक्तींवर हा गं्रथ आहे. एकूण तेवीस 
व्यल्क्तंच्यावर या गं्रथात लेखन असून प्रास्ताचवक व उपसंहार याबरोबर संकीणव या शीषवकािेही एक प्रकरण या 
गं्रथात आहे. तुकारामचशष्ट्या बचहणाबाई, मंबाजी गोसावी याचं्यावरील मजकूर साधार चवविेनासह चदलेला 
आहे. चवशषेतः बचहणा-बाईच्या चशष्ट्यत्वाबद्दलिा वाद मंबाजी गोसावी यािें खलनायकपण यावर चवविेन आहे. 
‘तुकाबाचं्या िाचरत्र्यािी व त्याचं्या संतसागंातींच्या आिारचविारािंी सत्य कल्पना येण्याकचरता’ सदर गं्रथािी 
चनर्शमती केली आहे असे प्रचतपादन लेखकाने ‘उपसंहार’ प्रकरणातं चदले आहे. यासाठी त्यानंी चनरचनराळ्या 
संशोधन गं्रथालयातून गं्रथ चमळवनू व पूणव संशोधनातंी हा गं्रथ चलचहला आहे. तुकारामाचं्या अभ्यासकानंा हा एक 
उपयुक्त गं्रथ आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

िुझे आहे िुजपाशी : देशपांडे, पु. ि. प्रकाशक : ग. पा. परचुरे प्रकाशन मंणदर, णगरगाव, मंुबई-४, आवृत्ती 
पणहिी, जानेवारी १९५७, आवृत्ती नववी, माचि १९७२. ‘तुझे आहे तुजपाशी’ हे पु. ल. देशपाडें यािें चवलक्षण 
लोकचप्रय नाटक. वहदी प्रदेशातल्या एका भतूपूवव संस्थाचनकाचं्या-इंदूरच्या देवासकराच्या वाड्याच्या 
चदवाणखान्यात हे नाट्य घडते. 

 
काकाजी-आिायव, ्याम-गीता, उषा-सतीश या जोड्या म्हणजे परस्पर चवरोधी व्यल्क्तमत्त्वािंा संघषव-

त्यातून नाटक रु्फलत जाते; वासू अण्णा, जगन्नाथ चभकू आचण अचत चवशाल मचहला मंडळ ही गौण पाते्र. 
 
रचसकपणे, चदलदारपणे जीवन उपभोगाव े आचण माणुसकी चटकवावी असे सागंणारी काकाजीिी 

व्यल्क्तरेखा, तर करड्या वृत्तीने संयमािा आग्रह धरीत जीवन संघषकातपासून पलायनवादी भचूमका घेणारे आिायव 
या दोघामंधील नाट्य बहारदार-अखेरीस आिायकातिे प्राजंळ आचण कठोर आत्मपरीक्षण, पचरवतवन. ‘मानवा, तुझे 
सुख तुझ्या मनाति लपलेले आहे’ असे सागंणारी ही नाट्यकृती. 

 
बाह्यागंी चवलक्षण चवनोदी पण काकाजी-आिायव या व्यल्क्तरेखामंधून चनमकातण होणारे चवनोद-कारूण्य 

यािें अनोखे चमश्रण. सभ्यतेला, सुसंस्कृततेला जराही धक्का न लावता नाटकात सतत खेळकर वातावरण. 
 
काव्यात्म संवाद, संभाषण खरीखुरी वाटणारी, अनौपिाचरक, कधी-कधी गप्पासारखी असली तरी 

कथानकाि ं सूत्र धरून ठेवणारी. शब्द, प्रसंग, स्वभावचनष्ठ चवनोद-कोटी यािा पुरेपूर वापर वहदी चमचश्रत 
मराठीिी मोहक खुशब ूदरवळणारी काकाजीभाषा; चक्षपे्रिा चकनारा, पाताळपाणी इत्यादी भौगोचलक संदभव. 

 
या नाट्यकृतीिे नाट्यमूल्य आचण प्रयोगमूल्य उच्चदजकातिे. प्रस्तुत नाटकािे वहदीमधून ‘कस्तुरी मृग’या 

नावाने भाषातंर प्रचसद्ध; व त्याि नावाने काही नाट्यप्रयोगही. 
 

भरिेश्वर पािीि 
 

िृिाची वेदना : कुिकिी, िु. शं. प्रकाशक : मराठवाडा साणहत्य पणरषद, औरंगाबाद, १९५५. नवकथेच्या 
प्रभावाखाली चलचहलेल्या कथािंा संग्रह. दुःखी माणसाबद्दल अपार सहानुभतूी, मध्यमवगीयािंी चवरणारी स्वप्ने 
व त्यािें रागलोभ आचण बेिैनी यािंी चित्रणे या कथातूंन आली आहेत. ‘खुराडे’, ‘छायास्मृती’सारख्या कथातूंन 
मध्यमवगीय जीवनािे स्तर व्यक्त होतात. तसे रात्री पोटासाठी वाईट धंदे करणाऱ्यािंीही चिते्र येतात. 
लेखकािी शलैीही नवकथेशी चमळतीजुळती आहे. 

 
प्रल्हाद वडेर 

 
िोियाचे बंड : केळकर, नरकसह कचिामि. प्रकाशक : अच्युि कचिामि भि, १९१३. नरवसह वितामण केळकर 
यािें ऐचतहाचसक गद्य नाटक. १७६१ च्या पाचनपतावरील लढाईत बेपत्ता झालेल्या भाऊसाहेबािंा तोतया बनून 
सुखाचनधान महाराष्ट्रात आल्यावरिी हचककत कथानकात माडंली आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

भाऊसाहेबािंी पत्नी पाववतीबाई चहच्या पतीच्या चजवतं असल्यावरील चवर्श्ास आचण तोतयाच्या 
संकटािे चनवारण कसे कराव ेयािी नाना र्फडणीसानंा पडलेली विता यािे उत्कृष्ट चित्रण नाटकात झाले आहे. 
पाववतीबाईंिी पचतचनष्ठा, प्रत्यक्ष भेटीिी इच्छा यातून नानानंी मुत्सद्दीपणाने आचण ितुराईने काढलेला मागव ह्यािें 
दशवन घडचवताना, हैबतराव, सुखचनधानािी पत्नी अमला, बगंभट इत्यादी काल्पचनक पात्रािंी जोड चदली 
आहे. खटकेबाज संवाद, अस्सल मराठी वळणािी भाषा, तणावपूणव वातावरण हलके करण्यासाठी आणलेला 
चवनोद या सववि बाबी कौशल्यपूणव असल्याने नाटक रचसकमान्य झाले. 

 
या नाटकािी चतसरी आवृती, १९३१ मध्ये स. रा. सरदेसाई यानंी प्रकाचशत केली. पुढे १९६९ मध्ये 

सुचविार प्रकाशन मंडळ यानंी एक तीन अंकी शालेय आवृत्ती केळकरािें कतृवत्व चवशद करणाऱ्या प्रस्तावनेसह 
प्रचसद्ध केली. 

 
वीिा देव 

 
थोरिे (पणहिे) माधवराव पेशवे : कीििने, णवनायक जनादिन. प्रकाशक : इंदूप्रकाश छापखाना, मंुबई, प्र. आ. 
१८६१, नवी आवृत्ती, १८७६. हे मराठी रंगभमूीवर आलेले पचहले पुस्तकी नाटक. कीतवने यानंी हे नाटक 
कॉलेजमध्ये चशकत असतानाि चलचहले असून ५६ पृष्ठाचं्या या छोटेखानी नाटकािे िार अंक असून त्यात 
एकंदर २२ प्रवशे आहेत. नाटकािा प्रारंभ पौराचणक नाटकातील सूत्रधार-चवदूषक याचं्या प्रवशेाने होतो. परंतु 
कीतवनेंनी पौराचणक नाटकातून या दुकलीच्या तोंडी येणारे चवनोदी, बाष्ट्र्फळ संवाद टाळून वगेळेि बाणेदार 
संवाद घातले आहेत त्यात नावीन्य आहे. “मराठी राज्य केवळ लुटारू होते असे नाही. काही शहाण्यािंी अशी 
समजूत आहे. माधवराव पेशव्याचं्या राज्यात कसे होते ते सागंतो.” असे सूत्रधार बोलतो आचण नाटकाला प्रारंभ 
होतो तो माधवरावानंा सातारच्या राजाराम महाराज यािेंकडून पेशवाईिी वसे्त्र चमळतात चतथपासून. 

 
नाटककाराने या छोट्या नाटकात दाटीवाटीने माधवरावािंी मृत्यपूयंतिी सारी कारकीदव, रमाबाईंिे 

सती जाणे असे सगळे ठळक प्रसंग आणले आहेत. त्यािबरोबर, रघुनाथराव, आनंदीबाई, वत्रबकमामा, 
रामशास्त्री, सखारामपंत, महादजी वशदे, तुकोजी होळकर आचण माधवरावाचं्या पत्नी रमाबाई या ऐचतहाचसक 
व्यक्तींच्या भावछटा स्पष्ट करण्यािाही प्रयत्न केलेला आहे. नाटकात राजाराम याचं्या तोंडी सातारी ग्रामीण 
बोली भाषेतील संवाद असून, वनबाळकर, सरदार चशपाई वगळता, रघुनाथराव वगैरे पेशव्याचं्या तोंडिे संवाद 
अस्खचलत मराठी आहेत. ते खटकतील म्हणूनि की काय प्रस्तावनेत बाळाजी बापू साने यानी ‘…… गं्रथकत्यकातिा 
उदे्दश मराठी दरबारािे वास्तचवक स्वरूप दाखवण्यािा आहे. त्यापेक्षा पात्रानुरूप भाषाही बदलने अव्य 
पडले.’ असे आधीि म्हणून ठेवले आहे. 

 
मराठी नाट्यसृष्टीला संगीतचवहीन, स्वतंत्र गद्य नाटकािे वळण देणारा महत्त्वािा प्रयत्न, हे या 

नाटकािे वैचशष्ट्ट्य. 
 

मोहन पािीि 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

दंडधारी : नेवाळकर, दा. णव. प्रकाशक : मनोहर छापखाना, पुिे, १९०९. दा. चव. नेवाळकर यािें सुधारक-
सनातनी या वादाच्या पार्श्वभमूीवरील सनातनी चविारसरणीिे संगीत नाटक. श्री. कृ. कोल्हटकराचं्या 
‘मचतचवकार’मधील पुनर्शववाहाच्या प्रिाराला चवरोध करण्यासाठी या नाटकािा जन्म झाला अशी समजूत आहे. 
या नाटकात पुनर्शववाहसमथवकािें वडेे िाळे व पुनर्शववाहािे दुष्ट्पचरणाम दाखवले आहेत. “पुनर्शववाहासारख्या 
सुधारणा घाईने समाजावर न लादता त्या बाबतीत अनुकूल काळािी वाट पहावी. धमांतर, दाचरद्र्यचनमूवलन, 
देशभक्ती अशा अचधक चनकडीच्या प्र्नावंर लक्ष कें चद्रत करावे” असे चविार लेखकाने दंडधारी या नायकाच्या 
तोंडी घातले आहेत. तत्कालीन चजव्हाळ्याच्या चवषयावर चलचहलेले असल्यामुळे या नाटकाला बरीि 
लोकचप्रयता चमळाली. 

 
कल्याि काळे 

 
दत्तांची कणविा : संपादक : घािे, णव. द. पुिे, १९२९. दुसरी आवृत्ती, १९३१. दत्तात्रय कोंडो घाटे ऊर्फव  कवी 
दत्त याचं्या चनवडक ४८ कचवता या संग्रहात समाचवष्ट आहेत. या कचवतािें लेखन १८९६ ते १८९८ या 
कालखंडात झाले. चवषयदृष्ट्ट्या या कचवतािंी चवभागणी चनसगव कचवता, भाव कचवता, राष्ट्रीय आचण सामाचजक 
कचवता व चशशुगीते अशा िार प्रमुख प्रकारामंध्ये करता येईल. चशशुगीतािंा एक स्वतंत्र प्रवाह त्यानंी मराठी 
काव्यात चनमकातण केला. चनसगकातकडे पाहण्यािी एक सजीव सिेतन दृष्टी त्याचं्या चनसगवकाव्यात प्रामुख्याने 
आढळते. 

 
अनुराधा पोिदार 

 
दमयंिी स्वयंवर : रघुनाथ पंणडि, प्रथम प्रकाशन, १९३५, संपादक : णप्रयोळकर, अ. का. प्रकाशक : 
कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे. आवृत्ती दुसरी, १९५९. मराठी कचवतेला संस्कृत काव्यपद्धतीिा साज िढवनू 
चतला प्रचतष्ठा चमळवनू देणारा कवी असा लौचकक असलेल्या, इ. स. च्या १७व्या शतकात होऊन गेलेल्या 
रघुनाथ पचंडतािे हे काव्य ‘नल-दमयंती आख्यान’या नावानेही उल्लेचखले जाते. तंजावर येथे सापडलेल्या 
प्रतीत आख्यान हा शब्द नाही. कथाकीतवनकारानंी ही कथा महाराष्ट्रात आणली आचण लोकचप्रय केली. नल-
दमयंतीिी कथा मुळात, महाभारताच्या वनपवकातत आलेली आहे. रघुनाथ पचंडताने, या रिनेसाठी श्रीहषकातच्या 
नैषधीयिचरत या महाकाव्यािा आधार घेतलेला आहे. प्रस्तुत काव्यात एकूण २१८ श्लोक आहेत. त्यापंैकी १५० 
रघुनाथ पचंडतािे स्वतंत्र श्लोक असून, राचहलेले ६८ श्लोक हा मूळ संस्कृत काव्यातील श्लोकािा अनुवाद 
आहे. रघुनाथ पचंडतानंी संस्कृत महाकाव्यािा  आधार घेतलेला असला तरी दमयंतीस्वयंवरािी रिना मात्र 
महाकाव्यासारखी नाही. यातील श्लोकरिना चवचवध वृत्तांत असून, मधून मधून पदे व िूर्शणकाही आहेत. त्यामुळे 
त्यािी कीतवनोपयोचगता जाणवते. हंस आचण दमयंती यािें वणवन, स्वभावरेखन मनोवेधक आहे. चनखळ लौचकक 
पे्रमकथा रंजकपणे सागंणारे काव्य म्हणून प्रािीन मराठीत हे काव्य आपल्या वगेळेपणाने उठून चदसते. 

 
चंद्रकांि धांडे 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

दशिन प्रकाश : मुराणरमल्ल. प्रकाशक : भास्कर महानुभाव, पुिेकर, पुिे, दुसरी आवृत्ती, १९०१. प्रकाशक : 
दत्तििराज महानुभाव णचत्रशाळा पे्रस, (मणिरत्नाकर-१ व दशिन प्रकाश गं्रथ-२, १९१८). प्रस्तुत गं्रथािा कतकात 
मुराचरमल्ल हा उपाध्ये आम्नायातील मयंकराज यािा चशष्ट्य होय. ह्याने हा गं्रथ शके १५६० (इ. स. १८३८) च्या 
सुमारास चलचहलेला आहे. चनरचनराळ्या धमवपथंािंी व मतािंी माचहती देणारा हा ओवीबद्ध गं्रथ आहे. यािी 
एकूण ३६ प्रकरणे आहेत. हा गं्रथ चनगम-आगम-वदेादी धाडंोळून चलचहला आहे, असे कवीने स्वतः म्हटले 
आहे. याचशवाय गीता, भागवत, भचवष्ट्य, पुराण, न्यायशास्त्र, साखं्यशास्त्र इत्यादींिा शास्त्राधारही घेतलेला आहे. 
महानुभावाचं्या मुद्री, कंुिी, वलगी, जाटी, दंडी आचण मंुडी अशा सहा दशवनािंी माचहती यात चदलेली आहे. 
गं्रथाच्या शवेटी लेखनकालचवषयक उल्लेख आहे. या गं्रथातील काही चवषय असे---ॐकारवणवन, पुरुषलक्षण, 
व्याकरण, अजुवन चवर्श्रूपदशवन, परृ्थवीिे चवचवध द्वीपािे वणवन, शून्यगचणत, पववत वणवन, युगािी कालचनचश्चती, 
गृहस्यधमव इत्यादी यावरून गं्रथाच्या चवस्तारािी, चवचवधतेिी कल्पना यावी. 

 
यशवंि काणनिकर 

 
दशकणनधार : रमावल्लभदास (कनािकािीि मल्लापूरच्या आवडी मठाि उपिलध). सतराव्या शतकातील कवी 
रमावल्लभदास (काळ इ.स. १६०९ ते इ. स. १६६८) यानंी हा गं्रथ इ. स. १६३३ मध्ये चलचहला. बचहरभटािी 
भागवताच्या दशमस्कंधावरील ‘बचहरंभटी’ वा भरैवी टीका पाहून कवीला हा गं्रथ चलचहण्यािी पे्ररणा झाली. या 
गं्रथात भागवताच्या दशमस्कंधाच्या आधारे श्रीकृष्ट्णाच्या जन्मािी कथा कवीने रसाळ वाणीने वणवन केली आहे. 
रमावल्लभदासािंी अशा प्रकारिी रिना कनकातटकातील मल्लापूरच्या आवडी-मठात उपलब्ध होते. 

 
नजमा पठाि 

 
दाजी भाग १ व २ : िाम्हिकर, ना. धों. प्रकाशक : भाग १-णकिोस्कर पे्रस, भाग-२, रा. ज. देशमुख, पुिे. या 
व्यल्क्तिचरत्रपर पुस्तकात दाजी या चवधायक कायव करणाऱ्या कायवकत्यकातिे चित्रण आहे. दाजीच्या कायवपद्धतीत 
चवचक्षप्तपणा, चवनोदबुद्धी, कल्पकता, युक्त्या आचण घोटाळे भरपूर असल्यामुळे ते रंजक झाले आहे. सत्यचनष्ठ, 
स्वतंत्र मते बाळगणारा, स्वाथवत्यागी, स्वावलंबनचप्रय असा हा दाजी कतकात समाजसुधारक आहे. चशक्षणपद्धती, 
स्त्रीस्वातंत्र्य, स्वधमव, साचहत्य, स्वदेश, स्वभाषा, सामाचजक समता यािंा पुरोगामी दृचष्टकोनातून चविार 
करणारा दाजी, बेचशस्त हेडमास्तर, गचरबानंा चपडणारे संस्थाचनक, दाचंभक गाधंीवादी, इंग्रजाळलेले स्वकीय 
या सवांिी खोड मोडतो. 

 
दाजीच्या एकूण धडपडीतून काहीतरी चवधायक घडते खास. तरीही, त्यािे गुण हाि त्याला ‘अखेर 

शाप ठरला’ ही लेखकािी हळहळ वािकानंा अस्वस्थ करते. 
 

दाजी धडपडे : िाम्हिकर, ना. धो. प्रकाशक : रा. ज. देशमुख आणि कंपनी, पुिे, १९३६. चस्त्रयाचंवषयीच्या 
एका गंभीर समस्येला वािा र्फोडणारे हे संगीत नाटक आहे. यात ११ पदे आहेत. अनेक चस्त्रयानंा शीलभ्रष्ट 
करून समाजात उजळ मार्थयाने वावरणाऱ्या डॉ. भागववसारख्यािंी पापे उघड करून, समाजकंटकािें चनदकातलन 
करण्यािे कायव तरुणानंी हाती घ्यावे, अशी चशकवण हे नाटक देते. समाजप्रबोधनािा उदे्दश नाटक पूणव करते. 
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उषा दा. कुिकिी 
 

दादा! भाई!! नवरोजी!!! : डावरे, पद्माकर. प्रकाशक : मॅजेन्स्िक बुक स्िॉि, मंुबई, १९६०. हा दादा! भाई!! 
नवरोजी!!! व मामा र्फडणवीस अशा दोन एकाचंककािंा संग्रह आहे. पचहल्या एकाचंककेत पती, पत्नी आपापल्या 
आवडीच्या स्थळाला मुलगी पाहण्यास चनमंत्रण देतात आचण गोंधळ उडू नये म्हणून मामेभाऊ, मावसभाऊ अशी 
बतावणी करावयास सागंतात. पण मुलगी त्या दोघानंा दादा व भाई बनवनू, चतसराि, स्वतःच्या पसंतीिा नवरा 
शोधते. ‘मामा र्फडणवीस’ मध्ये लोकानंा र्फसवनू लुबाडणाऱ्या भामट्याला पोलीस इन्स्पेक्टर कसा बनचवतो वा 
कायद्याच्या किाट्यात कसा अडकचवतो यािे चित्रण आहे. चवनोदी, उपरोचधक शलैीतील या हलक्या रु्फलक्या 
एकाचंकका रंजक आहेत. 

 
ऊर्णमिा दळवी 

 
दास णवश्रामधाम : एके्कहाळीकर, आत्माराम. संपादक : शं. श्री. देव, खंड १ िे ४, धुळे, १८१२-१८२३. हा 
रामदास स्वामींच्या अनेक िचरत्रगं्रथातंील सवांत मोठा िचरत्रगं्रथ होय. त्यािे कते आत्माराम हे आपिदंच्या 
रामदासी मठािे अचधपती. त्यािें मूळ नाव चतप्पण्णा व ते राहणारे मोगलाईतील नाघोरिे. पुढे समथव संप्रदायात 
आल्यावर त्यानंी आत्माराम या नावाने हा िचरत्रगं्रथ चलचहला. त्यािंी ओवीसंख्या सोळा हजारावंर असून तो 
१२१ अध्यायातं चवभागला आहे. त्यात समथविचरत्राबरोबर समथांिे पुष्ट्कळसे वाङ्मयही समाचवष्ट आहे. 
आत्मारामपतंािंी स्वतःिी श-ेसवाश ेपदेही त्यात आहेत. रामदासी संप्रदायािी माचहतीही आहे. म्हणून श.ं श्री. 
देव या गं्रथािे वणवन ‘एन् सायक्लोपीचडया रामदाचसका’ असे करतात. या गं्रथात चवस्तार, वैचित्र्य आहे पण 
माचहतीिा बारकावा मात्र नाही. ऐचतहाचसक माचहती पारखून घेतलेली नाही. लेखकािी भचूमका चिचकत्सकािी 
नसून भाचवकािी आहे. तरीही, समथवसंप्रदायािा एक बृहद्गं्रथ म्हणून या िचरत्रािे मोल आहे. श्री. देवानंी तो 
िार खंडात प्रचसद्ध केला आहे. त्यािा रिनाकाल इ. स. १८०० च्या सुमारािा आहे. 

 
शं. गो. िुळपुळे 

 
दासबोध : रामदास. समथव रामदास स्वामींिा हा सवकातत मोठा गं्रथ असून यािी रिना इ. स. १६३० ते इ. स. 
१६५२ या कालखंडात झालेली आहे. या गं्रथािी प्रारंभीिी रिना म्हणजे एकवीस समासी जुना दासबोध. 

 
‘दासबोधा’िा प्रचतपाद्य चवषय अध्यात्म असला तरी प्रयत्नवाद, राजकारण, समाजकारण, कचवत्व 

इत्यादी अनेक चवषयािंी सचवस्तर ििकात त्यात झालेली आहे. दासबोधात जीवन व्यवहारातील अनेक चवषयािंी 
व प्रवृत्तींिी लक्षणे आलेली असून त्यातून रामदासािें व्यापक जीवनावलोकन व सूक्ष्मदृष्टी यािंा प्रत्यय येतो. 
उत्तम पुरुषािंी लक्षणे, चनस्पहृी माणसािंी लक्षणे, महंत व चवरक्त यािंी वणवने आपल्या चशष्ट्यानंा शहाणे करावे 
यासाठीि त्यानंी साचंगतलेली आहेत. रामदासािें सवव तत्त्वज्ञान या गं्रथात आलेले आहे. रामदासािंी 
भाषासरणी साधी, सुबोध, रोखठोक, स्पष्ट प्रचतपादन करणारी व तत्कालीन बोली भाषेने प्रभाचवत अशी आहे. 

 
दासबोधािी ओवीसंख्या ७७५१ असून यात रामदासानंी आपल्या चशष्ट्यानंा चदलेली चशकवण आहे. 
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कदडी गेिी पुढे : केचे, मधुकर. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९५९. संताचं्या अभगंािंा बाज 
असलेल्या ३८ कचवतािंा हा वैचशष्ट्ट्यपूणव संग्रह आहे. ज्या चदशनेे वदडी पुढे गेली चतिे ध्यास, पूजन ही 
अचभलाषा या कचवतातूंन व्यक्त होते. ही वदडी प्रतीकात्मक आहे. आंतचरक तळमळ व्यक्त करणाऱ्या या 
कचवतेला स्वतःिे असे आतव रूप, उन्माद व रंग आहे. ज्यािंी या कचवतेतील चवठोवर श्रद्धा नसेल, त्यानंाही 
चतिी ओढ, सलगी, त्याच्या ध्यासाने सोसाव ेलागलेले दुःख इत्यादी उत्कटपणे प्रतीत व्हावे, हृदयाला जाऊन 
चभडाव-े त्यातील उमाळ्याने, चजव्हाळ्याने ओढ लागावी असे चतिे स्वरूप आहे. ‘माझा सववनाश गोड व्हावा’ 
अशा अचवस्मरणीय ओळींनी अधोरेचखत होणारे या अभगंािें रूप वैचशष्ट्ट्यपूणव आहे. 

 
णवमि भािेराव 

 
णदण्डीरवन : जोशी, महादेवशास्त्री. प्रकाशक : जोशी ब्रदसि बुकसेिसि, पुिे, १९५४. कुमार वािकानंा संस्कृती 
व परंपरा यािंा कथादं्वारे पचरिय करून देणाऱ्या कथाकल्पकता या संिातील पचहले पुस्तक. यातील सवव कथा 
चनरचनराळ्या तीथवके्षत्रािंी उत्पत्ती कशी झाली या चवषयीच्या आहेत. राधेमुळे रुसून गेलेल्या रुल्क्मणीला 
शोधण्यास चदण्डीरवनात गेलेला श्रीकृष्ट्ण पढंरपुरी कसा ल्स्थरावतो ती कथा आहे चदण्डीरवन. तुळजापूरच्या 
उत्पत्तीिी कथा आहे ‘तुकाई’; नरसोबाच्या वाडीचवषयी कथा ‘मनोहर पादुका’; गोदावरीिे उगमस्थान 
भीमाशकंर, त्यािंी कथा; त्र्यंबकेर्श्रच्या चनर्शमतीिी कथा ‘गौतमी ते गंगा’; काशीके्षत्र व राजा चरपुजंय यािंी 
कथा ‘चदवोदास’ आचण गोकणवमंचदराच्या चशल्पकारािी कथा ‘जक्कणािायव’ अशा सात कथा या संग्रहात आहेत. 

 
लोकसाचहत्य, पुराणे, आख्याचयका, पोवाडे के्षत्रमहात्म्य वगैरेतून चनवडलेल्या या कथा चवचवधरंगी व 

व्यापक संस्कृतीिे दशवन घडवीत, सद्गुणािें संस्कार सहजपणे करीत ज्ञान व मनोरंजन साधतात. 
 

शरद दळवी 
 

णदनकराची स्फुि कणविा : संपादक, प्रकाशक : देव, शं. श्री. धुळे, १९१०. चदनकरस्वामींनी इ. स. १६५४ मध्ये 
रामदासािंा गुरुपदेश घेतला व ते प्रमुख िौदा मठापंैकी एका मठािे महंत होते हे लक्षात घेतले असता त्याचं्या 
रिनेवर रामदासी कचवतेिा प्रभाव असावा हे स्वाभाचवक चदसते. चदनकरस्वामींिी स्रु्फट कचवता चवपुल आहे. 
ज्ञान आचण वैराग्य हे याचं्या काव्यलेखनािे प्रमुख चवषय असून चतिे पयववसान रामाच्या उपासनेत झालेले 
चदसते. ही कचवता इ. स. १९१० मध्ये शकंरराव देव यानंी संपाचदत करून प्रकाचशत केलेली आहे. 
चदनकरस्वामींच्या ‘श्रीराम करुणा’ आचण ‘करुणापर श्लोक’ या श्लोकबद्ध रिना िागंल्या साधलेल्या आहेत. 
उत्कट अनुभतूी, सुबोध, सरळ आचण रसपूणव रिना असे या सवव कचवतेिे स्वरूप आहे. रामदासावंरील चनष्ठा वा 
रामदासी काव्यािा व्यासंग यामुळे चदनकराचं्या काव्यात रामदासाचं्या चविारािें सववत्र पडसाद उमटलेले आहे. 
रिनापद्धतीदेखील थेट रामदासी वळणािी आहे. 

 
णदनणवशेष : जोशी, प्र. न. प्रकाशक : प्र. न. जोशी, पुिे. १९५०. या कोश-स्वरूपाच्या गं्रथाला श्री. अणे यािंा 
पुरस्कार आचण श्री. म. माटे यािंी प्रस्तावना आहे. शककालगणनेनुसार वषकाततील प्रत्येक चतथीस कोणत्या 
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महत्त्वाच्या घटना घडल्या यािी नोंद या गं्रथात आहे. भारताच्या आचण चवशषेतः महाराष्ट्राच्या सासं्कृचतक 
जीवनातील प्रमुख घटना, चतथी यािें माहात्म्य संके्षपाने चनवचेदले आहे. 

 
म. श्री. दीणिि 

 
णदल्ली अथवा इंद्रप्रस्थ : पारसनीस, द. ब. प्रकाशक : द. ब. पारसनीस, पुिे, १९०२. १९०३ साली ७वे एडवडव 
बादशाह याचं्या राज्याचभषेकाचनचमत्त चदल्ली येथे जो मोठा समारंभ व्हायिा होता, त्याचनचमत्त द. ब. 
पारसनीसानंी हे पुस्तक चलहून प्रचसद्ध केले. १८९३ साली लेखकाने स्वतः चदल्ली पाहून काही टािणे करून 
ठेचवली होती. त्यातं हंटर, चकन वगैरे गं्रथकाराचं्या टािणािंी भर घालून हे पुस्तक चसद्ध केले. 

 
या पुस्तकातील वीस पानातं चदल्लीिी ऐचतहाचसक माचहती आचण साठ पानातं प्रवाशाकंचरता उपयुक्त 

माचहती आहे. पचरचशष्टात चदल्लीवर राज्य करणाऱ्या सत्ताधीशािंी नामावली आहे; त्यात युचधचष्ठर राजापासून ते 
परृ्थवीराज िव्हाणपयंतिे वहदू राजे व नंतरच्या मुसलमान बादशहाचं्या नामावलीिा समावशे आहे. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
णदवाकरांच्या नाट्यछिा : णदवाकर (गगे शंकर काणशनाथ). प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे. पणहिी 
आवृत्ती, १९३३, पाचवी आवृत्ती, १९६८. या गं्रथात चदवाकराचं्या एकूण ५१ नाट्यछटािंा समावशे केलेला आहे. 
गं्रथाच्या प्रारंभी रा. कृ. लागू यानंी चदवाकरािंा पचरिय करून चदला असून नाटककार चवजय तेंडुलकर यानंी 
प्रत्येक नाट्यछटेसाठी थोडक्यात प्रस्तावना चलचहली आहे. 

 
चदवाकरानंी मराठी वाङ्मयात ‘नाट्यछटा’ हा नवा वाङ्मयप्रकार चनमकातण केला असून चदवाकर हे 

मराठी वाङ्मयात नाट्यछटाकार म्हणूनि सुपचरचित आहेत. त्यांनी १९११ ते १९३१ या काळात या नाट्यछटा 
चलचहलेल्या आहेत. नाट्यछटा म्हणजे नाटकािा अचत-लहान वकवा सोपा प्रकार नव्हे वकवा कथेिे वकचित 
नाट्यीकरणही नव्हे. एकीकडे नाटक, नाचटका आचण दुसरीकडे कादंबरी, कथा याहून या प्रकाराला त्यािे असे 
नाट्यात्म स्वतंत्र वगेळे अल्स्तत्व आहे. 

 
प्रारंभी या स्वरूपाच्या रिनेस ‘नाट्यप्रसंग’ असे संबोधले जात होते परंतु पुढे ‘नाट्यछटा’ हे नाव रूढ 

झाले. ‘मोनोलॉग’ काव्यप्रकाराच्या प्रभावाने चदवाकरानंा या रिना करावयास स्रु्फती चमळाली. लेखकाने 
मानवी जीवनातील सुखदुःख, उदे्वग, चनराशा, मनोचवकार या सवव गोष्टी पात्राचं्या द्वारे अचतशय प्रभावीपणे 
आचवष्ट्कृत केल्या आहेत. त्यािे स्वरूप प्रासंचगक आहे. ‘र्फाटलेला पतंग’, ‘विगी मचहन्यािी झाली नाही तोि’, 
‘बोलावणं आल्याचशवाय नाही’ या नाट्यछटा त्या काळी अचतशय गाजल्या. शाळा कॉलेजातून त्यािें प्रयोगही 
झाले. 

 
आकषवक शीषवक, िटकदार संवाद, उपरोध, नाट्यात्मकता, एकपात्रमुखी कथन इत्यादी गुणाचं्या 

बरोबरीनेि गंभीर जीवनानुभवाच्या अस्तरास लावलेली कारुण्यािी झालरही चततकीि लक्ष वेधून घेणारी आहे. 
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मानवी जीवनातील साध्यासुध्या प्रसंगातील नाट्य शोधून एकमुखीपात्राकडून, संवादाच्या माध्यमातून 
कमी वेळेत उभे करण्यािे कसब चदवाकरानंंतर एकाही मराठी लेखकास त्या प्रकारात साधले नाही. म्हणून 
कचवतेच्या रसग्रहणासाठी व आशय स्पष्टतेसाठी त्या उपयुक्त आहेत. 

 
यशवंि च्हाि 

 
णदवाकरी : णदवाकरबाबा वधिनस्य. संपादक : व. दा. कुिकिी, मराठी स्वाध्याय संशोधन पणत्रका, हैदराबाद, 
अंक ६, १९७१. ही महानुभावीय गीताटीका आहे. चतिे कतृवत्व चदवाकरबाबा वधवनस्य याजंकडे चदले जाते. हे 
चदवाकरबाबा आचण कवीर्श्र अम्नायातील चदवाकरमुनी एकि असल्यास या टीकेिा रिनाकाल िौदाव्या 
शतकाच्या अखेरीस येतो. तीत भगवतगीतेच्या श्लोकातंील प्रत्येक पदाच्या अथकातिे स्पष्टीकरण केले असून ते 
महानुभाव मतास धरून आहे. अथकातत ही पदपद्धतीने केलेली टीका आहे. चतच्यातील पंधरावा अध्याय व. दा. 
कुलकणी यानंी संपाचदत केला आहे. 

 
शं. गो. िुळपुळे 

 
दूधसागर : बोरकर, बा. म. प्रकाशक : के. णभ. ढवळे, मंुबई, १९४७. हा बोरकराचं्या ‘जीवनसंगीताच्या’ 
पाठोपाठ प्रचसद्ध झालेला कचवतासंग्रह. पे्रम आचण चनसगव ही बोरकरािंी आवडती चवहारस्थळे असल्यािा प्रत्यय 
याही संग्रहात येतो. स्पशव, जपानी रमलािी रात्र या पे्रमकचवता, दूधसागर, सजव ू कार्शतक मास, अशा 
चनसगवकचवता आचण सुमेवाला, बागंड्या, दुखणाईत चदवा, बाळ जन्मा आले अशा अनुभवािे वैचवध्य आचवष्ट्कृत 
करणाऱ्या कचवता बोरकराचं्या अचभव्यक्तीिे सामर्थयव व्यक्त करतात. 

 
कृ. ब. णनकंुब 

 
दुधाची घागर : जोशी, य. गो. प्रकाशक : प्रसाद प्रकाशन, पुिे, १९५५. आपण कसे घडलो, कसे वाढलो आचण 
अनेक टके्क टोणपे खात जीवनाच्या आजच्या अवस्थेप्रत आपण कसे येऊन पोहोिलो या साऱ्यािें चनवदेन या 
पुस्तकात आहे. आपले जीवन आचण आपले व्यल्क्तमत्त्व घडचवण्यािी चकमया रूढाथकातने अडाणी असणाऱ्या 
आपल्या आईने कशी केली, आपल्यावर चतने जाणीवपूववक संस्कार कसे केले ते लेखक सागंतो. य. गो. 
जोशींच्या इतकेि, वकबहुना त्याहीपेक्षा त्याचं्या आईला या आत्मचनवदेनात अचधक महत्त्व चमळाले आहे. 
आपल्या आईच्या आठवणींिी दुःखाने भरलेली घागर वािकासंमोर चरती करून लेखकाने आपल्या मनािे 
अनेक पदर उलगडले आहेत. एक साधे सरळ व प्राजंळ आत्मकथन, लेखकाच्या व्यल्क्तमत्त्वािी सवव 
वैचशष्ट्ट्यासंह व्यक्त झाले आहे. 

 
सुरेश वाकळबे 

 
दुदैवी रंगू अथवा पाणनपिचा शेविचा संग्राम : वैद्य, कच. णव. प्रकाशक : णचत्रशाळा, पुिे, १९१४. ‘लालन 
बरैागीण’ या ऐचतहाचसक कादंबरीवर वैद्य यानंी टीका केल्यामुळे त्यानंा ऐचतहाचसक कादंबरी चलचहण्यािे 
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आव्हान देण्यात आले, ते स्वीकारून त्यानंी ही कादंबरी चलचहली. रंगू या बालचवधवचे्या कहाणीभोवती 
इचतहासािे वेधक कोंदण उभे करून लेखन झाले आहे. पेशव्याचं्या कौटंुचबक गुंतागुंती, वाटाघाटी, मसलती 
आचण मराठेशाहीतील मोचहमािंी आखणी, सैचनकाचं्या मनावरील दैववादािा पगडा इत्यादींिा उपयोग केल्याने 
अस्सल ऐचतहाचसक वातावरणािा अव्वल दजकात अनुभवास येतो. चवर्श्ासरावाच्या दशवनाने उन्मागवगामी रंगूच्या 
मनोभचूमकेत उडालेली खळबळ आचण चवर्श्ासरावािे धीरोदात्त, सोज्ज्वळ व्यल्क्तचित्र यातील संघषव 
पचरणामकारक वठला आहे. ऐचतहाचसक कादंबरीतील इचतहास काल्पचनकतेने कसा चजवतं होऊन येतो यािे 
कादंबरीत दशवन घडते. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
दूरचे णदवे : णशरवाडकर, णव. वा. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९४६. चव. वा. चशरवाडकरािें हे 
पचहले नाटक ऑस्कर वाइल्डच्या ‘आयचडयल हजबडं’िे हे मुक्त रूपातंर आहे. आदशवत्वाच्या कल्पना उराशी 
बाळगून राजकारणात वावरणाऱ्या एका सुखी जोडप्याच्या संसारात उठलेले वादळ येथे दाखचवले असून 
आदशव आचण व्यवहार यािंी तडजोड कशी करावी लागते यािे नाटकात चित्रण केले आहे. आदशववादाच्या 
कल्पना हे केवळ दूरिे चदवे आहेत असे प्रचतपादन केले आहे. चजवतं व्यल्क्तरेखा, पचरणामकारक संघषवचित्रण, 
उत्कट प्रसंग यातूंन नाटककार चशरवाडकराचं्या सामर्थयकातिा प्रत्यय येतो. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
दूवाकुर : िळविकर, गोपीनाथ. प्रकाशक : गोपाळ बळवंि जोशी, आनंद छापखाना, पुिे, १९२९. लघुगीते 
आचण सुनीते या रिनाप्रकारातंील ३५ कचवतािंा हा संग्रह आहे. मनोरमा, आनंद, मनोरंजन, काव्यरत्नावली, 
ज्ञानप्रकाश अशा माचसकामंधून १९२४ ते १९२९ सालापयंत वळेोवळेी प्रचसद्ध झालेल्या कचवता यात संग्रचहत 
झाल्या आहेत. या कचवतातं कवीने अनुभवलेल्या चवचशष्ट संवदेनािें प्रचतवबब, आतवता, गाभंीयव, कोमलता या 
गुणचवशषेासंह प्रकटले आहे. 

 
वसंुधरा बनहट्टी 

 
दृष्टान्िपाठ : केणशराजबास, संपादक : नेने भवाळकर, १९३७. चसद्धान्तसूत्रपाठािे संकलनकार केचशराजबास 
तथा केसोबास यानंी हा गं्रथ चसद्ध केला. सूत्रपाठातंील चविार आचण चविारमाचलका या प्रकरणातं िक्रधरािें 
ताचत्त्वक चविार ग्रचथत करण्यात आलेले आहेत. वळेोवेळी चनरचनराळ्या व्यक्तींना उल्लेखून िक्रधरानंी आपल्या 
चविारािें चववरण केले आहे. याति हे दृष्टान्त आलेले आढळतात. ‘असतीपरी’िे चववरण करण्यासाठी काही 
दृष्टान्त योचजले आहेत. केसोबासानंी हे दृष्टान्त संकचलत करून, सूत्र-दृष्टान्त, दाष्टकातल्न्तक या क्रमाने माडंणी 
करून ‘दृष्टान्तपाठ’ हा गं्रथ चसद्ध केला. यात एकूण ११४ दृष्टान्त आहेत. 

 
जीवानंा ज्ञानािा अगर भक्तीिा अचधकार केव्हा प्राप्त होतो, कोणत्या कमकातमुळे जीव मोक्षाला 

अनचधकारी होतो अशा गोष्टींिे अत्यंत मार्शमक वणवन चवचवध दृष्टान्ताचं्या साहय्याने या गं्रथात केले आहे. 
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दृष्टान्तातं िक्रधराचं्या चजवतं बोलीभाषेिे सामर्थयव प्रत्ययाला येते. यातील दाष्टांचतकािी रिना 
केचशराजानंी इ.स. १२९० च्या नंतर केली असावी. 

 
स. रा. गाडगीळ 

 
दृष्टान्िििि : आनेराज ्यास. महानुभाव पथंािे संस्थापक िक्रधर स्वामी याचं्या सूत्रमय विनाचं्या 
स्पष्टीकरणाथव आनेराज व्यास (शके ११९० ते शके १२६२) यानंी ‘लक्षणरत्नाकर’ हा संस्कृत गं्रथ चलहून त्यात 
सूत्राथवचनणवयािी एकूण ३२ लक्षणे साचंगतली. त्यात ‘दृष्टान्त’ हे चतसरे लक्षण आहे. त्यािी व्याख्या त्यानंी ‘येन 
दृष्टं प्रमेयान्तस्तं दृष्टान्तम् प्रिक्षयते’ अशी केली आहे. त्यावर त्यानंी स्वतःि ‘दृष्टान्तलक्षण’ हा मराठी गं्रथ 
चलचहला. त्यात िक्रधर स्वामींनी चदलेल्या दृष्टान्ताचं्या आधारे आनेराजानंी या लक्षणािे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. 
दृष्टान्तपाठावरील सवोत्कृष्ट भाष्ट्य चवर्श्नाथ बासािें ‘दृष्टान्तस्थळ’ हे असले तरी आनेराजािंा प्रस्तुत गं्रथही 
एक लक्षण या दृष्टीने दृष्टान्तािे स्वरूप िागंल्या चरतीने चवशद करतो. महानुभाव गं्रथकाराचं्या पचंडती 
वळणाच्या लेखनािा तो एक नमूना आहे. 

 
शं. गो. िुळपुळे 

 
दृष्टान्िस्थळ : बीडकर, णवश्वनाथ ्यास. प्रथम प्रकाशक : व. दा. कुिकिी, मराठी स्वाध्यायपणत्रका, 
उस्माणनया णवद्यापीठ, १९७३ (वार्णषक अंक-काही भाग प्रणसद्ध). महानुभाव तत्त्वज्ञानािे व्यासंगी व पंथीय मूळ 
गं्रथािें चववरण करून त्यात संगती लावणारे भाष्ट्यकार म्हणून प्रचसद्ध असलेल्या चवर्श्नाथ व्यास बीडकरािें 
दृष्टान्तपाठावरील भाष्ट्य म्हणजे प्रस्तुत गं्रथ. हा गं्रथ अनेक दृष्टींनी महत्त्वािा आहे. यात पाठचिचकत्सा करून 
प्रमाचणत पाठ चनचश्चत करण्यािा प्रयत्न लेखकाने केलेला आहे. दृष्टान्तपाठातील शब्दािें व वाक्यािें संभाव्य 
अनेक अथव यात देण्यात आलेले आहेत. तसेि चवचवध दृष्टान्तातील संबधंही स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत. 
पथंात या गं्रथाला मान्यता लाभलेली आहे. संस्कृतमधील न्यायशास्त्राचवचष्ठत तत्त्वििेप्रमाणे, महानुभावपथंीय 
चवद्वानानंी इ.स. च्या १३व्या, १४व्या शतकात अथवचनणवयशास्त्रािा जो पाया घातला त्यािा चवकास इसचवसनाच्या 
१७व्या शतकातील चवर्श्नाथ व्यासाचं्या भाष्ट्यात चदसून येतो. 

 
अरकवद कुरंुदकर 

 
देवनाथ महाराजकृि कणविासंग्रह : देवनाथ : प्रथम प्रकाशन : ओक वा. दा. १८९६, दुसरे प्रकाशन : देवनाथ 
महाराजांची कणविा, संपादक : साठे, अ. सी. — पांडे, सु. णन., अन्ग्नहोत्री, पां. स., वैदभि, का्यसंग्रह दुसरे, 
गुच्छ-१९१५. देवनाथ हे एकनाथ परंपरेतील असून त्यानंी गोववदनाथाकंडून दीक्षा घेतली. त्यािंा ‘महाराष्ट्र 
कवी देवनाथ महाराजकृत कचवतासंग्रह’ श्री. वा. दा. ओक यानंी इ. स. १८९६ मध्ये प्रचसद्ध केला. 

 
देवनाथािंी अनेक पदे लावणीसदृ्य असून लयबद्धता व गेयता ही त्यािंी प्रमुख वैचशष्ट्ट्ये आहेत. राम 

व कृष्ट्ण या देवताचंवषयीच्या त्याचं्या पदािंी संख्या चवपुल आहे. चवदभकातत देवनाथािंी ही रिना अत्यंत लोकचप्रय 
आहे. त्यानंी पदरिनेतून उपदेश केला असून भल्क्तमागकातिे सुगम चववेिनही केले आहे. देवनाथानंी वहदी भाषेत 
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काही पदे चलचहली असून ती चवनयमोहन शमकात यानंी ‘वहदी को मराठी संतों की देन’ या पुस्तकात प्रचसद्ध केली 
आहेत. 

 
नजमा पठाि 

 
देव मािूस : जोशी, नागेश. प्रकाशक : मॉडनि बुक डेपो, पुिे, १९४५. हे एक संगीत नाटक आहे. नुसत्या 
पुस्तकी शहाणपणाने जग वजकता येत नाही, त्याला व्यवहार-ज्ञानािी जोड लागते, तसेि स्वातंत्र्य म्हणजे 
स्वैरािार नव्हे असा चविार पटचवण्यासाठी अचनल-नंचदनी, चवलास-राचगणी या परस्परचवरोधी स्वभावाच्या 
जोड्या उभ्या केल्या असल्या तरी सवांवर चनःस्वाथव बुद्धीने पे्रम करणारा दादा (चवर्श्नाथ) हाि संपूणव 
नाटकावर छाप पाडतो. पे्रम आचण व्यवहार यािंा संघषव हे नाटकािे बलस्थान. साधी, सोपी, चनरलंकृत भाषा, 
प्रासाचदक गीतरिना आचण अंतःकरणाला चभडणारे घटना-प्रसंग व संवाद यामुंळे हे नाटक लोकचप्रय ठरले. 
‘चदलरुबा मधुर हा’, ‘िादं माझा हसरा’, ‘सुखवी तया संसारा’ ही या नाटकातील पदे चवशषे गाजली. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
देणशक-चणरत्र : गुरुनाथ. प्रथम प्रकाशक : आवळीकर पंणडि, नवभारि, १९५८ (मुडगी, णजल्हा बेळगाव 
येथीि स्वामींच्या मठाि गं्रथ उपिलध झािा). हा गं्रथ संतिचरत्रपर असून, पचंडत आवळीकराचं्या प्रयत्नाने 
उजेडात आला. गुरुनाथ आपली गुरुपरंपरा चववेकवसधूकार मुकंुदराजापयंत नेऊन चभडचवतो. त्यािा प्रस्तुत 
गं्रथ मुकंुदराजाच्या परंपरेिा धागा अचधक स्पष्ट करणारा आहे. 

 
देचशक म्हणजे आत्मज्ञानी पुरुष. गुरुनाथाने बेळगाव चजल्ह्यातील मुडगी येथे सोळाव्या शतकापासून 

होऊन गेलेल्या अद्वयबोध, रंगबोध या देचशकािंी िचरते्र वर्शणली आहेत. त्यात ७ अध्याय व ८९६ ओळ्या आहेत. 
चशवबोधानंी दृष्टान्त देऊन आपल्याला हा गं्रथ चलचहण्यािी पे्ररणा चदली आचण गुरूिी कीती वाखाणी असा 
आदेश चदला असे कवीिे चनचमती प्रयोजन साचंगतले आहे. घटप्रभेच्या तीरावरील गुत्घापूर हे कवीिे गाव असले 
तरी प्रस्तुत िचरत्र त्याने हुकेरी १७०७ मध्ये पूणव केले. 

 
उषा पुरोणहि 

 
दोन धुव : खांडेकर, णव. स. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी (पन्लिशसि) प्रा. णि., ४७३, सदाणशव पेठ, पुिे 
४११ ०३०, पणहिी आवृत्ती, १९३८, दहावी आवृत्ती, १९९४. चवषमतेिा चनषेध नोंदचवणे आचण समतेिा पुरस्कार 
करणे या उदे्दशाने ही कादंबरी चलचहली. खाडेंकर म्हणतात, “गचरबाचं्यावर आज हजारो वष े अन्यायि होत 
आला. मालक बनलेला वगव पैशाच्या, धमकातच्या अन् संस्कृतीच्या नावाखाली त्यािंी पद्धतशीर चपळवणूक करीत 
बसला आहे. त्यािें अज्ञान, त्यािें दाचरद्र्य, त्यािंी अगचतकता— ही सारी या चपळवणुकीिी दृ्य चिन्हे आहेत. 
ही जाणीव होताि माझे मन दुःखाने भरून गेले, हे दुःख सागंायिी धडपड मी दोन धु्रवात केली आहे.” 
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गरीब-श्रीमंत, कला आचण जीवन, त्याग आचण भोग, शहर आचण खेडे असे अनेक स्तरावरील संघषकातिे 
दशवन या कादंबरीमध्ये आहे. 

 
रमाकातं, वत्सला, सुलोिना, सुरंगा, चवद्याधर इत्यादी पात्रादं्वारे रंजनात्मक दृष्टीने जीवनवादािा 

पुरस्कार लेखक करतात. 
 
गाधंीवाद आचण समाजवाद याचं्या संचमश्र प्रभावाखाली लेखकाने या कादंबरीिे लेखन केले आहे. 
 
या कादंबरीमध्ये, लेखकािी जीवनवादी वैिाचरक दृष्टी, सामाचजक प्र्नािें वितन, मानवी जीवनाबद्दल 

चविार करण्यािी चजज्ञासू वृत्ती, गचरबीत चपित असलेल्या शाचपताबंद्दल अपार सहानुभतूी या वैचशष्ट्ट्याबंरोबरि 
कथानक रंजक करण्याच्या वृत्तीिे दशवन आढळते. 

 
भरिेश्वर पािीि 

 
दोिा : रेगे, पु. णश. प्रकाशक : दत्तात्रय वामन नाईक, सदानंद मुद्रिािय, पिजी-गोवा, आवृत्ती, १९५०. 
१९४० ते १९५० या दहा वषांतील एकचत्रत कराव्या वाटल्या अशा एकूण ९८ कचवतािंा संग्रह. रेगे यािें ‘साधना 
आचण इतर कचवता’ (१९३१), ‘रु्फलोरा’ (१९३७) आचण ‘चहमसेक’ (१९४३) याचशवाय, ‘गंधरेखा’, ‘पुष्ट्कळा’, 
‘दुसरा पक्षी’, ‘चप्रयाळ’ हे त्यािें अलीकडिे काही प्रचसद्ध काव्यसंग्रह. 

 
नवकाव्याच्या काळात मढेकरानंंतर रेगे टीकेिा चवषय बनले होते. त्याचं्यावर कोटकातत खटलेही भरले 

होते पण नंतर नंतर नवकाव्याच्या स्वरूपािी गंभीरपणे चिचकत्सा हाऊ लागली. कचवतेिे शब्दरूप, अनुभवािी 
जात, त्या जातीिी चवचवध अंगे, अनुभवाला साकार करणारी प्रचतमासृष्टी, शब्दबधं, वाक्यबधं, नादरिना आचण 
या सवव अंगािंा चमळून बनणारा कचवतेिा रिनाबधं अशा सूक्ष्मतेने त्याचं्या दुबोध आचण अश्लील कचवतािंा 
समग्रतेने चविार झाला. 

 
रेग्याचं्या काव्यातील भाव आचण शृगंाराच्या मोकळ्या उत्तान छटा, ‘दोला’ संग्रहातील कचवतामंध्ये 

प्रकषकातने चदसतात. स्त्री शरीराला चदलेले प्राधान्य आचण स्त्रीच्या मूतव स्वरूपात पाचहलेली चवर्श्िैतन्यमयी 
सृजनशक्ती हा इंचद्रय सुखापलीकडिा अनुभव, त्या पातळीवर पेलण्यािी क्षमता असणाऱ्या मनासि ती भावेल 
अशी आहे. 

 
मोहन पािीि 

 
दौिि : फडके, ना. सी. प्रकाशक : अ. स. गोखिे, पुिे, १९२९. ‘दौलत’ ही ना. सी. र्फडके यािंी गाजलेली 
व तत्कालीन वािकातं आवडीने वािली गेलेली कादंबरी आहे. वस्तुतः र्फडके हे कलावादी व रंजनपरतेिा 
पुरस्कार करणारे लेखक आहेत. या कादंबरीत त्यानंी काहीशी बोधवादी भचूमका घेतली आहे. लेखकाने 
कथानक, उपकथानक अनपेचक्षतता योगायोग या तंत्राशी संबचंधत बाबींिा अवलंब ही कादंबरी चलचहताना केला 
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आहे. पैसा, कीती व प्रचतष्ठा याचं्यामागे लागल्यामुळे माणूस आयुष्ट्यातला खरा आनंद गमावनू बसतो. 
गचरबीतही समाधानाने, आनंदाने जगता येते, हे जीवनचवषयक बोधपर तत्त्व र्फडके यानंी प्रस्तुत कादंबरीत 
साचंगतले आहे; आचण त्या तत्त्वाला अनुलक्षनू कथानकािी माडंणी केली आहे. अचवनाश व चनमवला ह्या नायक-
नाचयकािंी जोडीिे मुख्य कथानक व त्याला पूरक ठरणारी मधुरा व कािंन आचण कमळा व धनंजय यािंी 
उपकथानके कादंबरीत आहेत. श्रीमंत घराण्यातील संुदर व हुशार चनमवला आचण मध्यमवगीय कुटंुबातील 
देखणा, कतृवत्ववान व सुखभावी अचवनाश यानंा परस्पराचंवषयी ओढ वाटते. पण चनमवलिे वडील धनंजय या 
व्यसनासक्त, उद्धट, बेचर्फकीर स्वभावाच्या आय.सी.एस. तरुणाशी करायिे ठरचवतात. चनमवलाला वचडलािंा 
हा प्रस्ताव मान्य नसतो. चनमवलेिी मैत्रीण कमळा चहिे धनंजयशी लग्न होते. धनंजय कमळेला अत्यंत वाईट 
पद्धतीने वागवतो, पदोपदी चतिा अपमान करतो. मधुरा ही अचवनाशच्या चमत्रािी बहीण. गुंडाचं्या तावडीत 
सापडलेल्या मधुरेला अचवनाश धैयकातने सोडवतो. स्वतःच्या श्रीमंतीिा अचभमान असणाऱ्या आचण गचरबानंा तुच्छ 
समजणाऱ्या चनमवलेच्या वचडलानंा गचरबीिे आचण माणुसकीिे महत्त्व पटते. तीि खरी ‘दौलत’ह्या तत्त्वािा जणू 
त्यानंा साक्षात्कार होतो. अचवनाश-चनमवलेच्या मीलनाने कादंबरीिा शवेट गोड होतो. नेटके बाधंीव कथानक, 
आकषवक व्यल्क्तमत्त्वािी नायक-नाचयकेिी जोडी, त्याचं्यातील संयचमत प्रणय या चवशषेामुंळे ‘दौलत’ कादंबरी 
महाराष्ट्रातील वािकाचं्या पसंतीस उतरली. कादंबरीतील योगायोग, रहस्यमयता रचसकानंा आवडली. 
र्फडक्यािंी आकषवक भाषाशलैी हेही कादंबरीिे वैचशष्ट्ट्य आहे. र्फडक्याचं्या पुढील कादंबऱ्यात तंत्रबद्धतेला 
अचधक महत्त्व चदले गेले. त्या सािेबदं आचण कृचत्रम झाल्या. या पार्श्वभमूीवर ना. सी. र्फडके याचं्या ‘दौलत’ 
कादंबरीिे यश उल्लेखनीय ठरते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
द्रािांचे घोस : गुजिर, णवठ्ठि सीिाराम. प्रकाशक : मॉडनि बुक डेपो, पुिे, १९३६. १९१० पासून कथालेखनाला 
आरंभ करून आयुष्ट्याच्या अखेरपयंत जवळजवळ ८०० कथा चलचहणाऱ्या चव. सी. गुजवराचं्या अकरा गोष्टी 
समाचवष्ट केलेला हा एकमेव कथासंग्रह आहे. गुजवरािंी ‘संपूणव गोष्ट’ हा हचरभाऊंिी ‘स्रु्फट गोष्ट’ व ना. सी. 
र्फडक्यािंी ‘लघुकथा’यानंा जोडणारा दुवा आहे. बोधवादाकडून रंजकतेकडे कथा आणण्यािे श्रेय गुजवरािें 
आहे, हे दाखवनू देणारा प्रस्तुत संग्रह आहे. 

 
या संग्रहातील कथा प्रामुख्याने घटनाप्रधान आहेत. मराठी कथेला स्वतंत्र मानािे स्थान चमळवनू 

देण्यािे व १९१० ते १९२५ या काळात कथा हा वाङ्मयप्रकार लोकचप्रय करण्यािे कायव या कथानंी केले. 
 

म. ना. अदवंि 
 

द्रोिपवि : देशपांडे, नरहरी मोरेश्वर. प्रदीघवकथात्मक रिनेिी परंपरा चवशषे लोकचप्रय होऊ लागलेल्या काळात 
मुक्तेर्श्री भारताच्या प्रभावातून वा अनुकरणातून भारती पवांवरील काही रिना चनमकातण झाल्या. त्यात शुभानंद 
व नरहरी मोरेर्श्र याचं्या रिना लक्षणीय आहेत. 
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शके १६८१ ते १६९१ या दहा वषांत नरहरी मोरेर्श्राने उद्योग, भीष्ट्म, द्रोण व कणव ही िार पवे चलचहली. 
तो परंपरेने रामदासी पथंातला असला तरी त्याच्या भारतीपवांवर मुक्तेर्श्रािंाि प्रभाव चदसतो, परंतु त्याने 
मुक्तेर्श्रािे केवळ अनुकरण केलेले नाही. मुक्तेर्श्री संस्कार त्याच्या अंगी चभनला आहे व त्यातून त्यािी शलैी 
आकाराला आली आहे. 

 
नरहरीिी रिना मूळ महाभारताशी अचधक प्रामाचणक आहे. द्रोणपवव शके १६९० मध्ये पूणव झाले. त्यात 

३५ अध्याय व ४९१५ ओव्या आहेत. कवीिी शलैी संस्कृतप्रिुर आहे. युद्धािे, आदेश आवगेािे प्रसंग प्रभावीपणे 
रंगचवले आहेत. भावात्मक प्रसंगािे वणवनही प्रत्ययकारी चरतीने केलेले आहे चवशषेतः शरपजंरी पडलेल्या 
भीष्ट्मािा आचण कणकातिा संवाद उल्लेखनीय आहे. मुक्तेर्श्री परंपरेतील कवीच्या कचवत्वशक्तीिा प्रत्यय आणून 
देणारी ही रिना आहे. 

 
उषा पुरोणहि 

 
द्रौपदीवस्त्रहरि : णभका मुनी. चभका ऊर्फव  चभका मुनी हे सतराव्या शतकाच्या उत्तराधकातत काव्यलेखन करणारे 
महानुभाव कवी. दत्तात्रयािे उपासक, उद्धवगीतेवर रिलेल्या ‘भल्क्तअनुभव’ ह्या भाष्ट्यगं्रथावरून अध्यात्मातील 
त्यािंी गती लक्षात येते. ‘प्राण बोध’ व ‘प्राथवनास्तोत्र’ ह्या रिनाही चभका मुनींच्याि आहेत असे श्री. मुजुमदार 
यािें मत आहे. 

 
‘द्रौपदीवस्त्रहरण’िी कथा संतकवींप्रमाणेि पचंडत कवींिीही चवशषे आवडीिी असावी, हे त्यावरील 

मराठी अनेक काव्यरिनावंरून लक्षात येते. चभका मुनीं यानंाही ‘द्रौपदीवस्त्रहरण’ नावािी एक लावणीवजा 
लहानसे काव्य रिले आहे. हे काव्य अवघ्या िोवीस कडव्यािें असले तरी करुणरसािा त्यातून पुरेसा 
आचवष्ट्कार झालेला चदसतो. ‘चभक्षकुवी’ या नावानेही हे कवी ओळखले जातात. 

 
सुहाणसनी इिेकर 

 
द्रौपदीवस्त्रहरि : बीडकर, णवठ ठि. महाराष्ट्र कवी चवठ ठलकृत कचवतासंग्रहात ‘द्रौपदीवस्त्रहरण’ या नावािी 
दोन काव्ये समाचवष्ट करण्यात आलेली आहेत. पचहले ‘द्रौपदीवस्त्रहरण’ २३१ श्लोकािें आहे. पण त्यािे 
जनकत्व संशयग्रस्त आहे. 

 
दुसरे ‘द्रौपदीवस्त्रहरण’ एकूण ४३ श्लोकातं आलेले आहे व त्यािा रिनाकाळ शके १६०२ हा आहे. या 

काव्याच्या शवेटच्या श्लोकात कवीिे नाव, गाव, काळ यासंबंधी माचहती चदलेली आहे. चवठ ठलाने हे काव्य 
चशखचरणी वृत्तात रिलेले आहे. 

 
पाचंडत्यप्रदशवन, अचभजात संस्कृत काव्यसंकेतािें अनुकरण ही या काव्यािी वैचशष्ट्ट्ये आहेत. 
 

ििा मोहरीर 
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द्रौपदी-स्वयंवर : अवणचिसुिकाशी. संपादक : गोखिे (डॉ.) वा. दा., प्रकाशक : म. सा : पणरषद, १९८० 
(रचनाकाळ इ. स. १६९६). या कवीिी द्रौपदी-स्वयंवर कथेवर दोन आख्याने उपलब्ध आहेत. एक श्लोकबद्ध 
आचण दुसरे ओवीबद्ध. श्लोकबद्ध आख्यान एक हजार श्लोकािें असून ते १४ सगांवर आधारलेले आहे. ओवीबद्ध 
आख्यानात ३६३८ ओव्या आहेत. अवचितसुतकाशी हा महानुभावपथंानुयायी असावा. ‘मराठी क्षचत्रय’ असा तो 
स्वतःच्या जातीिा उल्लेख करतो. त्याच्या श्लोकबद्ध आख्यानािा रिनाकाळ शके १५८६ असून ओवीबद्ध 
आख्यान शके १६१८त रिण्यात आले. 

 
महाराष्ट्रातील मराठी कुळींिी नाव े आचण महाराष्ट्रीय पक्वान्नािें चनदेश या काव्यात आढळतात. 

पिंधारा चनयतकाचलकात (वषव २२, अंक ४, १९८०) चशवाजी गउळकर यानंी ओवीबद्ध आख्यानातील २४व्या 
अध्यायािा चवस्ताराने परामशव घेतला आहे. 

 
श्री. रं. कुिकिी 

 
द्वारकाणवजय : पंणडि वामन. वामन पचंडतानंी भागवताच्या दशम स्कंधाच्या आधारे चलचहलेले हे काव्य असून 
यात श्रीकृष्ट्णाच्या द्वारीकेतील वैभवािे चित्रण आले आहे. 

 
श्रीकृष्ट्ण हा परमेर्श्र असला तरी लौचकक जीवनात तो सामान्य माणसासारखा वागतो असे कवीने 

दाखचवले आहे. सवव िरािराच्या रूपाने परमेर्श्र नटलेला आहे. हे चवर्श् म्हणजे परमेर्श्रािेि रूप होय, हे 
वामन पचंडतानंी यात स्पष्ट केले आहे. 

 
धग : शेळके, उद्धव. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, १९६०. वऱ्हाडच्या ग्रामीण भागातील वशपी 
समाजातील एक प्राचतचनधीक कुटंुबकथा या कादंबरीत वर्शणली आहे. दाचरद्र्य आचण त्यातून उद भवणाऱ्या 
समस्याशंी सामना करण्यात कुटंुबातील सवांच्या शक्तीच्या होणाऱ्या व्ययािे यात चित्रण आहे. 

 
मध्यमवयीन महादेव वशपी हा कादंबरीिा नायक आहे. त्याला चनचश्चत उद्योगधंदा वा नोकरी नाही. 

कौचतक ही त्यािी चनरक्षर पण हुशार, मेहनती, कतवव्यदक्ष पत्नी पदरी तीन मुले त्यानंा चशक्षण देता येत नाही. 
पैकी नामदेव सद चविारी, सद वतवनी असतो पण थोरला भीमा नेमका त्याच्या उलट असतो. त्याच्या 
आगचळकींना कंटाळून कौचतक त्यािे नाव टाकते. भीमा शजेारच्या कुटंुबातील बानोच्या वाटेस जातो. तेव्हा 
त्यािे कुटंुबातील वास्तव्य संपते. शतेमजुरी करणाऱ्या कौचतकला स्वतःिे चशवणयंत्र गहाण टाकावे लागते. त्या 
व्यवहारात ती र्फसवली जाते. महादेव काही चदवस लहानसहान कपड्याचं्या चवक्रीिा धंदा करतो. पण त्यािा 
कपड्यािंा गठ्ठाि रात्री िोरीस जातो. पुढे त्याला रक्तचपतीिा रोग जडतो. बापाच्या मर्शतकाला तो जात नाही. 
ती जबाबदारी कौचतक पार पाडते. 

 
खेड्यातील वहदू-मुसलमान कुटंुबािें संबधं व सख्य यािें संुदर चित्रण या कादंबरीत चदसते. 

कादंबरीतील संवाद ग्रामीण वऱ्हाडी बोलीत असून प्रादेचशक वातावरण िागंले रंगचवले आहे. कौचतकाच्या 
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रूपाने ग्रामीण भारतीय स्त्रीच्या आदशकातिा एक नमुना डोळ्यापंुढे उभा राहतो. मराठी कादंबरीच्या चवकासातील 
एक महत्त्वािा टप्पा ह्या कादंबरीने गाठला आहे. 

 
गो. णव. वैद्य 

 
धमिरहस्य अथवा अंत्यजोद्धार : नेवाळकर, दा. णव. प्रकाशक : दा. णव. नेवाळकर, पुिे, १९०९. 
स्पृ् यास्पृ् यभेद न पाळता, चनदान सामाचजक व्यवहारात तरी अंत्यजानंा समान वागणूक द्यावी असा संदेश या 
संगीत नाटकातून चदला आहे. शकंरािायव स्वतः वेड्या पीरािे सोंग घेऊन सववत्र संिार करतात व स्वप्रभावाने 
अनेकािें मतपचरवतवन करतात असे या नाटकात दाखवले आहे. चनरचनराळ्या प्रसंगातून, युल्क्तवादातून धमकातिे 
खरे रहस्य सागंण्यािा लेखकािा प्रयत्न आहे. अंत्याजानंा आपल्या धमकातत ओढण्याच्या चिस्ती चमशनऱ्याचं्या 
प्रयत्नािंाही लेखकाने चनषेध केला आहे. यात कबीराच्या अथवपूणव विनािंा जागोजागी वापर केलेला आहे. 

 
कल्याि काळे 

 
धवळे : महदंबा. आद्य मराठी कवचयत्री महदंबा वा महदाइंसा (शके ११५०-१२२५) चहने रिलले ‘धवळे’ प्रािीन 
मराठी वाङ्मयाच्या इचतहासात वैचशष्ट्ट्यपूणव मानले जातात. 

 
‘धवळे’ म्हणजे चववाहप्रसंगी गावयािी वरचवषयीिी गीते. श्रीगोववदप्रभ ूयाचं्या आजे्ञनुसार महदंबा िार 

चदवस रुल्क्मणीस्वयंवरािी गाणी उत्सरू्फतवपणे म्हणते. चतने गायलेली ही गीते म्हणजेि ‘धवळे’ होत. 
 
धवळ्याचं्या पूवकातधात ८४ ओव्या आलेल्या असून त्यािंी रिना शके १२०८ पूवी झालेली असावी असे 

अनुमान आहे. उत्तराधव यानंतर जवळजवळ २०-२५ वषांनी रिला गेला असावा, यात ६४ ओव्या आलेल्या 
आहेत. महदंबेने श्रीकृष्ट्ण िचरत्रातील एक भाग म्हणून (महदंबेने) रुल्क्मणीहरणाच्या कथेिे केवळ चनवदेन 
केलेले नाही, तर या कथेतील नाट्य लहानमोठ्या प्रसंगचित्रादं्वारे ओवीरिनेतून चजवतंपणे उभे केले आहे. 
‘धवळ्याचं्या’ उत्तराधकातिे स्वरुप मात्र पूवकातधकातपेक्षा वगेळे आहे. उत्तराधकातच्या ६४ ओव्यापंैकी १० ओव्यातं श्रीकृष्ट्ण-
रुक्मी संघषकातिे चित्र येते, तर उरलेल्या ओव्यातं चववाहोत्तर सोहळ्यातील वगेवेगळ्या चवधींिे सचवस्तर वणवन 
येते. 

 
या धवळ्यािंी ओवीरिना लयबद्ध व बोलीभाषेतील चजवतंपणा व्यक्त करणारी व लोकगीतािे रूप 

धारण करणारी आहे. 
 

ििा मोहरीर 
 

धाविा धोिा : वरेरकर, भागिवराम णवठ्ठि. प्रकाशक : कनािक पन्लिकशग हाऊस, १९३३. १९३० साली 
‘तुतारी’ पत्रात ही कादंबरी क्रमशः प्रचसद्ध होत होती. परंतु उत्तराधकातिी काही प्रकरणे प्रचसद्ध झाल्यानंतर हे पत्र 
बदं झाले. त्यामुळे पूणव कादंबरी पुस्तकरूपाने वािकानंा प्राप्त झाली ती १९३३ च्या चडसेंबरमध्ये. या 
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कादंबरीवर आधाचरत ‘सोन्यािा कळस’ हे वरेरकरािेंि नाटक प्रचसद्ध झाले ते १९३२ मध्ये. या आवृत्तीला मंगेश 
चवठ्ठल राज्याध्यक्ष यािंी प्रस्तावना असून पषृ्ठसंख्या ४६३ इतकी आहे. 

 
राजकीय कादंबरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कादंबरी प्रकारातील ही पचहली कादंबरी असून चगरणी 

कामगाराचं्या जीवनावर आधारलेल्या या कादंबरीिा काळ साधारणतः पचहल्या महायुद्धाच्या वेळिा आहे. 
 
कन्हयालाल करसनदास ऊर्फव  मोटाभाई हा एका लक्षाधीश चगरणवाल्यािा मुलगा. मजुरािें जीवन 

समजून घेण्याच्या इच्छेने कान्हू कृष्ट्णा बनून चगरणगावात राहावयास येतो. हा कादंबरीिा प्रारंभ असून पुढे 
िाळीतील सवव व्यवहार, परस्पर संबधं, कामगारािें दैन्य-दाचरद्र्य यािे वास्तवदशी चित्रण हे कादंबरीिे 
कथानक गाधंीयुगाच्या आधीिे आहे. गाधंींच्या आचिकेतील कतवबगारीिे केवळ पडसाद बाबा चशगवणापयंत 
येऊन पोहिलेले असतात. साम्यवादी नेतृत्वािाही नुकताि उगम होत असतो. या काळच्या मजुराचं्या 
जाचणवा, त्यािंी संघटनशक्ती, त्यािें मागव यािे बाबा चशगवण, पाडूं, कान्हू कृष्ट्णा, चबजली या पात्राचं्या द्वारा 
यथातर्थय चित्रण कादंबरीकारानंी केलेले आहे. 

 
वरेरकरानंी क्वचित संभाव्य घटनेवर उभारलेल्या या कथानकािी संपूणव कादंबरीतील आखणी व शवेट 

कौशल्याने साधला आहे. 
 
कादंबरीत चिचत्रत झालेले कामगार जीवन व आजिे कामगार जीवन, त्याचं्या समस्या, दैन्य-दाचरद्र्य, 

संप, मालक वगकातशी तंटे इत्यादी गोष्टी सारख्याि वाटतात त्यामुळे कामगार जीवनािा वेध घेणारी एक समथव 
कादंबरी म्हणून चवशषे लक्षणीय. 

 
यशवंि च्हाि 

 
धुक्यािून िाि िाऱ्याकडे : कािेकर, अनंि. प्रकाशक : सागर साणहत्य, मंुबई, १९४०. अनंत काणेकरािें हे 
प्रवासवणवन आहे. चवलायतेला केवळ लंडन, पॅचरसिी शोभा पाहाण्यास नव्हे तर त्या चनचमत्ताने रचशयाला 
जाण्यास चमळाव ेयासाठी काणेकरािंा प्रयत्न होता व अनेक अडिणी दूर सारून ते मॉस्कोच्या गॉकीपाकव पयंत 
गेले. रचशयाच्या मुक्कामात जेवढे पाहण्यासारखे होते ते त्यानंी पाचहले. महत्त्वाच्या स्थळानंा चवशषेतः ववटर 
पॅलेस, क्रातंीिे वस्तुसंग्रहालय, बॉल्शॉय चथएटर, मॉस्कोतील पॉचलटेल्क्नक यानंा भेटी चदल्या. त्यािें वणवन या 
पुस्तकात आहे. 

 
हे प्रवासवणवन म्हणजे युरोपच्या व रचशयाच्या प्रवासािा वृत्तातं असून काणेकराचं्या रचसकतेच्या व 

आधुचनक वृत्तीच्या छटा त्यात चदसून येतात. चवचशष्ट स्थळे व तेथे पाचहलेल्या व्यल्क्तचवशषेािंी रचसकतेने 
रेखाटलेली धावती क्षणचिते्र या स्वरूपािे हे प्रवासवणवन आहे. मराठीतील प्रवासवृत्तलेखन आधुचनक 
अचभरुिीच्या चदशनेे वाटिाल करू लागल्यािी स्पष्ट चिन्हे काणेकराचं्या या पुस्तकात उमटलेली आहेत. 

 
सुधा कापरे 
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धृपद : करंदीकर, कवदा. प्रकाशक : पॉप्युिर बुक डेपो, मंुबई, प्रथम आवृत्ती, १९५९. नवकाव्यावर दुबोध, 
अश्लील अशा स्वरूपािी टीका होत असतानाच्या काळात ववदा करंदीकरािंा स्वदेगंगा (१९४९) हा पचहला 
कचवतासंग्रह प्रचसद्ध झाला. पण काव्यरचसकानंा करंदीकरािंी सगळीि कचवता दुबोध वाटण्या ऐवजी ती वगेळी 
वाटली. त्याचं्या ‘चकतवन’, ‘धोंड्यान्हावी’, ‘माझ्या मना बन दगड’, या कचवतानंा काव्यवािनाचं्या कायवक्रमातून 
भरपूर दाद चमळाली. जनसामान्याचं्या कळवळ्यातून शोषणाचवरुद्ध रोकडे काव्य प्रगट करणारी वितनशील 
वृत्तीिी करंदीकरािंी कचवता प्रयोगशीलही आहे, ‘मृदगंध’, ‘धृपद’, ‘जातक’, ‘चवरुचपका’, ‘संचहता’, हे 
काव्यसंग्रह; ‘राणीिा बाग’, ‘सशािे कान’, ‘एटू लोकािंा देश’, इत्यादी सात बालगीतािें संग्रह, ‘स्पशकातिी 
पालवी’, ‘आकाशािा अथव’, हे लघुचनबधंसंग्रह, ‘परंपरा आचण नवता’, ‘अॅचरस्टॉलिे काव्यशास्त्र’हे 
साचहत्यशास्त्रावरील गं्रथ, तसेि, गुजराती, इंग्रजी इत्यादी परभाषेतील अनेक भाषातंरे अशी मोठी साचहत्य 
संपदा त्याचं्या नावावर आहे. 

 
संचमश्र व प्रगल्भ अनुभावािे रूप करण्यासाठी काव्याच्या घाटािे प्रयोग करीत राहण्यािी करंदीकरािंी 

पे्ररणा सतत चवकचसत होत राचहली यािे प्रत्यंतर ‘धृपद’, या काव्यसंग्रहात येते. संग्रहात एकूण ९५ कचवता 
समाचवष्ट असून, त्यामध्ये जातक रिना ५१, मुक्तसुचनते १०, ताल चिते्र ७, आततायी अभगं २७ अशा चवचवध 
स्वरूपाच्या रिना आढळून येतात. आशा-चनराशा या रूढ साकेंचतक वर्शगकरणात न सामावणारा प्रगल्भ 
अनुभव, करंदीकर, चवर्श्वास्तवाशी सलंग्न असलेली अंचतम भयािी जाणीव व प्रत्यक्ष जीवनाचवषयी वाटणारी 
अपचरहायव ओढ अशा नव्या अनुभवात एकरूप स्वरूपात माडंतात यािा या कचवता वािताना प्रत्यय येतो. 

 
मोहन पािीि 

 
धु्रवचणरत्र : भोसिे, प्रिापकसह. तंजावरकर प्रतापवसह भोसले (इ. स. च्या १८व्या शतकािा उत्तराथव) या 
नृपतीच्या १७ नाटकामंध्ये धु्रविचरत्र या नाटकािा समावशे आहे. या नाटकािी रिना उत्सव प्रसंगी सादर 
करण्यासाठी झाली असावी. या नाटकात भक्ती व श्रृंगार या रसािंी सागंड घालण्यात नाटककार यशस्वी 
झाला आहे. या नाटकािी एकंदर प्रकृती गंभीर आहे. चतला चवनोद मानवत नाही. जो काही चवनोद आढळतो, 
तो चवदूषक व राजा उत्तानपाद याचं्या संवादात प्रारंभी आला आहे. संस्कृत नाट्यपरंपरेप्रमाणे नाट्यारंभ 
ईशस्तवनपर नादंी, नाटक व नाटकािी सूत्रधाराकडून चदली जाणारी माचहती यानंी होत असला तरी 
नाट्यप्रयोग ‘यशगान’ पद्धतीने सादर होतो. नाटकािा बहुतेक भाग पद्यमय असून सवव पदे गाण्यािे काम तसेि 
कथानुसंधान व पात्रपचरियािे काम सूत्रधाराकडे आहे. नाटकाच्या शवेटी भरत वाक्याप्रमाणे ईशप्राथवना आहे. 

 
ध्वणनणवचार : कािेिकर, ना. गो. प्रकाशक : पुिे णवद्यापीठ प्रकाशन, पुिे, १९५५. भाषाशास्त्र म्हणून 
एकोचणसाव्या शतकात अल्स्तत्वात आलेल्या समाजजीवनाच्या अभ्यासाला आव्यक अशा नव्या शास्त्राच्या एका 
महत्त्वाच्या अंगािे चदग्दशवन करणे ही या गं्रथामागील भचूमका आहे. 

 
प्रस्तुत गं्रथातील चववेिनाच्या दृष्टीने एकंदर प्रकरणािंी चवषयानुसारी चवभागणी—ध्वचनचविारािा 

इचतहास, ध्वचनचनर्शमती, ध्वनींिा भाषेत उपयोग, ध्वचनपचरवतवन, ध्वचनपचरवतवनाच्या प्रकृती, ध्वचनपचरवतवनािा 
भाषेवर पचरणाम, अनपेचक्षत ध्वचनपचरवतवन, नव्या भाषा, भाषेिे दृ्य स्वरूप : लेखन, चलपीिी मूलतत्त्व ेआचण 
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मराठीिे लेखन, पचरणामकारी ध्वचनचविार अशी केलेली आहे. मराठीत अशा प्रकारिे लेखन प्रथमतःि 
करताना पचरभाषेिी अडिण येऊनही कोणताही इंग्रजी शब्द, कंसातदेखील न वापरता वकवा संस्कृतच्या 
आधारे मुद्दाम कृचत्रम पचरभाषा तयार करण्याच्या खटाटोपात न पडता लेखकाने असे काही अथववाही, 
सुटसुटीत व पचरचित शब्द योजले आहेत. भाषाचवज्ञानातील ध्वचनचविारािे आधुचनक ज्ञान करून देऊन 
तत्संबचंधत अन्य चवषयािें स्वरूप ताचत्त्वक दृष्टीने स्पष्ट करणारा मराठीतील अत्यंत महत्त्वािा गं्रथ. 

 
णव. बा. प्रभुदेसाई 

 
निसम्राि गद्यनाट्याचायि गिपिराव जोशी यांचे चणरत्र. प्रकाशक : िक्ष्मि नारायि जोशी. वाङ्मयणवहार 
मंडळ, पुिे, १९२३. हे गणपतराव जोशी यािें चवस्तृत आचण पचहले िचरत्र आहे. िचरत्राच्या आरंभी गणपतराव 
जोशी यािंा जीवनपट रेखाटला असून नंतर नट व शाहूनगरवासी नाटक मंडळीिे िालक या नात्याने त्यानंी 
केलेल्या कायकातिा सचवस्तर पचरिय करून चदला आहे. कै. वा. बा. केळकराचं्या मागवदशवनामुळे गणपतरावाचं्या 
अंगच्या नाट्यगुणािंा चवकास कसा झाला व गणपतरावानंी प्रत्येक भचूमकेत आपल्या अचभनयािे अलौचकक 
दशवन कसे घडचवले यािी माचहती यात चदलेली आहे. गणपतरावािें सहकारी बाळाभाऊ जोग याचं्याही 
नाट्यगुणािंी ओळख करून चदलेली आहे. त्याचं्या अंतगवत घडामोडींिी चवपुल माचहती या गं्रथात चमळते. 
गणपतराव व बाळाभाऊ यािंी नाटकातील छायाचिते्र अंतभूवत केल्याने िचरत्रगं्रथािे महत्त्व अचधक वाढले आहे. 

 
मु. श्री. कानडे 

 
नवनीि : परशुराम बल्लाळ. संकिक, प्रकाशक : परशुराम बल्लाळ गोडबोिे, १८५४. जुन्या मराठी कचवतािें 
विेे असलेले हे पुस्तक परशुरामपतं तात्यानंी अनेक जुनी हस्तचलचखते पचरश्रमपूववक चमळवनू सरकारी शाळा-
पाठ्यशाळामंधील चवद्यार्थयांसाठी तयार केले. तत्कालीन सुचशचक्षतात मराठी कचवतेिी आवड या पुस्तकाने 
चनमकातण केली. परशुरामपतंाचं्या हयातीति (१८७४ पयंत) याच्या िार आवृत्या चनघाल्या. त्याचं्या नंतर नवीन 
आवृत्या चनघाल्या त्यामध्ये तळेकरशास्त्री व रावजीशास्त्री यािंा वाटा होता. नवनीतामुळेि रघुनाथ पचंडतािें 
दमयंती स्वयंवराख्यान लोकापंुढे आले. नवनीतािा दुसरा भाग १८६३ मध्ये परशुरामपतंानंीि 
‘कचवतासारसंग्रह’ या नावाने काढला होता. ‘नवनीताने उत्तम काव्यािे नमुने लोकापंुढे आणण्यािे मोठे कायव 
केले. १९५४ मध्ये अ. का. चप्रयोळकर याचं्या संपादनाने नवनीतािी शतसवतं्सरी म्हणून अठरावी आवृत्ती प्रचसद्ध 
केली गेली.’ 

 
ना. ग. जोशी 

 
नवमिवाद (ऐणिहाणसक भौणिकवादाची ूपरेषा) : पेंडसे, िािजी. प्रकाशक : अणभनव प्रकाशन, प्रथम 
आवृत्ती, १९३५, णद्विीय आवृत्ती सप्टेंबर, १९६८. ‘वहदंुिे समाजरिनाशास्त्र’ या पुस्तकािे कते श्री. गो. म. जोशी 
याचं्या आव्हानाला उत्तर म्हणून नवमतवादािी ताचत्त्वक भचूमका शास्त्रशुद्ध पद्धतीने माडंणारा, छोटेखानी गं्रथ. 
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एकेकाळी मराठी वाङ्मयामध्ये ‘नवमतवाद’ हा वादळी ििेिा चवषय होता. ‘प्रचतभा’, ‘चकलोस्कर’ 
इत्यादी माचसकातूंन चवचवध साचहत्यसंमेलनातून तसेि जाहीर सभा-ििेतून हा वाद िागंलाि रंगला होता. या 
वादाला ििवमध्ये अश्लीलता, पाचवत्र्यचवडंबन असे र्फाटेही रु्फटत होते अशा ल्स्थतीमध्ये नवमतवादािी चनदोष, 
अिूक व व्यापक भचूमका चविारवंतापंुढे असण्यािी गरज होती. अशा वळेी या वादग्रस्त चवषयावर शास्त्रीय, 
ताचत्त्वक स्वरूपािे चववेिक पुस्तक चलहून ‘नवमतवाद’ या चविारधारेला स्पष्टता व चनचश्चतता आणून देण्यािी 
कामचगरी लेखकानंी या गं्रथाद्वारे पार पाडली आहे. 

 
‘प्रत्येक घटना कारण-पचरणामानंी बद्ध असते. म्हणून ती भौचतक असते या दृष्टीने मानवािा सामाचजक 

इचतहास तपासला तर चनरचनराळ्या वेळी कशी ल्स्थत्यंतरे झाली? व ती का झाली?’ हे सूत्र पकडून 
ऋग्वदेकाळापासून भाडंवल-शाहीच्या अस्तापयंत मानवी समाजातील ल्स्थत्यंतरािा आलेख माडूंन 
सनातन्याचं्या अचभरुिीपूणव चवसंगतींिा ममवभेद करणारा व नवमतवादािी चविारप्रणाली प्रस्थाचपत करणारा 
चिचकत्सक गं्रथ म्हणून गं्रथािी उपयुक्तता अचधक. 

 
सनातन्याचं्या आके्षपानंा उत्तर देताना लेखकानंी समपवक व पटणारी उदाहरणे गं्रथात चदलेली आहेत. 

अथव, गौरवपूणव भाषा व शास्त्रीय काटेकोर चवविेन यामुळे हा छोटा गं्रथ जुन्या व नव्या मताचं्या लोकातं वािनीय 
ठरावा. 

 
मोहन पािीि 

 
नवी मळवाि : मुन्क्िबोध, शरच्चदं्र. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई-४, आवृत्ती : २३ ऑक्िोबर १९४९. 
मढेकरानंंतरिे, नवकाव्यावर स्वतःिा वेगळा ठसा उमटवणारे एक चविारवंत मानवतावादी कवी, नवकाव्यािी 
भचूमका माडंणारे समीक्षक म्हणून मुल्क्तबोधानंा ओळखले जाते. 

 
या संग्रहात मुक्त छंदात चलचहलेली त्यािंी कचवता समाचवष्ट असून या संग्रहाच्या प्रस्तावनेति त्यानंी 

‘समतेच्या जीवनािे उद्यािे वास्तव ही नवकचवतेिी आधारशीला आहे अशी स्वतःिी भचूमका माडंली आहे.’ 
 
या संग्रहातील कचवतेत नवकवीच्या हृदयात पेटलेल्या नवचविाराच्या चठणगीिे “उद्याच्या त्या चदव्य 

आचण उच्च प्रीतीसाठी । आज सोडू दे्वसाचिये जळजळीत बाण ।” अशा वगेळ्या आशयचभव्यक्तीसह दशवन 
घडवले आहे. मानवतेला मारक असलेल्या वास्तव यंत्रणेतील अनेक चवनाशकारी शक्तींवर मात करून उद्यािा 
उज्ज्वल भचवष्ट्यकाळ साकार करण्यािी चजद्द व्यक्त करणारी या संग्रहातील त्यािंी कचवता एक नवी आशादायी 
चविारधारा आहे. 

 
कचवतेच्या आशयातील बदल अचभव्यक्तीच्या चरतीवर पचरणाम करतो हे मत त्यानंी या संग्रहातील 

‘चहरवीगार वनस्पती’, ‘पािोळ्यािा राडा’ भचवष्ट्याच्या गभकाततील बाळािे रुदन, मेघरूपी कासवाच्या काळ्या 
पाठीवर खवल्यानी व्यापलेले नभ यासंारख्या अनेक नव्या नव्या आधुचनक प्रचतमातूंन लक्षात आणून चदलेले 
आहे. नवा अथवगभव आशय व प्रचतमातंील चविारप्रवण हे संग्रहािे वैचशष्ट्ट्य. साववजचनक जीवनातील अराजक, 
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चवसंगती, चवदू्रपता मानवी मूल्यािंी हत्या, चवराट चवर्श्संसारात उपकरण ठरलेला मानव या चवषयीिा 
मानचसक संघषव कवीच्या पोटातून ओठावर येताना एक दुदवम्य आशादायी सुक्त त्यािंी कचवता म्हणते आहे असा 
चवर्श्ास देणारी मराठी कचवतेच्या ल्स्थत्यंतराच्या मागकातवरील ही नवी मळवाट आहे. 

 
नवे गोकूळ : देशपांडे, पु. ि. प्रकाशक : परचुरे प्रकाशन मंणदर, मंुबई, १९५८. स्वच्छता, श्रम आचण स्वावलंबन 
यािें महत्त्व हसत खेळत सागंणारी कुमारासंाठीिी प्रयोगक्षम संगीत नाचटका. उलटेवाडी गावातील सारे लोक 
आळशी असतात. त्यामुळे पशुपक्षीदेखील चतथे राहायला कंटाळून बाहेर जाण्याच्या तयारीत असतात. 
उलटेवाडीतील मठ्ठ, आळशी, घाणेरड्या गाढवा-डुकरािंी, ढेकूण, डास, नारू वगैरेंिी िैन असते. त्याचं्या 
सववनाशी मंडळािेि राज्य चतथे असते. चतथे पोिलेल्या सोंगाड्या चवदूषक, मुलाचं्या मदतीने या साऱ्यािंा नाश 
करून शाळा सुरू करतो. लोकानंा उद्योगी बनवतो. मग उलटेवाडीिे बनते ‘नव ेगोकुळ’. लोकनाट्यािी शलैी, 
िटकदार संवाद, गाणी व संगीत यामुळे बालमनावर मोचहनी घालण्यािे वेगळेि सामर्थयव या संस्कारक्षम 
नाचटकेत आहे. 

 
उर्णमिा दळवी 

 
न्या गुजगोष्टी : फडके, नारायि सीिाराम. प्रकाशक : एफ. बाबूराव आगशीकर, संपादक : ‘किा’ नवा 
गोवा १९३७. ना. सी. र्फडके हे कथाकार, कादंबरीकार, लघुचनबधंकार, कला-क्रीडा समीक्षक आचण 
लघुचनबंध व गुजगोष्टी या साचहत्यप्रकारािें आद्यप्रवतवक मानले जातात. ‘चवलक्षण ओवाळणी’, ‘माणूस जगतो 
कशासाठी?’ या त्याचं्या प्रचसद्ध कथा, ‘अल्ला हो अकबर’ (१९१७), ‘कुलाब्यािी दाडंी’, ‘अखेरि ंबडं’, ‘दौलत’ 
इत्यादी शभंराहून अचधक कादंबऱ्या, पिंवीसहून अचधक कथा त्यानंी चलचहल्या ‘प्रचतभासाधन’ (१९३२). 
‘लघुकथा तंत्र आचण मंत्र’ हे दोन गं्रथ चलहून कथातंत्रािा चविार मराठीत प्रथमि माडंला. कलेसाठी कला ही 
त्यािंी साचहत्यचवषयक भचूमका होती. १९६३ साली पद्मभषूण. 

 
मराठी कथेला प्रमाणबद्धता, तंत्रशुद्धता, बाधेंसुदपणा आचण अंतःसौंदयव आणण्यात र्फडक्यानंी मोठी 

कामचगरी केली. प्रस्तुत संग्रहात मध्यमवगीय माणसे व त्याचं्या आयुष्ट्यातील सुखदुखािे छोटे-छोटे क्षण चिचत्रत 
केले आहेत. प्रथमि आपला पाढंरा केस आपल्याला चदसणे, वाट िुकल्यामुळे पहायला चमळालेले 
चनसगवसौंदयव, पहाटे उठण्यािा चनयम, िादंणी रात्र, सतत अचधक सुखाच्या मागे लागून हातातील सुखाला 
पारखे होणे. अशा चवचवध घटनावंर या कथा आधाचरत आहेत. छोट्या क्षणामंधून सुख शोधण्यािा प्रयत्न येथे 
चदसतो. 

 
‘अंधारी रात्र’, ‘आरसेमहाल’,  ‘आंबट द्राके्ष’, ‘ताजा कलम’ इत्यादी गुजगोष्टीचवशषे पचरणामकारक 

आहेत. 
 

नागकन्या : माडखोिकर, गजानन त्र्यंबक. प्रकाशक : कोठावळे केशव णवष्ट्िू, मॅजेन्स्िक बुक स्िॉि, मंुबई, 
पणहिी आवृत्ती १९४२, णिसरी आवृत्ती १९७२. एक प्रचथतयश कादंबरीकार म्हणून माडखोलकरानंा ओळखले 
जात असले तरी त्यानंी ‘वाग्देवतेस’, ‘पाचनपतिे रणकंदण’, ‘चशवप्रभसू’, यासारख्या कचवता चलचहल्या असून 
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त्यानंी ‘केशवसुतािंा संप्रदाय’, ‘आधुचनक कचवपिंक’, ‘चवष्ट्णू कृष्ट्ण चिपळूणकर’, ‘चवलाचपका’ हे टीकात्मक 
चनबधं-प्रबधंही चलचहलेले आहेत. 

 
१९३३ पासून १९५३ पयंत त्यानंी ‘मुक्तात्मा’, ‘भगंलेले देऊळ’ इत्यादी १३ कादंबऱ्या चलचहल्या. 
 
‘नागकन्या’ या कादंबरीच्या शीषवक पृष्ठावर ‘एक रान कहानी’ असा उल्लेख आहे. या कादंबरीिा 

कथानककाळ अवघा २४ तासािंा असून पूणवतः तापीच्या चकनारी व नदीच्या पात्रात घडलेले हे कथानक आहे. 
एका रमणीय िादंण्या रात्री नायक रंगा याने माचदया नावाच्या एका चमशनरी कन्येबरोबर केलेला चवलास हा या 
कादंबरीिा चवषय आहे. 

 
गौंडभाषेतील शब्दािें अचधक्य असलेली भाषा. तापी नदीच्या पचरसरातील चनसगव सौंदयकातच्या 

‘िक्षवैुसत्यम रसान’ वणवनािंी लयलूट व कल्पनेच्या भराऱ्या यामुळे ही कादंबरी तरुण वगकातस वािनीय वाटते. 
 
या छोटेखानी कादंबरीत माडखोलकरानंी स्त्रीदेहाच्या सौंदयकातिे उन्मादक वणवन, नायक-नाचयकेिा 

स्वैरािार, कामवासनेिे मुक्त वणवन, नग्नतेिे दशवन घडचवले आहे. म्हणूनि अनेक टीकाकारानंी ‘चवकृत 
मनोवृत्तीिा कळस’ असणारी कादंबरी असा चतिा उल्लेख केला आहे. असे असले तरी ‘माचदया’ च्या चनचमत्ताने 
भारतीय प्रचतगामी चविारसरणीवर, चनल्ष्ट्क्रयतेवर बऱ्यािप्रमाणात टीका करण्यािी संधी लेखकाने साधून 
घेतली आहे. 

 
यशवंि च्हाि 

 
नागपूरकर भोसल्यांची बखर : गुप्िे, काशीराव राजेश्वर. संपादक : काळे यादव माधव, आवृत्ती दुसरी, 
प्रकाशक : श्री. ि. पांढरीपांडे, पुिे १९३६. नागपूरकर भोसले याचं्या घराण्यािी ही कैचर्फयत असून ती इ. स. 
१८२२ मध्ये चलचहली गेली आहे. त्या साली ‘चमस्तर चरिडव जेंचकन्स बहादूर यानंी चमस्तर क्लवकसन साहेब 
बहादूर यासं “नागपूरकर भोसले सेनासाहेब—सुभा” यािंी हचककत माचहतीगाराकडून चलहून घेण्यास 
साचंगतले. त्यावरून काशीराव राजेर्श्र गुप्ते यानंी ही बखर चलचहली. चरिडव जेंचकन्स हा नागपूरिा रेचसडन्ट 
होता. पचहले रघुजी भोसले याचं्या पदरी बळवतंराव मचहपती गुप्ते होता त्यािा काशीराव हा पुतण्या. 
नागपूरकर भोसले यािें घराणे, मूळ पुरुष, त्याचं्याकडे परंपरेने िालत आलेल्या सेनासाहेब–सुभा या पदािी 
माचहती, त्यानंा हे पद कसे प्राप्त झाले, त्यानंा कोणता प्रदेश केव्हा चमळाला यासंबंधी या कैचर्फयतीत चवस्ताराने 
साचंगतली आहे. का. ना. साने ह्यानंी ‘नागपूरकर भोसल्यािंी बखर’ असे चतिे नामकरण केले. 

 
स. मा. गगे 

 
नाट्यकणविा संग्रह : भावे, णवष्ट्िू अमृि. प्रकाशक : भावे णवष्ट्िू अमृि, १८८५. इ. स. १८४३ ते १८६१ या अठरा 
वषांच्या कालखंडात चवष्ट्णू अमृत भाव ेयानंी चवचवध पौराचणक नाटकासंाठी जी पदे रचिली त्यािंा संग्रह त्यानंी 
नाट्यव्यवसायातून चनवृत्त झाल्यानंतर २४ वषांनी प्रकाचशत केला. हाि प्रस्तुत संग्रह होय. 
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नाट्यारंभी म्हणावयािी ईशस्तुतीपर पदे प्रथम देऊन नंतर पुराणातील चनरचनराळ्या कथाभागाला 
अनुलक्षून रिलेली पदे या संग्रहात चदलेली आहेत. हचरश्चदं्रव्याख्यान इत्यादी कथाचवषयावंर आधारलेली पदेही 
या संग्रहात समाचवष्ट आहेत. यात एकूण ५० आख्याने आहेत. 

 
चकलोस्कराचं्या संगीत नाटकािें आगमन होण्यापूवीच्या संगीत नाटकािें स्वरूप समजण्याच्या दृष्टीने 

चवष्ट्णूदास भाव्यािंा नाट्यकचवतासंग्रह हे र्फार महत्त्वािे साधन आहे. 
 

मु. श्री. कानडे 
 

नाथ भागवि : एकनाथ. मूळ संस्कृत भागवत गं्रथाच्या एकादश स्कंधावरील नाथािंी ही टीका ‘नाथ भागवत’ 
वकवा ‘एकनाथी भागवत’ या नावाने ओळखली जाते. 

 
नाथ भागवतािे ३१ अध्याय असून ओवीसंख्या १८८१० आहे. नाथानंी गं्रथारंभी गणपती, सरस्वती, 

श्रीकृष्ट्ण, दत्ताते्रय, जनादवनस्वामी, ज्ञानदेवादी संत व्यास, वाल्ल्मकी, शकंरािायव आचण भानुदासादी पूववजानंा 
वदंन केले आहे. साधूिी लक्षणे, चशष्ट्यािी लक्षणे, भक्तीिे मागव याचंवषयी गं्रथात चवस्तृत चवविेन असून भक्ती 
हाि खरा ज्ञानािा आचण उद्धारािा मागव आहे असे प्रचतपादन आहे. या गं्रथात अनेक आख्याने आलेली आहेत. 
नाथािें सवव तत्त्वज्ञान आचण चविारसंपदा या गं्रथात असल्यामुळे वारकरी संप्रदायािा प्रमाणगं्रथ म्हणून त्यास 
मान्यता चमळाली. 

 
सोपी भाषा, समपवक दृष्टान्ताच्या आधारे झालेले प्रासाचदक, रसाळ तत्त्वप्रचतपादन ही या गं्रथािी 

वैचशष्ट्ट्ये होत. हा गं्रथ काशी येथे पूणव झाल्यामुळे नाथानंी चतकडे रूढ असलेला चवक्रम शक नोंदचवला आचण 
शाचलवाहन शक १४९५ अशीही नोंद केली. 

 
चंद्रकांि धांडे 

 
नाणभकपुराि : भारिी णवश्वनाथ. या गं्रथात आपल्या न्हावी जातीिे श्रेष्ठत्व लेखकाने वर्शणले आहे. प्रत्यक्ष 
दत्ताते्रयाने दशवन देऊन गं्रथलेखनास प्रवृत्त केल्यािे लेखक सागंतो. न्हावी जातीिा आद्यपुरुष म्हणजे 
शकंराच्या आजे्ञने त्याच्या नाभीतून मानवरूपाने जन्म घेणारा शषे होय. नाभीतून जन्मला म्हणून तो नाचभक व 
म्हणून गं्रथनाम ‘नाचभकपुराण’. या गं्रथािे एकूण १३ अध्याय असून ओवीसंख्या १६३४ आहे. गं्रथलेखनकाल 
शके १२६० असा मुचद्रत झालेला असला तरी भाषेिे स्वरूप बघता तो इतका प्रािीन वाटत नाही. दोन अडीिश े
वषांपूवीिा र्फारतर असावा असे ज. र. अजगावकर यािें मत आहे. या गं्रथातील एक संपूणव अध्याय वहदीत 
चलचहलेला असून अन्यत्रही चहन्दी शब्दप्रयोग आढळतात. 

 
अरकवद कुरंुदकर 
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ना. गोखिे चणरत्र : साने, पां. स. (सानेगुरुजी). प्रकाशक : णवश्वनाथ गिेश कंपनी, पुिे, १९२७. ‘ना. गोखले 
िचरत्र’ हे ना. गोखले यािें पचहलेि चवस्तृत िचरत्र आहे. या िचरत्राला द. वा. पोतदार यानंी प्रस्तावना चलचहली 
आहे. प्रथमाधव आचणा उत्तराधव अशा दोन भागात िचरत्र नायकाच्या कौटंुचबक आचण नेमस्त राजकीय कतृवत्वािी 
कहाणी या िचरत्रात सुबोधपणे वर्शणली आहे. िचरत्राच्या अखेरीस काही परकीय आचण काही स्वकीय 
समकालीन थोरामोठ्याचं्या आठवणी चदलेल्या आहेत. त्या इंग्रजीत असल्या तरी मूळ चवषयाला पूरक, उठाव 
देणाऱ्या आहेत. सानेगुरुजींच्या उमेदवारीच्या काळातील लेखनािे स्वरूप समजण्याच्या दृष्टीनेही प्रस्तुत िचरत्र 
उपयुक्त ठरते. 

 
म. श्री. दीणिि 

 
नामसुधा : वामन पंणडि. इ. स. १७व्या शतकातील प्रचसद्ध कवी वामन पचंडत यािंी ‘नामसुधा’ ही आख्यानक 
रिना आहे. या काव्यािे नाव वामन पंचडतानंी ‘हचरनामसुधा’ असे ठेवले होते. पण संके्षपाने ते ‘नामसुधा’ 
झालेले आहे. नामसुधािे कथानक तीन अध्यायातं चवभागले गेले आहे. मूळ संस्कृत भागवताच्या स्कंध ६ मधील 
१ ते ३ अध्यायातंील कथाभागाच्या आधाराने ५३५ श्लोकातं या काव्यािी रिना झालेली आहे. ज्ञानहीन 
नामोच्चाराने पापक्षालन होत असले तरी चित्तशुद्धी होत नाही. ज्ञानयुक्त नामोच्चाराने पापबीजे नष्ट होतात. हे 
वािकाचं्या मनात ठसचवण्यासाठी वामनाने अजाचमळािी कथा साचंगतली आहे. या कचवतेच्या शवेटी आलेल्या 
उल्लेखावरून वामन पंचडताने हे काव्य कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी मंचदरात पूणव केले असे चदसून येते. 

 
नारायिबोध : चौगुिे (डॉ.) रामजी गिोजी, नारायिबोध—भाग पणहिा. प्रकाशक : रामजी णबन गिोजी 
चौगुिे, मंुबई, १८६०. चौगुिे यांचा णशळाछाप छापखाना. ‘स्त्रीिचरत्र’ या गं्रथाच्या तुलनेत लेखकािा हा गं्रथ 
चभन्न स्वरूपािा असून आपल्या मुलाला उपदेश करण्यासाठी लेखकाने ती चलचहला आहे. हा गं्रथ गोष्टीवजा 
असून त्यािी पषृ्ठसंख्या ४६० आहे. ‘जारकमकातपासून हानी’, ‘चवर्श्ासघात केल्यापासून दुदवशा’ यासारख्या 
मथळ्याचं्या गोष्टीत, प्रथम वकवा शवेटी चनबधंवजा भाग जोडून एकेक कथा देण्यािा उपक्रम लेखकाने केला 
आहे. डॉ. रामजी गणोजी हे प्रारंभी सैन्यात होते. ह्या नोकरीत त्यानंी वैद्यकचवद्या चमळचवली. स्वतःिा 
छापखाना टाकून त्यातून स्वतःिे गं्रथ छापले. रसायनशास्त्रावर त्यािें तीन गं्रथ आहेत. संके्षपशलैीला महत्त्व 
असलेल्या अव्वल इंग्रजीच्या कालखंडात चवस्ताराने लेखन करणारा लेखक म्हणून रामजी गणोजी लक्षात 
राहतील. 

 
वसंिराव बोरगावकर 

 
नारायिराव पेशवे यांच्या मृत्यचूा फासि : जोगळेकर, ज. वा. प्रकाशक : मोरेश्वर बापूजी, मंुबई, १८८८. १८७० 
साली प्रचसद्ध झालेले चवरेर्श्र सदाचशव छत्र्ये यािें ‘श्रीनारायणराव पेशवे’ यािें नाटक समोर ठेवनू 
जोगळेकरानंी हा प्रिडं र्फासव चलचहला आहे. र्फासव म्हणजे लघुनाटक या कल्पनेपासून तो मुक्त आहे. डबल 
डेमी आकारािी १३६ पषृ्ठे यात आहेत. ठसठशीत व्यल्क्तचित्रणे व प्रसंगचित्रणानंी तो युक्त आहे. आनंदीबाई व 
रघुनाथरावािंी व्यक्तीचिते्र प्रभावी आहेत. आनंदीबाई ही कृत्या असून चतच्या चिथावणीने नारायणरावािा वध 
कसा घडतो यािे नाट्यपूणव चित्रण आहे. सामाचजक रीतीचरवाज, पदे यािंी उत्कृष्ट जोड आहे. 
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भीमराव कुिकिी 
 

नारायिरावांच्या वधाचा पोवाडा : िहरी मुकंुदा. पेशवाईिा काळ बचघतलेल्या शाचहरातं लहरी मुकंुदा या 
शाचहरािा समावशे होतो. ‘नारायणरावाचं्या वधािा पोवाडा’ ही लहरी मुकंुदािी रिना आहे. नारायणरावाचं्या 
मृत्यिेू करुण चित्र रेखाटणाऱ्या या पोवाड्यािे एकूण १३ िौक असून तेराव्या िौकात कवीने आपला नामोल्लेख 
केला आहे. य. न. केळकर संपाचदत ‘ऐचतहाचसक पोवाडे’मध्ये हा पोवाडा संग्रचहत केला आहे. 

 
िु. शं. कुिकिी 

 
नावि व नािक ह्याणवषयी णनबंध : मराठे. का. बा. प्रकाशक : मॉडनि बुक डेपो प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, 
१८७२, दुसरी आवृत्ती, १९६२. का. बा. मराठे हे एकोचणसाव्या शतकातील एक चवद्वान गं्रथकार, साके्षपी 
भाषातंरकार, चविारवंत आचण प्राथवनासमाजािे अनुगृचहत म्हणून प्रचसद्ध आहेत. 

 
‘वदेाचंवषयी चनबधं’ (१८६९) या पुस्तकानंतर १८७२ साली प्रचसद्ध झालेला ‘नावल व नाटक ह्याचवषयी 

चनबधं’ हा चनबंध अत्यंत गाजला. इ. स. १८३५ ते इ.स. १८७४ या काळात प्रचसद्ध झालेला हा पचहला व एकमेव 
वाङ्मयचवषयक चनबंध आहे. 

 
प्रस्तुत चनबधंात नावल (कादंबरी) व नाटक यािंी ताचत्त्वक आचण उपयोचजत ििकात करणारे दोन भाग 

आहेत. १८६१ मध्ये प्रचसद्ध झालेल्या लक्ष्मणशास्त्री हळबे याचं्या ‘मुक्तमाला’ या कादंबरीपासून त्याि प्रकारच्या 
अद भतूरम्य कादंबऱ्या प्रचसद्ध होऊ लागल्या. त्यासंबधंी मराठे यानंी ‘हल्ली नावलािंी कीड र्फार झाली आहे’ 
असा साथव अचभप्राय व्यक्त केला आहे. अद भतू कादंबऱ्यातूंन आलेल्या घटनािें चित्रण चवपयवस्त असते असे 
मराठे म्हणतात. तसेि औचित्याच्या बाबतीतही अशी नावले िागंली नाहीत असे स्पष्टपणे ते उदाहरणे देऊन 
म्हणतात. नावालािंी ििकात करताना नावलात आलेल्या भाषेिीही मराठे चिचकत्सा करतात. ‘नाटक’ या 
भागातील चवविेनावर भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रािा प्रभाव जाणवतो. नाटकात चकती रस असावते यासंबंधी 
चवविेन करताना ‘शाकंुतल’, ‘मुद्राराक्षस’, ‘कुमारसंभव’, ‘मालतीमाधव’ या गं्रथातील काव्यपंक्ती घेऊन मराठे 
यानंी चवविेन केले आहे. संस्कृत नाटकाबरोबरि रेजेडीिीही ििकात या गं्रथाच्या शवेटी येते. 

 
वाङ्मयचिचकत्सा करणारा आचण १८७२ साली पुस्तकरूपाने प्रचसद्ध होणारा पचहला वाङ्मयचवषयक 

चनबधं म्हणून या गं्रथािे ऐचतहाचसक महत्त्व आहे. तसेि या गं्रथातील साचहत्यचवषयक चविार आजच्या 
काळातही मागवदशवक आहेत. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
नाणसक येथीि स्वािंत्र्यशाहीर कवी गोकवद यांची कणविा : गोकवद (गोकवद त्र्यंबक दरेकर). प्रकाशक : कृ. ब. 
महाबळ, नाणसक, आवृत्ती १९३०. स्वराज्य की स्वातंत्र्य? या धामधुमीच्या काळात स्वयंस्रु्फतीने स्वातंत्र्यािी 
गाणी गाणारा पचहला शाहीर म्हणून कवी गोववद यािंी ख्याती आहे. 
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हे नगर चजल्ह्यातील कण्हेरपोखरी या खेड्यात मराठा जातीत जन्मलेले कवी असून त्याचं्या काही 
स्रू्फर्शतदायक कचवता त्या काळी सरकारी रोषासं पात्र ठरून जप्त झाल्या होत्या. मराठी वाङ्मयेचतहासातील 
१९२०-३५ या ताबंे व रचवचकरण मंडळाच्या काव्यकतृवत्वाच्या कालखंडाति लेखन करणाऱ्या, मध्यवती 
प्रवाहाच्या थोडेसे बाहेर राहून स्वतंत्र वृत्तीने चभन्न चभन्न पे्ररणानंी लेखन करणाऱ्या िदं्रशखेर, बी, माधव, 
सावरकर, टेकाडे याचं्या नामावलीत कवी गोववद याचं्याही नावािा आवजूवन उल्लेख केला जातो. 

 
या संग्रहात ‘चशवबािा दरबार’, ‘चटळकािंी भपूाळी’, ‘वहदभ ू वाचंछते चवगत स्वातंत्र्य ते’, ‘भारत 

प्रशस्ती,’ ‘महाराष्ट्रगीत’, इत्यादी देशभक्तीने भारलेली कवने समाचवष्ट असून ‘मुरली’ व पुष्ट्कळ स्रु्फट कचवता 
साकी, वदडी, तसेि चवचवध िालींच्या ढंगात चलचहलेली कवनेही संग्रचहत केलेली आहेत. सगळ्याि कचवतावंर 
लावणी वाङ्मयािा ठसा असलेला जाणवतो. कदाचित ‘शाहीर’ ही उपाधी या रिनेला अनुसरूनि कवी 
गोववदानंा लाभली असावी असे एकंदर रिना वािताना वाटते. ओज, रसपचरपोष, नादानुकारी, अनुप्रासयुक्त 
शब्दयोजना ही या संग्रहािी वैचशष्ट्ट्ये. 

 
मोहन पािीि 

 
णनगमसार : वामन पंणडि. ‘यथाथवदीचपका’कार वामन पंचडताने चलचहलेला हा तत्त्ववितनपर गं्रथ आहे. 

या गं्रथाच्या कालरिनेिा उल्लेख ‘शके पधंरा शते पिंाण्णव । ते गं्रथ प्रगचटला अचभनव (९·१६३)’ असा (इ. स. 
१६७३) स्पष्टपणे करण्यात आलेला आहे. 

 
उपचनषदाचं्या तात्पयकातनुसार या गं्रथािी रिना केलेली असून यात ९ अध्याय आहेत. मलयािलावरील 

सचच्चदानंद सद्गुरंूिी भेट, त्यानंी केलेला भागववी वारुणी चवदे्यिा उपदेश व त्याचं्या चनचमत्ताने घडलेले 
परमेर्श्रदशवन या संबधंीिे चवविेन यात आहे. “सकल चनगमािें सार । ब्रह्म अदै्वत चनधकातर । (१·५)” ह्या चवषयािे 
चनरूपण करण्यािी भचूमका गं्रथकाराने स्वीकारलेली आहे. 

 
‘सकल संतािंा अनाचद अनुभव (९·१६३)’ वणवन करणारा हा गं्रथ तत्त्वचनरूपणाच्या दृष्टीने महत्त्वािा 

आहे. श्रुचतविनािंा आधार घेत पाचंडत्यपूणव शलैीत वामन पचंडतानंी भाष्ट्य केलेले आहे. चनरचनराळ्या 
चसद्धान्तािा परस्परसंबधं व्यवल्स्थत स्पष्ट करून माडंलेली एक सुसंबद्ध चविारप्रणाली असा चवशषे या गं्रथात 
दृष्टीस पडतो. 

 
ििा मोहरीर 

 
णनत्यानंदैक्यदीणपका : णशवकल्याि. चशवकल्याणािी ही रिना म्हणजे ज्ञानेर्श्राचं्या ‘अमृतानुभव’ या 

गं्रथावरील चववरणात्मक टीका होय. महाराष्ट्र सारस्वतकार भाव ेयानंी ‘चनत्यानंद दीचपका’ असे या गं्रथािे नाव 
चदले आहे तर डॉ. तुळपुळे यानंी ‘चनत्यानंदैक्यदीचपका’ हेि नाव बरोबर असल्यािे म्हटले आहे. चनत्यानंद हे 
चशवकल्याणािें गुरू होते. 
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या गं्रथािी रिना शके १५५७ (इ. स. १६३५) मधली आहे. चशवकल्याण हा मूळिा अंबाजोगाईिा. 
त्याने ही टीका देवचगरी येथे आरंचभली पण मध्यंतरी थोडा खंड पडून पढंरपूर येथे ती पूणव झाली असे चदसते. 
ज्ञानेर्श्राचं्या मूळ ८०० ओव्यावंर चशवकल्याणानंी ६४१० ओव्या रचिल्या. या गं्रथािे वैचशष्ट्ट्य असे की, या 
टीकेत ज्ञानेर्श्राचं्या गं्रथािे नाव मुळातल्याप्रमाणे ‘अनुभवामृत’ असे आढळते. 

 
मूळ गं्रथाच्या अंतरंगाशी अत्यंत समरसून करण्यात आलेली ही रिना वैचशष्ट्ट्यपूणव आहे. संस्कृत 

गं्रथावर मराठी टीका करण्यािी परंपरा असली तरी, मूळ मराठी गं्रथावर मराठीति टीका करण्यािा एक नवीन 
पायंडा चशवकल्याणानंी या गं्रथाने पाडला. 

 
णव. पां. देऊळगावकर 

 
णनबंधमािा : णचपळूिकर णवष्ट्िू कृष्ट्ि. प्रकाशक : जोशी, शंकर नरहर, णचत्रशाळा छापखाना, पुिे, 

पणहिी आवृत्ती १९१७. ‘चनबधंमाला’ ही माचसक रूपाने जानेवारी, १८७४ पासून प्रकाचशत झाली व १८८१ च्या 
अखेर एकूण ८४ अंक चनघाल्यानंतर बंद करण्यात आली. या आठ वषांतील सवव अंक गं्रथरूपाने १९०७ मध्ये 
प्रचसद्ध झाले. 

 
या गं्रथात एकंदर सत्तावीस चवषयावंरिे लहानमोठे चनबधं असून त्यामध्ये भाषाचवषयक, 

वाङ्मयचवषयक, ििकातत्मक, परमतखंडनात्मक, सामाचजक, राजकीय व मानसशास्त्रीय इत्यादी चवषय आलेले 
आहेत. पचहल्या पाि अंकातील चवषय भाषा आचण वाङ्मय या सौम्य चवषयासंबंधी आहेत तर सहा ते आठ 
अंकातूंन इचतहास चवषयावर लेखन आहे. नवव्या अंकापासून सोळाव्या अंकापयंत भाषादूषण, लेखनशुद्धी, 
वािन, भाषातंर यासंारख्या चनलेप चवषयावंर लेखन असून त्यानंतरच्या भागात इंग्रज सरकार, चमशनरी, 
तथाकचथत सुधारक इत्यादी चवषयावरील चनबधं आलेले आढळतात. 

 
चनबधंासाठी चिपळूणकरानंी जी भाषाशलैी वापरली आहे ती मोठी डौलदार, प्रौढ, व्युत्पन्न, उदाहरणे व 

दाखले यानंी समृद्ध आहे. चनबधंािा चवषय, त्यािी रिना, माडंणी, प्रारंभ, चवविेन, पूववपक्ष, उत्तरपक्ष इत्यादी 
अनेक चवशषेानंी हे चनबधं मराठीतील आदशव चनबधं ठरले आहेत. 

 
प्रत्येक चनबधंाच्या सुरुवातीस समपवक, संस्कृत सुभाचषत चदले असून जागोजागी ‘तळटीपा’ चदल्या 

आहेत. वाङ्मय, भाषा व वैिाचरकता या दृष्टीने आजही हे चनबधं उपयुक्त ठरतात. 
 

यशवंि च्हाि 
 

णनबंधसंग्रह : णनबंधसंग्रह भाग-१, भाग-२, भाग-३, आगरकर, गोपाळ गिेश. प्रकाशक : 
भाग-१ - णशराळकर आणि कंपनी, पुिे, १८९५ 
भाग-२ - रामचंद्र महादेव ठोसर, पुिे, १९१७ 
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भाग-३ - बाळकृष्ट्ि मल्हार फडिरे, पुिे, १९१८. थोर समाजसेवक, सुधारकािें अग्रणी, र्फग्युवसन 
महाचवद्यालयािे प्रािायव गोपाळ गणेश आगरकर यानंी साप्ताचहक सुधारक या साप्ताचहकातं चलचहलेल्या 
लेखाचं्या संग्रहािे हे तीन भाग आहेत. “सुधारकातं प्रचसद्ध झालेले राजकीय, सामाचजक व धार्शमक 
चवषयावंरील लेख” असा उपमथळा संग्रहात नमूद आहे. प्रस्तुत पचरियात तीनही संग्रहािंा एकचत्रत पचरिय 
आहे. “िागंले काय व वाईट काय, त्याज्य काय व संग्रहणीय काय यािंा तारतम्य भावाने चविार करता येत 
नाही” अशा समाजासाठी “इष्ट असेल ते बोलणार व साध्य असेल ते करणार” अशा बाण्याने केलेले हे 
आवशेपूणव, ओघवत्या भाषेतील लेखन आहे. लेखन तारतम्य भावाने केलेले आहे तरीही या लेखातंील तळमळ 
प्रशसंनीय आहे. सामाचजक सुधारणा, लोकजागृती, लोकचशक्षण, समाजािी सवांगीण उन्नती, व्यल्क्तस्वातंत्र्य, 
चववकेवादावर आधारलेला बुचद्धवाद आचण ऐचहक सुखसंवधवन हे प्रमुख मुदे्द सवव लेखातं येतात. तत्त्वज्ञानािा 
व्यासंग, अंतःकरणािी तळमळ, चनभीड चविार हे या लेखातं जागोजागी जाणवतात. राजकीय स्वातंत्र्य 
नसल्याने त्यािा धार्शमक व सामाचजक बदलासाठी करावयािा चविार होत नाही हा एक महत्त्वािा चविार 
प्रािायव आगरकरानी माडंला आहे. बाल-चववाहाच्या चवरुद्ध ‘संमती वयाच्या कायद्या’संदभकातत जो संघषव झाला 
त्यामध्ये श्री. आगरकरानी आपले चविार ठामपणे माडंले आहेत. ‘सुधारक’ साप्ताचहकािी सुरुवात हे 
“महात्म्याला शोभणारे कृत्य” होय अशा शब्दात श्री. आगरकरािंा गौरव केला गेला आहे. समाजामध्ये 
चविारजागृती व्हावी असा त्यािंा ध्यास होता व तो या लेखातून त्यानंी व्यक्त केला आहे. समाजाच्या 
अंधश्रद्धाळूपणाचवरुद्ध त्यानंी अत्यंत परखड भाषेत लेखन परंपरा आचण पूववग्रह यािें मानवी मनावर यािें 
दडपण पूणवपणे असते यामुळे अंधश्रद्धाळूपणा जाण्यासाठी हा एक मोठा अडथळाि असतो, असे मत त्यानंी 
माडंले आहे. जॉन स्टुअटव चमल या चब्रचटश सामाचजक चविारवंताच्या ‘चलबटी’ या गं्रथािा खोलवर पचरणाम श्री. 
आगरकराचं्या चविारावर चदसून येतो. 

 
कनबोिीच्या झाडामागे : पाडगावकर, मंगेश. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९५६. काव्यात्मक भाषेत 
चवचवध चवषयािंा वधे घेणारे वीस लचलत चनबधं. 

 
जीवनातील सौंदयवसृष्टीिे व भावबधंनािे महत्त्व ‘वनबोणीच्या झाडामागे’ या लघुचनबंधात येते, तर 

‘धूसर दुपार’, ‘सोनेरी केसािंी परी’, ‘िक्रव्यहू’ आदींमध्ये चनसगकातच्या चवचवध दृ्यािें मोहक वणवन आहे. 
‘मयकातदा’मध्ये मूक प्राणी व मानव याचं्या वृत्ती चवशषेािें चित्रण आहे. ‘अधकात डझन माणसे’, ‘आरामखुिी’, 
‘वॉवशग्टनिी कुऱ्हाड’ इत्यादींमध्ये चहशबेी, ढोंगी प्रवृत्ती, याचंत्रकपणा, सभ्यतेिा चदखाऊपणा यािंा नमव 
उपहास आहे. चवषयािें वैचवध्य, जीवनातील चवसंगतीिा नमव उपहास ही या लचलत लेखनािी वैचशष्ट्ट्ये आहेत. 

 
ऊर्णमिा दळवी 

 
णनरंजनचणरत्र : पाठक, भगवान. प्रकाशक : महाराष्ट्रीय सारस्वि गं्रथ ४, भाग-२, १९१५. आपल्या मातोश्री 
रमाबाईंच्या आजे्ञने भगवन्त कवीने आपल्या आजोबािें चलचहलेले गद्यिचरत्र म्हणजे ‘चनरंजनिचरत्र’ होय. 
इचतहासािायव चव. का. राजवाडे यानंा उपलब्ध झालेल्या हस्तचलचखताच्या आधाराने त्यानंी हा गं्रथ संपाचदत 
करून १९१५ साली प्रचसद्ध केला. या गं्रथािा रिनाकाल शके १६८३ (इ. स. १७३१) असून तो गं्रथात नमूद 
केला आहे. (वृथा संवत्सर उत्तरायण, ग्रीष्ट्मचरतों, ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी, मंदवारी ितुथव प्रहरी गं्रथ संपला). 



 

 

अनुक्रमणिका 

गं्रथारंभी भगवान कवीने िचरत्रनायकािी व पयकातयाने स्वतःिी कुलपरंपरा चदलेली आहे. तुक पाठक - नरवसह 
येल्होबा - रत्नाकर भगवान कवी. येल्होबा म्हणजेि चनरंजनस्वामी त्यानंा लहानपणापासून देवािा नाद होता. 
गणपतीिा अवतार मानल्या गेलेल्या चनरंजनदेवानंी बालपणी अवतारकृत्ये केली, कोड घालचवणे, 
ब्रह्मराक्षसािा त्रास दूर करणे असे िमत्कार केले. चशष्ट्यपचरवार जमचवला, त्यानंा अनुग्रह चदले, पदरिना केली 
व अखेरीस समाधी घेतली, यािे भाचवक व रसाळ वणवन या िचरत्रात आहे. या गं्रथािी भाषा बखर गद्याप्रमाणे 
आहे. 

 
म. प. पेठे 

 
णनर्णवकल्प गं्रथ : बीडकर, एकनाथ. इसवी सनाच्या १६ व्या शतकात होऊन गेलेल्या एकनाथ बीडकर यानंी 
चलचहलेला चनर्शवकल्प गं्रथ म्हणजे गीतेवरील टीका आहे. या काव्यािी ओवीसंख्या ७२६ आहे. श्रीकृष्ट्ण व अजुवन 
याचं्या संवादरूपाने कवीने भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञान या गं्रथात माडंलेले आहे. एकनाथ बीडकर हे 
जनीजनादवन यािें चशष्ट्य होते. पैठणिे एकनाथ व बीडकर एकनाथ यानंी आपल्या कचवतेत ‘एका जनादवन’ ही 
समान नाममुद्रा योजल्यामुळे बरीि रिना शकंास्पद समजली जात होती. आता पाटंगण देवस्थानात एकनाथ 
बीडकर यािें भागवत दशमस्कंध टीका, भागवत एकादशस्कंध टीका, गणेशचवलास, चनर्शवकल्प, िोचरकलीला 
ऊर्फव  बालक्रीडा इत्यादी गं्रथ उपलब्ध झाले आहेत व पैठणकर एकनाथापासून त्यािे वगेवगेळेपणही चसद्ध झाले 
आहे. 

 
णनवृणत्तराम : णगणरधर. प्रकाशक : शंकर श्रीकृष्ट्ि देव, धुळे १९१६. चगचरधराचं्या गं्रथािे एकंदर बावीस समास 
असून ओवीसंख्या २०२६ इतकी आहे. ‘दासबोधा’मुळे आपण प्रभाचवत कसे झालो व आपणास उपरती कशी 
झाली, यािे वणवन कवीने या गं्रथात केले आहे. या गं्रथाच्या पचहल्या समासात श्री समथव आख्यान, दुसऱ्यात 
गुरुकृपास्तवन, चतसऱ्यात ब्रह्मानुभव व िवर्थयात गं्रथानुभव यािें वणवन करून, कवीने पुढे मनमाया, अहंमाया, 
अहंममता, भक्ती, ज्ञान, वैराग्य, मनोपसगव, संकल्प, प्रपिं, अभ्यास, स्वगवकाम, ब्रह्मगोळ सृचष्टक्रम, मूळमाया, 
पिंीकरण, सववचसद्धान्त इत्यादी सवव गोष्टी पूववक्षाति कशा येतात व त्या सवांिी चनवृत्ती (चनरसन) होऊन केवळ 
चनखळ चनगुवण परब्रह्म कसे उरते, ते स्पष्ट केले आहे. बाचवसाव्या समासात गं्रथािा उपसंहार करताना 
चगचरधरानंी दासबोधािा गौरव केला आहे. 

 
शकंुििा कानडे 

 
णनवेदन : कोसंबी, धमानंद. प्रकाशक : मनोरंजक गं्रथ प्रसारक, मंुबई, पणहिी आवृत्ती, १९२४. मनोरंजक 
गं्रथप्रसारक मंडळीच्या पुस्तकमालेतील ९७व े पुस्तक ‘चनवदेन’मधील काही प्रकरणे ‘भारत’ साप्ताचहकातून 
प्रथम १९१२ (नोव्हें.) ते १९१६ (रे्फबु्र.) पयंत छापण्यात आली होती. 

 
प्रो. कोसंबी पचहल्या खेपेस अमेचरकेहून परत आल्यावर काही चमत्राचं्या आग्रहास्तव गृहत्याग 

केल्यापासून ते अमेचरकेहून परत येईपयंतिा प्रवासािा वृत्तातं सागंण्याच्या उदे्दशाने ‘चनवदेन’ मधील दोन 
प्रकरणे ‘भारत’ साप्ताचहकात प्रचसद्ध झाली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

गं्रथात बालपणापासूनिा वृत्तातं आला असून आपल्या तारुण्यात आगरकर, चवष्ट्णूशास्त्री इत्यादींच्या 
लेखनािा आपल्यावर कसा प्रभाव पडला, तसेि तुकाराम बुवाचं्या गाथेतील िचरत्राने आपणास कशी पे्ररणा 
चमळाली इत्यादी कथन केले आहे. त्यािबरोबरि प्राथवना समाजािा लाभ कसा झाला हेही लेखक सागंतात. 

 
ग्वाल्हेर, काशी, नेपाळ, चसलोन, मद्रास, ब्रम्हदेश, बौद्धके्षत्र इत्यादी याचशवाय श्रीमंत गायकवाड 

महाराजाच्या आश्रयाने अमेचरकेिा प्रवास, तेथील समाजशास्त्रािा अभ्यास इत्यादी गोष्टी वणवन केल्या आहेत. 
 
आयुष्ट्यात घडलेल्या गोष्टी चनर्शवकार व तटस्थ वृत्तीने लेखकाने या आत्मिचरत्रात माडंल्या आहेत. 

मराठीतील एक उत्कृष्ट आत्मिचरत्र म्हणून उपयुक्त. 
 

यशवंि च्हाि 
 

णनष्ट्किंकप्रबोध : शेख, महंमद. शखे महंमद (सतराव ेशतक) यािें हे सुमारे तीनश ेओव्यािें आध्याल्त्मक स्रु्फट 
प्रकरण आहे. यात त्यानंी समाजातील हीन आिारचविारावंर व पाखंडी कमवकाडंावर परखड टीका केली आहे. 
ढोंगी गुरू, समाजाला नाडणारे बुवा-महंत, सोवळ्याओवळ्यािे स्तोम, भोंदू संन्यासी, कोचळणीं, साचळणी, 
कंुभारणी, ब्राह्मणी यासंारख्या बायाबापड्यानंा ठकचवणारे बाबा, चजवतं उदक शोधून चपणारे तथाकचथत 
अवहसक, धमकातच्या नावावर मुरळ्या भोगणारे व्यचभिारी, शेंबडे, स्वल्प्नक या सवांवर या गं्रथात टीकेिे, मार्शमक 
प्रहार केले आहेत. याऐवजी, पचवत्र ज्ञान, पचवत्र आिार व सुलभ भक्ती हीि कशी श्रेष्ठ आहे यािा उपदेश 
(प्रबोध) शखे महंमदानी या महत्त्वपूणव प्रकरणात केला आहे. 

 
नजमा पठाि 

 
णनळासावळा : कुिकिी, जी. ए. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, १९५९. या कथासंग्रहात बारा 

कथा असून त्यातील बव्हंश कथा कौटंुचबक पार्श्वभमूीवरील आहेत. त्यात चितारलेले जीवन एकाकी, दुःखी, 
पराभतू माणसािें आहे. या माणसाचं्या अनुभवाचं्या तीव्रतेिा प्रत्ययकारी आचवष्ट्कार जी. ए. जेव्हा आपल्या 
संवदेनशील शलैीतून करतात तेव्हा या सामान्याचं्या जीवनातील गोष्टींना श्रेष्ठ कलेिे पचरमाण लाभले. 

 
ईषनेे कबुतर उडचवण्यािा अनुभव सण्णािे भावचवर्श् कसे व्यापून राहतो, त्या भावचवर्श्ात कबुतराच्या 

उडण्याबरोबर कशी आंदोलने होतात व अखेरीस सण्णाला शून्यतेिा अनुभव कसा येतो यािा प्रत्यय ‘िदं्राबळ’ 
कथेत येतो. आयुष्ट्य एका झोकात काढणाऱ्या चप्रल्न्सपॉल ठकरानंा आपल्या आयुष्ट्यातल्या मळकट भागािे कसे 
प्रत्ययकारी दशवन होते व ते दुःखाने तळमळतात यािे चित्रण ‘पडदा’ कथेत आहे. याि रीतीने लंगड्या 
गोववदािायकातिी हतबुद्धता व चवषण्णता, नाडगौडा मास्तरािंा सैरभरैपणा, ‘मुखवटा’ मधील सदूिा चनर्शवकार 
मुखवटा, ‘अंधारािी पावले’ तील श्रातं, चनजीव, असहाय्यचवकल मन, ‘चहरवी मखमल गोरा हात’ मधील 
दामूच्या दडपलेल्या आयुष्ट्याला काल्पचनक, स्वल्प्नल बेबंद आयुष्ट्य जगण्यािी वाटलेली ओढ व ‘गुंतवळ’या 
कथेत धरण उभारणीत गुंतलेल्या जनसमुदायािे आयुष्ट्य प्रत्ययकारीपणे वर्शणताना लेखकाने त्यातील 



 

 

अनुक्रमणिका 

अपचरहायव याचंत्रकतेवर ठेवलेले बोट, हे सारे या कथानंा उत्कृष्ट पचरमाण चमळवनू देतात. म्हणून जी. एं िा हा 
पचहलाि कथासंग्रह असला तरी त्यात जागोजागी श्रेष्ठतेच्या पाऊलखुणा आहेत. 

 
अशोक जोशी 

 
णनळे डोंगर िांबडी मािी : कािेकर, अनंि. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे. १९५७. चनळे डोंगर आचण 
ताबंडी माती यानंी नटलेल्या दचक्षण भारतात मे, जून १९५० मध्ये लेखकाने चित्रकार दीनानाथ दलाल 
याचं्यासह केलेल्या भटकंतीिी ही दैनंचदनी आहे. बगंलोर, म्हैसूर, उटी, कोचिन, अलेती, कन्याकुमारी, 
तजावंर अशा पे्रक्षणीय स्थळािंी मनावर उठलेली प्रचतवबबे काणेकरी चमल्स्कलपणाने वर्शणली आहेत. छोटे छोटे 
प्रसंग व मोजक्या शब्दातं चिचत्रत झालेल्या व्यक्ती लक्षात राहतात. रूसून रस्त्यात बसलेला नवरदेव, 
म्हैसुरातील पुणेरी टागेंवाला, भाडंखोर चरक्षावाले आचण बावळट पटे्टवाला, धोतर-टाय लावणारे केरळातल्या 
गावातले पुरुष, अशा व्यक्तींच्या स्वभावातील गमतीजमतीच्या चित्रणामुळे प्रवासवणवनापेक्षा प्रवास चित्रािी एक 
वगेळीि चदशा मराठी प्रवाससाचहत्याला दाखचवणारे महत्त्वािे पुस्तक. दलालािंा वैचशष्ट्ट्यपूणव रेखाटनािंी 
जोड या पुस्तकाला लाभली आहे. 

 
प्रल्हाद वडेर 

नीणिकथा : जांभेकर, बाळ गंगाधर शास्त्री. प्रकाशक : सरकारी छापखाना, मंुबई, १९३८ आवृत्ती णिसरी 
बोधकथा भाग-२ (मूळ बंगािीवून). मंुबई इलाख्याच्या एलचर्फन्स्टन या गव्हनवराने आखलेल्या शकै्षचणक 
धोरणानुसार एकोचणसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला शाळापुस्तक मंडळीच्या द्वारा चवचवध चवषयातंील सोप्या 
भाषेतील मराठी शालेय पुस्तकाचं्या चनर्शमतीस प्रारंभ झाला. या पे्ररणेनुसार मूळ बंगालीत असलेल्या कथािंा 
अनुवाद करून ‘नीचतकथा’ हे पुस्तक जाभेंकरानंी प्रचसद्ध केले. पचहल्या भागािे नाव ‘बोधकथा’ तर दुसऱ्या 
भागािे नाव ‘नीचतकथा’ असे होते. शाळेत चशकणाऱ्या बालवयातील मुलाचं्या मनावर नीचतपाठािे संस्कार 
व्हावते, हा या पुस्तकामागील हेतू होता. मूळ बगंाली गं्रथातील कथेत जाभेंकरानंी स्वरचित बऱ्यािा कथािंी भर 
घातली आहे. िुटकेवजा असलेल्या या कथानंा रिनादृष्ट्ट्या उपदेशपर चनबधंािे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. 
कथेच्या अखेरीस साराशं चदलेला असून तो ‘इसाप’च्या कथािंी आठवण करून देणारा आहे. 

 
म. प. पेठे. 

 
नीणिगं्रथ : छते्र, हरी केशवजी, (चेम्बसिच्या मॉरि िेल्सचे भाषांिर). प्रकाशक : हरी केशवजी छते्र, १८४६. 
हरी केशवजी (इ. स. १८०४ ते १८५८) हे अव्वल इंग्रजीतील एक उत्तम भाषातंरकार म्हणून प्रचसद्ध होते. 
इंग्रजी व मराठी या दोन्ही भाषावंर त्यािें प्रभतु्व होते. हा नीचतगं्रथ म्हणजे िेम्बसव मॉरल टेल्सिे भाषातंर आहे. 
लेखकाने हा गं्रथ इ. स. १८४६ साली तयार केला. या गं्रथात एकूण ३८ वगेवगेळी प्रकरणे आहेत. त्यापंैकी २९ 
प्रकरणे चनबंधवजा असून त्यािें चवषय जीवजंतूचवषयी वागणूक, आप्ताचंवषयी वागणूक, परोपकारबुद्धी, 
चमताहार, सत्य, शौयव, स्वदेशप्रीती यासंारखी आहेत. गं्रथातील इतर भाग कथात्मक स्वरूपािा आहे. त्यापंैकी 
अनेक कथा इसापनीतीतून घेतलेल्या आहेत. तत्कालीन पचरल्स्थतीनुसार या सवव रिनेवर चिल्स्तवळणािा 
ठसा आहे. 
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म. प. पेठे 
 

नीणिदपिि : बापि, णवष्ट्िुशास्त्री. आवृत्ती दुसरी. संपादक : सरकारी छापखाना, मंुबई, १८३७. आवृत्ती पाचवी, 
पुिे पाठशाळा छापखाना, पुिे, १८५७. हा नीचतकथािंा संग्रह इ. स. १८३७ मध्ये चलचहला गेला. यात 
सुरुवातीला ‘इंल्ग्लश लोक आचण महाराष्ट्र लोक’ यािंा प्रािीन आचण नवीन वृत्तान्त हा वणवनात्मक भाग असून 
पुढील िार कथातं परस्परचवरोधी तुलनात्मक वणवन आहे. सुबुद्धी हा इमानेइतबारे नोकरी करून पदवीस 
िढला. तर दुबुवद्धी हा लाि खाऊन संकटात पडला. धनंजय शटेने प्रामाचणकपणे वागून लढाईतसुद्धा सरकारी 
खचजना साभंाळला म्हणून त्यास मान व बक्षीस असे दोन्ही चमळाले, तर घेला शटेने सुरतेच्या नगर शटेिी िोरी 
केली म्हणून त्याला अटक व चशक्षा झाली, अशा या कथा आहेत. पुढील गोष्टींत जुवा, कैर्फ, व्यचभिार, 
लग्नपद्धती याचं्या संबधंीिे वणवन आहे. कथािंी रिना नीतीच्या उपदेशासाठी केल्याने त्यात कृचत्रमता 
जाणवते. तरीही त्यातून समाजल्स्थतीिे उमटलेले चित्र लक्षणीय आहे. 

 
नीहार : पद्मा. प्रकाशक : मौज प्रकाशनगृह, मंुबई, १९५४. या कचवतासंग्रहात स्त्रीसुलभ भाववृत्तींिा सहज 
आचवष्ट्कार. मातृत्व, वात्सल्य, चवरह, पचतपे्रम अशा कौटंुचबक चवर्श्ाशी चनगचडत असणाऱ्या भावनािें प्राबल्य 
आचण प्रीचतभावनेच्याही चवचवध छटा आढळतात. स्त्रीच्या स्वतंत्र व्यल्क्तमत्त्वािी आधुचनकतेिी जाणीव व्यक्त 
करणारी ‘मी माणूस’ही कचवता आशय आचण अचभव्यक्ती या दोन्ही बाबतीत वगेळी उठून चदसते. जीवनातील 
लहानसहान सुखदुःखानंा िटकन काव्यरूप देणाऱ्या इतर कचवता लोकगीताचं्या भावमोहक चनभवरतेने व 
अकृचत्रमतेने नटल्या आहेत. आपल्या समकालीन, नवकाव्यचवषयक संकेतापासून स्वभावतः दूर राहणारी ही 
कचवता आहे. प्रचतमा प्रचतके वा अलंकार यािेंही चतला आकषवण नाही. आशय वा शलैी याचं्यात क्वचित 
साकेंचतकता आढळली तरी एकूण भावाचवष्ट्कार संयत आहे. 

 
प्रभा गिोरकर 

 
न्यायमूिी महादेव गोकवद रानडे यांचे चणरत्र : फािक, नरहर रघुनाथ. प्रकाशक : न. र. फािक, मंुबई, १९२४. 
चनरचनराळ्या चठकाणाहूंन माचहती चमळवनू आचण पचरश्रम घेऊन समतोल दृष्टीने चलचहलेले िचरत्र. 
चवर्श्सनीयता व िटकदारपणा या दोन्ही गुणािें चमश्रण या िचरत्रात चदसून येते. न्यायमूती रानडे हे केवळ 
कायदेपचंडत व हायकोटकातिे न्यायाधीश नव्हते तर अथवशास्त्रज्ञ, इचतहासकार, चशक्षणप्रसारक तसेि ईर्श्रभक्त 
होते, यािी ओळख या पुस्तकात पटते. महादेवरावानंी चदलेल्या व्याख्यानािंा चवस्ताराने पचरिय करून 
चदलेला आहे. स्वजनानंा उपदेश व संस्थाचं्या द्वारे त्यािंा प्रयोग करीत राहणे ही रानडे याचं्या व्यल्क्तमत्त्वािी 
वैचशष्ट्ट्ये वािकाचं्या पुढे ठेवण्यािा हा उल्लेखनीय प्रयत्न आहे. 

 
सुधा कापरे 

 
पंचभाषा णविास : राजे शहाजी भोसिे. हे दचक्षणेतील ‘यक्षगान’ पद्धतीिे संगीत-नृत्य प्रधान नाटक. तंजावर 
येथील राजे शहाजी भोसले हे चवद्याव्यासंगी, कलापे्रमी आचण अनेक भाषा कोचवद होते. मराठी, संस्कृत, 
तचमळ, तेलुगू व उत्तरेिी व्रजभाषा वहदी या चवचवध भाषातूंन त्यानंी चवपुल गं्रथचनर्शमती केली आहे. पिंभाषा-
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चवलास या नाटकात उपयुवक्त पाि भाषािंा प्रयोग करण्यात आला आहे. कृष्ट्णावर अनुरक्त झालेल्या िार 
राजकन्या, अनुक्रमे, तचमळ, तेलगू, मराठी व वहदी भाचषक असल्यािे यात दाखचवले असून, त्या 
कृष्ट्णप्राप्तीसाठी आपापल्या भावना आपापल्या भाषेत व्यक्त करतात. नाटक एकाकंी व एकप्रवशेी आहे. 
गीतािंी योजना भरपूर आहे. यातील गीतगायन बव्हंशी सूत्रधाराकडे आहे. शहाजी राजािंा काल इ. स. १६७१ 
ते १७११ हा होय. मराठी नाट्यलेखनािा व प्रयोगािाही प्रारंभ तंजावर येथे १६८४ मध्ये शहाजी राजाचं्या 
नाटकानंी झाला हे उल्लेखनीय आहे. 

 
चंद्रकांि धांडे 

 
पंचरत्न : रंगनाथ मोगरेकर. संपादक, प्रकाशक : णव. ि. भावे, इंदुप्रकाश छापखाना, मंुबई, १९०५. हा गं्रथ 
आद्य शकंरािायांच्या ‘सोपानपिंक’ या प्रकरणावरील टीका आहे. मूळ संस्कृत प्रकरणात साधकािे आिरण 
कसे असावे, अज्ञान अवस्थेपासून ल्स्थतप्रज्ञ अवस्थेपयंत तो कसा पोितो व परमेर्श्रप्राप्ती कशी होते हे 
साचंगतलेले आहे. हाि उपदेश लोकचहताथव मराठी भाषेत सागंावा अशी लेखकािी भचूमका आहे. परमेर्श्र-
चसद्धानंद-परमानंद-वैकंुठानंद-कृष्ट्णानंद अशी गुरुपरंपरा असलेल्या या कवीने प्रारंभी गुरुस्तवन करून 
शकंरािायांचवषयी आदर व्यक्त केला आहे. कवी ज्ञानमागी असल्यािे या गं्रथात चदसून येते. या गं्रथािे अध्याय 
वकवा प्रकरणे नाहीत. सलग २०६५ ओव्यात गं्रथािी माडंणी केली असून श्रुती, स्मृती, गीता, भागवत, 
योगवचसष्ठ, उपचनषदे यािंा आधार घेऊन गोष्टींच्या माध्यमातून तत्त्वज्ञान साचंगतले आहे. रिना सुसूत्र, 
टापटीपीिी, मुदे्दसूद, सरळ व प्रसादपूणव आहे. समपवक अलंकारािंी योजना आचण प्रौढ, गंभीर ठसठशीत भाषा 
हा या गं्रथािा चवशषे आहे. 

 
चंद्रकांि धांडे 

 
पंचवार्णिक : भीष्ट्माचायि. संपादक : दत्तराज महानुभाव श्रीगोपीराज महानुभाव, णचत्रशाळा पे्रस, १९२७ 
(महानुभावी प्राचीन ्याकरि). िौदाव्या शतकातील महानुभाव पचंडत भीष्ट्मािायव यािंा महत्त्वपूणव टीपगं्रथ. 
पचंडत आनेराज याचं्या ‘लक्ष्मणरत्नाकर’ या गं्रथावरिा हा टीपगं्रथ आहे. या गं्रथास ‘मराठीतील पचहले 
व्याकरण’ म्हटले जाते. महानुभाव संप्रदायािे प्रवतवक श्रीिक्रधरस्वामी याचं्या सूत्रािंा आधार या गं्रथास 
लाभला असून, ही सूते्र स्पष्ट करण्यासाठी भीष्ट्मािायांनी व्याकरणािा आधार घेतला आहे. या गं्रथािी चवभागणी 
पाि चवभागातं केली असून त्यािंा तपशील असा आहे— 

 
(१) सूत्रलक्षण— यात सूत्र, विन, वाक्य व महावाक्य याचं्या व्याख्या सागंून शब्दाचं्या जाती, वलग, 

चक्रयापद, कृदन्त, तचद्धत, प्रयोग, संधी, समास इ. िे चववरण केले आहे. 
 
(२) सूत्रप्रकृती- यात सूत्राचं्या संज्ञा, पचरभाषा, चवधी, चनयम इ. दहा प्रकृचतवैचशष्ट्ट्यािें चववरण केले 

आहे. 
(३) सूत्रकारक— यात कारकािे चववरण केले आहे. 
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(४) सूत्रव्याख्यान— यात पदच्छेद, चवग्रह, आके्षप व समाधान इ. सूत्रावरील व्याख्यानािे चवभाग 
वर्शणले आहेत. 

 
(५) सूत्रस्वरूप— प्रचतज्ञा, प्रमाणादी लक्षणानंी सूत्रािे सम्यक स्वरूप. 
 

नजमा पठाि 
 

पठे्ठ बापूराव : भावे, ि. ना. प्रकाशक : परचुरे प्रकाशन मंणदर, मंुबई, १९६०. शाहीर पठे्ठ बापूराव (कै. श्रीधर 
कृष्ट्ण कुलकणी, १८६६-१९४५) याचं्या जीवनावरील हे िचरत्रात्मक नाटक आहे. गावातील तलाठीपण 
करणारा बापूराव, नाम्या व िदं्रा याचं्या तमाशार्फडािा ताबा घेतो. दुखावलेला नाम्या बापूरावािा काटा 
काढण्यासाठी कारस्थानी व स्वाथी हचरभाऊ सावकारातरे्फ मामलेदाराला आणून िावडीवरिा तमाशा 
दाखचवतो व तमाशा की नोकरी असा पेि टाकतो. बापूराव नोकरी ठोकरतो. देखणी, गोड गळ्यािी पवळा 
बापूरावला येऊन चमळाल्यावर कोल्हापूरच्या शाहू महाराजाकंडून मानािा पटका चमळतो. बापूरावाच्या 
गैरहजेरीत संशयािी चठणगी टाकण्यािे नाम्यािे प्रयत्न चवर्फल होतात. बापूराव-पवळा एकमेकानंा सोडत 
नाहीत. नाम्या पवळाला धमकी देतो की, ती जर बापूरावला सोडून गेली नाही, तर बापूरावच्या जीवाला धोका 
आहे. धमकीमुळे, िागंल्या हेतूने पवळा बापूरावपासून दूर जाते. पवळा गेल्यावर चनराश झालेला बापूराव र्फड 
बदं करून हलाखीत झोपडपट्टीत राहू लागतो व अखेर चवपन्नावस्थेत त्यािा अंत होतो. बापूराव व पवळा याचं्या 
स्वप्नदृ्यातील भेटीच्या प्रसंगातून ही शोकाचंतका अचधक गचहरी होते. बापूरावाचं्या काही लावण्या व 
गवळणींिा िपखल उपयोग या नाटकात केलेला आहे. या उत्कट व करुणरम्य शोकाचंतकेिा प्रथम प्रयोग ५ 
चडसेंबर १९५९ रोजी झाला. 

 
गो. णव. वैद्य 

 
पडघविी : दांडेकर, गो. नी. प्रकाशक : मौज प्रकाशन, मंुबई, १९५५. कोकणच्या पार्श्वभमूीवर चलचहलेली 
कादंबरी. या कादंबरीतील ‘पडघवली’ हे छोटेसे गाव कोकणातील खेड्यािें प्रचतचनधी आहे. कतृवत्ववान 
खोताने वसवलेला पडघवली गाव अचतशय रम्य आहे. तेथील चनसगव आचण मन दोन्हीही रु्फललेली आहेत. पण 
आधुचनकतेमुळे शहरात कें द्रीकरण होते आचण इकडे व्यंकूसारखी दुष्ट माणसे श्रेष्ठ ठरतात त्यामुळे त्या 
नंदनवनािे वाळवटं व माणुसकीिा दगड होतो. मनाला िटका लावणारी ही कहाणी, सारे आयुष्ट्य त्याि 
मातीत गेलेल्या खोताच्या सुनेनेि साचंगतले आहे. 

 
हे एका नष्ट होऊ घातलेल्या खेड्यािे चित्र असून ते चवचवध व्यक्तींतून आचण त्याचं्या स्वभावदशवनातून 

स्पष्ट होते. कादंबरीिी भाषा ओघवती आहे. ग्रामीण कोकणी भाषा आचण चस्त्रयािंी बोली भाषा यािंा वैचशष्ट्ट्यपूणव 
ठसा या भाषेवर आहे. आधुचनकतेमुळे, शहरात कें द्रीकरण झाल्याने खेड्यानंा आलेली मरगळ व पारंपचरक 
समाजव्यवस्था आचण ग्रामव्यवस्था यािंी पडझड पाहून व्यचथत झालेल्या लेखकािी तळमळ कादंबरीतून 
जाणवते. मराठीतील ही एक वैचशष्ट्ट्यपूणव प्रादेचशक कादंबरी आहे. 
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शांिा णवजय िागू 
 

पंढरीमाहात्म्य : श्रीधर. प्रकाशक : पुरंदरे आणि कंपनी, मंुबई, १९०३. इ. स. १६९३ ते १७१२ या कालावधीत 
या आख्यानािी रिना झाली असावी. ग्रामीण भागात आजही ज्यािे गं्रथ भल्क्तभावाने वािले जातात त्या श्रीधर 
नाझरेकराने हे आख्यान अनेक संस्कृत व मराठी गं्रथािें आधार घेऊन रिले आहे. श्रीधराने रामायण-
महाभारतादी गं्रथ जनसामान्यापंयंत पोिवनू सासं्कृचतकदृष्ट्ट्या मोलािी कामचगरी बजावली आहे. श्रीधर हा 
अत्यंत कुशल कथाकार होता यािा प्रत्यय २१ अध्यायावंर आधारलेल्या १२३८ ओव्याचं्या या आख्यानातही 
येतो. 

 
याि कवीिा ‘पाडुंरंग-माहात्म्य’ हा गं्रथ असून त्यािी ओवीसंख्या ७४८ आहे. 
 

श्री. रं. कुिकिी 
 

पि ििाि कोि घेिो? : आपिे, हरी नारायि, प्रकाशक : आयिभूषि छापखाना, पुिे, पणहिी आवृत्ती, नववी 
आवृत्ती १९६७. हचरभाऊंिी ही एक सामाचजक कादंबरी. एकूण ८७ प्रकरणात चवभागलेल्या या कादंबरीिी 
पषृ्ठसंख्या ४८६ इतकी आहे. प्रथम ही कादंबरी हचरभाऊंच्या ‘करमणूक’ पत्रातून १८९०-९३ मध्ये क्रमशः प्रचसद्ध 
झाली. पुढे पुस्तकरूपाने ती अवतरली. कादंबरीच्या सुरुवातीला उपोद्घात हे प्रकरण चलहून कादंबरीमागील 
पार्श्वभमूी लेखकाने साचंगतली आहे. तर उपसंहारात गणपतरावानंी काही गूढ गोष्टींिी उकल केली आहे. 

 
तत्कालीन अनेक सामाचजक प्र्नानंा वािा र्फोडणारी व वािकानंा अंतमुवख करणारी एक प्रभावी 

कादंबरी असून ‘यमू’ ही या कादंबरीिी नाचयका आहे. कादंबरीमध्ये कथानकापेक्षा जीवनचित्रणाला जास्त 
महत्त्व चदले आहे. यमूच्या जीवनािा कारुण्यमय आलेख माडूंन तत्कालीन समाजािे प्रचतवबब उमटचवण्यािा 
प्रयत्न केला आहे. यमूच्या जन्मापासून ते यमूच्या मृत्यपूयंत ज्या घडामोडी घडल्या त्या घटनािें चित्रण या 
कादंबरीत केले आहे. 

 
एका एकत्र कुटंुबामध्ये यमूिा जन्म झाला. यमूिे बाबा तापट स्वभावािे, आई मात्र सहनशील. यमूला 

गणपतराव हा भाऊ व संुदरी ही बहीण. एकत्र कुटंुबामध्ये ज्या समस्या असतात त्या सवव समस्या यमूच्या 
कुटंुबामध्ये होत्या. त्या वळेच्या परंपरेनुसार यमूिे बाराव्या वषी रघुनाथरावाबरोबर लग्न होते. रघुनाथराव 
मंुबईस कॉलेजमध्ये चशकत असतानाि हे लग्न होते. सासरी यमूिी सवकातथाने कोंडी होते. सासवा, दीर अशा 
अनेकािंी मने चतला साभंाळावी लागतात. योग्य संधी चमळताि रघुनाथराव यमूला मंुबईस घेऊन जातात. यमूने 
चलहाव,े वािाव,े समाजात चमसळाव ेअसे त्यानंा वाटत असते. यमूलाही चशक्षणािी आवड असते. हळूहळू यमू 
चलहू, वािू लागते. एवढेि नव्हे तर चस्त्रयाचं्या सभेत जाऊन चनबधं वािू लागते. परंतु सासरी हे सवव 
कळल्यानंतर हलकल्लोळ माजतो. अनेक तोंडाने चतला व रघुनाथरावाला ते बोलू लागतात पण रघुनाथरावािंी 
साथ व प्रोत्साहन असल्याने यमू हे सारं सहन करते. यमू प्रगतीच्या एका वळणावर असतानाि रघुनाथरावािंा 
मृत्य ू येतो. यमू चवधवा होते. यमूला र्फसवनू सासरिी लोक चतिे केशवपन करतात. शवेटी केशवपनानंतर 
पधंरा चदवसात यमूिा मृत्य ूहोतो. 
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या मुख्य कथानकाबरोबरि काही उपकथानकेही या कादंबरीत आहेत. उदा. दुगीिा कष्टमय संसार, 
यमूच्या वचडलािें दुसरे लग्न, गणपतरावािंा चवसंवादी संसार, शकंर मामाजंीिे दुसरे लग्न, रामकृष्ट्ण व त्यािी 
पत्नी, आईबापािंी हृदयद्रावक कथा. या सवव कथानकामधून तत्कालीन समाजजीवन, रूढी, परंपरा यािें 
दशवन घडते. ‘आत्मकथन’ पद्धतीने चलचहलेल्या या कादंबरीिी भाषाशलैी पाल्हाळीक पण अथववाही, साधी, 
सोपी व तत्कालीन ब्राह्मण कुटंुबातील असून वास्तववादी कादंबरी म्हणून हचरभाऊंच्या या कादंबरीिे वगेळेपण 
लक्षात घेतले जाते. 

 
यशवंि च्हाि 

 
पंिांची सून : फािक, गिेशशास्त्री कृष्ट्िशास्त्री. प्रकाशक : गिेशशास्त्री फािक, १९२८. हे तीन अंकी, 
प्रसंगप्रधान प्रहसन आहे. यातील गंभीर प्रसंगही चवनोदाच्या अंगाने चलचहलेले आहेत. मुलाच्या लग्नातील 
हंुड्यािी अधी रक्कम न चमळाल्यामुळे सुनेला कायमिे माहेरी ठेव ूपाहणाऱ्या धनलोभी श्रीधरपंतानंी त्यािंा मुलगा 
प्रभाकर हा डॉ. वलगेश व त्यािंी पत्नी याचं्या मदतीने एक कारस्थान रिून र्फचजती करतो असे दाखचवलेले 
आहे. 

 
हे नाटक प्रथम शारदा संगीत मंडळीने रंगभमूीवर आणले. या नाटकािा ताचमळ भाषेत बोलपटही 

झाला होता. 
 

केिकी कुळकिी 
 

पद्मपुराि : पंणडि, दामोदर. इ. स. १६व्या शतकातील महानुभाव कवी पचंडत दामोदर याने चलचहलेले 
‘पद्मपुराण’ म्हणजे मूळ संस्कृत काव्याच्या आधारे केलेली मराठी रिना आहे. परंतु प्रचसद्ध अशा संस्कृत 
पद्मपुराणापेक्षा हे वगेळे आहे. आपले पद्मपुराण भागवतकथा व हचरवशं या पुराणातूनि चनमकातण झाले असे 
कवीने म्हटले आहे. गं्रथारंभी कवीने हंस, दत्त, िक्रपाणी, िके्रर्श्र, नागाजुवन आचण दत्तराज यानंा नमन केले 
आहे. या गं्रथात अनेक कथािंी गदी झाल्यामुळे स्वभावचित्रणात र्फारसा वाव नव्हता. ती उणीव कवीने वणवन 
कौशल्याने भरून काढली आहे. त्यामुळे अनेक वणवने बहारदार झाली आहेत. उपमा, दृष्टातं उत्पे्रक्षा व रूपक या 
अलंकारामुळे काव्यसौंदयकातत भर पडली आहे. ‘इचत श्री पद्मपुराणे संपूणव ओवी संख्या ३०००’ असे कवी म्हणत 
असला तरी गं्रथातील ओव्यािी संख्या २७५१ आहे. 

 
पाच कवी : राज्याध्यि, मंगेश णवठ्ठि. प्रकाशक : कनािक प्रकाशन संस्था, मंुबई, प्रथमावृत्ती, १९४६. मंगेश 
चवठ्ठल राजाध्यक्ष हे सुजाण आचण चवदग्ध वृत्तीिे आधुचनक समीक्षक म्हणून पचरचित आहेत. 

 
‘पाि कवी’ हा मंगेश चवठ्ठल राज्याध्यक्षािंा एक महत्त्वािा संपाचदत गं्रथ आहे. केशवसुत, नारायण 

वामन चटळक, चवनायक, गोववदाग्रज आचण बालकवी याचं्या चनवडक कचवता घेऊन राज्याध्यक्षानंी हा गं्रथ 
चसद्ध केला आहे. 
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केशवसुताचं्या ‘मजुरावर उपासमारािंी पाळी’, ‘कचवतेिे प्रयोजन’, ‘तुतारी’, ‘झपूझकात’, ‘स्रू्फती’, ‘नवा 
चशपाई’, ‘आम्ही कोण’ इ. बारा कचवतािंा समावशे केला आहे . रे. चटळकाचं्या ‘माझी भायकात’, ‘वनवासी रू्फल’, 
‘कुणास्तव कुणी तरी’, ‘केवढे हे क्रौयव’, ‘रणवशग’, इ. अकरा कचवतािंा समावशे आहे. चवनायकाचं्या ‘महाराष्ट्र 
लक्ष्मी’, ‘हतभाचगनी’, ‘यापुढे’, ‘दसरा’, इ. दहा कचवता; गोववदाग्रजाचं्या ‘राजहंस माझा चनजला!’, ‘दसरा’, 
‘चवरामचिन्हे’, ‘पे्रम आचण मरण’, ‘कृष्ट्णाकाठी कंुडल’, इ. नऊ कचवता; आचण बालकवींच्या ‘अरुण’, 
‘चनझवरास’, ‘रु्फलराणी’, ‘श्रावणमास’, ‘बालचवहग’, धमववीर’, ‘औदंुबर’ इ. तेरा अशा एकूण ५५ कचवतािंी 
चनवड राज्याध्यक्षानंी ‘पाि कवी’ या प्रस्तुत गं्रथासाठी केली आहे. 

 
प्रस्तुत गं्रथाला सुरुवातीला राज्याध्यक्षानंी चवस्तृत अशी प्रस्तावना चलचहली आहे. याचशवाय प्रत्येक 

कवीच्या चवभागाच्या सुरुवातीला पुन्हा एकदा त्या कवीचवषयी प्रास्ताचवक चलचहले आहे. गं्रथाच्या शवेटी 
चनवडलेल्या प्रत्येक कचवतेवर टीप चलहून कचवता सुगम केल्या आहेत. 

 
केशवसुतसंप्रदायातील उपरोक्त पाि कवींच्या काव्यािा एकचत्रत अभ्यास करण्यासाठी प्रस्तुत गं्रथ 

उपयुक्त आहे. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

पाच संिकवी : िुळपुळे, शं. गो. प्रथमावृत्ती श्रीमंि राजेसाहेब सांगिी यांच्या पुरस्काराने ‘अध्यात्मणवद्या 
मंणदरा’ िफे प्रणसद्ध १९४८, दुसरी आवृत्ती : प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, १९६२. संत ज्ञानदेव, नामदेव, 
एकनाथ, तुकाराम व रामदास महाराष्ट्रातील या पाि संतश्रेष्ठाचं्या जीवनकायकातिे त्याचं्या तत्त्वज्ञानािे व 
वाङ्मयािे सवांगीण चवविेन करणारा गं्रथ उपरोक्त पाि संतकवी अंतरी एक असले तरी प्रत्येकास स्वतःिे 
वगेळे वैिाचरक व वाङ्मयीन अचधष्ठान आहे. त्या दृष्टीने प्रत्येक संतकवीिे स्वतंत्रपणे चववेिन करून त्या 
सवांमध्ये ऐक्यभाव पाहण्यािी दृष्टी गं्रथकारानंी ठेवल्याने लेखकािी एक स्वतंत्र ताचत्त्वक भचूमकाही या गं्रथात 
तयार झाल्यािी चदसते. 

 
गं्रथामध्ये प्रत्येक संतकवीिे िचरत्र, त्यािे वाङ्मय, तत्त्वज्ञान, नीती मीमासंा व परमाथवमागव अशा पाि 

अंगानंी चवविेन आले आहे. दोन ज्ञानदेवािंी कल्पना, संत नामदेवािे पूवविचरत्र्य, संत तुकारामाच्या िचरत्रातील 
अद भतू घटना, अनेकदृष्ट्ट्या वादग्रस्त असलेले रामदासािें िचरत्र या सवांिा परामशव ऐचतहाचसक प्रामाण्य, 
चवचवध चवद्वानाचं्या मते याचं्या आधारे घेतलेला आहे. 

 
गं्रथािी भाषा रसाळ आचण गोडी लावणारी असून जागोजाग संतविनािंी औचित्यपूणव पखरण 

आढळते. प्रमुख संतािें व्यल्क्तत्व व कायव, त्यािें तत्त्वज्ञान आचण वाङ्मय या दृष्टीने अभ्यासनीय असा मौचलक 
गं्रथ. 

 
मोहन पािीि 
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पांडव प्रिाप : श्रीधर. १७व्या शतकात रामायण महाभारतावर प्रदीघव काव्यरिना करणारा ‘हचरचवजय’ 
‘रामचवजय’ या गं्रथािा कतकात श्रीधर नाझरेकर यािंा वैचशष्ट्ट्यपूणव, लोकचप्रय गं्रथ. 

 
या गं्रथाच्या कालािा उल्लेख खुद्द श्रीधरने ‘चवजयनाम’ संवत्सरी । गं्रथ झाला पंढरपुरी । शके सोळाश े

िौतीस चनधकातरी । गं्रथ आकारातै आला । असा केलेला आहे. प्रत्यक्ष पाडुंरंगाने आपणास वेळोवळेी लेखनास 
प्रवृत्त केले असाही उल्लेख तो करतो. 

 
महाभारताच्या कथाभागावर आधारलेली पाडंव कथा सागंताना गं्रथकत्यकातने पाडंवािंी पराक्रमकथा, 

पाडंवावंरील संकटे, पाडंवािें कौरवाशंी झालेले युद्ध व त्यात त्यानंा चमळालेला चवजय यािे वणवन केलेले असून 
६४ अध्याय असलेल्या या गं्रथािी ओवीसंख्या १३,३९७ इतकी आहे. अनेक प्रसंग वर्शजताना श्रीधराने एकनाथ 
मुक्तेर्श्र याचं्या कल्पना घेऊन गं्रथ सजवल्यािे चवशषेतः रिनेवर एकनाथािंा प्रभाव असल्यािे जाणवते. 

 
गं्रथािी भाषा काही चठकाणी संस्कृतप्रिुर, जड वाटत असली तरी एकंदर रिना स्वच्छ, साधी 

बहुजनसमाजाला समजेल अशी आबालसुबोध आहे. त्यामुळेि हा भाचवकांच्या चनत्य पाठातील संग्राह्य गं्रथ 
ठरला आहे. रेखीव व्यल्क्तचित्रण, सुभाचषतािंी पेरणी, भल्क्तमचहमा, लोकरुिी, नैचतक उपदेश ही गं्रथािंी 
आणखी काही वैचशष्ट्ट्ये. 

 
मोहन पािीि 

 
पांढरे केस, णहरवी मनें : घािे, णव. द. प्र. आ. १९५९, णिसरी आवृत्ती, १९७४. प्रकाशक : मौज 

प्रकाशन गृह, मंुबई-४. आयुष्ट्याच्या अंगणात संध्याछाया खेळत असताही, रंगेल, रगेल, बाणेदार, छंचदष्ट 
वृत्तीतील ताजा टवटवीतपणा जोपासणाऱ्या आचण आपल्याि बेहोशीत मनस्वी जीवन जगणाऱ्या वयाने वृद्ध 
परंतु मनाने चिरतरुण अशा चवचवध व्यल्क्तिा व्यक्तींच्याचित्रािंा एक अनोखा संग्रह. 

 
मराठी लचलतगद्य लेखनािा उत्तम नमुना म्हणून सुख्यात असलेल्या या संग्रहात सामान्य व असामान्य 

थरातंील अठरा व्यक्तींिी जीवनकमले लेखकानंी उलघडून दाखचवली आहेति; त्याचशवाय व्यक्तींच्या 
बाह्यवतवनाबरोबर त्याचं्या अंतमवनात तळाशी लपलेल्या भावनािें पदरही सुटे करून दाखवले आहेत. 

 
सतत िाळीस वष े मद्यािी साग्रसंगीत मरै्फल रंगवणारे आचण अिानक केवळ चजद्दीपायी मद्य 

सोडण्यािी भीष्ट्मप्रचतज्ञा करणारे ‘अप्पाजी’, ‘जगापुढे हात पसरणार नाही’ हे मुलीिे शब्द ऐकण्यासाठी 
मृत्युशय्येवर तळमळणारी व तसे विन चमळताि शातंपणे चिरचनद्रा घेणारी ‘दत्तािंी आई’ या व्यल्क्तरेखा 
चजव्हाळी लागतात तशीि गाण्याच्या धंुदीत जगणाऱ्या ‘गुलाब बाई’ ही लक्षात राहतात. या संग्रहात ‘आिायकातिे 
मृत्युपत्र’ ‘गुरुजी (एक स्मशान नाट्य)’ असे वेगळे प्रयोगशील अंगाने जाणारे लेखही आहेत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खोट्या जगािा मुखवटा झुगारून देणारी आचण आपल्याि मस्तीत जगून दुसऱ्याचं्या जीवनातं सुगंध 
रु्फलवणारी घाटे यािंी ही चिरतरुण माणसं लक्षणीय आहेत. ममवज्ञ रचसकता, िार दोन वाक्यातून चजवंत 
व्यल्क्तत्व उभी करणारी काव्यात्म भाषा हे या लेखनािे वैचशष्ट्ट्य आहे. 

 
मोहन पािीि 

 
पािकळा : णदघे, र. वा. (रघुनाथ वामन). प्रकाशक : र. वा. णदघे, पुिे, १९३९. मराठी कादंबरी चवर्श्ाला नवी 
चदशा देणारी कादंबरी. ‘पाणकळा’ चनसगव आचण माणूस याचं्यातील नात्यािंा अथवपूणव प्रत्यय घेण्याच्या 
प्रयत्नामुळे, कादंबरीिे वगेळेपण. 

 
‘पाणकळा’मध्ये चवचशष्ट भपू्रदेश, त्यानंी घडवलेली माणसे, त्या माणसािें तेथल्या चनसगकातशी असलेले 

नाते याने समृद्ध असलेले ग्रामीण जीवन केवळ दृक्-प्रत्ययाने चिचत्रत करण्याऐवजी आंतचरक अनुभवातून 
अचवष्ट्कृत झाले आहे. 

 
कादंबरीमध्ये व्यल्क्तमत्त्वािें दोन गट एक साचत्त्वक माणसािंा सद भावनेने आचण िागंल्या मूल्याचं्या 

जपवणुकीसाठी त्याग करणाऱ्यािंा तर दुसरा तामसी वृत्तींच्या माणसािंा ‘पाणकळा’ मध्ये या दोन्ही वृत्तींिे 
दशवन-वारकरी शतेकरी भजुाबा व त्यािंी आप्त मंडळी एकीकडे तर रंभाजी व त्यािी माणसे दुसरीकडे 
सत्प्रवृत्ती व खल प्रवृत्तीिे दशवन. कृषीजीवन चनसगकातवर चवशषेतः ‘पाणकळ्यावर’ (पावसाळा) कसे सववस्वी 
अवलंबनू आहे यािे दशवन - चित्रण. 

 
चनसगववणवने रेखीव आचण दृक् प्रत्यय देणारी-जानपद भाषेतील विेक शब्दमण्यानंी अलंकृत 

कृषीजीवनािा अनुभव घेणारा हा कादंबरीकार स्वतःला ‘शतेकी कादंबरीकार’ म्हणचवतो. 
 
‘सराई’, ‘रानजाई’, ‘आई आहे शतेात’, ‘पड रे पाण्या’ इत्यादी र. वा. चदघे याचं्या गाजलेल्या 

कादंबऱ्या. प्रादेचशक कादंबरी चवर्श्ािे एक अग्रणी चशलेदार म्हणून र. वा. चदघे पचरचित. 
 

भरिेश्वर पािीि 
 

पािपोई : यशवंि. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन पुिे, पणहिी आवृत्ती, १९५१. यशवतं चदनकर पेंढारकरािें 
रचवचकरण मंडळातील स्थान महत्त्वािे आहे. त्यानंा ‘राजकवी’ हा चकताब चमळाला आचण सवांत जास्त 
लोकचप्रयता लाभली. ‘यशवतंी’, ‘यशोधन’, ‘भावमन्थन’, ‘यशोगन्ध’, ‘यशोचनधी’, ‘यशोचगरी’, ‘ओजल्स्वनी’ व 
‘पाणपोई’ हे त्यािें स्रु्फष्ट काव्यािे मुख्य संग्रह 

 
‘पाणपोई’, या काव्यसंग्रहाला चव. सं. खाडेंकर यािंी प्रस्तावना असून, या काव्यसंग्रहात कौटंुचबक, 

सामाचजक, पे्रमचवषयक, संकीणव, आत्मदशी व ध्येयदशी अशा चवषयावंरील एकूण ६० कचवता समाचवष्ट आहेत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

यशवतंािंी प्रचतभा आत्मपर असून ही आत्मपरता एक प्रकारच्या कडवट चनराशनेे ग्रासून टाकलेली 
चदसते. जीवनातल्या दुःखािे चित्रण करणाऱ्या कारुण्यपूणव कचवता चलहणारे यशवतं वीरत्वाला आवाहन 
करणाऱ्या आचण दुदवम्य आशावादाने रसरसलेल्या कचवताही चलहीतात. हे या संग्रहातील ‘तुरंुगाच्या दारात’, 
‘हा अर्फाट सागर पुढे’, ‘बाणा’ इ. कचवतातूंन आढळून येते. 

 
मानवतेच्या दुःखािे वणवन करताना यशवतंाचं्या कल्पनेला िढणारी उपरोधािी धार आचण त्याचं्या 

वाणीत संिारणारा आवशे ‘हा बालक बसला कागद टरकावीत’, ‘सावधसावध’, ‘युगंधरािे पालुपद’ इ. 
कचवतातं चदसतो. 

 
या संग्रहातील प्रीतीच्या रसरशीत कचवताचं्या जोडीला ‘आई’ सारखी करुणरसप्रधान कचवता मराठी 

(भावकोमल) रचसकाचं्या हृदयाला आजही हेलावनू सोडणारी अशी आहे. 
 

यशवंि च्हाि 
 

पािी : मढेकर, बा. सी. प्रकाशक : युगवािी प्रकाशन, मंुबई, १९४८. बा. सी. मढेकर हे एक श्रेष्ठ नवकवी, 
कलावादी समीक्षक आचण प्रयोगशील कादंबरीकार आहेत. 

 
‘रात्रीिा चदवस’ आचण ‘ताबंडी माती’प्रमाणेि ‘पाणी’ही कादंबरीसुद्धा संज्ञाप्रवाही पद्धतीने चलचहली 

आहे. 
 
सदोबा, सदोबािा मुलगा तुकाराम व तुकारामािा मुलगा चवठोबा याचं्या म्हणजे भगतपूर नावाच्या एका 

खेड्यातल्या एका कुटंुबाच्या तीन चपढ्ाचं्या जीवनावर आचण त्याचं्या व पयकातयाने त्या खेड्यातील लोकाचं्या 
जीवनावर दोन महायुद्धािें व धरण बाधंण्याच्या योजनेिे जे पचरणाम होतात त्यािे चित्रण या कादंबरीत येते. 

 
“चवठूच्या मनोव्यापारािे संज्ञाप्रवाही पद्धतीने जे वणवन आले आहे ते लेखकाच्या वणवनशक्तीच्या 

सामर्थयकातिे द्योतक आहे” असे अ. ना. देशपाडें म्हणतात. 
 
प्रस्तुत कादंबरीिा वािकाच्या मनावर जो पचरणाम होतो तो हा की, जगातील चनरचनराळ्या प्रभावी 

शक्तींनी चनमकातण केलेल्या प्रवाहात मानवप्राणी नुसता अगचतक होऊन वाहत जातो. 
 
संज्ञाप्रवाही पद्धतीिा एक िागंला नमुना म्हणून ‘पाणी’ या कादंबरीिा उल्लेख करता येईल. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

पानदान : सबनीस, वसंि. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९५९. वसतं सबनीसाचं्या तेरा चवनोदी 
लेखािंा ‘पानदान’हा संग्रह त्यािंा पचहलाि संग्रह आहे. “जीवनात साध्या साध्या गोष्टींकडे वकवा घटनाकंडे 



 

 

अनुक्रमणिका 

थोडे गमतीने पाचहल्यास मनोरंजन होते व बरीि चवनोदस्थळे हाती लागतात, असे अनुभवास येते. त्यातूनि हे 
‘पानदान’ तयार झाले, ते रचसकापंुढे सरकावीत आहे. वािकािंी रचसकता उदंड आहे म्हणूनि ह्या 
‘पानदाना’तील तो रमेल व रंगेल अशी आशा वाटते.” ‘रचसकवरा!’ ह्या शीषवकाखालील प्रस्तावनेत लेखकाने 
म्हटल्याप्रमाणे ह्या चवनोद लोखसंग्रहातील लेख दैनंचदन जीवनातील छोट्या छोट्या प्रसंगावंर आधारलेले 
आहेत. हे अनुभव सागंणारा ‘मी’ गोष्टीवले्हाळ, सभोवतालच्या व्यक्ती प्रसंग-घटनाकंडे चमस्कीलपणे पाहणारा, 
प्रसंगी स्वतःिी र्फचजती सागंणारा ‘मी’ आहे. इतरावंर दोषारोपण करण्यापेक्षा त्याचं्या उचणवा व आपल्या 
मयकातदािें कथन करण्यात त्याला रस आहे. आपले वगेवगेळ्या स्वभावािे शजेारी, कपडे चशवनू देणारा वशपी, 
औषधोपिार करणारे वैद्य याचं्याचवषयी लेखकाला आपण गमतीदारपणे चलहाव,े असे वाटते. आपली 
काटकसर करण्यािी वृत्ती, रचववार साजरा करण्यािी कल्पना, घर बाधंण्याच्या संकल्पना याचंवषयी पण 
सबनीसानंी गमतीदारपणे चलचहले आहे. प्रस्तुत लेखसंग्रहातील ‘पानदान’ हा लेख पान खाण्याच्या 
छंदाचवषयीिा लेख आहे. स्वतःिी पान खाण्यािी आवड, ताबंलू सेवनािे र्फायदे, ताबंलू सेवनािे सासं्कृचतक 
महत्त्व, चवड्यािें व पानािें प्रकार इत्यादींबद्दल लेखकाने खूप बारकाइने चलचहले आहे. ‘मी तो गुलाम 
भारवाही.’ आचण ‘सरळसोट आचण सुप्त’ हे दोन लेख कौटंुचबक जीवनातील अनुभवावंर आधारलेले आहेत. 
पत्नीिी चशस्तचप्रयता, नवऱ्यािे दोष काढण्यािी चतिी जन्मजात सनातन सवय, चतिा काटकसरी स्वभाव 
याचंवषयी खोिकपणे चलहून झाल्यावर चतच्या सुगरणपणािे कौतुक करताना म्हणतो, “जन्मोजन्मी हीि वकवा 
थोडी सुधारलेली पण अशीि रुिकर बायको चमळावी असे जेवणानंतरच्या गुंगीत वाटल्याचशवाय राहात नाही. 
कारण िूल माडंल्यापासून कायम राचहलेला असा हाि एक गुण चतच्यात आहे. बाकीिे गुण चतच्या भाषेत 
‘िुलीत’ गेले आहेत.” ‘सरळसोट आचण सुप्त’ या लेखात घरात वावरणाऱ्या उंदराचंवषयीिे नमवचवनोदी चनवदेन 
आहे. स्वतःच्या मनातही एक उंदीर दडलेला आहे, असे चवधान शवेटी करतो. ‘पानदान’ ह्या पचहल्या चवनोदी 
लेखाचं्या संग्रहातील ‘मी’िे नाते आधीच्या लघुचनबधंातील ‘मी’शी काही प्रमाणात जोडता आले तरी वसंत 
सबनीसाचं्या भचवष्ट्यकाळातील चवनोदी लेखनािे सामर्थयव ‘पानदान’ या लेखसंग्रहात चदसून येते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
पािखीचा गोंडा : काणनिकर, काशीबाई. प्रकाशक : गिेश महादेव आणि कंपनी, ६०८, सदाणशव पेठ, पुिे 
शहर, आवृत्ती, १९२८. हचरभाऊंच्या कादंबऱ्यापंासूनि स्त्रीजीवनाचवषयक प्र्नािंी ििकात कादंबरीतून होत 
राचहली. पुढे काही स्त्री लेचखकाही कथा कादंबरी लेखन करू लागल्या. त्यापैकी एक म्हणून काशीबाई 
काचनटकरािंा उल्लेख केलेला आढळतो. ‘आनंदीबाई जोशी यािें िचरत्र’, ‘रंगराव’ ही कादंबरी आचण 
‘िादंण्यातील गप्पा’, ‘चशळोप्याच्या गप्पा’ हे संग्रह अशी पुस्तके प्रचसद्ध. 

 
‘पालखीिा गोंडा’ ही संपाचदत कादंबरी असून एका संस्थानच्या राणीने प्रौढ चस्त्रयासंाठी उघडलेल्या 

चवद्यालयािा आचण राणीच्या समाजसेवेिा पचरिय या कादंबरीतून होतो. हे संस्थान प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी 
लेचखका स्वतः जाते आचण तेथील कायव पाहून थक्क होते. 

 
संस्थानातील गतभतृवक, दुदैवी चस्त्रयासंाठीि केवळ हे चवद्यालय उघडलेले असते. त्यािे नाव चशचबका 

चवद्यालय. चवद्यालयात ज्ञानाबरोबरि दुदैवी चस्त्रयानंी स्वकतृवत्वाने जीवनात उभे राहाव ेयासाठी त्यानंा चवचवध 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकारिे धंदेचशक्षण देण्यािीही सोय असते. त्यािा लाभ अनेक चस्त्रयानंा होऊन त्यानंा जगण्यािा मागव सापडतो. 
चवद्यालयात एका खोलीत चरकामी पालखी राणीने ठेवलेली असते. त्या पालखीत कोणा देवािी मूती नाही, का 
पादुका नाहीत. ती मोकळीि. गतभतुवकािें सूत्रकचिन्ह म्हणून ठेवण्यात आलेली ही चरकामी ‘पालखी’ प्रिचलत 
वैवाचहक ल्स्थती कायम ठेवनू चस्त्रयानंी स्वकतृवत्वाने समाजसेवा करावी असा उपदेश देणारी आहे. 

 
मोहन पािीि 

 
पासंग : देशपांडे, कुसुमाविी. प्रकाशक : नागपूर प्रकाशन, नागपूर, प्र. आ. १९५४. मोजक्या चनर्शमतीिा 
वैचशष्ट्ट्यपूणव पचरणाम मराठी साचहत्यावर घडवणाऱ्या, १९६१ साली ग्वाल्हेर येथे भरलेल्या ते्रिाचळसाव्या 
महाराष्ट्र साचहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षा कुसुमावती देशपाडें यािंा संग्राह्य टीकागं्रथ, मराठी कादंबरी ‘पचहले 
शतक’, हा समालोिक गं्रथ, ‘मोळी’ कथासंग्रह, ‘माधान्ह’, ‘मध्यरात्र’, ‘िदं्रास्त’ हे लचलतलेखसंग्रह इ. त्यािंी 
साचहत्यसंपदा प्रचसद्ध आहे. 

 
काळाच्या चनकषावंर चटकून राचहलेले त्यािें मौचलक समीक्षालेखन मराठी टीका चविारात आलेल्या 

सुस्पष्टतेिा व सखोल व्यासंगािा प्रत्यय आणून देणारे असून ‘पासंग’ टीकालेखसंग्रहात १९४८ पासून ते १९५३ 
पयंतच्या पाि वषांत प्रचसद्ध झालेले लेख व भाषणे समाचवष्ट आहेत. 

 
‘नवाभारतातील कला व मध्यवगव’, ‘आधुचनक मराठी कादंबरीिा उत्क्रातंी मागव’, ‘मराठी वाङ्मय 

समीक्षा : सौंदयकातिी नवप्रतीती, मी का चलचहते?’ ‘कवींिी काव्यदृष्टी’ इ. समाचवष्ट लेखामंधून त्याचं्या पौरात्य-
पाश्चात्त्य साचहत्याभ्यासािे सखोल दशवन घडते. केशवसुताचं्या ‘नवा चशपाई’, ‘आम्ही कोण?’ या कचवतािें 
रसग्रहण त्यानंी समरसून माडंले असून चवशषेतः काव्यचवषयावर भर देणाऱ्या या लेखात कलातंगवत आत्मचनष्ठेिे 
महत्त्व त्या सागंताति पण त्याहीपेक्षा केशवसुताचं्या आत्मचनष्ठेला प्राप्त झालेल्या सामाचजक अचधष्ठानािा त्या 
अचधक गौरव करतात. 

 
पाश्चात्त्य वाङ्मयाच्या वा टीकादृष्टीच्या पचरशीलनातून भारतीय साचहत्यचविाराचं्या व आधुचनक मराठी 

साचहत्याच्या कक्षा रंुदावणारा महत्त्वािा टीकागं्रथ. 
 

णपराजी पािीि : धनुधारी (णिकेकर, रामचंद्र णवनायक) प्रकाशक : स्नेहवधिन प्रकाशन, पुिे, संपादक : 
आनंद यादव, पणहिी आवृत्ती, १९०३, संपाणदि आवृत्ती, १९९७. ‘पचहली मराठी ग्रामीण कादंबरी’ म्हणून या 
कादंबरीिा उल्लेख केला जातो. या कादंबरीिी अपवणपचत्रका अत्यंत सहनशील व दुष्ट्काळाने होरपळून 
चनघालेल्या देश व भाषाबंधंूना उदे्दशून चलचहली आहे. पुस्तकाला लेखकाने वगेळी प्रस्तावना न चलचहता चतिा 
समावशे कथानकाच्या प्रारंभी व उपसंहारात केला आहे. 

 
लेखकाला या कादंबरीिा नायक ‘चपराजी पाटील’ एका स्टेशनवर चवचशष्ट पचरल्स्थतीत भेटतो आचणा 

लेखकाने चजज्ञासा दाखचवल्यावरून आपली सवव हचककत सागंतो ही हचककत म्हणजे या कादंबरीिे कथानक 
होय. 
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एकूण १३ प्रकरणात चवभागलेल्या या कादंबरीत शतेकऱ्याला कोणत्या नैसर्शगक व मानवी आपत्तीशी 
तोंड द्यावे लागते यािे चित्रण आले आहे. स्वतः गाविा पाटील ही हचककत सागंत असल्यामुळे त्याच्या गाविी 
समग्र हचककत आचण अंतरंगही आलेले आहेत. दुष्ट्काळात एका खेड्यािी वाताहत कशी होते, त्या खेड्याला 
तेथील माणसासंह तेथील पाटील सावरण्यािा कसा प्रयत्न करतो, यातून चब्रचटश अमदानीतील कंगाल झालेले 
खेडे, तेथील पाटील, त्यािे गणगोत, त्यािे घरगुती संबधं, त्यािे सावकाराशी, सरकारी नोकराशंी, खेडुताशंी 
असलेले संबंध व त्यातून चनमकातण झालेले ताण यािे चित्रण सहजपणे आलेले आहे. त्या ओघाति चवचवध 
स्वभावािी माणसे आलेली आहेत. सरकारी नोकर, पोलीस अचधकारी, चिस्ती पाद्री, घरिी गडीमाणसे, 
पचतव्रता यािें स्वभाव जाता जाता रेखाटले गेले आहेत. या सवांतून १९व्या शतकाच्या उत्तराधकाततील एक व्यग्र, 
उदास, पोखरलेले, उद्ध्वस्त झालेले दीनवाणे खेडे मनासमोर उभे राहते. दुष्ट्काळ हा त्या खेड्याच्या 
पािवीलाि पुजल्यासारखा झाला होता. त्या दुष्ट्काळािे चित्रही प्रभावीपणे आले आहे. 

 
मनोरंजकता, िमत्कृतीप्रधानता, घटनाप्रधानता, यािे कोठेही चित्रण करण्यािा प्रयत्न केला नाही. 

त्यामुळे ही प्रभावीपणे सामाचजक वास्तव रेखाटणारी उत्कृष्ट कादंबरी चनमकातण झाली आहे. कथानकातील 
चनवदेन प्रामाचणक असल्याने भाषाही साधी सोपी बोलीभाषेला जवळिी अशी आहे. 

 
थोड्यार्फार र्फरकाने आजही दुष्ट्काळग्रस्त खेड्यािे हेि रूप आपणास पाहावयास चमळते. म्हणूनि या 

कादंबरीतील ग्रामीण वास्तव हे चत्रकालाबाचधत आहे असे वाटते. 
 

यशवंि च्हाि 
 

पुण्यप्रभाव : गडकरी, राम गिेश. प्रकाशक : रम्यकथा प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, १९१६. या नाटकास 
गडकऱ्यानंी छोटेखानी प्रस्तावना चलचहलेली असून प्रस्तावनेमध्ये नाटकाच्या चवषयाचवषयी व 
प्रकृचतचवविेनाचवषयी त्यानंी साचंगतलेले नाही. 

 
उदात्त व आदशव िचरत्रािे चित्रण करण्यासाठी गडकऱ्यानंी ‘पुण्यप्रभाव’ हे एक कल्पनाप्रधान नाटक 

चलहून बुद्धीपेक्षा भावनेिा, चविारापेक्षा चवकारािंा प्रभाव अचधक असतो, तसेि पुरुषपेक्षा चस्त्रया अचधक 
सामर्थयववान, धैयववान, कतृवत्ववान असून आपल्या पुण्याईच्या बळावर पुरुषािंी पापबुद्धीही नष्ट करतात असे या 
नाटकात दाखवनू चदले आहे. 

 
भपूाल, वृदंावन, ईर्श्र, वसंुधरा, कावलदी ही नाटकातील प्रमुख पाते्र असून वसंुधरेशी चववाह न 

झाल्याने सुडाने पेटलेला वृंदावन कावलदीशी चववाह करून सवांना गाचर्फल ठेवनू एक कपट कारस्थान रितो. 
आपला दुष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी तो काहीही करण्यास तयार होतो. पण अखेर वसंुधरेच्या पचतव्रत्येच्या 
‘पुण्यप्रभावा’ने त्यािा कू्ररपणा, चनष्ठुरता गळून पडते. नाटकािा शवेट सुखात्म आहे. 

 
मराठी रंगभमूी आचण नाटक याचं्या पचरसरात तोपयंत जे जे िमत्कृचतपूणव, कुतूहलजनक, प्रभावी, 

यशस्वी आचण लोकचप्रय ठरले होते. ते सारे नाटकात एकचत्रत करावयािे व स्वतःच्या वैचशष्ट्ट्यपूणव शलैीने 
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त्याला नव्या आचण वगेळ्या स्वरूपात सजवनू वािकानंा त्यािे पुनदवशवन घडवायिे असा प्रयत्न नाटककार 
गडकऱ्यानंी या नाटकात केलेला आहे. 

 
अलंकाचरक पले्लदार संवाद, मार्शमक चवनोदािी प्रसंगपरत्व ेकेलेली चनर्शमती, अचभनव कल्पनाचवलास, 

गुंतागुंत ही गडकऱ्याचं्या इतर नाटकातूंन आढळणारी सारी वैचशष्ट्ट्ये याही नाटकात हजेरी लावतात. हे नाटक 
सहा अंकी असून प्रत्येक अंकात चकमान िार व कमाल सहा प्रवशे असून नाटकात एकूण लहान-मोठी अशी ४९ 
पदे आहेत. 

 
यशवंि च्हाि 

 
पेिे्हा : (अणनि) आत्माराम रावजी देशपांडे. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, आवृत्ती दुसरी, १९५९ (प्रथम 
प्रकाशन १९४५). आत्माराव रावजी देशपाडें ऊर्फव  कवी अचनल हे एक अत्यंत महत्त्वािे कवी. त्यािें आठ 
कचवतासंग्रह प्रचसद्ध झाले आहेत. प्रस्तुत काव्यसंग्रहात एकूण अडतीस कचवता असून त्यापंैकी अठ्ठावीस 
कचवता छंदोबद्ध रिना असणाऱ्या व दहा कचवता मुक्तछंदामध्ये आहेत. त्यापंैकी झळ, प्रीतीिी रीत, चिरयौवन, 
प्रीती तुझी माझी, दशवन, श्रीज्ञानेर्श्राचं्या समाधीपाशी, पे्रम आचण जीवन, चवशषे आचण पेतेव्हा या महत्त्वाच्या 
कचवता. प्रीचतभावना, चनसगवभावना आचण समाजभावना हे सववही अचनलाचं्या काव्यातून व्यक्त होते. या 
प्रयोगशील कवीने कलेिा व जीवनािाही चविार केल्यािे त्याचं्या कचवतेतून जाणवते. या संवदेनाक्षम 
कलावतंाच्या मनािी व्याकुळता, ‘मला आवडते वाट वळणािी’ या ‘वाट’ या कचवतेतून व्यक्त होते. ‘या ऐचहक 
जगात सववत्र आनंदािे जीवनि आहे’ हा चवर्श्ास ‘पे्रम आचण जीवन’ या काव्यात त्यानंी व्यक्त केला आहे. 
चिरतरुण वृत्तीिा हा कवी चवशषे कचवतेत, ‘एकेक आहे तो क्षण, ऊन रक्ताने अनुभवलेला’ हा जीवनानुभव 
व्यक्त करीत आहे. ‘नवी बीजें पेरा, नव्या आशा धरा’ हे पाव्या पक्षािे आशावादी गाणे चलचहणाऱ्या कवीने 
मुक्तछंदात्मक काव्यरिना करण्यािा प्रयोग केला आहे. पषृ्ठ क्रमाकं १०६ ते ११७ यामंध्ये कवीनेि चलचहलेली 
चटपणे आहेत. काव्यरिना समजण्यािे दृष्टीने या चटपणािंा उपयोग होतो. 

 
वासुदेव सावंि 

 
पोपिपंची : उपाध्ये, जयकृष्ट्ि केशव. प्रकाशक : महाराष्ट्र पन्लिकशग हाऊस णि., पुिे, १९२९. ज. के. उपाध्ये 
याचं्या ‘पोपटपिंी’ या संग्रहात ते्रिाळीस स्रु्फट कचवता समाचवष्ट आहेत. त्यािें ‘लोकमान्यिचरत्रामृत’ ह्या दीघव 
काव्याने त्यानंा महाराष्ट्रात प्रचसद्धी चमळवनू चदली. चवचवध चवषयावंरील भावगीते असलेल्या ‘पोपटपंिी’ 
संग्रहात ‘शुक कौतुक!’ ह्या शीषवकाखाली श्री. चन. िारे्फकरािंी प्रस्तावना आचण कवी चगरीशािंा पचरियपर 
लेख आहे. “शुकििंूप्रमाणे प्रस्तुत काव्यसंग्रह आटपशीर व मोहक असून चतच्यातून चनघणाऱ्या उद्गारापं्रमाणेि 
‘पोपटपंिी’तही आलेल्या चवषयािंी चवचवधता, आकषवक व श्रवणीय झाली आहे,” या शब्दातं िारे्फकरानंा ज. 
के. उपाध्ये यािंा गौरव केला आहे. ‘पोपटपिंी’ या संग्रहातील कचवतािें िार गटातं चवभाजन करता येते. 
धार्शमक वकवा ताचत्त्वक, पे्रमचवषयक, राष्ट्रीय आचण चवनोदी या िार प्रकारातंील कचवतामंध्ये ज. के. उपाध्ये 
याचं्या व्यल्क्तमत्त्वािे प्रचतवबब उमटले आहे. कवीिी वृत्ती धमवप्रवण असून त्याला वहदू धमव व वहदू 
संस्काराचंवषयी अचभमान आहे. कवीला केवळ धमकातचवषयी अचभमान आहे असे नाही; त्याला भारत भमूी, भारतीय 
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परंपरेबद्दलही अचभमान आहे. ‘गीतराघव’ ही गीतमाचलका, ‘स्वतंत्र वहदुस्थान’, ‘भारत भाग्योदय’, ‘तरुण 
भारतास’ ह्या कचवतािंा या संदभकातत चनदेश करता येईल. ईर्श्रशरणता, ईर्श्रभक्ती, ईर्श्राच्या अल्स्तत्वािा 
शोध, ईर्श्र संकल्पनेिी व्यापकता हे चवशषे ‘ईशव्याप्ती’, ‘दशवनोत्कंठा’, ‘चित्तिोर’, ‘चनदेश’ या कचवतातं 
आढळून येतात. ज. के. उपाध्ये याचं्या पे्रमचवषयक कचवतातं शुद्ध भक्तीिे साचत्त्वक, सरळ आचण नैसर्शगक रूप 
पाहावयास चमळते. ‘पे्रमगीत म्हणजे पती-पत्नींच्या साचत्त्वक भावनािें गीत’ ही संकुचित कल्पना कवीच्या 
भावनात्मक आचवष्ट्कारामागे नाही. पे्रमभावनेला असलेली वत्सलतेिी छटा ‘चिमणा श्रीकृष्ट्ण’, ‘बाळ’, ‘आई 
आचण बाळ’, ‘आनंद आला आनंद!’, ‘लीला’ या कचवतामंध्ये प्रकट झाली आहे. ज. के. उपाध्ये ह्याचं्या चवनोदी 
कचवतानंा उपरोधािी डूब चमळाली आहे. ‘बावळट बाळू’ ह्या कचवतेत एका बावळट मुलािे शब्दचित्र कवीने 
रेखाटले आहे. ‘ढ’ या कचवतेतील वकवा ‘कवीते कचरन तुला मी ठार’ व ‘शाहीर’ या कचवतातंील उपरोध-
उपहास हा उपाध्ये याचं्या काव्यशलैीिा चवशषे आहे. कवीच्या कचवतेिी भाषा सर्फाईदार आचण प्रासाचदक आहे. 
त्याच्या ओवी रिनेवर एकनाथ, रामदासाचं्या काव्यािा पचरणाम झाला आहे. ‘चवराणी’सारख्या कचवतेवर संत 
तुकारामाचं्या शलैीिा प्रभाव आहे. एकाि वळेी आध्याल्त्मक, गूढगुंजनपर, कौटंुचबक, चवनोदी अशा अनेकचवध 
भावच्छटािें दशवन घडवणाऱ्या ‘पोपटपंिी’ ह्या काव्यसंग्रहात ज. के. उपाध्ये यािें व्यल्क्तमत्त्व पारदशीपणे 
प्रकट झाले आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
प्राचीन गीिभांडार : जोशी, ना. ग. प्रकाशक : मौज प्रकाशनगृह, मंुबई, १९५९. ‘प्रािीन गीत भाडंार’ हा प्रािीन 
व मध्यकालीन मराठी कवींच्या भावकाव्यात्म चनवडक गीतािंा संग्रह आहे. या काळातील कवींच्या हृदयाला जे 
अनुभव चभडले त्या अनुभवानंा कवींनी काव्यरूप चदले. ना. ग. जोशी यानंी संपाचदत केलेल्या प्रािीन गीत 
संग्रहात सोमेर्श्र, म्हाइंभट, दामोदर पचंडत, महदंबा, मुकंुदराज, ज्ञानेर्श्र, नामदेव, जनाबाई, िोखामेळा, 
एकनाथ, तुकाराम, रामदास, बचहणाबाई, वामन पचंडत, रघुनाथ पचंडत, चवठ्ठल बीडकर, चनरंजन माधव, 
अमृतराय, सोचहरोबानाथ, मचहपचतनाथ, रामजोशी, होनाजी, सगनभाऊ, गंगू हैबती, माचणकप्रभ,ू माधव, कृष्ट्ण 
केशव, अनाचमक कवी, पे्रमाबाई अशा सुमारे २१३ कवी-कवचयत्रींच्या चनवडक रिनािंा समावशे प्रस्तुत संग्रहात 
ना. ग. जोशी यानंी केला आहे. महानुभाव पथंीय कवी, संतकवी, पचंडत कवी, पदरिनाकार, शाहीर अशा 
चवचवध प्रकारच्या कवींच्या रिनािंा समावशे असल्यामुळे ‘प्रािीन गीत भाडंार’ हा गीतािंा संग्रह प्राचतचनचधक 
झाला आहे. या संपादनाला ना. ग. जोशी यािंी चवविेक, चवस्तृत प्रस्तावना आहे. प्रािीन व अवकातिीन 
काव्यदृष्टी, जुन्या कचवतेिी वैचशष्ट्ट्ये, प्रािीन कचवतेमधील भावगुण, भक्ती काव्यातील वितनशीलता, 
गीतरिना करणाऱ्या कवींिी संवदेनशीलता इत्यादी पैलंूिी ििकात संपादकानंी प्रस्तावनेत साके्षपाने केली आहे. 
ज्ञानेर्श्रािें प्रचतभासामर्थयव, नामदेवािें शब्दलावण्य, भानुदासािें संवोदनात्मक अनुभवचवर्श्, तुकारामािंी 
भावोत्कटता, रामदासी काव्यातील भाषेिे सामर्थयव अशी वगेवगेळ्या काव्य घटकािंी केलेली ििकात, ना. ग. 
जोशी यािंी रचसकता आचण व्यासंगािा प्रत्यय देणारी आहे. कवींिा आचण गीतािंा क्रम संपादकानंी शक्यतोवर 
कालानुक्रमे देण्यािा प्रयत्न केला आहे. परंतु ज्या चठकाणी परंपरेिा धागा जोडला गेला असेल आचण रिनेिे 
समान सूत्र असेल चतथे अपवाद करून गीते एकत्रि चदली आहेत. पुस्तकाच्या शवेटी चदलेल्या चटपातं कवींिी 
उपलब्ध झालेली माचहती, गीतातंील काही बारकावे, कठीण शब्दािंा संदभकातनुसार जुळणारा अथव, क्लीष्ट 
शब्दािें साधार स्पष्टीकरण, पद्यरिनेतील काही गमतीजमती याचंवषयी संपादकानंी ममवज्ञपणे चलचहले आहे. 
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याचशवाय, वचे्याचं्या पचहल्या ओळींिी सूिी आचण ६५ संदभव गं्रथािंी सूिी चदली आहे. यापूवी मराठीतील 
अभ्यासकानंी प्रािीन कचवतेिे मूल्यमापन बव्हंशी धार्शमक भचूमकेतून केले होते. आधुचनक काळात प्रािीन 
काव्याकडे आस्वादक भचूमकेतून पाचहले जाऊ लागले आहे. ना. ग. जोशी यानंी घेतलेल्या रसडोळस आचण 
आस्वादक भचूमकेमुळे ‘प्रािीन गीतभाडंार’ हे संपादन एक मौचलक संपादन ठरते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
प्राचीन मराठी संिकवी (खंड पणहिा) : आजगावकर, जगन्नाथ रघुनाथ. प्रकाशक : कमिा भास्कर 
आजगावकर, मंुबई, १९५७. सगळी जुनी मराठी कचवता, संतिचरत्रपर गं्रथ, हस्तचलचखते, पोर्थया, बाडें, भारत 
इचतहास संशोधन मंडळािे अहवाल, महाराष्ट्र साचहत्य-पचत्रका, केसरी सारख्या वृत्तपत्रातून जुन्या कवींचवषयी 
प्रचसद्ध झालेली माचहती, अख्याचयका अशा चनरचनराळ्या उपलब्ध साधनािंा चिचकत्सापूववक अभ्यास करून 
पचरश्रमपूववक, महाराष्ट्र-भाषाभषूण जगन्नाथ रघुनाथ आजगावकर यानंी महाराष्ट्र कवीिचरत्रािे ३००० पषृ्ठांिे 
११ भाग पन्नास वषांत प्रचसद्ध केले. आर्शथक ओढाताण, कौटंुचबक अस्वास्र्थय, तसेि पाठीशी कोणतीही संशोधन 
संस्था उभी नसताना साधारण १९०२ पासून १९५५-५७ सालापयंत प्रािीन मराठी कवींवर सातत्याने पन्नास वष े
संशोधनपर लेखन करून प्रािीन मराठी वाङ्मयाला मूलभतू संदभव उपलब्ध करून देण्यािे हे आजगावकरािें 
कायव संशोधकासं सववश्रुत आहे. 

 
त्याचं्या ‘प्रािीन मराठी संतकवी’ या गं्रथािे िार खंड असून पचहल्या खंडािी खुद्द आजगावकरानंी 

सुधारून वाढचवलेली आवृत्ती त्यािंी स्नुषा सौ. कमळा भास्कर आजगावकर यानंी प्रकाचशत केली आहे. या 
खंडात आद्यकवी मुकंुदराजापासून महाकवी मुक्तेर्श्रापयंतच्या प्रािीन कवींिी िचरते्र व त्यािें वाङ्मय 
समालोिन समाचवष्ट आहे. प्रत्येक छोट्यामोठ्या कवींिे, अख्याचयकासह संगतवार िचरत्र देणे, िचरत्रपर 
वादाचवचषयीच्या प्र्नािंा ऐचतहाचसक पुराण्याचं्या आधारे, कधी तारतम्याने मागोवा घेऊन त्या त्या कवींिी 
जागा वाङ्मयाच्या इचतहासात मुक्रर करणे, कवींच्या गं्रथातील महत्त्वािे विेे देणे आचण कवींच्या काव्यािे 
परीक्षण करून त्यािे महत्त्व चनचश्चत करणे असे एकंदर गं्रथािे स्वरूप आहे. 

 
लेखकाने कवींिी िचरते्र चलचहताना कोठून कोणती माचहती चमळाली त्यािा स्पष्ट उल्लेख केल्यामुळे 

संशोधनातील चवर्श्सनीयता वाढली असून गं्रथािी भाषा अचतशय रसाळ व प्रासाचदक असल्याने गं्रथ वािनीय 
झाला आहे. प्रािीन मराठी वाङ्मयाच्या अभ्यासकानंा उपयुक्त असा हा महत्त्वािा संदभव गं्रथ आहे. 

 
मोहन पािीि 

 
पे्रम की िौणकक : भािे, गोपाळ णचमिाजी. प्रकाशक : महाराष्ट्र साणहत्य गं्रथमािा, मंुबई पणहिी आवृत्ती, 
१९२३. ही कादंबरी म्हटल्यास आत्मवृत्त, म्हटल्यास कादंबरी अशा कोटीतील आहे. दोनदा चवधुरावस्थेिा 
प्रसंग ओढवलेले सुधारकाग्रणी बाळासाहेब हे आधीच्या चववाहापासून झालेली मुलेबाळे असताना सुद्धा 
समाजाच्या प्रगतीच्या आड येणारा जातीभेदािा पववत जमा पार करून आपली बालमतै्रीण असलेल्या 
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परजातीच्या इंदूमती नावाच्या चवधवेशी चतसरे लग्न करतात व अशा चरतीने पे्रम की लौचकक या प्र्नात पे्रमाच्या 
बाजूने सचक्रय चनणवय देतात असा या कादंबरीिा चवषय आहे. 

 
एकूण ३३ प्रकरणातं चलहीलेल्या या कादंबरीत तत्कालीन सामाचजक ल्स्थती, रूढी-परंपरा लक्षात 

घेता या कादंबरी नायकाच्या वाट्यास आलेल्या संकटानंा नायक कसा सामोरा गेला यािे चित्रण केले आहे. 
 
सुधारकी चविारािंा प्रिार करणारी आत्मसंतोषपर कादंबरी. 
 

यशवंि च्हाि 
 

फणकरा : साठे, अण्िा भाऊ. प्रकाशक : सुरेश एजन्सी, पुिे, पणहिी आवृत्ती, १९५९, णवसावी आवृत्ती 
जानेवारी, २०o२. ‘र्फचकरा’ ही अण्णा भाऊंिी वािकचप्रय कादंबरी होय. या कादंबरीमध्ये लेखकाने आपली 
कैचर्फयत माडंली आहे, त्यामध्ये ते म्हणतात, “र्फचकराचवषयी थोड सागंाव म्हणून चलचहत आहे ते असं की, ही 
कादंबरी केवळ माझ्या प्रचतभेनं चनमकातण केली नाही. प्रचतभेला सत्याि ं जीवनाि ं दशवन नसेल तर प्रचतभा, 
अनुभतूी हे शब्द चनरथवक आहेत असा माझा अनुभव आहे....” वाङ्मयीन दृचष्टकोन-भचूमका व्यक्त करणारी 
अशी ही कैचर्फयत. या कैचर्फयतीमधून ‘र्फचकरा’च्या लेखनामागील त्यािंा उदे्दश त्याचं्या अपेक्षा- त्यािंी भचूमका 
स्पष्ट होते. 

 
गावासाठी कटून मरणाऱ्या, मागं जमातीतील शूर चपता-पुत्रािंी रोमहषवक कहाणी, हे या कादंबरीिे 

कथासूत्र आहे. 
 
अण्णा भाऊंच्या उग्रमंगल प्रचतभेने केलेला अटीतटीिा प्रयत्न ‘र्फचकरा’मध्ये ओसंडून राचहला आहे. 

उपेचक्षताचं्या अंतरंगातील वहमत, त्याचं्या मनातील व्यथािंा आगडोंब, उपेक्षािें ठणके, चनराशिेी भेसूरता, 
त्यातून उत्पन्न झालेले क्रौयव आचण सत्त्व जोपासण्यासाठी चपसाळून जाऊन समोरच्या चवरोधी सामर्थयकातिी तमा न 
बाळगता अखेरच्या क्षणापयंत झंुजू इल्च्छणाऱ्या दचलतबडंखोर, मागं, रामोशी, महार जमातीच्या मनातील 
कडवटपणा आचण त्वषेा यािें दशवन घडचवण्यािा असीम प्रयत्न हे या कादंबरीिे प्राणतत्त्व. 

 
भरिेश्वर पािीि 

 
फुिवाि : देशपांडे, आत्माराम रावजी. प्रकाशक : वान्ग्विास मंडळ णि., पुिे, १९३२. रचवचकरण मंडळाच्या 
भरभराटीच्या काळातही त्याच्या संस्कारापासून अचलप्त राहून स्वतःिे वगेळेपण जपणारे कवी म्हणून 
आत्माराम रावजी देशपाडें ऊर्फव  अचनल यािंा उल्लेख केला जातो. ‘दशपदी’, ‘भग्नमूती’, ‘चनवकातचसत चिनी 
मुलास’, ‘सागंाती’ हे काव्यसंग्रह चवशषे प्रचसद्ध आहेत. मुक्तछंद मराठीत रुजचवण्यािा त्यानंी यशस्वी प्रयत्न 
केला. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘रु्फलवात’ हा भावगीतािंा संग्रह आहे. अचनलानंी १९२० ते १९३१ या कालावधीत चलचहलेली ३४ 
भावगीते या संग्रहात आली आहेत. 

 
हृदयीच्या अंधारात । लाचवयेली रु्फलवात । 
तुवा आपले हाती । उजळली चदव्य ज्योती ॥ 
 

असे ‘रु्फलवात’ या भावगीतात ते म्हणतात. कवीला ‘ज्योत’ आचण ‘रु्फलवात’ या शब्दादं्वारे मागंल्य सुिवायिे 
आहे. ‘घरी’ या भावगीतात घरी वाट पाहत असलेल्या पत्नीिे चित्रण येते. या भावगीतावर रे. चटळक याचं्या 
‘कुणास्तव कुणीतरी’ या कचवतेिा प्रभाव जाणवतो— 

 
“जाहल्या चतन्हीसाजंा । दीप गगनी लागले । घरी चशणवील डोळे । कुणीतरी ॥” असे कवी आतवतेने 

म्हणतो. ‘आनंद’ हे भावगीत बालकवींच्या ‘आनंदी आनंद’ या कचवतेिी आठवण करून देते. 
 

“थकले रे डोळे माझे 
वाट तुझी पाहता....” 
 

या ओळींनी सुरू होणारे भावगीत आजही रचसकानंा मोचहनी घालत असते. 
 
ह्या भावगीत संग्रहाच्या शवेटी काही गीतािें स्वरलेखन चदले आहे. 
 
प्रस्तुत भावगीत संग्रहाला देशपाडें यानंी चवस्तृत प्रस्तावना चलचहली आहे. या प्रस्तावनेत जुनी आचण 

नवी कचवता, आधुचनक काव्य आचण आत्मप्रत्यय, आधुचनक काव्य आचण गूढवाद इ. प्र्नािंी साचहत्यशास्त्रीय 
भचूमकेतून ििकात केली आहे. 

 
भावगीतािें स्वरलेखन आचण साचहत्यििकातत्मक प्रस्तावना हे या गं्रथािे महत्त्वािे वैचशष्ट्ट्य सागंता 

येईल. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

फुिांची ओंजळ : बी (गुप्िे, नारायि मुरिीधर). प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, प्रथमावृत्ती १९३४. 
नारायण मुरलीधर गुप्ते ऊर्फव  ‘बी’ हे मराठीतील ख्यातनाम कवी आहेत. ‘िार्फा’ ही त्यािंी अचतशय गाजलेली 
गूढगुंजनपर कचवता आजही रचसकानंा आकर्शषत करते. 
 

‘रु्फलािंी ओंजळ’ हा काव्यसंग्रह १९३४ मध्ये प्रथम प्रकाचशत झाला. पचहल्या आवृत्तीत एकूण ३८ 
कचवता समाचवष्ट होत्या. १९४१ मध्ये प्रकाचशत झालेल्या दुसऱ्या आवृत्तीत ‘चपकले पान’ या शीषवकाखाली ११ 
नवीन कचवतािंा समावशे करण्यात आला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सवव कचवता या चविारपे्ररक व ताचत्त्वक स्वरूपाच्या आहेत. सूक्ष्म अवलोकन, अखंड आत्मवितन आचण 
दीघव चनचदध्यासाच्या जोरावर चविारमंथन करून ‘बी’ यानंी या कचवता चलचहल्या आहेत. ‘रु्फलािंी ओजळ’ या 
कचवतेत हे चवर्श्िक्र कोणत्या ध्येयाकडे िालले आहे हे साचंगतले आहे. ‘डंका’ कचवतेत समाजाच्या 
उद्धारासाठी वळेोवळेी अवतरणाऱ्या बंडवाल्या महात्म्यािंा गौरव आचण जयजयकार केला आहे. भारतवषकाततील 
सद्यःकालीन दुधवर, राजकीय व सामाचजक पचरल्स्थतीिे चनरीक्षण व चिचकत्सा ‘ह्यात काय संशय’ या कचवतेत 
पाहावयास चमळते. 

 
या संग्रहातील सवव कचवतामंध्ये चवषय, चविार व भाषा यािें ऐर्श्यव व वैभव पाहावयास चमळते. प्रल्हाद 

केशव अते्र आचण वामन नारायण देशपाडें यानंी चलचहलेल्या प्रस्तावनामुंळे कचवता संग्रहाच्या आकलनास मदत 
होते. ‘बी’ यािंा वपड तत्त्वज्ञानी कवीिा असल्यािी साक्ष या संग्रहातील कचवताचं्या आशयावरून पटते. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
फुिोरा : रेगे, पुरुषोत्तम णशवराम. प्रकाशक ज. णश. रेगे, मंुबई, १९३७. ‘रु्फलोरा’ या काव्यसंग्रहात पु. चश. रेगे 
याचं्या पूववप्रचसद्ध, सुधारलेल्या आचण अप्रकाचशत पन्नास कचवतािंा समावशे आहे. संग्रहात समाचवष्ट केलेल्या 
कचवतापंैकी ‘राणी’, ‘रु्फलमाळी’, ‘घटका पे्रमािी’, ‘िोराचं्या ग रानामधीं’, ‘जीवलता’, ‘रु्फलें  सोचनयािीं’ व 
‘वायु भरारा’ ह्या सात कचवतािें स्वरलेखन चदले आहे. प.ं चवष्ट्णू चदगंबर पलुस्कर याचं्या पद्धतीप्रमाणे शीला 
माधव नेरूरकर यानंी हे स्वरलेखन केले आहे. पचरचशष्ट १ मध्ये KARMA ही आंग्ल कवी वॉल्टर द ला मेअर 
यािंी रूपातंचरत इंग्रजी कचवता आचण पचरचशष्ट २ मध्ये पु. चश. रेगे यािंी मतै्रीण केठ-राधा साळझ् याचं्या जमवन 
कचवतेिा मराठी अनुवाद आहे. पु. चश. रेगे याचं्या कचवतामंध्ये अभगं, ओवी, िदं्रकातं, मायामंगला, दाशरथी या 
जाती असे चवचवध रिनाप्रकार आहेत. ‘रु्फलोरा’ काव्यसंग्रहातील कचवता भावगीतात्मक आहेत. काव्यात्मक 
भाववृत्तीच्या आचवष्ट्कारासाठी रेग्याचं्या कचवतेने पात्रािी मनोवृत्ती, पे्रमजीवनातील हळुवारपणा अशी वगेवगेळी 
रुपे घेतली आहेत. रेग्याचं्या भाषेला अकृचत्रम आचण सहजसाधी लय आहे. चतच्यात काही संस्कृत शब्दािें 
अल्स्तत्व असले तरी चतच्यात अल्पाक्षर रमणीयत्व आचण आल्हादकताही आहे. ‘अचभसाचरका’ ही कचवता त्या 
दृष्टीने प्राचतचनचधक कचवता आहे. कातळावरून मागव काढताना, काजळ्या रात्रीच्या वळेी जीव भरून येत 
असताना कवीिी प्रकट झालली भावचवभोर अवस्था प्रत्ययकारी ठरते. ‘िाळा’, ‘िाफ्याच्या झाडाखालीं’, 
‘राणी’ यासंारख्या कचवता समकालीन मराठी कचवताचं्या प्रवाहात लक्ष वधूेन घेणाऱ्या कचवता आहेत. ‘रु्फलोरा’ 
या काव्यसंग्रहाला आत्माराम रावजी देशपाडें तथा कवी अचनल यािंी प्रस्तावना आहे. अशा चिमुकल्या 
कचवतासंग्रहािे मराठी कचवताचं्या संसारात स्थान काय, असा प्र्न चविारणाऱ्या चिचकत्सक टीकाकारानंा 
उत्तर देताना आत्माराम रावजी देशपाडें यानंी म्हटले आहे — “काव्यपे्रमी रचसकानंा अशा संग्रहािे कायव काय हे 
सहजि कळून येईल. मानवी अनुभवािे के्षत्र वैयल्क्तक अनुभतूीनेि वाढते; वैयल्क्तक अनुभतूीनेि त्यात 
चवचवधता येते, त्यािे सौंदयव वाढते, त्या दृष्टीने भावगीतािंी चनर्शमती चजतकी अचधक व अचधकाकंडून होईल 
चततकी इष्टि आहे. कवीिा स्वतःिा दृचष्टकोन अथकातत आणखी वगेळा असतो..... जीवनानंदाने हृदय बहरून 
आले की आतील भाव ओसंडू लागतात.” प्रस्तावनेत कवी अचनलानंी म्हटल्याप्रमाणे पु. चश. रेगे याचं्या 
‘रु्फलोरा’ संग्रहातील कचवतातं पु. चश. रेगे या सौंदयववादी, संवदेनशील कवीिे हृदय बहरून आले आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णव. शं. चौघुिे 
 

बिाट्याची चाळ : देशपांडे, पु. ि. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, दुसरी आवृत्ती, १९६१. पुलंच्या लचलत 
लेखनामध्ये सवांत गाजलेलं आचण त्याचं्या नावाशी कायमि ंजोडलं गेलेले लचलत लेखन म्हणजे ‘बटाट्यािी 
िाळ’. ती िाळ एकट्या पुलंिी, एकट्या मंुबईिी न राहता अचखल मराठी रचसकािंी होऊन गेली आहे. 

 
‘बटाट्यािी िाळ’मध्ये पुलंनी मंुबईच्या मध्यमवगीय िाळ संस्कृतीिे चित्रण सूक्ष्मपणे केले असून 

मध्यमवगीय मराठी संस्कृतीिे चवडंबन – पल्लेदार व आकषवक पद्धतीने केलेले आहे. जीवनातल्या नानाचवध 
प्रवृत्तीिे दशवन घडचवणारे चित्रण. वाङ्मयीन वास्तव व जीवनातील वास्तव यािे ही दशवन पुल घडचवतात. 

 
िाळीला इचतहास आहे. ती इचतहासािी साक्षीदार आहे. िाळीनं पचहली कायदेभगंािी िळवळ, 

बेिाळीसिा लढा, दुसरे महायुद्ध, स्वातंत्र्यप्राप्ती, पचहल्या प्रजासत्ताक चदनािी रोषणाई आचण नंतरिी 
स्वातंत्र्यािी र्फरपट – अशा सवव घटना पाहत, नाना जातीच्या, पथंाच्या वृत्तीच्या - प्रवृत्तीच्या िाळकऱ्यानंा 
घेऊन उभी आहे. या िाळीत अनेक वल्ली व्यंगचित्रणात्मक व्यल्क्तरेखाचं्या रूपाने वावरतात. सवव लेख स्वतंत्र 
पण िाळीशी सवव लेखािे नाते. सवव लेख स्वतंत्रपणे ही चवनोदी लेख म्हणून लक्षात राहण्याजोगे आहेत. 

 
‘असा मी असा मी’, ‘खोगीर भरती’, ‘नस्ती उठाठेव’, ‘हसवणूक’, ‘अपूवकातई’, ‘पूववरंग’ इ. पु. ल. 

देशपाडें यािंी लोकचप्रय पुस्तके. 
 
‘बटाट्यािी िाळ’मधील अनेक व्यल्क्तसमूह व त्यािें परस्पर संबधं यामधून येणारा चवनोद अत्यंत प्रसन्न 

व मनाला सुखद वाटणारा. चवनोदातून वािकानंा वितनशील बनचवण्यािे सामर्थयव पुलंिे. 
 

भरिेश्वर पािीि 
 

बदिापूर (आमचा गाव) : चापेकर, नारायि गोकवद. प्रकाशक : आयिसंस्कृिी मुद्रिािय, पुिे-२, आवृत्ती 
१९३३. कसबे बदलापूर तरे्फ िोण, तालुका कल्याण, चजल्हा ठाणे या गावाच्या आर्शथक, सामाचजक व 
सासं्कृचतक पाहणीिा साद्यतं तपशीलवार अहवाल असे या गं्रथािे स्वरूप असून खुद्द लेखकानेि प्रारंभी ‘हा 
माझा गं्रथ म्हणजे बदलापूरिे गझेॅचटयरि होय’ असे नमूद केलेले आहे. १९२६ च्या ‘चवचवध ज्ञानचवस्तारा’ तून 
या गं्रथािा पचहला लेख प्रचसद्ध झाला. पुढे जवळजवळ आठ वष ेया गं्रथािे इतर लेख प्रकाचशत होत राचहले. 
गं्रथामध्ये बदलापूरच्या गावगाड्यातील पाटील, कुलकणी, कारू-नारू, अलुते-बलुते अशा सवव 
जातीसमूहातील लोकािंी आर्शथक, स्थावर-जंगम ल्स्थती, त्या घरातंील सदस्य संख्या, गुराढोरािंी संख्या, 
त्यािें रोजगार, उत्पन्न, अन्य मागकातने चमळणारे उत्पन्न, खिव, कजे आचण चशल्लक अशा सवव कागदोपत्री नोंदींिी 
तपशीलवार माचहती रकानेवार चदलेली असून त्याचशवाय चवचवध जातीतील लग्नप्रथा, िालचरती, धार्शमक 
कृत्ये, लोकाचं्या सवयी, दारू, रोगराई, सपव, जन्म-मृत्य ूअसा भरगच्च तपशीलही चदला आहे. एका गावाच्या 
प्रत्यक्ष पाहणीिा िक्षवेुसत्यं असा हा प्रमाण अहवाल असल्याने गं्रथािे महत्त्व अनन्यसाधारण असून खूप पचरश्रम 
घेऊन ही माचहती प्रचसद्ध करण्यािे गं्रथकारािे प्रयत्न कौतुकास पात्र आहेत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

गं्रथात सपवदंशावर, रोगराईवर लोकवैद्यकातील उपाय त्या त्या वनस्पतीच्या नावाचनशी व औषधाचं्या 
मात्राचंनशी चदलेले आहेत ते बघून लेखकािा बहुश्रुतपणा, िौकसबुद्धी आचण असाधारण शहाणपण या गोष्टींिा 
प्रत्यय जागोजाग येतो. 

 
एका गावािा ‘सवे’ या गं्रथात आला असला तरी, भाषा, इचतहास समाजशास्त्र, लोकसाचहत्य, अथवशास्त्र  

इ. अनेक चवषयाचं्या अभ्यासकासंाठी हा उपयुक्त संदभव गं्रथ आहे. 
 

मोहन पािीि 
 

बंणदशाळा : यशवंि. प्रकाशक : कौिगेकर, णवष्ट्िू वासुदेव. पणहिी आवृत्ती, १९३२. यशवतं चदनकर पेंढारकर 
हे रचवचकरण मंडळातील एक महत्त्वािे कवी. ‘यशवतंी’, ‘यशोधन’ इ. स्रु्फट काव्याबरोबरि ‘जयमंगला’, 
‘बचंदशाळा’, ‘काव्यचकरीट’ ही खंडकाव्येही त्यानंी चलचहली आहेत. 

 
‘बचंदशाळा’ हे खंडकाव्य रचवचकरण मंडळािे अठरावे पुस्तक असून खुद्द कवीने या खंडकाव्यािी 

प्रस्तावना चलचहली आहे. आचण कवी चगरीश यानंी या खंडकाव्यािे रसग्रहण केले आहे. नोकरीच्या चनचमत्ताने 
बालगुन्हेगाराचं्या बचंदशाळेतील जीवनािे कवीला जवळून अवलोकन करता आले. या अवलोकनातून मुख्यतः 
हे काव्य उदयास आले. 

 
बचंदशाळेत येऊन पडलेल्या एका संजीवािी आचण दुदैवी मातेिी करुणकथा या खंडकाव्यात चिचत्रत 

केली असून आईवचडलािें मुलावंरील संस्कार चकती महत्त्वािे आहेत ते पटवनू देण्यािा प्रयत्न यामध्ये आहे. 
तसेि राष्ट्राच्या घटनेत मुलािंी माणसे, माणसािंा समाज आचण समाजािे राष्ट्र बनत असते. म्हणूनि मुलािंी 
जपणूक, संवधवन, त्याचं्या शीलािी घडण, त्यािें ध्येयवाचदत्व या गोष्टींना राष्ट्र घडणीत चकती महत्त्व आहे हे 
साचंगतले आहे. 

 
प्रािीन खंडकाव्यािे रिनातंत्र र्फारसे न पाळता भावगीताचं्या साखळीतून कथानकािी गुंर्फण करून 

कवीने मराठीत ‘खंडकाव्य’ ही रिना प्रस्तूत केली हे या काव्यािे महत्त्व होय. 
 

यशवंि च्हाि 
 

बंधनाच्या पिीकडे : देशपांडे, पुरुषोत्तम यशवंि. प्रकाशक : अ. स. गोखिे, पुिे, १९२७. ‘बधंनाच्या पलीकडे’ 
ही पु. य. देशपाडें यािंी कादंबरी. पे्रम’ या संकल्पनेिा वगेळा आचवष्ट्कार घडवणारी ही कादंबरी आहे. देशपाडें 
याचं्या समकालीन कादंबरीतील प्रणयभावनेच्या चित्रणापेक्षा प्रस्तुत कादंबरीतील पे्रमािे चित्रण चनराळे आहे. 
त्याला वैिाचरकतेिी डूब चमळाली आहे. कादंबरीिे कथानक तसे सरळ साधे आहे. त्यात र्फारशी गुंतागुंत नाही, 
भर आहे तो पात्राचं्या मनातील वैिाचरक आंदोलनानंा. नागपूरच्या बाबासाहेब देशमुखािंा मुलगा प्रभाकर 
वचडलाचं्या चवरोधाला न जुमानता मनैा ह्या वे् येशी लग्न करतो. तो वचडलािंी वकवा समाजािी पवकात करीत 
नाही. ‘मनुष्ट्याला पडणारी मनुष्ट्यत्वािी ओळख म्हणजे प्रीती’, अशी तो पे्रमािी व्याख्या करतो. प्रभाकरप्रमाणेि 



 

 

अनुक्रमणिका 

मेचडकल कॉलेजमध्ये चशकणारी त्यािी बहीण शातंी ही अरुणकुमार घोष ह्या बंगाली चमत्राशी चववाह करते. 
बाबासाहेब ह्या दोन्ही लग्नानंा प्रखर चवरोध करतात, कारण ते परंपराचभमानी, धमकातिा कडवा अचभमान 
बाळगणारे, वैयल्क्तक स्वातंत्र्यािी पायमल्ली करणारे हट्टी गृहस्थ आहेत. मुलाचं्या वतवनािा आचण पतीच्या 
वागण्यािा ताण सहन न झाल्यामुळे त्यािंी पत्नी लक्ष्मीबाई मरण पावते. उद चवग्न झालेले बाबासाहेब घर 
सोडून जातात, वानप्रस्थाश्रम स्वीकारतात. कालातंराने त्यानंा वैचर्श्क, जातचनरपेक्ष, चनखळ, चनःस्वाथी पे्रमािे 
महत्त्व पटते. ते घरी येतात. मनेैशी बोलतात, चतिी वैिाचरक झेप आचण चतच्या पुरोगामी भचूमकेला असलेले 
ताचत्त्वकतेिे अचधष्ठान पाचहल्यावर ते भारावनू जातात. आपली िूक त्यानंा उमगते. त्याचं्या चविारातं पचरवतवन 
होते. ‘शार्श्त सुखािा मंत्र, िैतन्यमय सत्यािे वसचतस्थान’ हृदयाच्या चनमवल भावात ‘बधंनाच्या पलीकडे’ 
आहे, हे चिरंतन सत्य शवेटी त्यानंा पटते. पु. य. देशपाडें यानंा आयुष्ट्याच्या सुरुवातीपासून आध्याल्त्मक, 
ताचत्त्वक चविारािें आकषवण होते. त्यामुळेि आपल्या लेखनात पे्रमाच्या शारीचरक, वासनामय, क्षचणक सुखमय 
बाजूपेक्षा चतच्यातील आदशव, चिरंतन मूल्यानंा महत्त्व द्यावे, असे त्यानंा वाटते. त्यामुळेि वासनेतून चनमकातण 
होणारी पे्रमािी रूपे या कादंबरीत चदसत नाहीत. कादंबरीतील सवव ताण, चवरोध वा संघषव मूलतः चविारािंा 
असतो. पात्राचं्या मुखातून व्यक्त होणारे चविार त्याचं्या भावचनक चवकासाला वाव देत नाहीत. सारे आवेग 
आचण आवशे कल्पनेतून साकार होतात, शब्दाचं्या आतषबाजीतून व्यक्त होतात. ‘बधंनाच्या पलीकडे’ या 
कादंबरीिी कलादृष्ट्ट्या ही मयकातदा असली तरी एका वे्येशी चववाह करून नायकाने आपली पे्रमचवषयक स्वतंत्र 
आचण सनातन भचूमका प्रकट करणे हे या कादंबरीिे वैचशष्ट्ट्य ठरते. त्यामुळेि समकालीन कादंबऱ्यातं ही 
कादंबरी वगेळी ठरते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
बनगरवाडी : माडगूळकर, ्यंकिेश. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, पणहिी आवृत्ती १९५५, दहावी 
आवृत्ती १९८३. मराठी कादंबरी चवर्श्ातील लक्षवेधी कादंबरी म्हणून या कादंबरीिा उल्लेख केला जातो. मराठी 
ग्रामीण कथेला नवकथेच्या युगात स्थान चनमकातण करून देणाऱ्या व्यंकटेश माडगूळकरानंी ‘बनगरवाडी’ ही 
प्रादेचशक कादंबरी चलहून ‘माणदेशा’ला मराठी वाङ्मय चवर्श्ात अजरामर करून ठेवले. ही कादंबरी मराठी 
प्रादेचशक कादंबरीतील महत्त्वािा टप्पा आहे. कथानकािी व्याप्ती लहान पण आशयघन अवकाश तसेि मानवी 
जीवन आचण चनसगव यािें अतूट नाते कादंबरीला संपन्नता आणते. 

 
‘राजाराम’ मास्तर म्हणून धनगर वस्तीत बनगरवाडीत येतो. मुलं नसलेल्या शाळेत हजर होतो. 

वाडीच्या धनगराच्या सोबतसमवते राहून त्याचं्या सहकायकातने शाळा सुरू करतो. त्याचं्याि मुलानंा चशकवतो. 
बनगरवाडी दुष्ट्काळाने उजाड झाल्यावर बदली झाल्याने तो बनगरवाडी सोडून चनघून जातो. एवढेि या 
कादंबरीिे कथानक सागंता येईल. 

 
परंतु मास्तराच्या दृष्टीतून चटपलेली ‘बनगरवाडी’ जेव्हा लेखक डोळ्यासमोर चित्रमय रूपात 

साकारतात, तेव्हा माणसािें, प्राण्यािें, चनसगकातिे एक साचजवतं चवर्श्ि उभे राहते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

येथले मेंढपाळािे जग गबाळे, अनागर, गचलच्छ असे आहे. येथील माणसे वाट्याला आलेले दाचरद्र्य 
चतखट जाळ ऊन-ऊन कालवणासारखे भरूकतात. ‘आपण उद्या मरणार’ असे अंतज्ञकातन असलेला कारभारी, 
‘आमि ंखुळं आलं माघारी’ असं नवऱ्याबद्दल सागंणारी स्त्री, चवर्श्ास अजाण आयबू, दुष्ट्काळात बैल चवकायला 
नेणारा पण तो न चवकताि परत येणारा शतेकरी, पेरणीच्या वळेी नागराला जंुपून घरी चतला पे्रमाने तुडवीत 
बसलेला शकूे, अडाणी धनगर, अंजी, रामोशी याचं्याबरोबर शरेडं, बसकी घरं, ती शाळा, चनसगवसृष्टीतील 
ऋतूप्रमाणे बदल इ. रूपे सगळी एकमेकातं चमसळून जातात आचण जाणवत राहते ती र्फक्त ‘बनगरवाडी’. 

 
बनगरवाडीच्या भाषेला येथल्या माणसािें भावचवर्श् सहज व्यक्त करता आले, ते साध्या, सरळ पण 

िटका लावणाऱ्या भाषाशलैीमुळेि. 
 

भरिेश्वर पािीि 
 

बणहिाबाईची गािी : चौधरी, बणहिाबाई. पॉप्युिर प्रकाशन मंुबई, पणहिी आवृत्ती १९५२, णिसरी आवृत्ती 
१९७८. ‘अरे संसार संसार, जसा तवा िुल्ह्यावर’ माणसा माणसा! या अमर ओळी चलचहणाऱ्या, ‘अक्षर’ओळख 
नसलेल्या बचहणाबाईच्या कचवता सरळ आचण सोज्वळ आहेत. जुन्या चपढीच्या संस्कारात वाढलेल्या या 
कवचयत्रीने आपल्या काव्याने स्त्री मनाच्या अगदी स्वाभाचवक स्वरूपािी ओळख करून चदली. चशक्षणािा लाभ 
नसतानाही संस्कारक्षम मनातून त्यानंा काव्य स्रु्फरले. ईर्श्रावर चनष्ठा, सासंाचरक कतवव्याति पूणव समाधान, 
सुखदुःखाकडे काहीशा तटस्थपणे पाहण्यािी वृत्ती इ. गुणामुंळे हे काव्य उठावदार बनते. 

 
अचतशय साधी भाषा, व्यवहारातील अचतशय साध्या प्रसंगािा अत्यंत समपवक उपयोग, सूक्ष्म दृष्टीमुळे 

मूळिे अचभजात काव्य पचरणामकारक होते. कवचयत्रीच्या ‘खानदेशी’ बोलीमुळे काव्याला एक सौदयव लाभले 
आहे. कोटीबाज आचण उपरोचधक चवनोदाबरोबरि शब्दािंी मौज ही त्या साधतात. प्रत्येक गाण्यात प्रचतमािंी 
माडंणी, त्यािंी िढती योजना, यमके आचण अनुप्रास, साधेपणा, संुदरपणा ही गाण्यािंी बलस्थाने मराठी 
मनाला मोचहनी घालील आचण ल्स्तचमत करून टाकील असा भाषेिा चविारािा आचण कल्पनेिा चवलक्षण 
गोडवा-काव्यात, गाण्यात आहे. 

 
भरिेश्वर पािीि 

 
बहुूपी : कोल्हिकर, कचिामि गिेश. प्रकाशक : ह. णव. मोिे, पणहिी आवृत्ती १९५७, णिसरी आवृत्ती १९८३, 
मॅजेन्स्िक बुक स्िॉि मंुबई. मराठीतील ज्येष्ठ नाट्यअचभनेते वि. ग. कोल्हटकर यािें हे आत्मिचरत्र असून 
यामध्ये स्वगत, पूवकातधव, उत्तराधव व भरतवाक्य असे चवभाग पाडले आहेत. याचशवाय ह. चव. मोटे ‘आभार’ दुसऱ्या 
आवृत्तीिी प्रस्तावना व रंगभषेूपूवी इत्यादी मजकूरही समाचवष्ट आहे. 

 
कोल्हटकर ज्या नाटककाराचं्या सहवासात वावरले त्या नाटककाराचं्या माध्यमातूनि आपला 

नाट्यप्रवास व जीवनप्रवास कथन करतात. या नाटककारापंैकी कोणी वचडलािंी वत्सलता दाखचवली, तर 
काहीनी गुरुतुल्य मागवदशवन केले. काहींिा पे्रमळ बंधुभाव प्रत्ययाला आला, तर काहींनी चजव्हाळ्याने स्नेहभाव 



 

 

अनुक्रमणिका 

दाखचवला. त्यािप्रमाणे नाटकाच्या चनचमत्ताने ज्या व्यक्ती भेटल्या, काही पे्रक्षणीय स्थळे पाचहली त्यािें 
प्रसंगचनचमत्ताने कोल्हटकरानंी केलेले चित्रण तसेि नाट्यव्यवसायाच्या महत्त्वाच्या अंगािे व प्रगतीिे 
समालोिन. हा या लेखनातील अभ्यासयोग्य भाग वाटावा. 

 
या आत्मिचरत्राच्या पूवकातधकातत कृ. प्र. खाचडलकर, न. वि. केळकर, अ. ब. कोल्हटकर, वा. गो. जोशी 

इत्यादी २३ नाटककारािंा ऊहापोह असून राम गणेश गडकरी यानंा स्वतंत्र स्थान चदले आहे. उत्तराधकातत मो. 
ग. रागंणेकर, ग. चद. माडगूळकर, पु. ल. देशपाडें, भा. वी. वरेरकर इ. नऊ नाटककार. शवेटी ‘भरतवाक्य’ 
व ‘बळवंत संगीत मंडळी’ व रंगभमूीसंबधंी आणखी काही ही प्रकरणे आली आहेत. 

 
गं्रथात नाटककारािें र्फोटो, त्यािंी हस्ताक्षरे चदली असून काही नाटकातील छायाचिते्रही आहेत. 

तसेि ‘द्रौपदी’मधील उतारा, श्री. कृ. कोल्हटकरािें पात्र, यशवतंराव खरे यािें ‘उग्रमंडळ’ संबधंीिे पत्रही 
चदले आहे. 

 
मराठी नाट्यवाङ्मयाच्या वाटिालीिा इचतहास समजावनू घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त गं्रथ. 
 

यशवंि च्हाि 
 

बळी : णशरुरकर, णवभावरी. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, पणहिी आवृत्ती १९५०, नववी आवृत्ती 
१९९९. चवभावरी चशरुरकर यानंी ‘वहदोळ्यावर’, ‘चवरलेले स्वप्न’, ‘जाई’, ‘दोघािें चवर्श्’ या कादंबऱ्यातून स्त्री 
जीवनािा वधे घेतला. ‘बळी’मध्ये मात्र सवांपेक्षा वेगळ्या अशा समाजातील एका उपेचक्षत जगािे वास्तव 
समथवपणे रेखाटण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. 

 
मागं-गारुडी समाजाच्या दुःखािे, त्याचं्यातील ओंगळपणािे, त्याचं्या पशुपातळीवरील जीवनािे 

चित्रण करणाऱ्या या कादंबरीत या समाजाच्या भीषणतेिे स्वरूपही र्फार व्यापकतेने आले आहे. गुन्हेगार 
ठरचवलेल्या समाजाच्या मनीमानसी मुरलेली लािारी, रक्तात असलेली गुन्हेगारी आचण आपल्यापेक्षा 
चनराळेपणा दाखव ूपहाणाऱ्याला कवटाळून आपल्याति ओढून चजरव ूपाहणारी आत्मघातकी प्रवृत्ती अशा अनेक 
प्रकारच्या ओढाताणीत ‘आबा’सारख्या भावतरल तरुण कसा बळी पडला यािे चित्रण या कादंबरीत केले आहे. 

 
कादंबरीतील व्यल्क्तचित्रण प्रभावी आहे. ‘आबा’, ‘िागुंणा’, गेण्या’, ‘संतू’, ‘नामी’, ‘जाई’, ‘वणे्या’, 

‘भागवत गुरुजी’ इत्यादी सववि व्यल्क्तरेखा वािकाचं्या समोर बाह्यवणवनाचशवाय उभ्या राहतात. 
 
इंग्रज काळात ‘मागं-गारुडी’ समाजाला गुन्हेगार ठरवनू कंपाटवमेंटमध्ये कोंडले होते. त्या 

कोंडवाड्यात मनुष्ट्यहीन जीवन जगणाऱ्या जन्माने व कायद्याने उपेचक्षत अशा दुहेरी कंुपणात जगणाऱ्या 
माणसािें एक अपूवव जग ही कादंबरी समथवपणे दाखवनू देते. 

 
यशवंि च्हाि 



 

 

अनुक्रमणिका 

बारी : देसाई, रिजीि. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे-२. पणहिी आवृत्ती १९५९, दुसरी आवृत्ती 
१९७७. या कादंबरीला स्वातंत्र्यपूवव व स्वातंत्र्योत्तर काळािी पार्श्वभमूी असून सुतगट्टीच्या बारीच्या आश्रयाने 
राहणाऱ्या दुलव चक्षत बेरड जमातीिे चित्रण कादंबरीकाराने केले आहे. 

 
दाट गचहऱ्या जंगलाने वढेलेली, भर दुपारीही अंधारून याव ेअशी ही बारी. याबारीच्या आश्रयाने बेरड 

जमात राहते, वाढते. म्हणूनि या बारीवर या जमातीिे जीवापाड पे्रम. बारीतून येणाऱ्या-जाणाऱ्या बलैगाड्यािंी 
लूट करून आपला उदरचनवकातह ही जमात िालवते. लुटमारीिा धंदा करणारी पण चततकीि प्रामाचणक, 
चदलेल्या शब्दाला जागणारी, ही जमात स्वातंत्र्यपूवव काळात गुण्यागोववदाने या जंगलात, कडेकपारीत जगत 
असते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर सवोदय कें द्र वाडीत सुरू होते. काळ बदलतो. बदलत्या काळाच्या सुसाट वाऱ्याने 
बेरडािें पूववजीवन बदलून जाते. रूपानं, गुणानंही. एकेकाळी बैलगाड्यानंी केलेल्या िाकोऱ्यािें पटे्ट घेऊन, 
आजूबाजूच्या जंगलराईने, अंगावरच्या लाल धुळीने धंुद झालेली आचण चशट्या-वककाळ्यानी रात्री-अपरात्री 
जागी असणारी ही बारी आता तोंडाला डाबंर र्फासून रातं्रचदवस मोटारीिी घरघर ऐकत चनपचित पडून राहते. 

 
स्वातंत्र्याच्या नव्या मुल्यप्रस्थापनेनंतर ‘बेरड’ जमाती सारख्या एका पारंपचरक जीवनपद्धतीिा ऱ्हास 

कसा झाला हे शलैीदार रंजक कथानकाच्या बाधंणीतून चिचत्रत करणारी कादंबरी आहे. 
 

यशवंि च्हाि 
 

बािकवींची समग्र कणविा : संपादक : पाििकर, भा. ि., नाणशक., प्रकाशक : रामकृष्ट्ि बुक डेपो, पणहिी 
आवृत्ती १९४२, पाचवी आवृत्ती १९६२. ‘बालकवींच्या समग्र कचवता’ या संग्रहात, संपादक भा. ल. पाटणकर 
यानंी बालकवींच्या उपलब्ध सवव कचवता समाचवष्ट केल्या आहेत. बालकवी केशवसुत कालखंडातील एक 
महत्त्वािे कवी. या संपाचदत गं्रथात बालकवींच्या कंुडलीसह त्यािें जीवनिचरत्र सूक्ष्मपणे रेखाटले असून 
बालकवींशी संबचंधत हयात व्यक्तींना भेटून त्याचं्याशी ििकात करून माचहती घेऊन केलेली जीवनिाचरत्रािी 
माडंणी आढळते. 

 
‘कचवतािें समालोिन’ या लेखात बालकवींच्या काव्य वैचशष्ट्ट्यािा एकचत्रत चविार संपादक 

सचवस्तरपणे माडंतात. 
 
मराठी काव्यात चनसगवकवी म्हणून बालकवींिे स्थान अढळ आहे. चनसगव सृष्टी वणवनामध्ये त्यािंी प्रचतभा 

बहरते. ‘चनझवर’, ‘संध्यातारका’, ‘रु्फलपाखरु’, ‘रु्फलवेली’ अशासारख्या कचवता चनसगकाततील वस्तंुमूळे स्रु्फरल्या 
असल्या तरी वण्यव वस्तंूवर मानवी धमकातिे, भावनाचदकािें आरोप करून त्याचं्या द्वारे कोमल अशा भावनािंा 
सुंदर आचवष्ट्कार या काव्यामधून कवीने केला आहे. चनसगव व्यवहाराशी एकरूप होऊन केलेली ही काव्यरिना. 

 
‘श्रावणमास’, ‘रु्फलराणी’, ‘औदंुबर’, ‘अरुण’, ‘बालचवहग’ इ. चनसगव कचवता अजरामर ठराव्यात. 

‘रागोबा आला’, ‘चिवचिव चिमणाताई’ या बालगीत रिनेबरोबर ‘पारवा’, ‘खेड्यातील रात्र’, ‘उदासीन’ इ. 
उदास-नैरा्य वृत्तीच्या कचवताही या संग्रहात समाचवष्ट आहेत. 
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या संग्रहाच्या ७व्या भागात पचरचशष्टे जोडली असून समग्र बालकवींच्या अभ्यासास उपयुक्त असे हे 
पुस्तक आहे. 

 
भरिेश्वर पािीि 

 
बाळ गंगाधरशास्त्री जांभेकर यांचे जीवनवृत्त व िेखसंग्रह, संशोधक व संपादक : गिेश गंगाधर जांभेकर, 
प्रकाशक : गिेश गंगाधर जांभेकर, िोकणशिि कायािय, १९९/५, सदाणशव पेठ, पुिे २. आवृत्ती १९५०. 
मराठी वृत्तपत्रािे जनक, ‘दपवण’कार बाळ गंगाधर शास्त्री जाभेंकर याचं्या व्यल्क्तत्वािा आचण कतृत्वािा 
सवांगीण पचरिय करून देणाऱ्या, शताब्दी-स्मारक रूपात िार खंडात प्रचसद्ध झालेला आचण जुन्या मंुबई 
राज्यािे मुख्यमंत्री ना. श्री. बाळ गंगाधर खेर यािें प्रोत्साहन लाभलेला मराठीतील एक महत्त्वािा गं्रथ. 

 
आधुचनक महाराष्ट्रािे जनक म्हणून संबोधलेले जाभेंकर अतुल गचणती व चनष्ट्णात ज्योचतषी होते. 

त्यानंा प्राच्य व पाश्चात्त्य अशा बारा भाषा अवगत होत्या. व्याकरण, भगूोल, इचतहास, गचणत, इ. चवषयावंर 
त्यानंी गं्रथरिना केली. तसेि पाठभेदयुक्त ज्ञानेर्श्री यानंी प्रथम प्रकाचशत केली. मराठी गद्याला योग्य वळण 
लावणारे गं्रथकार म्हणन प्रचसद्ध पावलेले जाभेंकर पुराणोचतहास संशोधकही होते. तसेि स्त्री चशक्षण, 
बालचवधवािें पुनर्शववाह यासंारख्या सामाचजक कायकातत त्यानंी धैयवशील समाजसुधारकािी भचूमका बजावली. 

 
या गं्रथामध्ये त्याचं्या जीवनकायकातच्या पटाबरोबरि मराठी व इंग्रजी भाषातंील उपलब्ध मुचद्रत मूळ 

साचहत्य, जाभेंकरािंी लहान-मोठी पुस्तके, इचतवृते्त, नीलपीठे, कॅलेंडरे, कॅटलॉग आदी नानाचवध संदभव 
साचहत्यािी सामग्री आढळते. गं्रथािे िार खंड योजले असून खंड-१ मध्ये उपोद्घात (िचरत्र साचहत्यािे 
अवलोकन) खंड-२ मध्ये इंग्रजी व मराठी चनवडक लेख. खंड-३ मध्ये िचरत्र साचहत्य (सटीक) तर खंड-४ 
मध्ये िचरत्र व काळ अशी माडंणी केलेली आहे. 

 
बाळशास्त्री जाभेंकराचं्या मराठी व इंग्रजी हस्ताक्षरािें नमूने छायाचित्रात छापले असून ते आश्चयव वाटाव े

इतके सुबक, एकटाकी व कोरीव आहेत. ‘दपवण’च्या पचहल्या अंकािे मुखपषृ्ठ ही समाचवष्ट केलेले आहे. 
 
एकंदर, ‘पेशवाईनंतर पचहल्या तीस वषांिा महाराष्ट्रािा इचतहास बरािसा काल्पचनक व तकव प्रधान 

बनला होता. तो खऱ्या मागकातवर आणून ठेवण्यािे कायव या गं्रथाद्वारे साधले आहे’. हा त्र्यं. श.ं शजेवलकरािंा या 
गं्रथाचवषयीिा अचभप्राय गं्रथ पाहता यथायोग्य वाटतो. 

 
मोहन पािीि 

 
बेबंदशाही : औंधकर, णव. ह. प्रकाशक : गिेश कृष्ट्ि बोडस, पुिे, पणहिी आवृत्ती १९२४. औंधकरािे हे पचहले 
नाटक. संभाजीच्या दुदैवी जीवनावरील हे नाटक असल्याने संभाजीच्या असाधारण आयुष्ट्यक्रमावर 
आधारलेल्या कथानकावर एखादे पचरणाम-कारक नाटक पाहण्यािी सववसाधारण रचसकािंी अतृप्त राचहलेली 
उत्कंठा ‘बेबंदशाही’ने पूणव केली. गडकऱ्याचं्या नाटकातील काल्पचनक पात्राचं्या चठकाणी ऐचतहाचसक पाते्रि 



 

 

अनुक्रमणिका 

घेऊन संभवनीय वाटतील अशा प्रसंगािी योजना या नाटकात औंधकरानंी केलेली आहे. मात्र संभाजीच्या 
उद्दात व्यल्क्तमत्वािे दशवन घडचवण्यात या नाटकाला म्हणाव ेचततके यश आलेले चदसत नाही. 

 
या नाटकािे वैचशष्ट्ट्य असे की, ऐचतहाचसक काळािे ममव ओळखून तद नुसार कथानकािी रिना 

करण्यािे िातुयव, अनुकूल असे विेक उठावदार प्रसंग योजून ते सर्फाईदार चरतीने रंगचवण्यािी हातोटी, 
चनकरािे संवाद मोजक्या शब्दानंी जोरदार भाषेत घालण्यािे कसब इ. गोष्टी नाट्यकृती म्हणून लक्षात भरत 
असल्या तरी संभाजीिी चवषयासक्ती रंगचवण्यािी नाटककारािी धडर्फड नापसंतीिा सूर उमटवणारी वाटते. 

 
या नाटकाला त्र्यंबक सीताराम कारखानीस यािंी प्रस्तावना आहे. 
 

यशवंि च्हाि 
 

ब्राह्मिकन्या : केिकर, श्रीधर ्यंकिेश. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती १९३०, पुनमुिद्रि 
१९७६. केतकरािंी ही एक सामाचजक कादंबरी. कादंबरीच्या वािकानंा प्रारंभीि लेखकाने ही कादंबरी 
पुनःपुन्हा वािण्यािे आवाहन केले असून पुनःपुन्हा वािण्यािे लेखकािे रहस्य अचधकाचधक कळत जाईल असे 
ते म्हणतात. 

 
ब्राह्मणकन्येिा चवषय पुण्यातील तत्कालीन सत्य घटनेवरून घेतला असला तरी त्याला कल्पनेिी डूब 

चदलेली चदसते. अचशष्ट मानल्या जाणाऱ्या स्त्री-पुरुष संबधंाला कें द्रस्थानी ठेवनू ही कादंबरी चलचहली आहे. 
‘कावलदी’ ही एक सुचशचक्षत तरुणी, ती एका अचववाचहत स्त्रीिी नात. चतिा चपता ब्राह्मण चभतरा, बुझरा सुधारक 
आहे. तो व्यवसायाने वकील आहे. त्यािा पक्षकार चशवशरण याच्या बरोबर कावलदी पळून जाते व त्यािी 
रखेली म्हणून राहते. त्याच्यापासून चतला मुलगाही होतो. त्यानंतर चशविरण चतला सोडून देतो. चनराचश्रत 
झालेल्या कावलदीला चतिी मतै्रीण आश्रय देते. पुढे मंुबईत नोकरी करत असताना चतिा रामराव नावाच्या मजूर 
पुढाऱ्याशी चववाह होतो. हे या कादंबरीिे कथानक 

 
कादंबरीतील घटनािक्रातून सामाचजक प्र्न माडंण्यािा प्रयत्न कादंबरीकार करतात. जाचतसंस्था, 

कुटंुबसंस्था, जाचतसंस्कार, सामाचजक प्रचतष्ठा वगैरे अंतभूवत प्र्नािंी गुंतागुंत, भावी समाजरिना, स्त्री 
पुरुषसंबंध, लग्नाचशवाय स्त्रीस प्रजोत्पादनािा हक्क इ. चवषय या कादंबरीत कथानकाच्या अनुषंगाने माडंले 
आहेत. व्यल्क्तचनष्ठ कल्पनानंा गौणत्व देऊन समाजचनष्ठ चविार व भावनािंी गदी करणाऱ्या या कादंबरीिी 
भाषाशलैी चविारवाहक आहे. 

 
ही कादंबरी प्रथम ‘चवद्यासेवक’ या माचसकातून १९२७ साली क्रमशः प्रकाचशत झाली. नंतर १९३० मध्ये 

भारतगौरवमाले तरे्फ ती पुस्तकरूपाने प्रकाचशत झाली. चतच्यामध्ये एकूण ४४ प्रकरणे असून पषृ्ठसंख्या ३२६ 
इतकी आहे. ‘वैजनाथस्मृती’ या प्रकरणात भावी समाज रिनेिे चविार चवस्ताराने माडंले असून आदशव समाज 
रिनेच्या स्वप्नानंा आवाहन करणारी ही केतकरािंी कृती आहे. 
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यशवंि च्हाि 
 

भन्क्िमागिप्रदीप : संपादक : पांगारकर, िक्ष्मि रामचंद्र, प्रकाशक : केशव णभकाजी ढवळे, मंुबई, १९०४. 
‘भल्क्तमागवप्रदीप’ हे ल. रा. पागंारकर यानंी संपाचदत केलेले संताचं्या काव्यातील वचे्यािें संपादन आहे. 
महाराष्ट्रातील ज्ञानेर्श्र, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आचण रामदास ह्या संतानंी आचण त्याचं्याप्रमाणे इतर 
संतानंी कमवयोग आचण ज्ञानयोग यािंी सागंड घालून भल्क्तमागकातिा महाराष्ट्रभर प्रसार केला. त्याला अनुलक्षून 
‘भल्क्तमागवप्रदीप’च्या पचहल्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत पागंारकर म्हणतात. “प्रस्तुत काळी धमवजागृतीिी स्पष्ट 
चिन्हे दृगोिर होत आहेत. सवव प्रकारच्या आपत्तीतून तारणारा एक धमवि आहे. आिार, चविार आचण श्रद्धा या 
चतघािंी संगती कायम ठेचवली तरि धमोत्कषव होतो. चवचधवशात प्राप्त झालेल्या ल्स्थतीत चनरंतर ईर्श्रध्यान व 
नामस्मरण करीत राचहल्यास चित्तशुद्धी होते व प्राणी ईर्श्री प्रसादाला पात्र होतो. ईर्श्री प्रसादाचशवाय जन्म 
चनष्ट्र्फळ होय. ह्या सवकातला परमसहाय्यभतू होणारी संतािंी विने आहेत. ‘काहीं पाठ केलीं संतािीं उत्तरें । 
चवर्श्ासे आदरें करोचनयां’ असे तुकोबाराय सागंतात. मराठी कचवतेतला बरािसा उत्कृष्ट भाग प्रस्तुत वचे्यातं 
आला आहे.” संपादकानंी पुस्तकािी चवभागणी प्रातःस्मरण, ईर्श्रप्राथवना, सद्गुरू स्तवन, संत माहात्म्य, 
नामसंकीतवन, परमाथव चविार व अमृतवबदू अशा सात गटातं केली आहे. ज्ञानेर्श्री, एकनाथी भागवत, दासबोध 
वगैरे मोठेमोठे गं्रथ चनत्य वािनात ठेवनू प्रभातकाळी वकवा रात्री शुचिभूवत होऊन देवासमोर बसून शुद्ध भावाने 
या पुस्तकातले विेे म्हणावेत तसेि संतािें एकविन विन म्हणजे एक मूक व्याख्यान असते म्हणून मुलासंह या 
पुस्तकातील वचे्यािें पठण करावे, असा सल्ला प्रापचंिकानंा पागंारकरांनी चदला आहे. ‘भल्क्तमागवप्रदीप’ या 
पुस्तकात भपूाळ्या, आरत्या, हचरपाठािे अभगं, रामरक्षा, करुणाष्टके, संतािंी ईर्श्र स्तुतीपर कवने, मनािे 
श्लोक, िपवटपजंचरका, द्वादश पजंाचरका व पाडंवगीतेमधील चनवडक श्लोक इत्यादींिा समावेश आहे. शवेटच्या 
‘अमृतवबदू’ या प्रकरणात संतवाणीतील मननीय अशा चविारसूत्रािंा समावशे केला आहे. ‘भल्क्तमागवप्रदीप’च्या 
धतीवर अनेक पुस्तके नंतर प्रकाचशत झाली पण प्रारंभीच्या एकवीस वषांत केवळ महाराष्ट्राति नव्हे तर मद्रास, 
रंगून, के्वट्टा आचण आचिकेतील लाखो भाचवकापंयंत ल. रा. पागंारकरानंी संपाचदत केलेला हा संग्रह पोिला. 
“या पुस्तकामुळे धमवचशक्षणाच्या कामाला मोठीि मदत झाली आहे” या शब्दातं ‘चवचवधज्ञानचवस्तार’ या 
अग्रगण्य माचसकाने ‘भल्क्त-मागवप्रदीप’ या संपादनािा गौरव केला आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
भंगिेिे देऊळ : माडखोिकर, गजानन त्र्यंबक. प्रकाशक : मॅजेन्स्िक बुक स्िॉि, मंुबई-४, पणहिी आवृत्ती 
१९३४, सहावी आवृत्ती १९७१. माडखोलकरािंी ही सामाचजक कादंबरी, कादंबरीच्या प्रारंभी माडखोलकरािंी 
साचहत्यसूिी चदली असून या कादंबरीला डॉ. चव. भ. कोलते यािंी दीघव प्रस्तावना आहे. 
 

या ‘पात्रमुखी’ कादंबरीला खुद्द लेखकाने ‘एका माचननीिी आत्मकथा’ असे म्हटले आहे. अनसूया 
भागवत ही ती माचननी असून चतने आपल्या चववाहपूवव आचण चववाहोत्तर िचरत्रािी आचण िाचरत्र्यािी कहाणी 
स्वतःि चनवदेन केलेली आहे. अरू, चदनू, मनू या सवगंड्याबंरोबर चतने घालचवलेले बालपण, यावळेी अरुण 
चवषयीिी चतच्या मनात चनमकातण झालेली आसक्ती, चतिे अरुणवरील वासनायुक्त पे्रम तर त्यािे अनुवरील 
तथाकचथत वासनारचहत पे्रम, चतिा झालेला पे्रमभगं, नंतर कावलदीच्या मध्यस्थीने चतिा अचनरुद्धशी झालेला 
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पचरिय- पे्रम- नंतर चववाह, चववाहानंतर अनुभवलेले सुखोपभोग, मग अनुिी सुरू झालेली बाळंतपणे, त्यामुळे 
ओसरू लागलेले चतिे यौवन व म्हणून पागंलेली अचनरुद्धिी भोगासक्त मनोवृत्ती उपकारबुद्धीने म्हणून अनुनेि 
घरात आणून ठेवलेल्या चवधवा पण संुदर व तरुण मनूच्या मनावर अचनरुद्धाच्या भोगासक्तीने चमळवलेला 
चवजय, त्यािें िालू झालेले चवलास आचण त्यामुळे माचननी अनसूयेवर ओढावलेला घराबाहेर पडण्यािा प्रसंग हे 
या कहाणीतील काही महत्त्वािे दुव.े 

 
“चववाह संस्थेिे हे ‘देऊळ’ भगंलेले असेल, भ्रष्ट झालेले असेल तर तुमच्या कल्पनेप्रमाणे त्यािा 

जीणोद्धार करा, पण ते अचजबात पाडून टाकून मानवजातीच्या हाती स्वैरािारािी सनद मात्र देऊ नका” असा 
संदेश सागंणारी माडखोलकरािंी आटोपशीर व बाधेंसूद कादंबरी. 

 
यशवंि च्हाि 

 
भाऊसाहेबांची बखर : संपादक : पठाि, य.ू म. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे नवी संपाणदक आवृत्ती 
१९७५. या बखरीिा लेखक ‘कृष्ट्णाजी शामराव असावा असे श्री. का. ना. साने यानंा वाटते. तर तो वितामणी 
गोववद असावा असे श्री. श. ना. जोशी यानंी संपाचदलेल्या प्रतीवरून चदसते,’ अशी नोंद य.ू म. पठाण करतात. 

 
पाचनपतच्या रणसंग्रामािी हचककत देणारी ही एक उत्कृष्ट बखर होय. भाऊसाहेबांिी बखर 

वाङ्मयगुणानंी अचतशय पचरणामकारक अशी आहे. 
 
बखरीिा मुख्य चवषय पाचनपतिे युद्ध, मराठेशाहीच्या इचतहासातील रोमहषवक प्रसंग, युद्ध वणवनामध्ये 

बखरीिा मोठा भाग व्यापलेला असून- पाचनपत युद्धपूवव मराठ्यानंी उत्तरेत केलेल्या राजकारणािे चित्रणही 
यात आहे. या बखरीमध्ये अनेक घडामोडींिा सूक्ष्मपणे आढावा बखरकार घेतो. पाचनपत रणासंग्रामानंतर 
नजीकच्या काळात चलचहली गेल्याने ‘समकालीन बखर’ म्हणून महत्त्व. 

 
युद्ध वणवन करणारी ही बखर रोमहषवक पद्धतीने चलखाणबद्ध केल्याने- ती आकषवक झाली आहे. 

कंुभेरीच्या वेढ्ािी हचककत, जयाप्पािा खून, मल्हार होळकरािंी मुत्सदे्दचगरी, नजीबखानिे कारस्थान, ‘बिेंगे 
तो और बी लढेंगे’ हे दत्ताजीिे उद गार यासंारख्या घटना प्रसंगाने बखरीिे स्वरूप चवलोभनीय व्यक्ती, वस्तू 
आचण घटना वणवन अचतशय नेमक्यापणाने केल्यामुळे बखरीला रेखीवपणा प्राप्त झाला आहे. प्रस्तुत बखरीिी 
एक स्वतंत्र पण रसरसलेली भाषा शलैी अंगभतूि असल्यामुळे सौंदयव वाढले आहे. 

 
अथवपूणव वाक्ये, नाट्यत्मकता, सुभाचषतािंी पखरण, आकषवक उपमा-दृष्टान्तादी अलंकार इ. मुळे 

बखरीिी भाषा प्रासाचदक. ‘भाऊसाहेबािी बखर’ ही प्रािीन मराठी बखर वाङ्मयातील वाङ्मयगुण संपन्न अशी 
बखर, स्वभावदशवन, वणवन कौशल्य, रसाचवष्ट्काराच्या दृष्टीने ही सरस. 

 
भरिेश्वर पािीि 
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भागवि िीका : बणहरा जािवेद. श्रीमद भागवताच्या दशमस्कंधावर पचहली मराठी टीका चलचहणारा बचहरा चपसा 
अथवा बचहरा जातवदे (१४व ेशतक) हा नाव आचण िचरत्र व काल याचं्या दृष्टीने आजही वादािा चवषय होऊन 
राचहला आहे. महाराष्ट्र सारस्वतकार भावे, द. वा. पोतदार, श्री. मा. कुलकणी, डॉ. कोप्पळ, डॉ. रा. वि. ढेरे, 
डॉ. मोरजे इ. संशोधकानंी या कवीचवषयी लेखन केले आहे. ‘बचहरवी’ अथवा ‘भरैवी’ ही त्याने रिलेली 
भागवताच्या दशमस्कंधावरील टीका अद्याप अप्रकाचशत असून या गं्रथािी ओवीसंख्या सुमारे २५०० असावी. हा 
कवी एकनाथपूववकालीन असून संभवतः नामदेवािंा समकालीन असावा. १४वे शतक हा स्थूलमानाने या 
कवीिा काळ गृहीत धरण्यास हरकत नसावी. 

 
‘बचहरवी’ अथवा ‘भरैवी’ टीका अद्याप अप्रकाचशत असल्याने संशोधकानंी चदलेल्या काही उताऱ्याचं्या 

आधारानेि या कवीच्या कचवत्वासंबंधी अंदाज बाधंणे शक्य आहे. कवीने मूळ श्लोकावर आव्यक तेवढे भाष्ट्य 
केलेले नसून कथाभागात स्वतःच्या प्रचतभेच्या योगाने भर घालून चवस्तार केला आहे. रुल्क्मणीस्वयंवरािा त्याने 
अडीि हजार ओव्यािंा चवस्तार केला आहे. तथाचप, ‘श्लोकी’ नाही या चवस्ताराने असेही नमूद करण्यास तो 
चवसरत नाही. हा चवस्तार कंटाळवाणा नसून श्रेष्ठ प्रतीच्या कचवत्वशक्तीिी साक्ष देणारा आहे. ‘गुरू आचण 
वाग्देवी’ यािंा प्रसाद लाभल्याने ‘आज्ञाचपलो श्रीकृष्ट्णाना : जेणे रसाळ बोलचवले :’ हे कवीिे उद्गार केवळ 
आत्मप्रौढी चनदशवक वाटत नसून वास्तवािे चनदशवक आहेत. उपलब्ध उताऱ्यावंरून या कवीला शृगंार रसािा 
पचरपोष उत्तम चरतीने साधला आहे हे लक्षात येते. 

 
भागवताच्या दशमस्कंधावरील पचहली मराठी टीका या दृष्टीने मराठी वाङ्मयात ‘भरैवी’ टीकेिे महत्त्व 

आहेि. त्याबरोबरि एकनाथपूववकालातील एक रसचसद्ध कवी या दृष्टीदेखील ‘बचहरा चपसािा’, ‘बचहरा 
जातवदे’ यासं मराठी आख्यानकवीत महत्त्वािे स्थान चदले पाचहजे. 

 
भागवि दशमस्कंध िीका : बीडकर, एकनाथ. श्री. अ. का. चप्रयोळकरानंा बीडच्या पाटागंण देवस्थानात 
भागवत दशम स्कंधावरील एक टीका पाहावयास चमळाली होती. “प्रस्तुत एकनाथाच्या नावावरील 
दशमस्कंधाच्या बाबतीत वाङ्मयपारभतृ्यािे कपट कल्ल्पण्यापेक्षा पुढील एखाद्या एकनाथाने जनादवन हा आपला 
गुरू मानून जुन्या एकनाथाने जे कायव केले नाही, ते दशमस्कंधाच्या रिनेिे कायव सुरू केले असे मानणे योग्य 
वाटते.” असे त्यानंी अनुमाचनले होते. (म. सं. प. जाने. ६१) आता ही रिना जनीजनादवन चशष्ट्य एकनाथ 
बीडकरािी (अंदाजे इ. स. १५७८ ते १६४८) आहे हे मान्य झाले आहे. या टीकेिे ३७ अध्याय असून ओवीसंख्या 
३३९७ आहे. या गं्रथातंीच्या ओवीवरून गं्रथकत्यांच्या दृष्टीने ही टीका अपूणव आहे असे म्हणाव ेलागेल. 

 
भारिवषीय चणरत्रकोश (खंड १ िे ३) : संपादक : णसदे्धश्वरशास्त्री णचत्राव, प्रकाशक : भारिीय चणरत्रकोश 
मंडळ, पुिे १९३२ िे ४६. ‘भारतवषीय िचरत्रकोश’ हा चसदे्धर्श्रशास्त्री चित्राव यानंी तयार केला आहे. यािे 
प्रािीन, अवकातिीन आचण मध्ययुगीन असे ३ खंड असून ते अनुक्रमे १९३२, १९३७ व १९४६ या वषी प्रचसद्ध झाले. 
तीन खंडािंी चमळून २,९०० पषृ्ठे असून १९,००० हून अचधक व्यक्तींिी िचरते्र आकारचवल्हेने आली आहेत. या 
िचरत्रात भारतातील सवव भागातील, सवव संस्थानातील, सवव के्षत्रातील प्रमुख व्यक्तींिी िचरते्र आली आहेत. 
चवदेशी पचंडतािंीदेखील िचरते्र घेतली आहेत. या खंडािे पचरवर्शधत, नव ेसंस्करण दोन भागात, िौदाश ेपषृ्ठातं 
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प्रकाचशत करण्यािा संकल्प असून त्यातील एक भाग १९६८मध्ये प्रकाचशत झाला. तसेि या खंडािे पचरवर्शधत 
वहदी संस्करण, बाराश ेपषृ्ठािें १९६४मध्ये प्रकाचशत झाले आहे. 

 
‘मध्ययुगीन िचरत्रकोशात’ मौयव िदं्रगुप्तापासून शवेटच्या बाजीरावापयंतच्या काळातील (इ. स. पूवव 

३२१ ते इ. स. १८१८) व्यक्तींिी िचरते्र आहेत. 
 
‘अवकातिीन िचरत्रकोशात’ इ. स. १८१८ पासून १९४५ पयंतच्या काळातील व्यक्तींिी िचरते्र आली 

आहेत. कोणत्याही के्षत्रात चवशषेत्वाने िमकलेल्या चनवडक व्यक्तींिी िचरते्र या कोशात चदली आहेत. कोशािे 
स्वरूप भारतवषीय असले, तरी महाराष्ट्रातील व्यक्तींिी िचरते्र इतर प्रातंातील व्यक्तींच्या िचरत्रापेक्षा अचधक 
आहेत. 

 
भारिीय मानसशास्त्र अथवा साथि व सणविरि पािंजि योगदशिन : कोल्हिकर, कृष्ट्िाजी केशव. प्रकाशक : 
केशव णभकाजी ढवळे, मंुबई ४०० ००४, प्र. आ. १९५१. ‘योगदशवन महर्शषवदेव्यास’ या सन्माचनत गं्रथािे कते 
कृष्ट्णाजी केशव कोल्हटकर यािंा, मानसशास्त्रातील काही प्र्नािंा अभ्यास करून त्या दृचष्टकोनातून योग 
चसद्धन्तािा चवस्तृतपणे ऊहापोह करणारा तौलचनक स्वरूपािा गं्रथ. 

 
या गं्रथामध्ये लेखकानंी योगसूत्रािें अत्यंत सोपे व चवस्तृत चववरण करून त्यातील कठीण आशयािे 

सुलभीकरण करून योगमागकातला राजमागकातिे स्वरूप प्राप्त करून देण्यािा प्रयत्न केलेला असून, वदेान्ताने 
साचंगतलेला ‘ब्रह्ममयजगत’ चसद्धातं व योगाने साचंगतलेली चनर्शवकल्प समाधीिी पूणकातवस्था या दोन्ही गोष्टी 
एकरूप कशा आहेत हे सत्य अनेक प्रमाणे देऊन स्पष्ट केले आहे. 

 
योगशास्त्राबद्दलच्या माणसाचं्या अनेक भ्रामक कल्पनािंा चनरास करून अखेरीस मनःस्वास्र्थय, आरोग्य 

आचण आत्मसाक्षात्कार या चत्रवणेीिा एकसूत्री चविार माडंणारा, मानसशास्त्र व योगशास्त्रदशवन यािंा तौलचनक 
अभ्यास माडंणारा महत्त्वािा गं्रथ. 

 
मोहन पािीि 

 
भारिीय िोकसत्ता : सहस्त्रबुदे्ध, पु. ग. प्रकाशक : मेससि िोखंडे आणि जोशी, पुिे, १९५४. २६ जानेवारी 
१९५० रोजी भारतात साववभौम लोकसत्ताक शासनािी स्थापना करून भारतीयानंी एका नव्या युगात पदापवण 
केले. जुने युग अंधश्रद्धा, शब्द प्रामाण्य, चवषमता व पारतंत्र्यािे होते. नव े युग व्यल्क्तत्वाला प्राधान्य देणारे, 
बुचद्धप्रामाण्य, समता व मानवी स्वातंत्र्यािा पुरस्कार करणारे आहे. जुन्या युगापासून नव्या युगापयंतिा 
बौचद्धक, मानचसक व स्वातंत्र्यािा प्रवास हा महाराष्ट्रातील मराठीिे एक नामवतं प्राध्यापक आचण ज्येष्ठ व्यासंगी 
चविारवंत पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध याचं्या अभ्यास आचण मनन वितनािा हा चवषय आहे. आपल्या दीघवकाल िाललेल्या 
अभ्यासातून ‘भारतीय लोकसत्ता’ हा वैिाचरक गं्रथ पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध यानंी चसद्ध केला आहे. अचनयंचत्रत 
राज्यसते्तपासून लोकसते्तच्या वकवा लोकशाहीच्या युगात येण्यासाठी समाजाच्या धार्शमक, सामाचजक, राजकीय 
व आर्शथक जीवनात आमूलाग्र पचरवतवन घडाव े लागते, अशी लेखकािी मनोधारणा आहे. ‘मानवािी प्रचतष्ठा, 
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व्यल्क्तत्व, बुचद्धप्रामाण्य, सामाचजक व आर्शथक समता या लोकशाहीच्या मूलभतू तत्त्वािे स्वतंत्रपणे चववेिन 
करण्यापेक्षा लोकसते्तच्या प्रस्थापनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या राजा राममोहन रॉय याचं्यापासून पचंडत 
जवाहरलाल नेहरंूपयंतच्या भारतभमूीतील ज्या ज्या थोर पुरुषानंी प्रयत्न केले त्यािें ऐचतहाचसक भचूमकेतून 
चवश्लेषण चववेिन करणे, हा प्रस्तुत गं्रथािा हेतू आहे. भारतातील लोकशाहीिा इचतहास म्हणजे गेल्या शभंर 
दीडश े वषांिा इचतहास आहे. त्या इचतहासािा परामशव घेण्यासाठी लेखकाने आपल्या प्रचतपादनािी पधंरा 
प्रकरणातं चवभागणी केली आहे. भारतात प्रािीन काळी लोकसत्ताक राज्यपद्धती होती वकवा नाही, यािी ििकात 
लेखकाने पचहल्या प्रकरणात केली आहे. गेल्या शतकापासून भारतात झालेल्या सासं्कृचतक प्रवासािा आढावा 
दुसऱ्या प्रकरणापासून घेण्यात आला आहे. मानवत्वािी प्रचतष्ठा, समतेिा महामंत्र व भौचतक अचधष्ठान या तीन 
प्रकरणातं, धमवसत्ता याचं्याशी राममोहन रॉय, न्या. रानडे, महात्मा जोचतबा रु्फले, गोपाळ गणेश आगरकर या 
धुचरणानंी कसा लढा केला व कोणती नवी तत्त्व ेप्रसृत केली यािे चवविेन आहे. त्यानंतरच्या दोन प्रकरणांत 
लोकमान्य टीळक, महात्मा गाधंी व नेताजी सुभाषिदं्र बोस याचं्या प्रचतकार शक्तीिे चववरण लेखकाने केले 
आहे. गाधंीवादातील अथवव्यवस्थेिी तत्त्वे, जवाहरलाल नेहरंूिे समाजवादी अथवशास्त्र आचण गाधंीजींिे 
ग्रामप्रधान अथवशास्त्र यािंी तुलना हे पुढील प्रकरणातंील प्रचतपाद्य चवषय आहे, त्यानंतर लेखकाने माक्सववाद, 
समाजवाद व साम्यवाद यािें भारतीय लोकशाहीच्या संदभकातत मूल्यमापन केले आहे. शवेटच्या सात प्रकरणातं, 
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळातील नव्या लोकशाहीच्या प्रगतीिी वाटिाल कशी झाली यािे सोदाहरण चववेिन 
लेखकाने केले आहे. याचशवाय, भारतािे लोकसत्ताक वकवा लोकशाही शासन संपन्न, समथव आचण खऱ्या अथी 
सामर्थयवशाली होण्यासाठी आपल्या जीवनािी सवांगीण पुनघवटना होणे आव्यक आहे ती पुनघवटना कोणत्या 
तत्त्वावंर व्हावी आचण त्यासाठी शासनाने कोणते प्रयत्न केले आहेत यािा साधक-बाधक परामशव लेखकाने 
घेतला आहे. लोकसत्ताक राज्यपद्धतीिे प्रयत्न भारतात चकतपत यशस्वी झाले आहेत यािी मीमासंा वस्तुचनष्ठ 
भचूमकेतून सहस्त्रबुदे्ध यानंी केली आहे. मुळात ‘वसंत’ माचसकात मािव, १९४५ ते मािव, १९५३ या आठ वषांच्या 
कालावधीत ‘लोकसत्ता’ ह्या चवषयािे चववेिन लेखकाने क्रमशः केले होते. प्रस्तुत गं्रथ चसद्ध करताना लेखकाने 
मूळ लेखनावर पुन्हा संस्करण केले, त्यात काही रे्फरबदल केले आहेत. काही माचहती नव्याने समाचवष्ट केली 
आहे. वतवमानपते्र, माचसके, मराठी, इंग्रजी, संस्कृत गं्रथ आचण थोर पुरुषािंी समपवक अवतरणे यािंा त्यासाठी 
आधार घेतला आहे. सन व आकडेवारी देताना िूक होऊ नये, यासाठी पुरेशी दक्षता घेतली आहे. आपले 
चवविेन वादग्रस्त चवषयावर असल्यामुळे गं्रथािे मूल्यमापन करताना वैयल्क्तक, पक्षीय, जातीय आचण धार्शमक 
अचभयान आड येण्यािी शक्यता लेखकाने व्यक्त केली आहे. मात्र आपले चववेिन पूववग्रह, अचभचनवशेापासून दूर 
ठेवनू ते पूणवतः वस्तुचनष्टपणे केल्यािी ग्वाही त्याने चदली आहे. लोकायतत शासनावर खरी श्रद्धा असलेली 
चब्रटन व अमेचरका ही दोनि राष्ट्रे सध्या अल्स्तत्वात आहेत. त्यात भारतासारख्या एका महान राष्ट्रािी भर 
पडली आहे. कालपुरुषाने भारताला लोकसत्ताक राज्यपद्धती यशस्वी करण्यािी संधी चदली आहे. भारतीय 
तरुणामंध्ये लोकसत्ता दृढ करण्यासाठी तनमनधन अपवण करण्यािी इच्छा चनमकातण होवो, असा आशावाद 
आपल्या गंभीर वैिाचरक गं्रथाच्या शवेटी पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध- यानंी व्यक्त केला आहे. अभ्यासपूवव, वस्तुचनष्ठ, 
तार्शकक चवविेन आचण लोकसत्ताक राज्यपद्धतीच्या स्वीकाराबद्दल वाटणारी कळकळ यामुंळे पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध 
यािंा ‘भारतीय लोकसत्ता’ हा एक महत्त्वािा गं्रथ ठरतो. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

भारिीय णववाहसंस्थेचा इणिहास : राजवाडे, णव. का. (प्रथम प्रणसद्धी, संशोधक पणत्रका, १९४८, सवि िेख 
एकणत्रि पुस्िकूपाि प्रणसद्ध ३१ णडसेंबर १९७६.) प्रकाशक : प्रागणिक पुस्िक प्रकाशन, पुिे. उभा महाराष्ट्र 
पायाखाली घालून, असंख्य ऐचतहाचसक कागदपत्रािें सूक्ष्म दृष्टीने वािन करून, ऐचतहाचसक स्थळानंा प्रत्यक्ष 
भेटी देऊन देश व कालमान यािंा तारतम्याने चविार करून, ‘मराठ्याचं्या इचतहासािी साधने’ २२ खंडात 
प्रचसद्ध करणारे चव. का. राजवाडे चवसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावरील एक वादळी व्यल्क्तमत्त्व होते. ‘भाषातंर 
माचसक’, ‘ज्ञानेर्श्रीतील मराठी व्याकरण’, तसेि ‘राधा माधव चवलासिपूं’ व ‘मचहकावतीिी बखर’ ही दोन 
संपादने त्याचं्या नाव े नोंद आहेत. आयवपूवव व आयोत्तर संस्कृतीिा समग्र चिचकल्त्सक इचतहास चलचहण्यािी 
राजवाड्यािंी मचनषा होती. ती अपुरी राचहली. त्यािे स्रु्फवल्लग ‘भारतीय चववाह संस्थेिा इचतहास’ या इचतहास 
शास्त्रीय व समाजशास्त्रीय संशोधनपर लेखसंग्रहात प्रकषकातने चदसून येते. 

 
या गं्रथात ‘स्त्री-पुरुष समागमंक सबंधक चकत्येक अचतप्रािीन आयव िाली’, ‘चस्त्रयािें वशं प्रवतवकत्व व 

प्रजाचपता संस्था’, ‘अग्नी व यज्ञ’, ‘आथवत्यािी एक आषव िाल’, असे िार अभ्यासपूणव चनबंध असून ‘चवकार-
चविार प्रदशवनाच्या साधनािंी उत्क्रातंी’ हा भाषाशास्त्रीय व पुरातत्त्व अभ्यासाच्या आधारे चिचकत्सा माडंणारा 
महत्त्वपूणव चनबंध गं्रथात शवेटी जोडला आहे. गं्रथामध्ये इचतहासिायांनी अभ्यासािी पूववतयारी म्हणून काढलेली 
चटपणे जशीच्या तशी चदलेली आहेत. 

 
या चनबधंाच्या लेखन प्रपिंाकचरता व्यासकृत महाभारत व हचरवशं या आद्यगं्रथािा आधार घेतला असून 

इचतहासशास्त्र, समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र, पुरातत्त्वशास्त्र याचं्या साधार पुराव्याचनशी लेखकानंी आपली मते 
नोंदवनू चनष्ट्कषव काढले आहेत. अचतशय प्रौढ संस्कारक्षम भाषा, गाढ वैिाचरकता आचण शास्त्रशुद्ध रोखठोक 
चवश्लेषण हे या संग्रहािे वैचशष्ट्ट्य असून चवचवध अभ्यासशाखाचं्या संशोधनास सहाय्यभतू ठरावा असा महत्त्वपूणव 
गं्रथ. 

 
मोहन पािीि 

 
भारिीय संस्कृिी : पं. सािवळेकर, श्री. दा., प्रकाशक : वसंि श्री. सािवळेकर, स्वाध्याय मंडळ, पारडी, 
१९५२. भारतीय संस्कृती म्हणजे वैचदक संस्कृती हे अत्यंत ठामपणे माडूंन बुद्ध संस्कृतीिे खंडन करणारा 
चवविेक गं्रथ. ह्या गं्रथातील ५० लेख्यामंध्ये काही वैचदक व बुद्ध मंतव्ये चदली असून काही कथा कशा-कशा 
बदलत गेल्या हे चदले आहे. तसेि चवचभन्न संस्कृतीच्या संकराने आनंदवादी तत्त्वज्ञान, कलुचषत, दूचषत कसे 
झाले आहे हे दाखचवले आहे. ह्या सवव लेखामंधून वैचदक तत्त्वज्ञान हे सववप्रकारे बौद्ध तत्त्वज्ञानापेक्षा मौचलक व 
श्रेष्ठ कसे आहे, हे स्पष्ट केले आहे. वैचदक परमेर्श्रािा आदशव, चवर्श् हे परमेर्श्रािे रूप, आशावादी वैचदक धमव, 
चवर्श् व व्यक्ती, चवर्श् सेवसेाठी राज्य शासन, राजकारण, गुरुकुलीय चशक्षणािे स्वातंत्र्य इ. चवषयाच्या आधारे 
भक्ती ही वैचदक काळात उद्योगप्रधान होती व मुक्तीिी उदात्तता बुद्धानंतर कशी बदलली हे माडंले आहे. 
धमकातिी सववव्यापक कल्पना व मानवी जीवन कसे त्यात सामावले आहे, हे एका लेखात अत्यंत योग्य प्रकारे 
चसद्ध केले आहे. ह्या पन्नास लेखातं काही कथा आहेत, तर काही चसद्धान्त आहेत. शकंासमाधानािे (प्र्नोत्तर) 
रूपानेही शवेटी ििकात केली आहे. भारतीय संस्कृतीि नव्हे तर भारतीयत्वाच्या अभ्यासकास अत्यंत उपयोग 
असा हा गं्रथ आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

भारिीय संस्कृिी : साने गुरुजी. प्रकाशक : रत्नाकर अनंि कुिकिी, कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, णवजयनगर, 
आंबीि ओढा, पुिे ४११ ०३०, प्रथमावृत्ती १९३७, अठरावे पुनमुिद्रि १९९९. मराठीमध्ये वािकचप्रय असलेल्या 
‘्यामिी आई’ या कादंबरीिे लेखक सानेगुरुजींनी ‘भारतीय संस्कृती’ या वैिाचरक गं्रथािे लेखन केले आहे. 

 
या गं्रथाच्या प्रस्तावनेमध्ये एका सामान्य माणसाने सामान्य जनाकंचरता चलचहलेले हे पुस्तक आहे. असे 

गं्रथकते सानेगुरुजी चवनम्रपणे नमूद करतात. त्यामुळे ‘भारतीय संस्कृती’ या शब्दातील अनाकलनीय जडत्व 
नष्ट होते. सामान्यानंा समजेल अशा शब्दात गं्रथरिना असल्यामुळे हा गं्रथ लोकचप्रय झाला आहे. 

 
अदै्वत, बुद्धी, ऋषी, वणव, कमव, पुरुषाथव, अवहसा, मूर्शतपूजा इत्यादींसारख्या गहन चवषयावंरील वितन 

या गं्रथात साध्यासोप्या व व्यवहारी भाषेत माडंल्यामुळे वािकानंा मूळ चवषयािे सुलभ आकलन होते. 
 
चववकेपूणव चविार, धमवचनरपेक्ष भचूमका, ज्ञान-चवज्ञानािा योग्य समन्वय इ. मूळे मानवतावादी दृचष्टकोन 

भारतीय संस्कृतीिा आहे, ही भचूमका सानेगुरुजी या गं्रथाद्वारे वािकाचं्या मनावर ठसवतात. 
 
या गं्रथातील बऱ्याि चवषयावंर आिायव चवनोबा याचं्या चविारािंा प्रभाव लेखक मान्य करतात. सरळ 

साधी-सोपी भाषाशलैी, सुभाचषते, संस्कृत श्लोक, संत विने, रामायण-महाभारतातील दाखले इ. मुळे हा गं्रथ 
आकषवक झाला असून तो वािनीय ठरला आहे. 

 
भरिेश्वर पािीि 

 
भारिीय साणहत्यशास्त्र : देशपांडे, ग. त्र्यं. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, १९५८. मंुबई मराठी साचहत्य 
संघात १९५३ साली वामन मल्हार जोशी व्याख्यानमालेत चदलेल्या पाि व्याख्यानावंर संस्कार करून तयार 
केलेला भारतीय साचहत्यशास्त्रावरील मराठीतील अत्यंत मौचलक गं्रथ. वा. चव. चमराशंीसारख्या श्रेष्ठ संस्कृत 
पचंडतािी प्रस्तावना याला लाभली आहे. 

 
गं्रथाच्या पूवकातधकातत भरतपूवव कालापासून जगन्नाथच्या कालखंडापयंत म्हणजे १३व्या शतकापयंतच्या 

साचहत्यशास्त्रािा नेटका आढावा घेतला असून दुसऱ्या भागात चवचवध साचहत्य चसध्दान्तािे सोदाहरण चववेिन 
केले आहे. 

 
संस्कृत काव्यशास्त्रािा व्यवल्स्थत आढावा घेणारे मराठीतील सवांत महत्त्वािे पुस्तक म्हणून या गं्रथाला 

मान्यता चमळाली असल्याने त्याला बीजगं्रथािे महत्त्व लाभले आहे. 
 

भावगंध : देशमुख, मा. गो. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, १९५५. ‘वाङ्मय समीक्षात्मक तत्त्वचविार’ असे 
स्पष्टीकरण करणाऱ्या उपशीषवक चदलेला प्रामुख्याने सैध्दाचंतक समीक्षा लेखािंा संग्रह. तीन लेख व ग. त्र्यं. 
माडखोलकर यािंी प्रस्तावना यािंी दुसऱ्या आवृत्तीत भर. भारतीय साचहत्यशास्त्रातील ‘रस’ ही संकल्पना 
आधुचनक साचहत्यािे सौंदयवग्रहण करण्यास कशी अपुरी पडते हे दाखवनू भावगंध या चनबंधात लेखकाने 
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रसापेक्षा व्यापक अशी ‘भावगंध’ ही संकल्पना माडंलेली आहे. ‘भावगंध’ या संकल्पनेत इमोशन, चर्फवलग, 
एक्स्पे्रशन या सवांिा समावेश केलेला असून या संकल्पनेच्या आधारे काव्यप्रतीतीिा आचण काव्याच्या आत्मचनष्ठ 
व वस्तुचनष्ठ अंगािा व्यापकपणे चविार करता येतो अशी भचूमका माडंलेली आहे. ‘भावगंध-ििकात’ या प्रकरणात 
‘भावगंध’ चसद्धान्तावर घेतले गेलेले चवचवध आके्षप व मतभेद नमूद करून त्यािें खंडन व स्वमत समथवन केलेले 
आहे. 

 
अन्य १४ चनबंधातूंन साचहत्यचवषयक चवचवध प्र्नािंा चविार करून स्वतःच्या काही लक्षणीय मतािें 

प्रचतपादन केलेले आहे. अभ्यासू आचण रचसक दोघानंाही नवी दृष्टी व चविार देणारा लेखसंग्रह या दृष्टीने महत्त्व. 
 

भाविरंग : मायदेव, वा. गो. प्रकाशक : परचुरे प्रकाशन, मंुबई, १९३२. वासुदेव गोववद मायदेव याचं्या या 
कचवतासंग्रहामधील कचवतातं प्रसाद आचण ऋजुता हे प्रमुख गुण आढळतात. ‘इज हवाग आय सी एस.’ आचण 
‘कवीच्या पत्नीिी तक्रार’ या कचवता मायदेवाचं्या गायनशलैीमुळे खूप गाजल्या. त्यािंी वहदभमूीवरील कचवता 
तत्कालीन तरुणाचं्या वतुवळात र्फार लोकचप्रय झाली होती. मायदेव यािें नाव रु्फलामुलािें कवी म्हणून चवशषे 
प्रचसद्ध आहे. 

 
भावणनझिर : मायदेव, वा. गो. प्रकाशक : मायदेव वासुदेव गोकवद, पुिे, पणहिी आवृत्ती १९३८. या 
काव्यसंग्रहात मायदेव याचं्या यापूवीच्या प्रकाचशत झालेल्या संग्रहातील चशशुगीते व १९३८ पयंतच्या ८ ते ९ 
वषांतील अप्रकाचशत स्रु्फट कचवता संग्रचहत केल्या असून ‘सुवणवपदकासाठी’ व ‘नाकानचथिे भाडंण’ दोन 
मोठ्या कचवताही या संग्रहात समाचवष्ट केल्या आहेत. एकूण ६६ कचवतािंा हा काव्यसंग्रह. काव्यसंग्रहाच्या 
शवेटी चटपामध्ये काही कचवतेच्या चनर्शमतीिी पार्श्वभमूी साचंगतली आहे. उदा. ‘नाकानचथिे भाडंण’ ही कचवता 
इंग्रजी कवी कौपर याने िष्ट्म्यावरून नाक व डोळे यािें झालेले भाडंण एका कचवतेत वर्शणले आहे. त्याि धतीवर 
ही कचवता रिली आहे. 

 
या संग्रहातील कचवतेत अत्यंत साधेपणा असून त्या चनरलंकृत अशा आहेत. मात्र त्यािंी जी 

चशशुगीतातील अचभनयगीत आहेत ती मात्र सरस आहेत. 
 

यशवंि च्हाि 
 

भावबंधन : गडकरी, राम गिेश. प्रकाशक : रत्नप्रभा प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती १९१९, पुनमुिद्रि १९८८. 
नाटककार गडकऱ्यािें हे पाि अंकी संगीत नाटक. शीषवक पषृ्ठावर ‘श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर याचं्या पद्यासह’ 
असा उल्लेख आहे. या नाटकात एकूण ४२ पदे आहेत. हे गडकऱ्यािें शवेटिे नाटक. 

 
एका पक्क्या कपटी खलनायकाच्या हाती एक भाबडा पापचभरु म्हातारा सापडला आहे, या कल्पनेवर 

एक संुदर आचण अत्यंत िटकदार कॉमेडी चलहू पाहणारे गडकरी कॉमेडीतून बाहेर पडून जीवनाच्या खोल 
आचण गंभीर भावप्रवाहात घेऊन जाणारी एक समथव नाट्यकृती चनमकातण करतात. 
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धनेर्श्रािा मुनीम घन्याम हा मानी आहे. हा धंुचडराजाच्या मालतीला मागणी घालतो. धनेर्श्रािी 
मुलगी लचतका याबद्दल त्यािा अपमान करते. घन्याम चिडून चनघून जातो. पण या अपमानािा सूड 
उगचवण्यािी प्रचतज्ञा करूनि! लचतका, मालती, धंुचडराज, धनेर्श्र या सवांना आपल्या एका कपटकारस्थानात 
ती गोचवते. अथकातत हे सवव कारस्थान शवेटी र्फसते. 

 
या नाटकात कॉमेडीच्या खेळकर, सुखद, रंगछटा आहेत आचण त्याहूनही चकतीतरी अचधक प्रमाणात 

प्रहसनाच्या भडक रंगानी प्रवशेाच्या प्रवशे रंगून काढले आहेत. नामातंर, वशेातंरे, भाषातंरे यािा मनमुराद 
खुला खेळ आहे. चवनोदाच्या सुरूपतेबरोबरि चवरूपतेलाही येथे मोकळी वाट करून चदलेली आहे. पण हे सारे 
असूनही ह्या नाट्यकृतीिा गाभा मानवी हृदयािी आल्त्मक नाती आचण त्यािंी जपणूक करताना भोगाव े
लागणारे आत्मक्लेश यानंी दाटून गेलेला आहे. 

 
व्यल्क्तचित्रािें सुरेख दशवन, सुरम्य भाषाशलैी, िटकदार संवाद ही या नाटकािी वैचशष्ट्ट्ये असून 

शृगंार, करूण, हास्य हे रस त्यानंी आपल्या नाटकात प्रभावीपणे चिचत्रत केले आहेत. सामाचजक दुःखाच्या, 
व्यथाचं्या ििेपेक्षा भावनोत्कट प्रसंगािे चित्रण, मनस्वी स्वभाव रेखाटन आचण प्रभावी भाषाशलैी हीि त्याचं्या 
नाट्यकृतीिी प्रधान लक्षणे होत. 

 
यशवंि च्हाि 

 
भावाथि रामायि : एकनाथ. भावाथव रामायण ही संत एकनाथािंी अखेरिी रिना आहे. या गं्रथािी पाि काडें व 
युद्धकाडंािे ४४ अध्याय त्यानंी रिले व नंतर त्यािें देहावसान झाले. उववचरत भाग त्यािंा चशष्ट्य गावबा यानंी पूणव 
केला असा प्रवाद आहे. उपलब्ध प्रतीवरून ४४व्या अध्यायापयंतिी रिना एकनाथांिी (२) ४५ ते ९० हे अध्याय 
बहुधा गावबािें (३) त्यातील ५४वा अचहरावणाख्यानािा अध्याय जयरामसुतािा आचण (४) उत्तरकाडं अन्य 
कवीिे अशा िार व्यक्तींिा हातभार त्यास लागलेला चदसतो. 

 
जुलमी शाहाचं्या किाट्यात सापडलेल्या लोकाचं्या मनात स्वधमवपे्रम, स्वाचभमान व क्षात्रवृत्ती जागृत 

करण्याच्या दृष्टीने रावणाच्या बदंीखान्यात पडलेल्या देवािंी सुटका करणाऱ्या कोदंडधारी रामािी कथा 
एकनाथानंी चनवडावी हे अचतशय समयोचित होते. मराठीत आलेली व लोकचप्रय झालेली ही पचहलीि 
पौराचणक कथा होय, या दृष्टीनेही चतिे महत्त्व आहे. भावाथवरामायण हे मूळ वाल्मीचकरामायणाला 
सववसाधारणपणे धरून असले तरी त्यात मुळात नसलेल्या पुष्ट्कळ गोष्टी एकनाथानंी घातल्या आहेत. 

 
भक्तीच्या भचूमकेतून हे सारे लेखन केलेले असून ते अचधक रंजक रोिक व्हाव े म्हणून नवी 

प्रसंगचनर्शमतीही केली आहे. 
 
नाथाचं्या वणवनात प्रसाद व भल्क्तपे्रम हे गुण प्रकषकातने चदसतात. त्यािंी भाषा सहजरम्य व सुबोध असून 

सौष्ठव, माधुयव व ओजल्स्वता हे गुणही त्याचं्या शलैीत यथाप्रमाण आढळतात. 
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भावीि : बोरकर, बा. भ. प्रकाशक : बांदोडकर पन्लिकशग हाऊस, सािशेि, गोवा, पणहिी आवृत्ती, १९५०, 
िृिीय आवृत्ती, १९८६. सौंदयववादी काव्यदृष्टीने बा. भ. बोरकरानंी चलचहलेली ही कादंबरी. यामध्ये स्वतःच्या 
देवदासी या जन्मजात व्यवसायाला चवटलेल्या शुद्ध चविाराच्या-सचतत्वािा ध्यास घेतलेल्या-त्यागमय 
भल्क्तभाव अंगी बाणलेल्या, प्रणयाकुल वृत्तीच्या, साचत्त्वक शवेतंी नावाच्या भाचवणीिी ही हृदयस्पशी कथा आहे. 
या कथेत क्षदु्र वासनानंा कोठेि थारा नाही. ऋषीच्या साचनध्यानंतर चतिा त्याग व चतिी कतवव्यचनष्ठा पणास 
लागून चतिे व्यल्क्तत्व अचधकि खुलते. 

 
शवेतंीव्यचतचरक्त अंताशटे, रंजना, िेड, केशव यािें व्यल्क्तचित्रण अचतशय उठावदार, ‘भावीण’ शवेतंी 

इतरापेंक्षा आदशव आहे; असे बोरकरानंा दाखवायिे आहे. 
 
गोमंतकािी पार्श्वभमूी आचण मृदू भाषाशलैीमुळे कादंबरीच्या मूळच्या सौंदयकातत अचधकि भर पडली 

आहे. या कादंबरीला कलात्मक यश लाभले आहे. 
 

भरिेश्वर पािीि 
 

भाषाप्रकाश : रामकवी. संपादक : शं. गो. िुळपुळे, प्रकाशक : पुिे णवद्यापीठ प्रकाशन, पुिे, १९६२. संस्कृत 
‘अमरकोशाचं्या’ धतीवर अनुष्टुभ वृत्तात रचिलेल्या या पद्यबद्ध मराठी शब्दकोशािा कतकात-तंजावरिा रामकवी हा 
असून त्यािा रिनाकाल सुमारे अडीिश े वषांपूवीिा आहे. कवी स्वतःला कृष्ट्णातीरच्या ‘कोळे नृवसहदेवािा 
दास’ म्हणचवतो. हा कोश त्याने ‘देशान्तरीच्या देशस्थासाठी,’ म्हणजे महाराष्ट्रातून देशातंर करून दचक्षणेत 
तंजावर प्रातंी स्थाचयक झालेल्या मराठी भाचषकासंाठी रचिला आहे. या कोशािे एकूण २३ वगव पाडण्यात आले 
असून त्यािंी नाव ेअनुक्रमे प्राथवना (वगव) संकेत, दान, शब्दादी, वाग्वगव, संख्या, रूपादी, काल, नानाथव, अंग, 
नर प्रकृचत, पक्षीखग-मृगादी, जलादी वनौषधी, अन्नादी, व्यवहार, वस्त्र, जगती, सेना, बुद्धी, देवतादी, कारेगार 
व गोधन अशी आहेत. अथकातत हा कोश चवषयवारीने रचिलेला आहे. वरीलपैकी ५ वगव अपूणव असून एकूण कोशही 
अपूणवि राचहलेला चदसतो. कोशारंभी कवीने आपण ‘ज्ञानेर्श्यकात-चदकाधारे’ ही रिना करीत असल्यािे म्हटले 
आहे. त्यामुळे ज्ञानेर्श्रीतील अनेक शब्द कोशात आहेत. एकूण शब्दसंख्या सुमारे ४,५०० आहे. मराठी भाषेिा 
हा पचहला शब्दकोश असावा. 

 
भाषाशुद्धी-णववेक : पिवधिन, माधवराव. प्रकाशक : आयिसंस्कृिी मुद्रिािय, पुिे, १९३८. भाषाशुद्धी या 
चवषयावर माधवराव पटवधवन यानंी पचरश्रमपूववक चलचहलेले पुस्तक. १९२५ च्या सुमारास महाराष्ट्रात मराठी 
भाषेच्या शुचद्धकरणािी िळवळ सुरू झाली होती. मराठीत अन्य भाषातूंन आलेल्या शब्दानंा बचहष्ट्कृत करून 
चतच्या शुद्ध रूपािी जोपासना करावी, हा चविार त्या िळवळीमुळे बळावत होता. भाषाचवषयक आंदोलनाच्या 
काळात मा. त्र्यं. पटवधवन (कवी माधव जूचलयन) यानंी वादचवषयक केलेल्या भाषणाचं्या प्रस्तुत पुस्तक हा 
संग्रह आहे. वादचववादाच्या या खंडनमंडनाच्या वळेी जी भाषणे केली जातात त्यातंील चजव्हाळा व तटस्थपणा 
पुस्तकात येणार नाही असे वाटल्यामुळे मूळ लेख आचण भाषणे नंतर एकत्र करताना काही शाल्ब्दक सुधारणा 
लेखकाने केल्या आहेत तसेि मूळ लेखनािा संकोि व चवस्तार केला आहे. प्रस्तावनेत पटवधवन म्हणतात गद्य 
लेखािंा हा माझा पचहलाि संग्रह आहे. लचलत गद्य लेखनािी आवड म्हणून काही हे लेख चलचहण्यात आले 
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नव्हते. साववजचनकरीत्या अमुक एक गोष्ट साचंगतली पाचहजे असे जेव्हा मनाला वाटले तेव्हा कष्टपूववक ती गोष्ट 
मी सागंून टाकली. पचरल्स्थतीिी चनकड लागूनि मी लेख चलचहले व भाषणे केली. या गोष्टी माझ्या हातून 
घडतील असे मला कधीि वाटले नव्हते. लेखकाने पुस्तकािी माडंणी अकरा प्रकरणातं केली आहे. ती प्रकरणे 
अशी : (१) मराठीवरील भयंकर संकट, (२) मराठी भाषेतील शुचद्धकरण, (३) मराठी शब्दािंा पुरस्कार, (४) 
सावरकरी भाषाशुद्धीिी चिचकत्सा, (५) भाषाशुद्धीिे रहस्य, (६) स्वभाषेतील शब्दाकंडे पाहण्यािी चवचशष्ट 
दृष्टी, (७) भाषाशुचद्धवाद्यािंी भचूमका, (८) भाषाशुद्धीिे माहात्म्य, (९) भाषाशुद्धीिी घोषणा, (१०) आमिा 
साचहत्य संसार, (११) भाषाशुचद्धकरणािे तारतम्य. पुस्तकाच्या शवेटी मराठीतील बचहष्ट्कायव दीड हजार उदूव 
शब्दािंा कोश चदला आहे. चतथे मूळ उदूव  शब्दाला योग्य मराठी प्रचतशब्द लेखकाने चदला आहे. माधवराव 
पटवधवनानंी मराठी भाषेिी तीन अंगानी हानी झाल्यािे नमूद करून भाषाशुद्धीचवषयी स्वतःिी भचूमका माडंली 
आहे. मराठी वाङ्मयात येणाऱ्या शब्दाकंडे दुलवक्ष होणे, अचशचक्षत समाजातील प्रिचलत बोलींमध्ये असलेले 
अथवपूणव शब्दािें महत्त्व चविारात न घेणे, मराठी शब्दघटकाकंडे व शब्दचसद्धींकडे दुलवक्ष होणे या तीन 
कारणामुंळे मराठी भाषेिी हानी होत असल्यािे लेखकाने चनदशवनास आणले आहे. आपल्या भाषाशुचद्धचवषयक 
मतािें समथवन करीत असताना लेखकाने चव. दा. सावरकर, कृ. पा.ं कुलकणी, श्री. के. क्षीरसागर, श्री. ना. 
बनहट्टी, स. बा. हुदलीकर, न. वि. केळकर इत्यादी समकालीन अभ्यासकाचं्या आके्षपािंा परामशव घेतला 
आहे. मराठी भाषेच्या शुद्धतेिा आग्रह धरणाऱ्या पटवधवनानंी आपल्या चविाराचं्या पुष्ट्ट्यथव असंख्य उदाहरणे 
चदलेली आहेत. मराठीतील अन्य भाषातंील शब्दाचं्या स्वीकृतीमागील स्वतःिी भचूमका साधक बाधकपणे 
माडंली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत पुस्तकातील लेखकािे समतोल चववेिन आचण कष्टाळू वृत्ती यािंा प्रत्यय येतो. 
“माधवराव पटवधवन हे तत्त्वचनष्ठ तथाचप व्यवहारपे्रमी, उपयुक्ततावादी व पचरवतवनी आहेत” अशा शब्दातं न. 
वि. केळकरानंी लेखकाच्या कायकातिा गौरव केला आहे. मराठी भाषेच्या अल्स्तत्वाच्या ििेप्रमाणेि चतच्या 
शुद्धतेिी ििकात सववि काळात सुरू असते. माधवराव पटवधवनािें त्याचं्या ह्या संगातून चसद्ध झालेले 
‘भाषाशुचद्धचववके’ हे पुस्तक या ििेच्या वेळी उपयुक्त ठरणारे संदभव पुस्तक म्हणून महत्त्वािे आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
णभल्लीिीची बोरे : परांजपे, शकंुििा. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, १९४४. या लचलतलेखसंग्रहात 
त्यािें चवचवध चवषयावंरील लचलत लेख प्रचसद्ध झालेले आहेत. माझी पे्रतयात्रा, शळेीिी चशकार, पावसािा 
कोट, हरवलेली छत्री, उधार आचण उसनवार वगैरे लचलत लेख वािनीय आहेत. 

 
या पुस्तकािी लेखनपद्धती साधी-सरळ असून यातील काही लेखामंध्ये स्वभावोक्ती हा गुण ठळकपणे 

चदसतो. यातील सारे लेखन चवनोदी व खेळकर पद्धतीने केलेले आहे. 
 

भोसिेवंशचणरत्र : बाबुराय. ही मराठीतील एकमेव चशलाचलचखत बखर आहे. तंजावरच्या बृहदीर्श्राच्या 
देवळात ही बखर चशलाचलचखत स्वरुपात आढळते. तसेि बाबुराय हा शरर्फोजीिा चिटणीस असल्यािी 
माचहतीही बखरीत चदली आहे. चतिा लेखनकाल शके १७२५ (इ.स. १८०३) असा आहे. या बखरीत 
तंजावरच्या भोसले घराण्यािा इचतहास चनवचेदला आहे. चतच्यात चशवछत्रपतींपूवीच्या १४ चपढ्ािंी माचहती 
चदली असून श्रीनारायणादी सूयववशंातील पौराचणक व्यक्तींशी या घराण्यािा संबधं बखरकाराने जोडला 
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असल्याने हा तपशील अनैचतहाचसक वाटतो. मालोजी ते धाकटे शाहूमहाराज ही या घराण्यािी महाराष्ट्रीय 
परंपरा व व्यंकोजी शरर्फोजीपयंतिी तंजावरी परंपराही या बखरीत वर्शणली आहे. 

 
यादव-शहाजी युद्ध, अर्फझल वध, संभाजी-औरंगजेब भेट ही या बखरीतील वणवने अत्यंत रेखीव व 

चित्रमय आहेत. इचतहासात नसेलेले काही प्रसंग (चशवाजी महाराज गुप्तपणे तंजावरच्या चकल्ल्यात जातात व 
तेथून व्यंकोजीला चनरोप पाठचवतात इ.) या बखरीत येतात, पण त्यानंा ऐचतहाचसक आधार नसल्याने ते 
चवर्श्ासाहव वाटत नाहीत. 

 
बखरकारािी लेखनशलैी अलंकारयुक्त असून ती डौलदार आहे. बखरकार या घराण्यािा आचश्रत 

असल्याने अथकातति त्याने या घराण्याचवषयी अत्यंत चजव्हाळ्याने व आदराने चलचहले आहे. श्री. टी. साबंमूतीराव 
यानंी इ.स. १९०७ मध्ये ही बखर प्रचसद्ध केली. 

 
भ्रांणिकृिचमत्कार : प्रधान, बजाबा रामचंद्र. प्रकाशक : इंणडयन कप्रकिग पे्रस, मंुबई, १८७८. ‘भ्राचंतकृतिमत्कार’ 
हे ‘Comedy of Errors’ या शके्सचपयरच्या नाटकािे भाषातंर असून नाटककार मंडळीकडून प्रयोग 
करण्याकचरता म्हणून हे भाषातंर केले गेले. रचसकजन मनोरंजनाथव हे पुस्तक तयार केले असे लेखकािे 
म्हणणे असून िटकदार संवाद व सोपी भाषा हे या नाटकािे वैचशष्ट्ट्य आहे. या पाि अंकी नाटकात १८ पाते्र 
आहेत. या नाटकात स्थळािंी नाव ेकोकणपट्टीतील समुद्रकाठच्या प्रािीन शहरािंी घेतलेली आहेत. भाषातंर 
देशचरवाजास अनुसरून ठेवण्याकचरता चकत्येक चठकाणी पात्रािें संवाद मूळच्याहून काही चनराळ्या तऱ्हेने 
चलचहण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. 

 
मखमािीचा पडदा : देसाई, वसंि शांिाराम. प्रकाशक : ्हीनस बुक स्िॉि, पुिे, १९४७. मराठी रंगभमूीिी 
गेल्या पन्नास वषांतील वाटिाल जवळून पाहणारे, रचसक व नाटककार वसंत शातंाराम देसाई याचं्या आठवणी 
व आख्याचयकातून साकारलेल्या रंगभमूीच्या चवकासािा, वैभवािा व अवनतल्स्थतीिा आलेख, त्यात सववश्री कृ. 
प्र. कोल्हटकर, टेंब,े देवल, गडकरी, अते्र या नाटककाराचं्या व बालगंधवव, बोडस, भाऊराव, गणपतराव 
जोशी, चहराबाई व जोत्स्ना भोळे इ. नटनट्याचं्या नाट्यकतृवत्वािा साके्षपी आढावा त्यानंी घेतला आहे. तसेि 
नाटककार म्हणून स्वतःच्या चवकासाच्या वाट-िालीिाही वेध आहे. 

 
आपल्याला आवडलेले नट, नाटककार व नाट्यकला यािंा पुनःप्रत्यय देण्याबरोबरि चविारानंा 

िालना देण्यािेही महत्त्वािे कायव करणाऱ्या या आठवणी रंजक व रसाळ आहेत. 
 

मणिरत्नाकर : कपािे, णदवाकर मुनी. प्रकाशक : शंकर नरहर जोशी, पुिे. महानुभाव पथंािे तत्त्वज्ञान चवशद 
करणारा हा ओवीबद्ध गं्रथ प्रथम चदवाकर-मुनीने चलचहला. (शके १५१९, इ. स. १५९७) तेव्हा त्यािे नाव 
‘मतप्रबोध’ असे होते आचण त्यात सुमारे ८०० ओव्या होत्या. पुढे शके १६१७ (इ.स. १६९५) मध्ये कोणा 
गोपाळदासाने तो वाढचवला आचण त्याला ‘मतरत्नाकर’ असे नवीन नाव चदले. हा वाढावा करणारा गोपाळदास 
म्हणजे गोपाळमुनी दयकातपुरकर असण्यािी शक्यता आहे. पण ते कसेही असले तर या गं्रथािे नाव ‘मतरत्नाकर’ 
वकवा ‘मतप्रबोध’ हेि आहे. कारण तो मुरारीमल्लाच्या ‘दशवनप्रकाश’ या गं्रथाच्या धतीवर असून त्यात 
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महानुभावतेर मतािें खंडन केले आहे. त्यािा शवेटही ‘इतर मत खंडणे, स्वमत प्रचतष्ठाचपत मतप्रबधं रत्नाकर’ 
या शब्दानंी झाला असून त्यावरूनही गं्रथािे मूळ नाव स्पष्ट होते. त्या नावातील ‘मत’ िे ‘मचत’ कसे व केव्हा 
झाले ते कळत नाही. या गं्रथािा पचरिय ना. ब. जोशी यानंी करून चदला आहे. (महानुभाव माचसक, १५-३-
४). 

 
मधुकर : भावे, णवनोबा. प्रकाशक : श्री. बजाज जमनािाि वधा, १९३६. चवनोबा भाव ेयानंी ‘महाराष्ट्र धमव’ या 
साप्ताचहकात १९२४-२७ या काळात चलहलेल्या काही चवचशष्ट लेखािंा संग्रह. यात ४० लेख आचण ९ प्रासंचगके 
समाचवष्ट. तत्कालीन प्रसंगानुसार चलचहलेल्या या स्रु्फट लेखामंध्ये चवचवधता आचण व्युत्पन्नता आहे. चवनोबाचं्या 
सवोदयप्रणीत चविारािंा उगम यातील काही लेखातं आढळतो. प्रौढचशक्षण, साक्षरता, सुतकताई, स्वच्छता, 
आश्रमशाळा, त्याग आचण दान, ग्रामसुधारणा, जीवन-चशक्षण, अस्पृ् यताचनवारण, इ. चवषयावंर लेखन. 
याखेरीज कृष्ट्णभक्तीिा रोग, कवीिे गुण, मते आचण मतप्रिार, संतािा भागवतधमव, तुलसी रामायण, कै. 
राजवाडे यासंारखे चिरंतन चविारधारा असलेले अनेक लेख लक्ष वधूेन घेतात. शब्दवधेी, कोचटत्व हे चवनोबाचं्या 
लेखनािे चवशषे येथे चदसतात. 

 
मराठी-इंग्रजी कोश : संपादक : मोल्सवथि, जे. िी. साहा. जॉजि व थॉमस कॅन्डी. प्रकाशक : ग्हमेंि ऑफ 
बॉम्बे, मंुबई, आवृत्ती पणहिी १८३१. मराठीतील शब्दकोश वाङ्मयातील हा प्रारंभीिा, महत्त्वािा दै्वभाचषक कोश 
मोल्सवथव यानंी जॉजव कॅन्डी व थॉमस कॅन्डी याचं्या साहाय्याने संपाचदत केला. हा कोश तयार करताना 
एतदे्दशीय शास्त्री लोकािें पुष्ट्कळ साहाय्य घेतले आहे. मराठी भाषेला आधुचनकतेिा स्पशव देण्याच्या कायकातिा 
पाया घालण्यािे मोठे श्रेय मोल्सवथवच्या या कोशाला आहे. मराठी भाषेच्या चवकासाच्या अभ्यासािे हा कोश एक 
उत्तम साधन आहे. मराठीतील हा पचहला बृहद्कोश. पुढील शब्दकोशािंा पाया या शब्दकोशाने घातला. सन 
१८३१ च्या याच्या पचहल्या आवृत्तीत सुमारे ४०,००० शब्द आहेत. १८५७ च्या दुसऱ्या आवृत्तीत सुमारे ६०,००० 
शब्द आहेत. 

 
या कोशरिनेमागे व्यापक व समावशेक धोरण आहे. यात जसे संस्कृत शब्द आहेत, तसे 

लौचककातीलही शब्द आहेत. घरगुती वापरातील, पचरचित, अपचरचित, स्थाचनक बोलीतील वकवा 
सववसामान्य, ग्राम्य वकवा नागर, शुद्ध, अशुद्ध अशा सवव स्वरूपाच्या शब्दािंा संग्रह यात केला आहे. जरूर तेथे 
शब्दाचं्या वापरािी उदाहरणे चदली आहेत. या शब्दकोशाला डॉ. जे. चवल्सन यािंा ‘Notes on the 
Constitutent Elements, the Diffusion & the application of the Marathi Language.’ हा चनबधं जोडला 
आहे. मोल्सवथव यािंी कोशाला प्रस्तावनाही आहे. प्रस्तावनेत त्यानंी ‘It (this work) was undertaken from a 
desire to promote the propagation of the glorious Gospel’ असे म्हटले आहे. तरी मराठी भाषेच्या 
चवकासाच्या चदशनेे या कोशाने र्फार मोठे काम केले आहे. 

 
या कोशािी १८५७ मध्ये चनघालेली दुसरी आवृत्ती अचधक महत्त्वािी आहे. १८५७ मधील या आवृत्तीिे 

पुनमुवद्रण शुभदा सारस्वतने प्रकाचशत केले आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

१९ व्या शतकात परक्या लोकानंी इकडील भाषािें जे कोश तयार केले त्यात मोल्सवथविा मराठी-
इंग्रजी कोश आचण माचनयर चवल्यम्सिा संस्कृत-इंग्रजी कोश सवोत्कृष्ठ आहेत. असा प्रख्यात संशोधक प्रा. अ. 
का. चप्रयोळकर यािंा अचभप्राय आहे. 

 
सु. रा. चुनेकर 

 
मराठी कादंबरी : िंत्र आणि णवकास : बापि, प्र. वा. आणि गोडबोिे, ना. वा. प्रकाशक : प्रभाकर वासुदेव 
बापि, ग्वाल्हेर प्रकाशक, दु. आ. १९५७, ्हीनस प्रकाशन, पुिे, १९३८. हा गं्रथ प्रथम १९३८ साली प्रकाचशत 
झाला. श्री. बापट याचं्या मृत्यनंूतर श्री. गोडबोले यानंी या गं्रथात भर घालून दुसरी आवृत्ती १९५७ साली 
प्रकाचशत केली. 

 
कादंबरी या वाङ्मय प्रकारािा तंत्र स्वरूप व भचूमका अशा अनेक अंगानंी चिचकत्सा करणारा हा 

महत्वािा गं्रथ. सुरुवातीस या वाङ्मय प्रकारािे महत्त्व सागंून पाश्चातत्य देशात यािंा चवकास कसा झाला त्यािे 
वैचशष्ट्ट्यपूणव चवविेन, त्यानंतरच्या प्रकरणातूंन कादंबरी लेखनाच्या चवचवध भचूमका व कादंबरीिे कथानक, 
स्वभावरेखन, वातावरण व भाषाशलैी या महत्त्वाच्या घटकािें चववरण, त्यानंतर ऐचतहाचसक कादंबरी, 
राजकीय कादंबरी, सामाचजक कादंबरी व गुप्त पोचलसाचं्या कथा या वगेवगेळ्या प्रकारच्या कादंबऱ्यािें स्वरूप 
सोदाहरण स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न, सातव्या प्रकरणात मराठी कादंबरीिा चवहंगम पद्धतीने घेतलेला अभ्यासपूणव 
आढावा, आठव्या, नवव्या व दहाव्या प्रकरणातूंन प्रमुख मराठी कादंबरीकाराचं्या कलाकृतींिी करून चदलेली 
धावती ओळख असे या गं्रथािे स्वरूप आहे. या गं्रथािे आणखी एक वैचशष्ट्ट्य म्हणजे पचरचशष्टात भचगनी-
भाषामंधील प्रमुख कादंबरीकारािंा करून चदलेला पचरिय. कादंबरी या वाङ्मय प्रकारािा व मराठी 
कादंबरीिा थोडक्यात पण अभ्यासपूणव चरतीने आढावा घेताना मराठी कादंबरीमधील बदलत्या स्वरूपािे पण 
मार्शमक दशवन घडते. 

 
म. ना. अदवंि 

 
मराठी कादंबरी : पणहिे शिक १८५०-१९५० : देशपांडे, कुसुमाविी. प्रकाशक : मंुबई मराठी साणहत्य संघ 
प्रकाशन, पणहिी आवृत्ती १९५३-१९५४, दुसरी आवृत्ती १९७५ (दोन्ही भाग एकत्र). मराठी कादंबरी संदभव 
चवर्श्ातला हा महत्त्वपूणव गं्रथ. समीक्षणात्मक भचूमकेतून माडंलेल्या या गं्रथात मराठी कादंबरीिा वाङ्मयीन 
इचतहास आहे. या गं्रथातील लेख प्रथम व्याख्यान रूपाने नंतर गं्रथचनचवष्ठ करण्यात आले आहेत. या गं्रथािी 
माडंणी दोन भागातं आहे. 

 
पचहल्या भागात, प्रस्तावनेसह कादंबरीिा उगम, ऐचतहाचसक कादंबरी, हरी नारायण आपटे, 

वािकवगकातिी वाढ, वामन मल्हारािें युग, तत्त्वप्रधान कादंबरी या चवषयावरील सचवस्तर ििकातत्मक लेख आहेत. 
मराठी कादंबरी वाङ्मय चवर्श्ाच्या प्रारंभ काळािी वाटिाल, त्या कालखंडातील कादंबऱ्या व त्यािंी लेखन 
दृष्टी याचवषयी चवविेन. सामाचजक कादंबरीिी चनर्शमतीवािक वगकातिी दृष्टी, वामन मल्हार, श्री. व्यं. केतकर 
याचं्या तत्त्वप्रधान व समाजशास्त्रीय कादंबऱ्यािंा आढावा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुसऱ्या भागात-कलावादािे पुरस्कते ना. सी. र्फडके याचं्या कादंबरी चवर्श्ािे व जीवनवादी 
दृचष्टकोनाने लेखन करणाऱ्या चव. स. खाडेंकराचं्या कादंबरी वाङ्मयािी समीक्षणात्मक मीमासंा करताना त्या 
प्रवाहातील व कालखंडातील- पु. य. देशपाडें, ग. त्र्यं. माडखोलकर, बोकील ते क्षीरसागर; त्या 
कालखंडातील लेचखका चवभावरी चशरुरकर, काशीबाई काचनटकर, गीता साने, पे्रमा कंटक, मालतीबाई 
दाडेंकर या लेचखकेच्या वाङ्मयीन (कादंबरी) चवर्श्ािा आढावा घेतला आहे. 

 
कादंबरी वाङ्मय प्रकारातील वगेळ्या वाटािंा चविारही या गं्रथात आहे. मराठीतील भाषातंचरत 

कादंबरी व आजिी कादंबरी व यािंाही चविार या गं्रथात आहे. 
 

भरिेश्वर पािीि 
 

मराठी घिना : रचना, परंपरा : मंगूळकर, अरकवद अजुिनवाडकर, कृष्ट्ि श्रीणनवास. प्रकाशक : देशमुख 
प्रकाशन, पुिे-२, प्रथम आवृत्ती १९५८. या गं्रथािे तीन चवभाग पाडलेले असून शीषवकानुसार घटना या पचहल्या 
चवभागात मराठी भाषेिी जडणघडण म्हणून वणव, चलपी, संधी तसेि नाम, सववनाम, अव्यय, समास, प्रयोग, इ. 
व्याकरणािे चवविेन आलेले असून दुसऱ्या ‘रिना’ या चवभागात मराठी वाङ्मयािे स्वरूप, काव्यमीमासंा, 
रसचविार, अलंकार, म्हणी आचण वाक्प्रिार याचं्याबरोबरि पचरच्छेद लेखन, संवाद लेखन, पत्रलेखन इत्यादी 
व्यावहाचरक मराठीिे चनबधंन केलेले आहे. आचण ‘परंपरा’ या चतसऱ्या चवभागात साधारण १९५५ पयंतिा मराठी 
वाङ्मयािा सुबोध सारभतू इचतहास अंतभूवत केला आहे. 

 
चवचशष्ट अभ्यासक्रमासं अनुसरून चलचहलेला चवद्याथी आचण अध्यापक यानंा उपयुक्त असा गं्रथ. 
 

मोहन पािीि 
 

मराठी दोिामुणद्रिे : संकिन : सहस्त्रबुदे्ध, पु. ह. प्रकाशक : मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहाियासाठी महाराष्ट्र गं्रथ 
भांडार मंुबई, प्रथम आवृत्ती १९४९, दुसरी आवृत्ती १९६५, संपादक : सुरेंद्र गावस्कर, णिसरी आवृत्ती १९९५, 
संपादक : डॉ. गंगाधर मोरजे. उपलब्ध असलेल्या व अचधकृत क्रमपुस्तकातं वकवा चनयतकाचलकातं नोंद 
असलेल्या मराठीतील सन, १८६७ साल अखेरपयंतच्या मुचद्रत गं्रथािंी वणवनात्मक संयुक्त नामावली या गं्रथात 
समाचवष्ट आहे. 

 
या दोलामुचद्रतािंा प्रारंभ कै. प्रा. अ. का. चप्रयोळकर यानंी केला. ते मंुबई मराठी संशोधन मंडळािे 

संिालक होते. त्याचं्या कुशल व िौकस मागवदशवनाखाली १९४९ साली हा महत्त्वािा व अभ्यासनीय गं्रथ 
प्रकाचशत झाला. या गं्रथाच्या पचहल्या व दुसऱ्या आवृत्तीत ८४४ नोंदी असून, चतसऱ्या आवृत्तीत डॉ. गंगाधर 
मोरजे यानंी १०५६ नोंदीपयंत ही संख्या नेली आहे. 

 
प्रत्येक मुचद्रत गं्रथािी नोंद करताना गं्रथकार, गं्रथािे नाव, प्रकाशन स्थळ, सन, गं्रथाच्या पषृ्ठािा 

आकार, प्रस्तावना पषृ्ठसंख्या अचधक मूळगं्रथािी पषृ्ठे आचण एकूण पषृ्ठसंख्या अशी क्रमवार चशस्त पाळली आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

इ. स. १८०५ पासून १८६७ पयंतच्या मराठीतील ‘Incuabula’ (पाळण्यातील पुस्तके-दोलामुचद्रते) िी 
नामावली यात असून अव्वल इंग्रजीच्या काळातील गं्रथाचं्या संदभवशोधनास माचहतीपर गं्रथ. 

 
मोहन पािीि 

 
मराठी नाट्यसृष्टी सामाणजक नािके : दांडेकर, णव. पां. प्रकाशक : डॉ. णव. पां. दांडेकर, बडोदे १९५८. या 
गं्रथामध्ये इ.स. १८५९ ते १९५७ पयंतच्या जवळजवळ १०० वषांत गाजलेल्या व न गाजलेल्या सुमारे ५०० 
सामाचजक नाटकािंा परामषव घेण्यािा लेखकािा प्रयत्न आहे. मराठी नाटकािें सुधारणा-चवरोधी युगातील 
नाटके, समन्वय युगातील नाटके व नवयुगातील नाटके असे तीन चवभाग सदर गं्रथात पाडलेले आहेत. प्रथम 
नाटककारािा पचरिय, त्यानंतर त्यािे नाट्यगुणदोष यािें चदग्दशवन, मग त्याच्या नाटकािे परीक्षण असा या 
गं्रथािा पूवकातधव आहे. उत्तराधकातत काही प्रमुख नाटककार वगळता उरलेल्या सामान्य नाटककत्यांच्या नाटकािंा 
धावता आढावा घेतलेला आहे. तपचशलािा चबनिुकपणा, ओघवती व  लाचलत्यपूणव भाषा या दृष्टीने हा उत्तम 
संदभवगं्रथ आहे. ‘सामाचजक नाटकातील मराठी समाज’ ‘सामाचजक नाटकािे मूळ’ आचण उप-संहारातील 
‘मराठी रंगभमूीिी तंत्रदृष्ट्ट्या व गुणदृष्ट्ट्या झालेली उत्कातंी’ हे भाग लक्षणीय आहेत. मराठी नाट्यसृष्टीिे 
गेल्या शभंर वषांतील साके्षपी समालोिन करणारा हा गं्रथ आहे. 

 
रत्नाकर आनंदराव पिंगे 

 
मराठी भाषा - उद्गम आणि णवकास : कुिकिी, कृष्ट्िाजी पांडुरंग. प्रकाशक : णभडे कमिाबाई, मॉडनि बुक 
डेपो, पुिे-२, पणहिी आवृत्ती १९३३, चौथी आवृत्ती १९६३. मराठी भाषेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त 
असलेल्या या गं्रथात कृ. पा. कुलकणी यानंी भाषेच्या अभ्यासािी सामान्यतत्त्व े देऊन भाषा उत्पत्तीच्या 
चसद्धान्तािी ििकात केली आहे. तसेि उच्चारप्रचक्रया, अथवप्रचक्रया, अथवशक्ती, पोटभाषा व बोलीभाषा यािंाही 
चविार केला आहे. तसेि पौवकातत्य व पाश्चात्त्य भाषाभ्यास पद्धती, ऐचतहाचसक व तौलचनक भाषाभ्यास पद्धती 
इत्यादींिा चविार केला आहे. पूववपीठीकेत—पूवववैचदक, वैचदक, संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश या अवस्थातून 
मराठी भाषेिे मूळ शोधण्यािा प्रयत्न केला आहे. मराठी व इतर प्राकृत उद भव भाषािा आढावा िौर्थया 
प्रकरणात घेतला आहे. मराठीिा उत्पत्ती चवशद करताना पाली व इतर प्राकृत भाषा, मराठीिी उत्पत्तीकाल 
ठरचवण्यािी साधने, वैद्य-गुणवाद व महाराष्ट्रातील वसाहती यािंी ििकात केली आहे. मराठीिे काचलकभेद या 
प्रकरणात यादवकालीन, बहामनीकालीन, चशवकालीन, पेशवकेालीन व आंग्लकालीन भाषािंा सवांगीण 
चविार केला आहे. 

 
मराठी भाषेिे प्राचंतक भेद व इतर भेद या प्रकरणात मराठीच्या बोलीिा प्रातंानुसार, जातीनुसार, 

व्यवसायनुसार चविार केला आहे. मराठीिी वणवप्रचक्रया या प्रकरणात महाराष्ट्रीयािंी उच्चारशुद्धी, मराठीतील 
स्वतंत्र वणव तसेि स्वर, व्यंजन प्रचक्रयेिा सचवस्तर चविार केला आहे. व्याकरण या प्रकरणात रूपसमृद्धी, 
शब्दप्रकार, चवभक्तीप्रत्यय, प्रयोग, काळ इत्यादींिा चविार चवस्ताराने केला आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

या गं्रथािी अपवणपचत्रका कै. चवसूभाऊ राजवाडे याचं्या पुण्यस्मृतीस अपवण केली आहे. या आवृत्तीला 
पचहल्या व िौर्थया आवृत्तीिी लेखकािी छोटेखानी प्रस्तावना जोडली आहे. एकूण नऊ प्रकरणे असलेल्या या 
गं्रथािी पषृ्ठसंख्या ४२० इतकी आहे. गं्रथाच्या प्रारंभी आधारभतू गं्रथािी यादी (इंग्रजी व मराठी ) चदली आहे तर 
गं्रथाच्या शवेटी पचरचशष्ट, नकाश,े लोकसंख्या, भारतीय भाषा हे तक्ते वगैरे चदले आहेत. 

 
हा गं्रथ मराठी भाषेच्या अभ्यासास अत्यंत उपयुक्त असा आहे. 
 

यशवंि च्हाि 
 

मराठी रंगभूमीचा इणिहास-खंड १ : बनहट्टी, श्री. ना. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, १९५७. १८४३ ते 
१८७९ ह्या कालखंडातील मराठी रंगभमूीिा इचतहास या खंडात आला आहे. 

 
‘रंगभमूी मराठी जनतेिे पे्रमाचनधान’ ह्या प्रकरणात मराठी रंगभमूी हा सववस्वी देशी वाण आहे, भारतीय 

एकतेिे सोज्ज्वळ प्रचतवबब आहे, महाराष्ट्रीयाचं्या सामाचजक एकतेिे साधन आहे, जातीय भावनेप्रमाणे वगीय 
उच्चनीितेच्या भावना सपाट करणारी शक्ती आहे ही लक्षणे साचंगतली आहेत. चतिा गुणचवशषे म्हणजे, 
पचरवतवनशीलता आचण महाराष्ट्रीयाचं्या गुण-दोषािें प्रचतचनचधत्त्व करणे, नाटकाशंी, संगीताशी सागंड आचण 
करमणुकीिे साधन ही चतच्या लोकचप्रयतेिी कारणे होत. 

 
मराठी रंगभमूी आचण चतिे कानडी मूळ, दाचक्षणात्य नाट्यकला आचणा तंजावरच्या भोसले राजािी 

मराठी नाटके चवष्ट्णुदासािें पौराचणक नाटक ह्या प्रकरणानंतर रंगभमूीच्या चनर्शमतीिे श्रेय कोणाकडे? या 
महत्त्वाच्या प्रकरणात रंगभमूीच्या उगमावर हक्क सागंणारे सूर-दशावतार व गोमंतकाचवषयीिा दावा हे महत्त्वािे 
मुदे्द िर्शिले आहेत. 

 
चवष्ट्णुदासािंा नाट्यव्यवसाय, इिलकरंजीकर मंडळी आचण दातारशास्त्री, रंगभमूीिा चवकास व प्रसाद, 

उत्तरकालीन नामवतं नाटकमंडळ्या, नाटकवाल्यािे िाचरत्र्य व दानत, पौराचणक नाय्याच्या पचरणत स्वरूप 
आचण आंतचरक तत्त्व, रंगभमूी आचण आंग्लचवद्याचवभचुषत वगव, रंगभमूीिे बाह्यागं आचण उपप्रकरण, रंगभमूीिा 
व्यवहार आचण नाटकमंडळ्यािंी अंतव्यववस्था, ह्या प्रकरणामधून मराठी रंगभमूीच्या चवकासािा इचतहास आला 
आहे. १८४३ ते १८७९ ह्या काळातील मराठी रंगभमूीिे स्वरूप स्पष्ट करणारा संशोधनपर गं्रथ. 

 
उदय खानोिकर 

 
मराठी िोकांची संस्कृिी : कवे, इराविी. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, १९५१. मंुबई मराठी 
साचहत्यसंघात कै. वामनराव जोशी स्मृतीचदनाचनचमत्त चदलेल्या व्याख्यानािंा हा संग्रह. याला डॉ. सुचमत्र मंगेश 
कते्र यािंी छोटी प्रस्तावना आहे. संस्कृती म्हणजे काय?, मराठी लोकािंी भमूी, मराठी लोकािंा वपड, मराठी 
कुटंुब, महाराष्ट्रािी वसाहत व भाषा या सहा प्रकरणातं महाराष्ट्राच्या प्रारंभीच्या संस्कृतीचवषयीिे चवविेन 
करताना, भारतीय संस्कृती व महाराष्ट्र संस्कृती यािंा ऊहापोह व पुढील प्रकरणातूंन मानववशं शास्त्रचसद्धान्त 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रमाण, तौलचनक चविार या दृष्टीने चवषयािी सुलभ, सोदाहरण व स्पष्ट माडंणी केली आहे. महाराष्ट्रातील 
लोक, त्यािंी शारीचरक ठेवण, वणव, वशं, भाषा, सणवार, आिारचविार, कुटंुब अशा अनेक अंगािंा चविार 
करून समाज व संस्कृतीिे चवश्लेषण केले आहे. आपले म्हणणे स्पष्ट करण्यासाठी नकाशे, चभन्न वशंीय 
माणसाचं्या आकृत्या, िेहेरे व डोके यािें आलेख, केस, डोक्यािा घेर, सापेक्ष प्रमाण, नाकािी उंिी, सापेक्ष 
लाबंी, रंुदी, वरच्या जबड्याच्या लाबंीिे प्रमाण, िेहरा व डोके याचं्या रंुदीिे प्रमाण यािंा तौलचनक तक्ता 
यािंा वापर केला आहे. लेचखकेने महाराष्ट्राच्या चवचवध भागातील चभन्नचभन्न जाचतजमातींच्या एकूण ३,०५४ 
माणसािंी मापे घेऊन आपले चनष्ट्कषव काढले आहेत. महाराष्ट्रीय समाज हा हजारो वषांपासून या चठकाणी येत 
राचहलेल्या चभन्नवशंीय, चभन्न धमीय लोकािें चमश्रण असून त्याचं्यात वरिेवर धमांतरे व वणवसंकर होत राचहला 
असल्यािे चसद्ध होते. तरीपण ताठ राहण्यािी, वागण्यािी वृत्ती सवव मराठी जातीत चदसून येते. या संस्कृतीिी 
चनर्शमती कोणा एका जमातीिी नसून सवांिी आहे व चतिी जोपासना करायिी झाल्यास सवांनी एक झाले 
पाचहजे. रक्तािी सरचमसळ झाली पाचहजे असे लेचखकेिे प्रचतपादन मराठी समाज व संस्कृतीच्या आकलनास 
आव्यक असा एक अभ्यासपूणव गं्रथ. 

 
चंद्रशेखर कपाळे 

 
मराठी ्याकरिावर णनबंध : णचपळूिकर, कृष्ट्िशास्त्री. प्रकाशक : रामचंद्र णभकाजी ढवळे, मंुबई, प्र. आ. 
१८९३, कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, दु. आ. १९७१. चिपळूणकर पुण्याला रेवनग कॉलेजिे प्रािायव असताना 
मराठी व्याकरणावरील पंिवीस चनबंध त्यानंी चवद्यार्थयांना वगकातत चशकवले. पुढे तेि चनबंध शालापत्रकात 
चलचखत स्वरूपात प्रचसद्ध झाले. त्यािे गं्रथरुप म्हणजे ‘मराठी व्याकरणावर चनबंध’ होय. 

 
पचहल्या चनबंधात व्याकरणाच्या प्रयोजनािे प्रचतपादन करून दुसऱ्या चनबधंात त्यानंी मराठी कचवतेच्या 

भाषेिाही चविार व्याकरणामध्ये करावयास हवा हा चविार माडंला आहे. तसेि व्याकरणातील शब्दािंा अथव, 
वणवचविार, शब्दाचं्या जाती, प्रयोग, इत्यादी क्रमशः एक-एक चवषय घेऊन दादोबा पाडुंरंग तखवडकरानंी 
घेतलेल्या भचूमकेशी चवषयानुरूप आपले मतभेदही नोंदवले आहेत. 

 
मराठी व्याकरणािा सखोल अभ्यास करू इल्च्छणाऱ्यासं अनन्यसाधारण असा हा व्याकरणशास्त्रावरील 

जुना गं्रथ आहे. 
 

मोहन पािीि 
 

मराठी स्त्री : संि, दु. का. प्रकाशक : स्कूि आणि कॉिेज बुक, स्िॉि, कोल्हापूर, प्रथमावृत्ती, १९५७. डॉ. दु. 
का. संत हे वितनशील वृत्तीिे संशोधक म्हणून पचरचित आहेत. ‘कलानीचनवाद’, ‘साचहत्य आचण संस्कृती’ 
इत्यादी गं्रथािे त्यानंी लेखन केले आहे. 

 
प्रस्तुत प्रबंध त्यानंी मंुबई चवद्यापीठाच्या पीएि.डी. पदवीसाठी चलहीला होता. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चब्रटीश राजवटीत चनमकातण झालेल्या मराठी साचहत्यात स्त्रीजीवनाच्या चवचवध अंगोपागंािा ऊहापोह 
झाला, त्यािी चिचकत्सक पाहणी करणे हा प्रस्तुत गं्रथािा हेतू आहे. त्यासाठी त्यानंी या गं्रथािे दोन भाग करून 
पचहल्या भागात लचलतेतर आचण दुसऱ्या भागात लचलत साचहत्यात चिचत्रत झालेल्या स्त्रीजीवनािे चित्रण 
चिचकत्सकदृष्टीने त्यानंी तपासले आहे. स्वीकारलेल्या दृष्टीकोनामुळे प्रस्तुत गं्रथ व्यापक आचण सवकंष 
स्वरूपािी माडंणी करणारा झाला आहे. 

 
के. ना. वाटवे यानंी “‘मराठी स्त्री’ या गं्रथात डॉ. संतािें सवव बुचद्धगुण आचण त्यािंा गाढ व्यासंग यािी 

प्रचिती पानोपानी येते” असा अचभप्राय व्यक्त केला आहे. 
 
प्रािीन काळापासून चब्रटीश राजवटीपयंतच्या स्त्रीजीवनािा आढावा घेऊन त्याच्या उत्कषकातपकषकातिी 

मीमासंा करणारा व भचवष्ट्यकालीन प्रगतीिी चदशा दाखचवण्यािा प्रयत्न करणारा गं्रथ म्हणून प्रस्तुत शोधगं्रथािा 
उल्लेख करता येईल. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
मराठीचा नाट्यसंसार : खांडेकर, णव. स. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, प्रथम आवृत्ती १९४५, दुसरी 
आवृत्ती १९७७. १८५७ ते १९४५ अशा साधारण नव्वद वषांतील मराठी नाट्यसृष्टीिा परामशव खाडेंकरानंी या 
गं्रथात घेतला आहे. सुमारे सव्वादोनश े पषृ्ठाचं्या या गं्रथामध्ये तीन भाग पाडले असून पचहल्या भागात मराठी 
नाटकाचं्या बहराच्या काळातील चकलोस्कर, देवल, कोल्हटकर, खाचडलकर, गडकरी आचण मामा वरेरकर 
याचं्या नाट्यकृतींिे आचण प्रयोगसार्फल्यािे सोदाहरण चववरण आले असून दुसऱ्या भागात १९३५ ते १९४५ या 
दशकातील अते्र, रागंणेकर, वरेरकर याचं्या नाटकानंी मराठी रंगभमूीला प्राप्त करून चदलेला चवशषे लौचकक 
दृष्टोत्पत्तीस आणून चदला आहे. तर चतसऱ्या भागात १९५७ साली साताऱ्यात भरलेल्या नाट्यसंमेलनातील 
अध्यक्षीय भाषण आचण १९७९ च्या डॉ. भालेराव गौरव गं्रथाच्या चनचमत्ताने चलचहलेला लेख यािंा समावशे केला 
आहे. 

 
गं्रथामध्ये खाडेंकरानंी देवल इत्यादींच्या नाट्यतंत्राच्या खुळ्यािें सोदाहरण चववेिन करताना 

त्याचं्यातल्या नाट्यवडेा पे्रक्षक नजरेआड केलेला चदसत नाही ते लेखनात पदोपदी आढळून येते. सुमारे नव्वद 
एक वषकाततील मराठी नाटककारािंी व मराठी रंगभमूीिी चिचकत्सक माडंणी करून भचवष्ट्यातील मराठी नाटक 
आचण रंगभमूीचवषयीिी विता व वितन प्रकट करणारा गं्रथ. 

 
मोहन पािीि 

 
मराठीची कहािी : नांदापूरकर, ना. गो. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९४७. आद्यकवी 
मुकंुदराजापासून तुकारामापयंतच्या मराठी वाङ्मयािे दशवन या पुस्तकातील १५ कहाण्यातून मोठ्या 
वैचशष्ट्ट्यपूणव भाषाशलैीत घडचवले आहे. मराठी भाषा व वाङ्मय यािंा सववसामान्य पचरिय रसाळ भाषेत 
वािकानंा करून चदला आहे. या कहाण्यातूंन समाज प्रबोधन व ज्ञान या दोन्ही गोष्टी साधण्याच्या चनचमत्ताने 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्या मायबोलीिा, मराठी भाषेिा जयजयकारि त्यानंा येथे अचभपे्रत आहे. या कहाण्या मराठी सारस्वत 
संपन्न करणाऱ्या थोर संताचं्या आहेत. मराठी शारदेच्या मानसकन्यािंा सन्मान करणाऱ्या अशा आहेत. 

 
णवमि भािेराव 

 
मराठे आणि इंग्रज : केळकर, न. कच. प्रकाशक : मॉडनि बुक डेपो, पुिे, १९१८. हे प्रबधंात्मक पुस्तक मान्यता 
पावलेले, लोकचप्रय पुस्तक आहे. ऐचतहाचसक चवविेनात्मक अशा वािनीय पुस्तकािा आदशव म्हणून या 
पुस्तकािा चनदेश करावा लागेल. १९१८ साली मराठेशाहीच्या अस्ताला १०० वष े पूणव झाल्याच्या चनचमत्ताने 
केळकरानंी प्रस्तुत गं्रथ चलचहला. मराठे आचण इंग्रज या दोघा प्रचतस्पधी राज्यकत्यांच्या गुणावगुणािें साधार, 
सुबोध आचण चनर्शभडपणे चववेिन. 

 
प्रस्तुत प्रबधंािे पूवकातधव व उत्तराधव असे दोन भाग असून प्रत्येक भागात पाि-पाि प्रकरणे आहेत. पचहला 

भाग मुख्यतः इचतहासाने व्यापलेला आहे, तर दुसऱ्यािे स्वरूप चववेिनात्मक आहे. समग्र गं्रथ वािनीय आचण 
चविारप्रवतवक आहे. छत्रपती, पेशवे, त्यािें सरदार वकबहुना भारतीय समाज इंग्रजाचं्या तुलनेत कोणकोणत्या 
बाबतीत उणे पडला आचण इंग्रजानंी कोणत्या गुणाचं्या जोरावर मराठ्यावंर मात केली यािी केळकरकृत 
मीमासंा वािकाला अंतमुवख करणारी आहे. या गं्रथाला वासुदेवशास्त्री खरे यािंी प्रदीघव सडेतोड प्रस्तावना आहे. 

 
म. श्री. दीणिि 

 
मराठ्ांच्या सत्तचेा उत्कषि : रानडे, महादेव गोकवद. (भाषांिरकार : नरहर रघुनाथ फािक), प्रकाशक : 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृिी मंडळ, मंुबई १९६४. मूळ गं्रथ इंग्रजी भाषेत ‘Rise of the Maratha 
Power’ (‘मराठ्याचं्या सते्तिा उत्कषव’ भाषातंरकार : आपटे, रामिदं्र मोरेर्श्र आचण इनामदार, रामिदं्र 
नरवसह. प्रकाशक : चव. गो. चवजापूरकर, श्रीसमथव प्रसाद छापखाना, कोल्हापूर, प्रकाशन कालािा उल्लेख 
नाही. आवृत्ती २ री, १९१२ ‘मराठ्याचं्या सते्तिा उत्कषव’ भाषातंरकार : आपटे, रामिदं्र मोरेर्श्र, इनामदार, 
रामिदं्र नरवसह. प्रकाशक : शकंर नरहर जोशी, चित्रशाळा पे्रस, पुणे). 

 
न्यायमूती महादेव गोववद रानडे यानंी एम.ए., एल.एल.बी. या पदव्या चमळचवल्या होत्या. काही काळ 

ते इंग्रजी भाषेिे प्राध्यापक होते. नंतर त्यानंी नाचशक, पुणे, सातारा या शहरात न्यायाधीश म्हणून काम पाचहले. 
त्यानंी पुढे मंुबई उच्च न्यायालयातही न्यायाधीश म्हणून काम पाचहले. न्या. रानडे यानंा महाराष्ट्रात सववमान्य 
अगे्रसरत्व लाभले होते. महाराष्ट्रातील समाजसुधारणेिे अग्रणी असा बहुमान त्यानंा लाभला होता. मराठी 
भाषा, वाङ्मय आचण मराठ्यािंा इचतहास या चवषयी त्यानंी अत्यंत मूलभतू अशा प्रकारिे लेखन केले आहे. 
राजनीचतज्ञ, अथवशास्त्रज्ञ, वाङ्मयपे्रमी, चववकेी उदारमतवादी धमवसुधारक असे हे महान व्यल्क्तमत्त्व होते. 

 
प्रस्तुत पुस्तक हे मराठ्याचं्या इचतहासासाठी अत्यंत महत्त्वािे असे पुस्तक आहे. इंग्रज राज्यकत्यांना 

मराठ्यािंा खरा इचतहास कळावा म्हणून हा गं्रथ त्यानंी इंग्रजी भाषेत चलचहला. आपली सवव शक्ती बुद्धी त्यानंी 
या गं्रथावर कें चद्रत केली होती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मराठा इचतहासािे उत्तम तऱ्हेने केलेले ताचत्त्वक मूल्यमापन आचण चनष्ट्कषव या गं्रथात आढळतात. 
सत्त्वािी जागृती, ऐक्य प्रवतवक बुद्धी मराठी माणसात कशी होती यािे दशवन त्यानंी या गं्रथात घडचवले आहे. 
प्रस्तुत काळात चजतकी मराठा इचतहासावर साधने उपलब्ध आहेत. चततकी साधने न्यायमूतींच्या काळात 
उपलब्ध नव्हती, तरीही भावी इचतहासकार इचतहासकाराचं्या समोर या गं्रथाने त्यानंी एक प्रचतमा चनमकातण केली 
आहे. ‘एका गं्रथातूनि नवनवीन गं्रथािंी चनर्शमती होते’ ही उक्ती त्यानंी साथव ठरचवली आहे. 

 
या गं्रथात एकूण बारा प्रकरणे आहेत. पचहल्या प्रकरणाति या सवव गं्रथािा साराशं त्यानंी चदला आहे. 

शतेीिे दृष्टान्त त्यानंी चदले असून, दुसऱ्या प्रकरणािे नाव ‘जमीन कशी तयार केली’, चतसऱ्या प्रकरणािे नाव 
‘बीज कसे पेरले?’ अशी आहेत. दुसऱ्या प्रकरणातं ‘महाराष्ट्रालाि स्वराज्य का साधले’ भौगोचलक अनुकूलता, 
समतोल समाजरिना, धार्शमक सचहष्ट्णुता इत्यादी चविार केला आहे. चतसऱ्या प्रकरणात मुसलमानी राज्ये, 
पोतुवगीज इत्यादी हालहवाल असून, चनजामशाहीतील श्रीमान शहाजी महाराजािंी कामचगरी चवशद केली आहे. 
िौर्थया प्रकरणातं चशवाजी महाराजािें िाचरत्र्य (चतसऱ्या प्रकरणात चशवाजी महाराजावंर बालपणी झालेल्या 
संस्कारािंी माचहती आहे.) त्यािें सहकारी आचण मुसलमान समाजात वहदू धमकातचवषयी चनमकातण होत असलेला 
आपलेपणा इत्यादी माचहती आहे. पािव्या प्रकरणात चशवाजी महाराजािंी कामचगरी, आचदलशहाशी झालेला 
संघषव, अर्फजलखान यािा वध ही माचहती आहे. सहाव्या प्रकरणातं महाराजाचं्या मोगलाशंी लढाया, 
शाचहस्तेखान-जयवसग आचण आग्र्याहून सुटका या चवषयीिे वणवन येते. चशवाजी महाराजाचं्या 
राज्यकारभारावरही या प्रकरणात चवस्तृत चवविेन आहे. संतमहंताच्या कामचगरीिा परामशव आठव्या प्रकरणात 
आहे. तसेि, रामदासानी ‘महाराष्ट्र धमव’ हा शब्द का वापरला यािी माचहती आहे. नवव्या प्रकरणातं श्रीसंभाजी 
महाराजािंा वध, राजाराम महाराजािें वजजीस प्रयाण व औरंगजेबासी युद्ध यािे वणवन आहे. शाहू महाराजािंी 
कैदेतून सुटका वा बाळाजी चवर्श्नाथाच्या मदतीने राज्य उभारल्यािी माचहती दहाव्या प्रकरणात आहे. अकरावे 
प्रकरण िौथाई, सरदेशमुखी या हक्कािें तपचशलाने वणवन आहे. बाराव ेप्रकरण मराठ्याचं्या दचक्षण भारतातील 
वसाहतीचवषयक वृत्तान्तािे आहे. 

 
मढेकरांची कणविा : मढेकर, बाळ सीिाराम. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, १९५९. मढेकराचं्या आधी 
प्रचसद्ध झालेल्या ‘चशचशरागमन’ (इ. स. १९३९), ‘काही कचवता’ (१९४७),  ‘आणखी काही कचवता’ (१९५१) 
या तीन कचवतासंग्रहातील कचवताबंरोबरि उपलब्ध सवव असंग्रचहत कचवतािें संकलन. युगप्रवतवक कवी म्हणून 
मढेकरािंा कसा चवकास होत गेला यािे स्पष्ट दशवन या संग्रहात होते. ‘चशचशरागमना’तील संकेचतक स्वरूपाच्या 
स्वच्छंदतावादाकडे झुकणाऱ्या, अनुकरणशील मुख्यतः पे्रमचवषयक कचवतातंही मढेकरातंील श्रेष्ठ कवीिे 
बीजरूपाने दशवन होते. काही कचवतामंधील कचवतात त्यािंा आत्मचवर्श्ास, शब्दयोजनेिी चधटाई, स्वप्नील 
पे्रमसृष्टीिा अभाव, तीव्र संवदेनक्षमता, चसचनचसझम,  यंत्र-युगावरील अश्रद्ध भाष्ट्य, आयुष्ट्यािा चवनातक्रार 
केलेला स्वीकार, संतश्रेष्ठ तुकारामाला साजेशी आतवता, चजव्हाळा, श्रद्धा, करुणा, चनवृत्तीपर आत्मवितन, 
करुणहास्य तसेि चवडंबन यािंा वापर या गोष्टी चवशषे आढळतात. ‘काही कचवता’ प्रचसद्ध झाल्यानंतर 
मढेकरानंा नवकवींिे अग्रणी हे स्थान प्राप्त झाले. मढेकर शब्दकळेिी प्रस्थापना तेव्हापासून झाली. 

 
मराठी कचवतेला नवे वळण देणारा कचवतासंग्रह या दृष्टीने महत्त्व. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

महापुरुष ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर (चणरत्र व पत्र्यवहार) : पारसनीस, द. बा. प्रकाशक : बाळाजी सखाराम 
आणि कंपनी, णनिियसागर पे्रस, मंुबई, १९००. ब्रह्मोंद्रस्वामी हे छत्रपती शाहू महाराज आचण पेशव े यानंा 
गुरूतुल्य होते. पारसनीस यानंा सातारा येथील राजघराण्यातील पत्रव्यवहार, धावडशी येथील व वपपरी येथील 
दप्तरामंधील पत्रव्यवहार आचण अन्य कागदपते्र उपलब्ध झाली व त्यातील ३७५ पत्रािंा उपयोग करून हे 
िचरत्र चलचहले. स्वामींिी गणना समथांच्या कोटीत करून पारसनीसानंी ब्रह्मोंद्रस्वामी हे राजकारण कुशल असे 
परमहंस साधू असल्यािे दाखचवले आहे. पुढे चव. का. राजवाडे यानंी मराठ्याचं्या इचतहासािी साधने, खंड ३ 
मध्ये त्यानंा उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रावंरून पारसनीसािंा दृचष्टकोनाबद्दल मतभेद दशवचवल्यािे आढळते. 

 
णभमराव कुिकिी 

 
महापूर : कचदरकर, णव. द. प्रकाशक : रामकृष्ट्ि प्रकाशन मंडळ, मंुबई, १९४२. ‘महापूर’ ही चव. द. 
विदरकरानंी चलचहलेली ग्रामजीवनािे चित्रण असलेली कादंबरी आहे. ‘महापूर’ या शीषवकाखाली “दचक्षण 
कोकणातील एका खेड्यातील काही दृ्ये” या शब्दातं आपल्या कादंबरीिे वैचशष्ट्ट्य लेखकाने कंसात नमूद 
केले आहे. कोकणच्या पार्श्वभमूीवर साठ वषांपूवी चलचहलेल्या या कादंबरीिा चनदेश मराठीतील आरंभी 
चलचहलेल्या कादंबऱ्याचं्या संदभकातत आवजूवन केला जातो. लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे वीस दृ्यािंी माचलका आहे. 
‘महापूर’मध्ये मध्यवती व्यल्क्तरेखा महादेव ठाकूर ही आहे. महादेव ठाकूर लहानपणीि कोकणातले अनगाव 
नावािे खेडे सोडून मंुबईस येतात. स्वकष्टावर चशकून वकील होतात. कोटकातत जात असताना एका इंग्रज 
साजंटने केलेल्या अपमानामुळे संतप्त होऊन वचकली सोडतात. कॉन्रॅक्टरिा व्यवसाय सुरू करून अमाप पैसा 
चमळचवतात. एकुलता एक मुलगा जगन्नाथ इंग्लंडला चशक्षण द्यायला जातो. पत्नीिे आधीि चनधन झालेले 
असते. १९३०च्या सुमारास महात्मा गाधंींनी चदलेल्या आदेशानुसार समाजसेवा करण्याच्या हेतूने ते आपल्या 
गावी कोकणात येतात. जाचतभेद, अज्ञान, गचरबािें शोषण, आर्शथक चवषमता अशा काही समस्यािंी सोडवणूक 
करण्यािा ते प्रयत्न करतात. त्यािंा ध्येयवाद न पटलेली, दाचजबा कुलकणी र्फौजदार याचं्यासारखी माणसे 
ठाकूरानंा चवरोध करतात; तर सुरबा िाकरमानी, अजुवन महार, भगवान सुतार त्यानंा सहकायव देतात. महादेव 
ठाकूर याचं्या शाळा सुरू करणे, सुत कातणे, चशवाचशव नाहीशी करणे या कामात यश येत नाही. सवव समस्या 
अचधकि तीव्र होतात. महादेव ठाकुराचं्या मुख्य कथानकाबरोबरि सुरबा िाकरमान्यािंी मुलगी भागी व 
भगवान सुतारािे पे्रमप्रकरण आचण अजुवन महाराच्या आंबेडकरी िळवळीत सहभागािी हचककत अशी दोनं 
उपकथानके कादंबरीत आहेत. चवदेशातून आलेला जगन्नाथ आचण महादेव ठाकूर यािें नदीला आलेल्या 
महापुराच्या पार्श्वभमूीवर खटकेबाज संभाषण होते. जगन्नाथला वचडलािें आदशववादी चविार र्फारसे पटत 
नाहीत. “तुमच्यासारखी प्रयोग करणारी माणसे आज आपल्या देशात असली पाचहजेत. उद्या देश स्वतंत्र झाला 
की, त्यािें प्रयोग मागवदशवक झाल्यावािून राहणार नाहीत”, या शब्दातं जगन्नाथ वचडलाचं्या ध्येयवादी 
भचूमकेला दुजोरा देतो. बेडकाला नेहमी गट्ट करणारा सपव डोकीवर बसायला देऊन स्वतःसाठी जागा शोधत 
असल्यािे सवांना चदसते. या सूिक घटनेने कादंबरीिा शवेट होतो. आदशववाद, ध्येयवाद, तत्त्वचनष्ठा व 
गाधंीवादी चविारसरणीिा पुरस्कार करणारी चव. द. विदरकर यािंी ‘महापूर’ ही कादंबरी एक वािनीय 
कादंबरी आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 
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महाभारि : माधवस्वामी. माधवस्वामींनी रचिलेले हे मराठी महाभारत गं्रथाच्या नावाला साजेसे प्रिडं आहे. 
त्यािी १८ नव्हे तर २१ पवे असून एकूण अध्यायसंस्था ९२६ आचण ओवीसंख्या ८८,२७४ म्हणजे सुमारे 
लाखाच्या घरात आहे. या प्रिडं महाकाव्यािी रिना इ. स. १७०३ ते १७०७ अशी िार वष ेिालू होती. त्याचं्या 
४ संपूणव हस्तचलचखत प्रती तंजावरच्या सरस्वती महाल गं्रथालयात आहेत. आचदपवकातच्या ५ ते ७ या तीन 
अध्यायातं या संपूणव भारतािा साराशं चदला आहे. आपण महाकाव्य रिीत आहो, यािी जाण कवीला असून, 
त्याने आपल्या या महाभारताला ‘चवर्श्कोश’ म्हटले आहे. व्यल्क्तचित्रण, वणवने, संवाद यात त्यािा हातखंडा 
असून पुनरुक्ती व पाल्हाळ पुष्ट्कळ असले तरी हे एकूण काव्य चनःसंशय श्रवणीय झाले आहे. आपल्या चवस्तृत व 
ऐसपैस रिनेिे समथवन माधवस्वामींनी ‘ओवीरामायणातं’ केले आहे. 

 
माधवस्वामींिे हे प्रिडं आचण पाल्हाचळक महाभारत संपूणवपणे प्रचसद्ध होणे अशक्यप्राय आहे. परंतु 

त्यातील सुमारे २०० पषृ्ठे भरतील एवढा चनवडक भाग, व. चव. पारखे यानंी चवस्तृत प्रस्तावनेसह छापून प्रचसद्ध 
केला आहे. (माधवस्वामींिी आख्यानक कचवता, सुचनता प्रकाशन, डोंचबवली, चज. ठाणे, १९७४). 

 
शं. गो. िुळपुळे 

 
महाराष्ट्र का्यदीणपका : पं. ििधीर. महानुभव पचंडत लक्षधीर यािें पूवकातश्रमीिे नाव बळराज आभरराव असे 
होते. त्यािंा काळ १७ वे शतक (सु. शके-१५५३, इ. स. १६२१) हा असावा. ते भास्करभट्ट बोरीकर परंपरेतील 
होते. महानुभाव पथंीयानंी अनेक प्रकारिे साधनगं्रथ चलचहले. तशा प्रकारिा हा छंदशास्त्रचवषयक छोटेखानी 
साधनगं्रथ असून त्यािे स्वरूप एखाद्या प्रकरणासारखे आहे. या प्रकरणात एकूण ५६ ओव्या आहेत. त्यात 
(पथंीय) कवींना मागवदशवन करण्यासाठी ‘ओवी’ या छंदािे सोदाहरण चवविेन केले आहे. लघुिरणी, युक्ता, 
दीघकात आचण अचतदीघकात या प्रकरणापं्रमाणेि साडेतीन, िार, साडेिार आचण पाि िरणी ओव्यािंीही या प्रकरणात 
माचहती चदली आहे. या काव्यािे संपादक श्री. ह. ना. नेने यानंी ‘संशोधनलेखसंग्रह’ भाग-२ या आपल्या गं्रथात 
केले आहे. 

 
नजमा पठाि 

 
महाराष्ट्र धमाचे प्रिेिे : कै. पु. म. िाड, ्याख्यानमािा, पन्लिकेशन णडन््हजन, आकाशवािी, ६ माचि १९५८, 
आकाशवािी, मंुबई कें द्र. संत तुकारामाचं्या अभगंािंा धाडंोळा घेऊन अभ्यासकवृत्तीने “श्रीतुकारामबावाचं्या 
अभगंािंी गाथा” (सरकारी प्रत) चसद्ध करणारे, जुन्या मंुबई सरकारिे िीर्फ सेके्रटरी, संत वाङ्मयािे गाढे 
अभ्यासक कै. पुरुषोत्तम मंगेश लाड याचं्या महान सेवेच्या स्मृतीप्रीत्यथव आकाशवाणी, मंुबई कें द्राने २४ मािव 
१९५८ ते २९ मािव १९५८ या कालावधीत, संत वाङ्मयावरील जी सहा महत्त्वपूणव व्याख्याने ‘स्मारक 
व्याख्यानमाला’ म्हणून प्रसाचरत केली त्यािें संकलन करून हा गं्रथ प्रचसद्ध करण्यात आला आहे. 

 
या गं्रथामध्ये, प्रा. श.ं दा. पेंडसे, प्रा. न. र. र्फाटक, प्रा. चव. चभ. कोलते, तकव तीथव लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 

डॉ. कमलाबाई देशपाडें या चवद्वान वक्त्यानंी चदलेली संत ज्ञानेर्श्र, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, संत 
कवचयत्री इत्यादी महत्त्वाच्या संताचंवषयी चदलेली अभ्यासपूणव भाषणे समाचवष्ट असून “महाराष्ट्रातील संताचं्या 
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कायकातिे यथाथव मूल्यमापन” करणाऱ्या प्रा. ग. बा. सरदार याचं्या चविारप्रवतवक व्याख्यानाने समारोप केलेला 
आहे. 

 
मध्ययुगीन संतािंी कामचगरी, त्यािें वाङ्मयीन कायव, त्याचनचमत्ताने समाजात घडलेले सामाचजक व 

सासं्कृचतक प्रबोधन समजावनू देणारा महत्त्वािा गं्रथ. 
 

मोहन पािीि 
 

महाराष्ट्र प्रयोगचंणद्रका : ्यंकिमाधव. ‘महाराष्ट्र प्रयोग िचंद्रका’ हा व्याकरण गं्रथ असून तंजावरकडील 
व्यंकटमाधव हा त्यािा कतकात आहे. लेखकािा काळ अंदाजे इ. स. १८२७ असा आहे. 

 
व्यंकटमाधव ह्यानंी हा व्याकरण गं्रथ मुळात संस्कृत भाषेत चलचहला आहे. पाचणनींच्या धतीवर 

गं्रथरिना केलेली असून पाचणनीप्रमाणेि सूते्र रिलेली आहेत. त्या सुत्रावंर संस्कृतातून संचक्षप्त वृत्ती म्हणजे 
टीका आहे. चतच्यािखाली मराठी चववरण व उदाहरणे आचण त्यािें स्पष्टीकरण मराठीतून केलेले आहे. 
सूत्रातूंनही मराठी शब्द आलेले आहेत. सूत्रांिी संख्या २२७ असून सात गटात त्यािंी चवभागणी केलेली आहे. 

 
व्यंकट माधवासंमोर प्रमाण मराठीिी कल्पना असावी, असे वाटते. संधीिा चविार करताना, गं्रथकाराने 

शब्दाचं्या उच्चारासं अनुसरून माडंणी केलेली आहे. प्रा. कृ. श्री. अजुवनवाडकर यानंी प्रस्तुत गं्रथ संपाचदत 
करून प्रचसद्ध केला आहे. 

 
िु. शं. कुिकिी 

 
महाराष्ट्र भाषेचे ्याकरि : िखिडकर, दादोबा पांडुरंग. प्रकाशक : िॉम स गे्रहाम पे्रस मंुबई, १८५७ (प. आ.). 
दादोबा पाडुंरंग तखवडकर यािें ‘महाराष्ट्र भाषेिे व्याकरण’ हे व्याकरणावरील पुस्तक १८३६ साली प्रचसद्ध 
झाले. १८३६ साली गणपत कृष्ट्णाजी याचं्या छापखान्यात ही पचहली आवृत्ती चशळा छापावर छापली होती. बाळ 
गंगाधरशास्त्री जाभेंकराचं्या चशर्फारशीवरून चतिी दुसरी आवृत्ती १८५० साली प्रचसद्ध करण्यात आली. या 
व्याकरणगं्रथाच्या सातव्या आवृत्तीमध्ये बाळशास्त्री जाभेंकराचं्या इंग्रजी अचभप्रायातील काही भाग तखवडकरानंी 
समाचवष्ट केला आहे. कारण मध्यंतरीच्या काळात प्रस्तुत गं्रथावर बरीि टीका झाली होती. सहाव्या आवृत्तीत 
लेखकाने नवे चनयम व नवी प्रकरणे समाचवष्ट केली आहेत. आपल्या भाषेसंबंधीच्या कायकातचवषयी सातव्या 
आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत तखवडकरानंी म्हटले आहे.— “अचलकडेस मागल्या पिंवीस वषांपासून सवव लोकािंा भर 
इंल्ग्लश भाषा चशकण्यात र्फार वाढत िालल्यामुळे स्वभाषेचवषयी त्याि मानाने मोठी अनास्था वाढत िालली 
आहे; ही उघड अत्यंत शोिनीय गोष्ट माझ्या दृष्टीपुढे असतां, हा असा स्वभाषा सुधारण्याचवषयी व्यथव पचरश्रम 
करणे हा माझा शुद्ध वडेेपणा आहे असे जरी मला हस्तामलकासारखे ढळढळीत चदसत आहे, तरी जीस मी 
जननीप्रमाणे माचनतो, त्या आपल्या स्वभाषेिी शवेटपयंत सेवा केल्यावािून माझ्याने राहवत नाही.” या 
व्याकरणावरील पुस्तकािी लेखकाने व्याकरणशास्त्रािी व्याख्या आचण त्यािा उपयोग, २ वणव चविार, ३ 
शब्दचविार, ४ साचंधत शब्द चविार, ५ कारकचविार, ६ वाक्यरिना, ७ लेखनपद्धती, ८ वािनचविार, ९ 
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व्याकरण पदच्छेद करणे—व्याकरण सागंणे या प्रकारे नऊ खंडात चवभागणी केली आहे. इंग्रजी आमदानीच्या 
प्रारंभीच्या काळात जी व्याकरणचवषयक पुस्तके मराठी व इंग्रजी भाषाभ्यासकानंी तयार केली त्यातं दादोबा 
पाडुंरंग तखवडकर यािें ‘महाराष्ट्र भाषेिे व्याकरण’ हे एक महत्वािे पुस्तक आहे. म्हणून मराठी ‘भाषेिे पाचणनी’ 
ह्या शब्दातं त्यािंा गौरव केला जातो. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
महाराष्ट्र भाषेचे ्याकरि : फडके, गंगाधरशास्त्री. प्रकाशक : पे्ररा. यांचा छापखाना, आ. २री, मंुबई, १९३८. 
अवकातिीन मराठी भाषेिे हे आद्य व्याकरण होय. गंगाधरशास्त्री हे संस्कृत तज्ज्ञ असून इंग्रज सरकारने भारतातील 
देशी लोकाचं्या चशक्षणासाठी स्थापन केलेल्या ‘बॉम्बे नेचटव्ह स्कूल अॅण्ड स्कूल बुक सोसायटी’ (ऑगस्ट 
१८२२) मध्ये प्रमुख पचंडत म्हणून काम करीत होते. याि संस्थेत काम करणाऱ्या सववश्री क्रमवतं घरणने 
जन्हवकेर आचद पचंडताचं्या सहकायकातने व कॅ. जॉजव जल्व्हवस याचं्या पे्ररणेने हे व्याकरण १८२५ च्या सुमारास 
रिण्यास सुरुवात झाली व १ जानेवारी १८३६ या चदवशी त्यािी पचहली आवृत्ती चसद्ध झाली. या व्याकरणाच्या 
प्रस्तावनेत गंगाधरशास्त्रींनी व्याकरणरिनेिा चवस्तृत इचतहास चदला असून तो मूलग्रामी व महत्वपूणव आहे. 
संस्कृत भाषेच्या आधाराने व पुणे प्रातंीिी मराठी भाषा मुख्य मानून तयार केलेल्या या व्याकरणािे पचहले स्वरूप 
गुरुचशष्ट्यसंवादात्मक होते. चतसऱ्या आवृत्तीत हे स्वरूप बदलले गेले. या व्याकरणावर इंग्रजी भाषेिा पचरणाम 
नाही, हे यािे वैचशष्ट्ट्य होय. या व्याकरण गं्रथात एकूण २२ प्रकरणे असून शब्द व त्याच्या जाती, वलग, विन, 
चवशषेणे, सववनामे, चक्रयापदे, अव्यये व वाक्यरिना अशा चवषयािंा चविार आलेला आहे. प्रस्तावनेत 
गंगाधरशास्त्रींनी म्हटल्याप्रमाणे हे व्याकरण इतर देशी भाषानंा आदशव ठरले व १८४० मध्ये यािे गुजराथी 
भाषातंर प्रचसद्ध झाले. या व्याकरणाच्या एकूण िार आवृत्या प्रचसद्ध झाल्या. 

 
म. म. पेठे 

 
महाराष्ट्र शलदकोश : संपादक : दािे, य. रा.; कवे, णच. ग.; चांदोरकर, आबा; दािार, णच. शं. प्रकाशक : 
महाराष्ट्र कोशमंडळ, पुिे १९३२ िे १९३८. मराठीतील एकूणि शब्दकोशातील सवांत महत्त्वािा प्रमाण, 
समावशेक शब्दकोश म्हणजे ‘महाराष्ट्र शब्दकोश’, हा मराठी-मराठी शब्दकोश होय. अनेक प्रकारच्या प्रचतकूल 
पचरल्स्थतीत या कोशािे काम हाती घेऊन संपादक-मंडळाने तो पुरा केला. याच्या सात खंडामध्ये- चमळुन एक 
लाखावंर शब्दािें यात चवविेन आहे. माचहतीपूणव, संशोधनात्मक, चवविेक प्रस्तावना हे या कोशािे एक वैचशष्ट्ट्य 
आहे. या सात चवभागानंा सात चवस्तृत प्रस्तावना आहेत. 

 
ज्ञानेर्श्रपूवव महानुभावीय वाङ्मयात आढळणारे शब्द, शाचहरी काव्यातील शब्द, ज्ञानेर्श्र व त्याचं्या 

नंतरच्या काळातले संतकवी त्याचं्या काव्यात आढळणारे शब्द, ऐचतहाचसक कागदपते्र व बखरी यातंील शब्द, 
पचंडत कवींच्या काव्यातील शब्द, तसेि अव्वल इंग्रजी अंमलातील व अवकातिीन काळातील गद्य व पद्य गं्रथातील 
शब्द या सवांिा संग्रह या कोशात केला आहे. तसेि वऱ्हाडी, नागपुरी, अचहराणी, कोकणी इ. बोलीतील शब्द; 
सोनार, सुतार, लोहार, कृषी, वाचणज्य इ. व्यवसाय व व्यावसाचयक याचं्याशी संबचंधत शब्द, व्यवहारातील सवव 
शब्द या सवांिा समावेश करण्यािा प्रयत्न या कोशात केलेला आहे. केवळ शुद्ध स्वरूपातीलि नाहीत, तर 



 

 

अनुक्रमणिका 

अपभ्रष्ट रूपािाही येथे समावशे केलेला आहे. त्या दृष्टीने अचभजात शब्दािंाि समावशे करणे हे कोशािे काम 
नसून “कोश म्हणजे केवळ भाषेतील शब्दािंा संग्रह असावा” हे मत स्वीकारले आहे. 

 
या कोशात प्रथम शब्द, नंतर त्यािे व्याकरण, आव्यक तेथे व्युत्पत्ती, चवचवध अथव आचण त्या शब्दािंा 

उपयोग असलेले साचहत्यातील अवतरण एवढे चदले आहे. 
 

सु. रा. चुनेकर 
 

महाराष्ट्र सारस्वि : भावे, णवनायक िक्ष्मि. प्रथम आवृत्ती १८९८, प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन प्रा. णि., 
मंुबई, सहावी आवृत्ती १९८२. (पुरविी : शं. गो. िुळपुळे, खंड-१ व खंड-२). या सुप्रचसद्ध गं्रथािी ९८ पषृ्ठािंी 
चनबधंवजा पचहली आवृती चव. गो. चवजापूरकर याचं्या ‘गं्रथमाला’ या माचसक पुस्तकात इ. स. १८९८-९९मध्ये 
प्रचसद्ध झाली होती. प्रािीन मराठी वाङ्मयािा धावता आढावा आचण तोही त्रोटक व प्रािीन पद्यासंदभकातत असे 
या गं्रथािे स्वरूप होते. १९१९ साली दुसरी आवृत्ती आचण १९२४ व १९२६ साली चतसरी आवृत्ती दोन भागातं 
प्रचसद्ध झाली. श्रीयुत भावे याचं्या मृत्यनंूतर या गं्रथाच्या १९८२ पयंत आणखी तीन आवृत्त्या प्रचसद्ध झाल्या. 
शवेटच्या तीनही आवृत्त्यानंा डॉ. श.ं गो. तुळपुळे यािंी चिचकत्सक पुरवणी जोडली आहे. 

 
प्रािीन मराठी वाङ्मयािे नव े नव े संशोधन प्रकाशात येत असून चभन्न चभन्न दृचष्टकोनातून चलचहलेले 

मराठी वाङ्मयािे इचतहासपर गं्रथ प्रकाचशत होत असताही या गं्रथािी उपयुक्तता आजही कमी झालेली नाही; 
हे या गं्रथािे वैचशष्ट्ट्य म्हणावे लागेल. 

 
मराठीच्या पूववपीचठकेपासून पेशवाई अखेरीच्या कवीपयंतिा मराठी वाङ्मयािा एक हजार पषृ्ठािंा 

इचतहास नव्या संशोधनािी जोड देत व सारस्वतकाराचं्या कचवकाव्यचवषयक मतासं कोठेही धक्का न लावता 
पुरवणीकारानंी अभ्यासकासं उपलब्ध करून चदला त्यािेही मोल या गं्रथामध्ये जाणवते. 

 
मराठी वाङ्मयाच्या चवद्यार्थयांमध्ये, अध्यापकातं आचण वाङ्मयेचतहासाच्या सशंोधकातं सववचप्रय 

असलेला गं्रथ म्हणून गं्रथािा लौचकक. 
 

मोहन पािीि 
 

महाराष्ट्राचे उपेणिि मानकरी : सरदार, गं. बा. प्रकाशक : गं. बा. सरदार, पुिे १९४१. गं. बा. सरदार हे 
समाजशास्त्रीय स्वरूपािे वितन करणारे वैिाचरक लेखक आहेत. ‘अवकातिीन गद्यािी पूववपीचठका’ (१९३७) हा 
त्यािंा पचहला महत्वािा गं्रथ. त्यानंतर ‘महाराष्ट्रािे उपेचक्षत मानकरी’ ह्या प्रस्तुत गं्रथातील, िचरत्रमाला 
महाराष्ट्र साचहत्यपचत्रकेत क्रमशः प्रचसद्ध झाली. 

 
प्रस्तुत गं्रथात भाऊ महाजन, लोकचहतवादी, चवष्ट्णुबुवा ब्रह्मिारी, जोतीराव रु्फले, चवष्ट्णुशास्त्री पचंडत या 

लोकोत्तर पुरुषािंी िचरते्र संचक्षप्त रूपात सरदारानंी रेखाटली आहेत. या ‘माला’ पूववकालीन महापुरुषाचं्या 
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अलौचकक व्यल्क्तमत्वािी व उज्ज्वल कायकातिी लोकानंा थोडी तरी कल्पना आणून द्यावी, हा सरदारािंा हे 
पुस्तक चलचहण्यामागिा हेतू आहे. 

 
भाऊ महाजन (गोववद चवठ्ठल ऊर्फव  भाऊ महाजन) हे एकोचणसाव्या शतकाच्या पूवकातधकाततील चनःस्पहृ व 

चवद्वान संपादक म्हणून ख्याती पावले होते. त्यानंी मराठी चनयतकाचलक वाङ्मयािा पाया घातला हे सागंून 
सरदारानंी भाऊ महाजनाचं्या प्रभाकर पत्रािी सुरुवात व त्यातील भाऊ महाजनाचं्या लेखािंी ििकात केली आहे. 
त्यानंतर या गं्रथात लोकचहतवादींिे िचरत्र येते. लोकचहतवादी हे ‘महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादािे आद्य प्रवतवक’ 
आहेत असे सरदार म्हणतात. चवष्ट्णुबुवा ब्रह्मिारी (चवष्ट्णू चभकाजी गोखले) हे वैचदक संस्कृतीिे, वहदू धमकातिे 
तडर्फदार व कुशल प्रिारक म्हणून त्याचं्या कायकातिी माचहती नंतरच्या प्रकरणात येते. महात्मा जोतीबा रु्फले हे 
महाराष्ट्रािे पचहले कते सुधारक कसे होते यािे तपचशलाने वणवन ‘ज्योचतराव रु्फले’ या प्रकरणात येते. 
चवष्ट्णुशास्त्री पचंडत हे आणखी एक महाराष्ट्रािे उपेचक्षत मानकरी कसे आहेत, ते कते सुधारक कसे आहेत या 
बरोबरि चवष्ट्णुशास्त्री पचंडताचं्या गं्रथािंी यादीही सरदारानंी चदली आहे. 

 
रानडे, चिपळुणकराचं्या साववजचनक कायकातबद्दल सवांनाि आदर आहे. परंतु त्याचं्याही अगोदर अत्यंत 

प्रचतकूल पचरल्स्थतीत, यशापयशािी चर्फकीर न करता ज्यानंी समाजचहतासाठी हाडािी काडे केली त्यािंी 
उपेक्षा करणे मुळीि इष्ट नाही, असे साथव उद्गार सरदार काढतात. 

 
‘माला’पूवव काळातील हे समाजसुधारक असले तरी त्याचं्या चविारािंी आजच्या काळातही चततकीि 

आव्यकता आहे. यासाठी प्रस्तुत गं्रथािें महत्त्व कालातील आहे. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश : संपादक : केिकर, श्री. ्यं. प्रकाशक : महाराष्ट्र ज्ञानकोश मंडळ, पुिे १९२० िे 
१९२७. ‘आंध्र-चवज्ञानसववस्वम’ या तेलगू ज्ञानकोशािे काम केतकरानंी जवळून पाचहले. त्यातून स्रू्फती घेऊन ते 
ज्ञानकोशाच्या कायकातकडे वळले. 

 
१९२० ते १९२७ या आठ वषांत तेवीस खंड काढून त्यानंी ज्ञानकोश िे काम पूणव केले. ‘ज्ञानकोशा’िे 

पचहले ५ खंड प्रस्तावना खंड आहेत. 
 
‘महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश’ हा केवळ ज्ञानसंग्रह नव्हे तर, भाचषक, सासं्कृचतक, आर्शथक, राजकीय 

उत्थानािे ते एक प्रधान साधन आहे, अशी केतकरािंी धारणा आहे. 
 
परकीय शासन, आर्शथक भरभक्कम पावठबा नाही अशा ल्स्थतीत एक व्यक्ती राष्ट्रीय चनष्ठा, व्यापक दृष्टी 

याचं्या बळावर केवढे प्रिंड कायव करू शकते. एक अतूट दीघवजीवी परंपरा चनमकातण करू शकते यािे डॉ. 
केतकरािंा ‘महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश’ हे उज्ज्वल उदाहरण आहे. ‘महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशा’ने महाराष्ट्रात 
कोशकारािंी परंपरा उभी केली. 
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सु. रा. चुनेकर 
 

माईसाहेब : कुिकिी, ना. णव. प्रकाशक : बिवंि प्रकाशन, मंुबई, १९२१. ना. चव. कुलकणी यानंा 
‘माईसाहेब’ने एक यशस्वी नाटककार म्हणून स्थान चमळवनू चदले. सावत्र आईच्या जािामुळे अगचतक बनलेली 
उत्तम आचण कमला ही भावडें आचण यातून त्यािंी युक्तीने सुटका करणारा अमृतमामा यािंी ही कहाणी. सावत्र 
आई माईसाहेब आचण चतच्या शहाला काटशह देणारा अमृतमामा हेि या नाटकािे आधारस्तंभ. 
व्यल्क्तचित्रणाच्या दृष्टीने माई, अमृतमामा आचण पाताळयंत्री केशव यािें चित्रण ठीक. बाळबोध पद्धतीिी आचण 
बाधेंसूदपणािा अभाव असलेली रिना हा लेखनातील दोष. सावत्रपणाच्या छायेखाली असलेले घर आचण देश 
दोन्ही सुखाने नादूं शकत नाहीत हे अमृतमामािे स्वगत तत्कालीन वातावरणाशी जुळणारे असेि आहे. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
माचीवरचा बुधा : दांडेकर, गो. नी. प्रकाशक : मॅजेन्स्िक बुक स्िॉि, मंुबई, पणहिी आवृत्ती १९५१, द णविीय 
आवृत्ती नो्हेंबर १९७०. लेखकाला असलेल्या चनसगव ओढीिे दशवन या कादंबरीतून घडते; चनसगवि प्रमुख पात्र 
बनला आहे. संपूणव आयुष्ट्य मंुबईसारख्या महानगरात घालवनू—चनसगकातिी हाक ऐकून तो अस्वस्थ होतो. 
त्याला अस्वस्थ करणारी मातीिी हाक इतकी जबरदस्त की—पे्रमळ मुलगा, सेवाशीलवृत्तीिी सून, सुखात 
चदवस घालवता येण्यासारखी पचरल्स्थती हे सवव झुगारून त्याला आईच्या कुशीत जाव ंअसं वाटू लागंत-अन् 
बुधा आपल्या गावी येतो. आपुलकीच्या आत्मचवर्श्ात बुधा मोहरतो. श्रम करू लागतो. अधू दृष्टीच्या बुधािी दृष्टी 
ठाकराच्या चनसगकाततील झाडपाल्याने सुधारते. चनसगकाततील पशु-पक्षी याचं्या साचनध्यात चदवस जातात. सववि 
प्राण्याचंवषयी बुधाच्या मनात सहानुभतूी. चनसगकातच्या साचनध्यात, संवदेनशील बुधा हरवनू जातो. बुधा मातीच्या 
सेवतेि मरतो. चनसगकातच्या चवचवध रूपातूंन बुधािे जीवन समृद्ध आल्त्मक अनुभतूीनं संपन्न बनते. 

 
चनसगकातशी तन्मय झालेल्या माणसाि ंव्यल्क्तमत्त्व रेखाटणे ही अवघड गोष्ट. पण यात दाडेंकर यशस्वी 

झाले आहेत. चनसगकातच्या सहवासािी ओढ असणारा बुधा माणसाचं्या सहवासालाही भकेुला होता. चनसगव 
ओढीतून चलचहली गेलेली ही कादंबरी वािनीय. 

 
भरिेश्वर पािीि 

 
माझा प्रवास अथवा १८५७ सािच्या बंडाची हणककि : गोडसे, (वरसईकर), णवष्ट्िुभि णबन बाळकृष्ट्िभि. 
संपादक : कचिामि णवनायक वैद्य, प्रकाशक : दामोदर सावळाराम आणि मंडळी, मंुबई १९०७, आवृत्ती २री, 
भा. इ. सं मंडळ, १९६८. अचलबाग चजल्ह्यात, पेण तालुक्यातील वरसई गाविे चवष्ट्णुभट गोडसे आपले काका 
रामभट याचं्यासह, स्वतःच्या व बधूंच्या लग्नकायकातमुळे कुटंुबावर झालेल्या कजकातिा भार मोठ्या 
यज्ञकायकातच्यायोगे द्रव्यलाभ चमळवनू हलका करावा या आशनेे वहदुस्थानात (उत्तरेत) जातात. ग्वाल्हेरच्या 
बायजाबाई वशदे यानंी आरंभलेल्या सववतोमुखी यज्ञाकचरता गेलेले उभयता काका-पुतणे उत्तरेत अिानक 
उसळलेल्या १८५७ च्या बंडाच्या धामधूमीत सापडतात. द्रव्यलाभ दूरि पण पुढे इंग्रजाशंी युद्धाच्या भयंकर 



 

 

अनुक्रमणिका 

वणव्यात सापडून कसेबसे प्राणावरील संकट चनभावनू दचक्षणेत येतात त्यािी रोमहषवक प्रवासकहाणी गोडसे 
भटजींनी या गं्रथात साचंगतली आहे. 

 
कादंबरी, प्रवासवणवन, आत्मिचरत्र अशा कोणत्याि रूढ वाङ्मयप्रकारात या गं्रथािे स्वरूप 

िपंखलपणे बसवता येत नाही, हेि या लेखनािे मोठे वैचशष्ट्ट्य आहे. या लेखनाला १८५७ च्या बडंािी, 
झाशीच्या चनणकातयक लढाईिी चवस्तृत अशी िक्षवेुसत्यंम पषृ्ठभमूी लाभल्याने गं्रथास एक व्यापक ऐचतहाचसक 
मूल्य प्राप्त झाले आहे. ही हचककत गोडसे भटजींकडून चलहवनू घेऊन ती जगासमोर आणण्यािे पुण्यकायव 
पदरी बाधंणारे कै. वि. चव. वैद्य यानंी गं्रथास ‘सत्तावन सालच्या बडंािी बखर’या नावाने संबोधले आहे. 

 
लेखकािी भाषा बखरीच्या वळणाने जाणारी वा दाशवचनक आहे. साचजवतं व्यल्क्तचित्रणे, 

प्रसंगचित्रणातले बारकावे, माचहतगार, चजज्ञासू वृत्तीने चटपलेली जीवनरहस्ये, स्थलवैचशष्ट्ट्ये, कालमानािा 
चविार आचण धार्शमक, आध्याल्त्मक वृत्ती ही या गं्रथािी वैचशष्ट्ट्ये. अव्वल इंग्रजीच्या काळातील मराठी 
प्रवासचित्रणपर गं्रथ म्हणून हे लेखन महत्त्वािे आहे. 

 
मोहन पािीि 

 
माझा संगीि-्यासंग : िेंबे, गोकवद स. प्रकाशक : णकिोस्कर पे्रस, णकिोस्करवाडी, आवृत्ती, १९३९. थोर 
संगीतकार आचण नाटककार गोववदराव टेंबे याचं्या संगीतकलेिा पचरिय करून देणारा गं्रथ. गोववदरावानंा 
अत्यंत प्रचतकूल पचरल्स्थतीत संगीतािा व्यासंग करावा लागला. कै. पाडंोबा वस्ताद, वाईकर मंडळी याचं्यामुळे 
संगीताचवषयी गोडी वाढली. प्रारंभी केदारवलग प्रासाचदक मेळ्यातही त्यानंी हजेरी लावली. गं्रथात आपल्या 
संगीतव्यासंगाच्या चनचमत्ताने, देवल क्लबिे संस्थापक केशव बळवंत देवल, रचहमतखाँ साहेब, वस्ताद रै्फज 
महंमद खान, बाळकृष्ट्णबुवा इिलकरंजीकर, कृष्ट्णराव मोरे, चवष्ट्णू चदगंबर पलुस्कर इ. संगीत के्षत्रातील 
चदग्गज व्यल्क्तंिी गायकी, व्यासंग आचण अंतरंग उलघडून दाखवले आहेत. कलेच्या उपासना मागकातवर 
भेटलेल्या व्यक्ती आचण संस्था यािंा उत्तम पचरिय करून देणारा भारतीय संगीत के्षत्रातील एका महत्त्वाच्या 
संगीतकाराच्या संगीत-अभ्यास दशवचवणारा संग्राह्य गं्रथ. 

 
मोहन पािीि 

 
माझी जन्मठेप : सावरकर, णव. दा. प्रकाशक : सारस्वि णप्रकिग अॅण्ड पन्लिकशग कंपनी, मंुबई, १९२७. 
स्वातंत्र्यवीर चव. दा. सावरकर यािंा आत्मिचरत्रपर गं्रथ. अंदमानच्या कारागृहात सावरकरानंी दहा वष े जे 
कष्टप्रद जीवन दुदवम्य आत्मबलाच्या जोरावर भोगले त्या जीवनािे करुणोदात्त, स्रू्फर्शतप्रद दशवन या 
आत्मिचरत्रपर गं्रथात आहे. सशस्त्र क्राचंतकारकाचं्या हालअपेष्टािंी ही पे्ररणादायी कहाणी गं्रथरूपाने प्रचसद्ध 
होताि इंग्रजी शासनाने ती जप्त केली. पण पुढे खेर मंचत्रमंडळाने जप्ती उठचवली आचण १९४७ मध्ये मंुबईच्या 
परिुरे-पुराचणक आचण मंडळीने त्यािी चद्वतीयावृत्ती काढली. कालातंराने समग्र सावरकर साचहत्यात हा गं्रथ 
समाचवष्ट झाला. १९६८ मध्ये बाळ सावरकरानंी या गं्रथािी संस्काचरत-संपाचदत काढलेली आवृत्ती अभ्यासकानंा 
चवशषे उपयुक्त आहे. सावरकराचं्या अंगिी सारी गुणाढ्ता ‘माझी जन्मठेप’या गं्रथात रु्फलून आली आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यािंी उत्कट देशभक्ती, कचवमन, आव्हानात्मक बुचद्धवाद, समाजसुधारणेिी आचण संघटनेिी कळकळ आचण 
या सवांपेक्षाही प्रखर चविारगभवता इ. गुणािंा प्रत्यय येऊन वािक भारावनू जातो. ‘मराठी वाङ्मयािे लेणे’ 
अशा शब्दातं काका कालेलकरानंी या गं्रथािा गौरव केला आहे. 

 
म. श्री. दीणिि 

 
माझी जीवनकथा : देशपांडे, गंगाधरराव. प्रकाशक : मौज प्रकाशन, मंुबई, १९६०. उत्तर कनकातटकात 
सामाचजक, राजकीय जागृती व संघटना करणारे गंगाधरराव देशपाडें यािें आत्मिचरत्र. १९व्या शतकाच्या 
उत्तराधव व चवसाव्या शतकाच्या पुवकातधकाततील रूढी, िालीरीती, सामाचजक-राजकीय घडामोडी यािें दशवन यात 
घडते. पुराणपथंीय कानडी कुटंुबातून येऊन समतावादापयंतिा लेखकािा प्रवास, त्यािें चटळक-युगातील 
कायव, क्राचंतकारकाशंी संबंध, नंतर असहकाचरतेच्या िळवळीतील सहभाग असा व्यापक जीवनपट असल्यामुळे 
त्या युगािे, तत्कालीन घटनािें यथातर्थय दशवन यात घडते. 

 
ऊमीिा दळवी 

 
माझे पुराि : कवे, आनंदीबाई. प्रकाशक : केशव णभकाजी ढवळे, णगरगाव, मंुबई. प्र. आ. जून, १९४४. ११ मािव 
१८८९ साली पचंडता रमाबाईनी शारदासदन ही मुलींिी शाळा उघडली. त्या शाळेिी पचहली चवद्याथीनी म्हणजे 
आनंदीबाई कवे या होत. ‘माझे पुराण’ या आठवणींपर आत्मकथनात त्यानंी चनरलसपणे आपल्या आठवणी व 
अनुभव साचंगतले आहेत. ‘माझे पुराण’मधील ‘बालपण’ या प्रारंभीच्या प्रकरणाति ‘.... आपल्या आयुष्ट्यातील 
काही गोष्टी चलहून काढल्यास वािनीय होतील, असे माझ्याही मनात आले म्हणून हे चलचहत आहे’ असा 
भचूमकेचवषयी स्पष्ट खुलासा केलेला आढळतो. 

 
बाया कवेिा प्रथम चववाह देवरूख येथील नातंूशी झाला. नातू जमीनदार घराणे, शतेकरी, लग्न 

लहानपणी झालेले. पतीिा पुरता पचरिय नाही. अशा ल्स्थतीत नातंूिे चनधन. पण बायािंी सासू पे्रमळ. चतने 
बायानंा मुलगा मानले आचण सासरीि वाढवले. परंतु पुढे बाया कवेना आपण ‘चवधवा’ आहोत हे समज 
आल्यावर कळले. मग केशवपनािा भयंकर अनुभव. बाया म्हणतात- “लहानपणी नवरा मेल्यामुळे मला त्यािे 
दुःख झाले नाही. चवधवापणािी खरी जाणीव मला त्या चदवशी झाली.” वहदू स्त्रीच्या वाट्याला आलेल्या त्या 
वळेच्या अघोरी िालीिा मनावर झालेला पचरणाम त्यानंी चततक्याि तीव्रतेने माडंला आहे. प्रकरणा प्रकरणातून 
आयुष्ट्यातील अनुभव सागंताना बाया कवेनी दाखवलेली तटस्थवृत्ती लक्षात भरते. 

 
११ मािव १८८३ रोजी आनंदीबाईंिा महषी धोंडो केशव कवेशी पुनर्शववाह झाला. आचण कव्यांच्या 

कायकातत त्या सहभागी झाल्या. दयाभावना, चनराच्छवृत्ती या गुणानंी ही आत्मकहाणी वािकाचं्या मनािा वेध घेते. 
८० पषृ्ठाचं्या या छोट्या आत्मपर पुस्तकास ‘नमन’ या शीषवकाखाली सौ. कावेरी कवे यािंी प्रस्तावना आहे. 
महषी कवेसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या सहिाचरणीने चलचहलेले आत्मकथन म्हणून गं्रथािे आकषवण आहेि 
त्याखेरीज तत्कालीन जागृत स्त्रीिी मानचसकता समजून घेण्यासही या गं्रथािी अचधक उपयुक्तता वाटते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मोहन पािीि 
 

माझे रामायि : िुळजापूरकर, दत्तो अप्पाजी. प्रकाशक : दत्तो अप्पाजी िुळजापूरकर, मंुबई, पणहिी आवृत्ती 
१९२७. तत्कालीन कादंबरी जगतात गाजलेली ‘सगव’ रूपात चलचहलेली तुळजापूरकरािंी ही एकुलती एक 
कादंबरी. 

 
या कादंबरीत उषाताई देशपाडें नावाच्या एका सुचशचक्षत स्त्रीिी आत्मकथा आहे. १८५७ च्या स्वातंत्र्य 

युद्धापासून जालीयनवाला बागेच्या हत्याकाडंापयंतच्या प्रदीघव कालखंडातील प्रमुख व्यक्ती आचण प्रसंग यािें 
चित्रण या कादंबरीत आले आहे. तत्कालीन राजकीय, धार्शमक, सामाचजक अशा चवचवध घटनािें सचवस्तर 
वणवन तुळजापूरकरानंी केले असून र्फलज्योचतष, ग्रामसुधारणा, गृहव्यवस्था, संस्थानातील कारभार, वहदी 
स्त्रीयािंी सुधारणा, आदशव माचसकािंी योजना, सॉचलचसटर लोकाचं्या धंद्यािे स्वरूप, वहदूधमव, िापेकर बंधू, 
रॉलट अॅक्ट इ. अनेकचवध प्र्नािंी सचवस्तर ििकातही केलेली आहे. 

 
या कादंबरीत पत्र, संवाद, चनवदेन या कथनपद्धतीिा कादंबरीकाराने उपयोग केला असून ५९२ 

पषृ्ठाचं्या या कादंबरीला ‘अवाढव्य इचतहास प्रचसद्ध वाडा’ असेही संबोधण्यात आले आहे. 
 

यशवंि च्हाि 
 

माझ्या आठविी व अनुभव : कशदे, णवठ्ठि रामजी. प्रकाशक : वत्सिा साणहत्य प्रकाशन संस्था, पुिे, १९४० 
(पूवाधि १८७३-१९०३) १९४४ (भाग-२रा-१९०३-१९१०) १९९९ आवृत्ती, शाश्वि साणहत्यमािा, शुभदा 
सारस्वि प्रकाशन, पुिे-२. चवसाव्या शतकातील अव्वल दजकातिे सच्चे समाजसुधारक, समतोल चविारवतं, 
अस्पृ्योद्धारक महषी चवठ्ठल रामजी वशदे याचं्या िचरत्रािा, िाचरत्र्यािा, त्याचं्या उत्तुंग सामाचजक कायकातिा 
मनावर ठसा उमटवणारा प्राजंळ आठवणींिा हा गं्रथ आहे. भारतातील अस्पृ् यतेिा प्र्न वारंवार माडूंन 
राष्ट्रीय सभेच्या माध्यमातून त्याला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्र्नािे स्वरूप प्राप्त करून देण्यािी कामचगरी महषी 
चशदे यानंी पार पाडली तरीही ते महाराष्ट्रािे उपेचक्षत मानकरी ठरले याचवषयीिी खंत अनेक चविारवंत 
पुनःपुनः प्रकट करतात. 

 
महषी वशदे यानंी चलचहलेला हा गं्रथ प्रथम वत्सला प्रकाशन संस्थेच्या ज. बा. जगताप यानंी प्रकाचशत 

केला. आता शार्श्त साचहत्य मालेमार्फव त तो उत्कृष्ट बाधंणीसह व डॉ. आनंद यादव याचं्या चवस्तृत प्रस्तानवेसह 
नव्याने प्रकाशात आला आहे. सुमारे साडेिारश े पृष्ठाचं्या या िचरत्रगं्रथास आधीच्या प्रथम आवृत्तीिी कै. 
यशवतंराव िव्हाण यानंी चलचहलेली आदराजंली व डॉ. चव. चभ. कोलते यािंी चिचकत्सक प्रस्तावना जोडली 
असून, गं्रथछपाई सुबक आहे. 

 
गं्रथात महषी वशदे यानंी आपल्या कुटंुब पचरवाराच्या त्यातूनही मातोश्री यमुनाबाई याचं्या सहृद्य 

आठवणी समरसतेने साचंगतल्या आहेत. आपले प्राथचमक, माध्यचमक, महाचवद्यालयीन चशक्षण, आरंभीिी 
धमवसेवा, भारतीय चनराचश्रत साह्यकारी मंडळींिा तपशीलवार वृत्तातं या बाबींना लेखनात चवस्तृत स्थान चदलेले 



 

 

अनुक्रमणिका 

आढळते. धमव आचण समाज याजंचवषयी समतोल भचूमका घेऊन अस्पृ् यािें उन्नयन करण्यािी ठाम भचूमका 
महषी वशदे यानंी स्वीकारली होती. ती व्यापकही होती. परंतु या आठवणीपर गं्रथात लेखकािा त्या संदभकाततील 
कोणताही पचवत्रा नाही. 

 
समाजकायकाततील खडतर प्रवास, अवहेलना, धमक्या इत्यादी तपशील गं्रथात तटस्थपणे जसाच्या तसा 

आला असून महषी वशदेंनी त्या चवषयीिी कटुता वाढवलेली नाही. प्राथवना समाजाच्या द्वारे ब्राह्म धमकातिा प्रिार 
आचण अस्पृ् यता चनवारण ही महषींच्या कायकातिी प्रमुख अंगे उलघडून दाखचवणारा एक सामाचजक दस्तऐवज 
म्हणून संग्राह्य गं्रथ. 

 
मोहन पािीि 

 
मािदेशी मािसं : माडगूळकर, ्यंकिेश. कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, ऑगस्ि, १९४९, चौथी 
आवृत्ती, ऑगस्ि, १९५९. मराठी ग्रामीण कथाचवर्श्ाला बळ देणारी कथा व्यंकटेश माडगूळकरांनी चलचहली. 
त्यािंी कथा माणदेशच्या अस्सल कसदार मातीतून चनमकातण झाली आहे. या मातीवरि चतिा वपड पोसला आहे. 
या मातीतल्या माणसाचं्या कथा ‘माणदेशी माणसं’या कथामंधून प्रकट होणाऱ्या, ग्रामीण जीवनचवर्श्ािा परीघ 
लहान असला तरी चवलक्षण संपन्न आहे; वैचित्र्यपूणव आहे. त्यात अनेक प्रकारिी माणसे येतात. अनेक घटना 
घडतात. या संग्रहात सोळा व्यल्क्तरेखा आहेत. लेखक सुखदुःखािे दशवन भावनाचववश न होता करतात. 
माणदेशच्या पचरसरातील व्यक्तींिे दाचरद्र्य, त्यािंा भोळेपणा, त्यािंी कणखरवृत्ती, त्यािंा अडाणीपणा व 
चवकारसुलभता, त्याचं्या समजुती व त्याचं्या मनात दडून राचहलेला मानवतेिा अंश या सवांिे दशवन या 
कथाचवर्श्ात होते. 

 
‘बकऱ्यावानी पाला पािोळा’ खाऊन जगणारा धमकात रामोशी, ‘जलमभर असंि दवळद्री राहून अमी 

मसणवटाला जायिं’ असे आतवतेिे उद्गार काढून देवाला जाब चविारणारा रामा मलैकुली, दाचरद्र्यामुळे 
घरर्फोडीच्या मोहात र्फसून माणसातूंन व समाजातून उठलेला चशवा माळी व दाचरद्र्याने खिून गेलेला, 
देणेकऱ्यािंी तोंडे िुकवीत गल्ली बोळाने किेरीकडे जाणारा व बायकोिे दुववतवन नजरेस पडताि अरू्फ खाऊन 
जीव देऊ पाहणारा, पण मुलासंाठी मला जगवा म्हणणारा रघू कारकून, उद्दाम कोंचडबा गायकवाड, बेरकी 
मुदकातड चशदा िाभंार, ‘मी वेडा हाय काय?’ असं दीनपणे चविारणारा मुलाण्यािा बकस, इत्यादींिी व्यल्क्तचिते्र 
स्वभाववैचशष्ट्ट्यासंह चजवतंपणे वािकासंमोर साकारतात. 

 
भरिेश्वर पािीि 

 
मािसांच्या गोष्टी : अन्ग्नहोत्री, अंबादास. प्रकाशक : मौज प्रकाशन, मंुबई, १९५६. या कथासंग्रहात एकूण २५ 
कथा आहेत. कथामाध्यमातून व्यल्क्तचिते्र रेखाटन हे या संग्रहािे वैचशष्ट्ट्य. चनवडक प्रसंगातून माणसाचं्या 
गमतीदार गोष्टी ते सहजपणे सागंतात. आबािंा मुलगा नारायण, दत्तिेू काका, आजोबािंी महाद्वाड दत्तक 
बहीण, माणसात जमा नसलेला ओगले, सुखदुःखाच्या झोक्यात सापडलेली आत्या, वडेा बाळकृष्ट्ण, 
गावंभावजी, उगािि दुःख करीत बसणारे भाऊ, सात मुली झाल्यामुळे भाबंाऊन गेलेले गोववदराव, ह्या 
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व्यक्तींच्या गोष्टी मनाला िटका लावणाऱ्या आहेत. साधी सोपी संवादप्रधान भाषा, मध्यमवगीय माणसाचं्या 
जीवनातील अनुभवािें चित्रण आचण आटोपशीरपणा यामुळे कथा वधेक झाल्या आहेत. 

 
गं. णव. नेिेकर 

 
मािीच्या मूिी, मूळ कहदी : बेनीपुरी, रामवृि. मराठी अनुवाद : कर्णिक द्वा. भ. प्रकाशक : साणहत्य 
अकादमीसाठी पॉप्युिर बुक डेपो, मंुबई-७, प्रथमावृत्ती १९५७. वहदी साचहत्यामध्ये श्रेष्ठ शलैीकार म्हणून ज्यािंा 
लौचकक आहे; त्या रामवृक्ष बेनीपुरी याचं्या ‘माटी की मूती’ या गाजलेल्या पुस्तकािा मराठी अनुवाद. 

 
समाजवादी चविाराकंडे ओढा असणाऱ्या बेनीपुरींनी प्रारंभीच्या काळात बालसाचहत्यकार म्हणून 

कीर्ती चमळवली. नाट्य, िचरत्र, वैिाचरक लेखन अशा चवचवधस्वरूपी लेखनातूंन राजकीय क्रातंीचवषयीिे 
चविार प्रभावीपणे प्रकट केले. या सवांहून त्यािंा खरा पचरिय उत्कृष्ट नाटककार आचण अद भतू शब्दचशल्पकार 
म्हणूनि आहे. त्यािे प्रत्यंतर या गं्रथात येते. 

 
या संग्रहातील ‘कानात िादंीिी बाळी घालणारी, सदैव िैतन्यािे हसू हसणारी ‘रचझया’ बागंडीवाली 

आचण चतिे पचवत्र चनरागस पे्रम; तसेि अबलेच्या रक्षणास धावनू गेलेल्या शूर ‘बलदेववसहािे’ क्षदु्र मरण ही 
व्यल्क्तचिते्र हृदयाला िटका लावनू जातात.’ कथनकारािी भक्कम बैठक, ताजी टवटवीत भाषा, माणसाचवषयी 
अपार करुणा या गुणामुंळे इतरही ‘मंगर’, ‘परमेसर’, ‘बजूैमामा’ अशी सगळीि व्यल्क्तचिते्र संुदर उतरली 
आहेत. माडगूळकराचं्या माणदेशी माणसािंी आठवण करून देणाऱ्या या व्यल्क्तचित्र संग्रहािा मराठी अनुवाद 
अनुवादकानंी उत्कृष्ट केलेला आहे. या मूळ वहदी भाषेतल्या कथा मराठी मनाला मराठीतल्या वाटतात. 

 
मोहन पािीि 

 
माधवानुज : संपादक : मोडक, कच. का. प्रकाशक : गिेश महादेव आणि कंपनी, मंुबई, १९२४. कै. डॉ. 
काचशनाथ हरी मोडक ऊर्फव  माधवानुज यािंी कचवता वितामण काचशनाथ मोडक यानंी संग्रचहत करून प्रकाशात 
आणली. माधवानुजाचं्या १२५ कचवतािंा हा संग्रह. याला श्री. म. माटे यािंी प्रस्तावना असून कवीिे संपूणव 
िचरत्र सुरुवातीला जोडलेले आहे. माधवानुजािंी कचवता प्रामुख्याने बोधपर आहे. चनसगववणवन, ऐचतहाचसक 
प्रसंगािें चित्रण, स्थलवणवन, प्रासंचगक चवषय असे त्याचं्या काव्यािे चवषय. त्याचं्या ‘दुष्ट्काळ’, ‘दगड 
र्फोडतानंा’, ‘गाय चवकत देताना’, ‘थंडी’ यासारख्या दुष्ट्काळावर चलचहलेल्या कचवतातूंन येणारा सामाचजक 
आशय महत्त्वािा आहे. ‘दीपचवसजवन’ वा ‘कृष्ट्णाकोयना संगम’ या त्याचं्या चवशषे लोकचप्रय झालेल्या कचवता 
होत. मायकेल दत्त याचं्या ‘तारेिी प्रणयपचत्रका’ व ‘शकंुतलेिी प्रणयपचत्रका’ या कचवतािंा व रवींद्रनाथ टागोर 
याचं्या ‘गीताजंली’िा केलेला स्वैर अनुवाद त्यानंी केला आहे. प्रसादपूणव भाषा, तत्त्ववितनािी आवड आचण 
बोधवादािी भचूमका हे त्याचं्या काव्यािे प्रमुख चवशषे. केशवसुत कालखंडातील एक महत्त्वाच्या कवीिा संग्रह 
म्हणून ऐचतहाचसकदृष्ट्ट्या महत्त्वािा. 

 
म. ना. अदवंि 
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मानसपूजा आणि इिर गोष्टी : कोल्हिकर, प्रभाकर श्रीपाद. प्रकाशक : गिेश महादेव आणि कंपनी, पुिे, 
१९२८. या सगं्रहात ‘मानसपूजा’, ‘चनष्ट्पे्रम आयुष्ट्य’, ‘कैद्यािंी मुले’, ‘गचरबािंी दुःखे’ आचण ‘समाजसेवक’ अशा 
५ गोष्टी आहेत. तत्कालीन सववसामान्य वािकाचं्या अचभरुिीिे रंगरूप काय असेल यािा अंदाज या 
गोष्टीसंग्रहावरून येतो. 

 
१९२० नंतरच्या काळात तरुण स्त्री-पुरुषाचं्या मनात जी नवी रोमलॅ्न्टक पे्रमभावना अंकुचरत होत 

िालली होती. चतिी स्रु्फटअस्रु्फट दशवने प्रस्तुत संग्रहात घडतात. बहुतेक गोष्टींना मंुबईतील मध्यमवगीय 
महाराष्ट्रीय वसचतस्थानािंी पार्श्वभमूी लाभली आहे. पचहल्या महायुद्धानंतरच्या पाढंरपेशा वगकातत जी चवधी-गती 
या गोष्टींतून प्रकट होते, ती वास्तवपूणव उतरली आहे. 

 
गो. म. कुिकिी 

 
मी : आपिे, हरी नारायि. प्रकाशक : सन््हिणडया प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, १९१६. पाचवी आवृत्ती, 
१९६५. हचरभाऊंिी ही ध्येयप्रवण सामाचजक कादंबरी. कादंबरीच्या प्रारंभी लेखकािी छोटेखानी प्रस्तावना 
आहे. तसेि प्रकाशकािे ‘दोन शब्द’ व हचरभाऊंिे अल्पिचरत्रही आहे. 

 
हचरभाऊंनी सामाचजक कायवकत्यांना कायवप्रवण करणारी आपली ‘मी’ ही कादंबरी १८९५-९६ च्या 

सुमारास आपल्या ‘करमणूक’ पत्रातून क्रमशः प्रचसद्ध केली. नंतर ती १९१६ मध्ये पुस्तकरूपाने अवतरली. ही 
कादंबरी ७२ प्रकरणातं चवभागली असून चहिी पृष्ठसंख्या ४४८ इतकी आहे. 

 
स्वचहतािा चविार न करता देशचहत प्रधान मानावयास हवे, अचववाचहत राहून तरुण पुरुषानंी देशासाठी 

तन-मन-धन समपवण करावयास हव.े गावोगावी चर्फरून ज्ञानािा सत्य चविारािंा प्रसार ध्येयवादी तरुणानंी 
करावयास हवा असा काहीसा नवा, प्रखर ध्येयवादािा मागव हचरभाऊंच्या ‘मी’ या कादंबरीतील ‘भावानंद’हा 
नायक िोखाळताना चदसतो. संुदर व गुणी मुलीशी चववाह न करता भावानंद स्वदेश-सेवसेाठी ब्रह्मियवव्रतािी 
शपथ घेतो, मठािी स्थापना करतो आचण अचवरत श्रमाने अल्पवयात मृत्य ूपावतो हे या कादंबरीिे कथानक 

 
कादंबरीतील पात्रसृष्टी मध्यमवगीय ब्राह्मण कुटंुबातील आहे. त्यामुळे या काळातील ब्राह्मण 

कुटंुबातील संस्कार, रूढी, परंपरा इत्यादीिे चित्रणही कथानकाच्या अनुषंगाने चिचत्रत झाले आहे. या 
कादंबरीतील ‘संुदरी’िे करुणरम्य दशवन आजही वािकानंा अस्वस्थ करणारे आहे. 

 
कादंबरीिी भाषा पाल्हाचळक वा अनेकदा चवस्कळीत झाल्यासारखी वाटते. पण कथानकािे सूत्र 

सुटलेले नाही. स्वभावरेखाटन, संवाद, वातावरण चनर्शमती व वास्तवािे पूणव भान हे कादंबरीिे मुख्य चवशषे. 
 

यशवंि च्हाि 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मी कसा झािो? : अते्र, प्र. के. परचुरे प्रकाशन मंणदर, मंुबई ४. आवृत्ती पणहिी, ३० ऑगस्ि १९५३, आवृत्ती-
आठवी, १३ ऑगस्ि १९९२. प्रल्हाद केशव अते्र महाराष्ट्रातील अष्टपैलू व्यल्क्तमत्व ‘मी कसा झालो?’ या 
आत्मिचरत्रात्मक गं्रथातून आपल्या चवचवध के्षत्रातील कतवबगारीिे आत्मगौरवात्मक शब्दात केलेली माडंणी 
मनोवधेक आहे. 

 
‘मी कसा झालो?’ मध्ये अते्र यानंी आपल्या व्यल्क्तमत्त्वातील चवचवध रूपािें दशवन घडचवले आहे. कवी, 

चवडंबनकार, चवनोदीलेखक, चशक्षक, पत्रकार, पटकथाकार, नाटककार, वक्ता, राजकारणी, इ. रूपातील 
आत्मपैलंूिे दशवन घडचवणारे हे वाङ्मयीन शोधन आहे. 

 
अत्र्याचं्या व्यल्क्तमत्त्वािा आचण मनािा खरा गाभा ‘मी कोण आहे?’ या अखेरच्या प्रकरणात प्रकट 

होतो. हे प्रकरण चवलक्षण संवदेनाक्षम आचण काव्यात्म बनले आहे. या प्रकरणामध्ये कृतज्ञतापूववक आपल्या 
भावना व्यक्त करताना एका हळव्या व्यल्क्तमत्त्वािे अनोखे दशवन घडते. चवचवध के्षत्रातील स्वतःच्या कामचगरीिा 
आढावा अत्यंत चजव्हाळ्याने, परखडपणे व तदू्रप होऊन अते्र घेतात. 

 
या आत्मिचरत्रातून अते्र याचं्या व्यल्क्तमत्त्वाबरोबरि पुणे शहरािे सासं्कृचतक व्यल्क्तत्त्वही िागंल्या 

तऱ्हेने प्रकट झाले आहे. 
 
या गं्रथाला १९५३-५४ िे सरकारी पाचरतोचषकही चमळाले आहे. 
 

भरिेश्वर पािीि 
 

मी घेििेल्या मुिाखिी (अथवा वादसंवादािीि ्यन्क्िदशिने) : पवििे, त्र्यं. णव. प्रकाशक : नवभारि प्रकाशन 
संस्था, मंुबई, १९४०. त्र्यं. चव. पववते यानंी चवचवध के्षत्रातंील सुप्रचसद्ध व्यक्तींच्या घेतलेल्या मुलाखतींिा हा 
संग्रह. याच्या उपनामावरून व्यल्क्तदशवने घडचवण्यािा लेखकािा मानस असावा, परंतु मुलाखत हा चरपोचटंगिा 
प्रकार मानून त्याचवषयी प्रस्तावनेमध्ये लेखकाने ििकात केली आहे. 

 
या मुलाखती सादर करताना लेखकािा भर व्यक्तीिे खाजगी जीवन दाखचवण्यावर आहे. या 

मुलाखतींमध्ये व्यक्तीिे बाह्यवणवन, स्वभावािे चित्रण, आवडी-चनवडी व थोडे कतृवत्वदशवन घडचवले आहे. 
 

वसंि नरहर कुबेर 
 

मीठभाकर : ठोकळ, गजानन िक्ष्मि. प्रकाशक : ठोकळ ग. ि., ठोकळ प्रकाशन, ६२, बुधवार, पुिे, पणहिी 
आवृत्ती १९३८, चौथी आवृत्ती १९६०. कथा, कादंबरीकार ग. ल. ठोकळ यािंा पचहला प्रादेचशक कचवतािंा 
संग्रह. पचहल्या आवृत्तीिे मीठभाकर हे नाव बदलून मीठभाकरी हे संग्रहास नाव देण्यात आले. पचहल्या 
आवृत्तीत गट पाडून कचवता छापल्या होत्या. या आवृत्तीत एकूण १०० कचवता आहेत. त्यामध्ये ज्ञानपदगीत व 
सुचनता प्रकारिी कचवता आहे. तसेि वगेवेगळ्या छंदातील कचवता व काही गझलही आहेत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मीठभाकर’मधील कचवता ग्रामीण जीवनानुभवािंा वास्तवपूणव आचवष्ट्कार घडचवते. आपण जे जगलो 
जे भोगले ते ग्रामजीवन कचवतेतून आचवष्ट्कृत कराव ेया पे्ररणेतून ठोकळािंी ग्रामीण कचवता चलहलेली चदसते. 
कचवने ग्रामीण माणसाला बोलते केले असून त्याचं्या ‘लक्षमुी’, ‘मोटंवरलं गाण’ं, जात्यावरलं गाण’ं, ‘गचरबािा 
पाहुणिार’, ‘गचरबािा संसार’ यासंारख्या कचवता लक्षणीय आहेत. मनःपूववक काव्यचनर्शमतीच्या प्रयत्नात त्यानंी 
‘सुचनता’ हा नवा रिना प्रकार शोधून प्रायोचगक मूल्य वाढवले आहे. त्याचं्या या काव्यप्रकारात सहा ओळींिे 
बधंन असून, पचहल्या िार ओळी पार्श्वभमूीसाठी व पािव्या आचण सहाव्या ओळींमध्ये कलाटणी येते. या 
काव्यप्रकारािे संस्कृत वाङ्मयातील सुभाचषताशंी साम्य चदसते. 

 
ठोकळािंी ग्रामीण कचवता इतराचं्या तुलनेत अचधक सच्ची आहे. ग्रामीण कचवतेला मराठी वाङ्मयात 

स्वतंत्रपणे प्रस्थाचपत करणारा व चतला प्रचतष्ठा प्राप्त करून देणारा हा पचहला ग्रामीण कचवता संग्रह या दृष्टीने 
महत्त्व. 

 
यशवंि च्हाि 

 
मुक्िा आणि इिर गोष्टी : शेळके, शांिा ज. प्रकाशक : अनंि मोरेश्वर पुराणिक, पणहिी आवृत्ती १९४४. ‘वषकात’, 
‘रूपसी’, ‘गोंदण’ इ. काव्यसंग्रह प्रचसद्ध असलेल्या शातंा शळेके यािंा हा लघुकथािंा संग्रह. या संग्रहाला श्री. 
म. मोटे यािंी प्रस्तावना असून लेचखकेिे चनवदेनही जोडले आहे. 

 
संग्रहातील कथा चवचशष्ट भावनािंा वकवा घटनािंा आचवष्ट्कार करण्याच्या हेतूने चलचहल्या गेलेल्या 

चदसतात. यातील ‘वाढते वय’ही कथा ‘यशवतं’च्या १९४४ च्या चदवाळी अंकात प्रचसद्ध झाली होती. त्याचं्या या 
संग्रहात ‘इंद्रधनुष्ट्य’, ‘सूड’, मुक्ता’, ‘रानझुडूप’, ‘पौर्शणमेिा उन्माद’या कथा समाचवष्ट केल्या आहेत. 

 
सामान्य स्त्रीचवषयक अनुकंपा हे या कथािें वैचशष्ट्ट्ये असून भाषा काव्यात आहे. 
 

यशवंि च्हाि 
 

मुक्िात्मा : माडखोिकर, गजानन त्र्यंबक. प्रकाशक : मॅजेन्स्िक बुक स्िॉि, मंुबई-४, पणहिी आवृत्ती १९३३, 
चौथी आवृत्ती, १९७०. ‘मुक्तात्मा’ही माडखोलकरािंी पचहली कादंबरी राजकीय आहे. या आवृत्तीला खुद्द 
लेखकािे चनवेदंन असून ३४ प्रकरणातं चवभागलेल्या या कादंबरीिी पृष्ठसंख्या ३३४ इतकी आहे. चनवदेनामध्ये 
लोखकाने या कादंबरीिे समकालीनानंी केलेले थंड स्वागत आचण चतच्यावर घेण्यात आलेल्या आके्षपािंा 
आढावा घेऊन टीकाकारािंा प्रचतचक्रयािंा थोडक्यात वधे घेतला आहे. 

 
चटळकाचं्या नंतरच्या कालखंडातील राजकारणािी ििकात कादंबरीत कथानकाच्या ओघात आली आहे. 

जहाल-मवाळ, राष्ट्रीय-प्रागचतक, गाधंींिे राजकारण व त्यािें चवरोधक, नवीन समाजवाद, इचतहास 
संशोधनात रमलेले पण देशभक्ताचं्या गुप्त बातम्या सरकारला पुरचवणारे रावबहादूर देशमुख अशा काही 
समकालीन राजकीय चविारािंा व व्यक्तीचित्रािंा चनदेश या कादंबरीत आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

तरुणचपढी व वडील चपढीच्या चभन्नरंगी जीवनप्रवाहािे चित्रण करणे हाि या कादंबरीिा मुख्य हेतू 
चदसून येतो. साम्यवादाच्या भचूमकेवरून कादंबरीतील नायक िदं्रशखेर आर्शथक आचण सामाचजक समस्यािंी 
ििकात कादंबरीत आवशेाने करताना दृष्टीस पडतो. त्या समस्या काही अद्यापही सुटलेल्या नाहीत. 

 
माडखोलकराचं्या संस्कृत साचहत्याच्या अध्ययनािा र्फार मोठा पचरणाम कादंबरीतील भाषाशलैीवर 

जाणवतो. ऐचतहाचसक आचण वैिाचरक अशा दोन्ही दृवष्टनी ही कादंबरी आजही नव्या चपढीला वािनीय ठरावी. 
 

यशवंि च्हाि 
 

मुक्िामािा : हळबे, िक्ष्मि मोरेश्वरशास्त्री. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, प्र. आ. १८६९, णि. आ. १८७१, 
नववी आवृत्ती १९५९. मराठी अद भतूरम्य कादंबरीिे जनक असा लक्ष्मण शास्त्री यािंा लौचकक असून मंुबईच्या 
‘परमहंस’ मंडळीत ते ‘आस्थेवाईक’ सदस्य होते. १८६२ मध्ये मंुबईत सुरू झालेल्या ‘इंदूप्रकाश’ पत्राच्या 
सुरुवातीच्या व्यवस्थापकापंैकीही ते एक होते. बडोद्याच्या खंडेराव महाराज गायकवाड यािेंकडून त्यानंा 
वषकातसन सुरू होते. त्यािंी दुसरी ‘रत्नप्रभा’ कादंबरीही लोकचप्रय ठरली. 

 
‘मुक्तामाला’ या १४५ पषृ्ठाचं्या कादंबरीत, ‘शातंवमकात या जहाचंगरदारािी कन्या मुक्तामाला चहिा चववाह 

राज्यातील दुय्यम प्रधान धनशकंर याच्याशी होतो. त्यामुळे शातंवमकातच्या जहाचगरीवर डोळा ठेवनू असलेल्या 
शुक्लाक्ष या शातंवमकातने साभंाळलेल्या तरुणािा बेत र्फसतो. म्हणून तो गुप्तपणे मुक्तामालेिा नाश करण्यािा 
दुष्टावा सुरू करतो. अखेरीस अनेक कपटकारस्थानातून व जीवावर बेतलेल्या प्रसंगातून योगायोगाने सुटून 
मुक्तामालेिी धनशकंराशी भेट होते.’ असा ढोबळ आशय घेऊन कमालीिे गुंतागुंतीिे आचण अद भतूरम्य 
कथानक या कादंबरीत गुंर्फले आहे. संस्कृत वळणािी रिना शलैी, ऐचतहाचसक वातावरणाच्या छटा आचण 
तत्कालीन वतवमानातील सामाचजक प्र्न यािंी सरचमसळ करून या कादंबरीच्या अद भतूािे रसायन तयार 
झाले आहे. 

 
कादंबरीतील बहुतेक घटना योगायोगावर वकवा अपघातावर आधारलेल्या असल्या तरी तत्कालीन 

अद भतूरम्य कादंबरी जगतात, केवळ ऐचतहाचसक क्रमानेि नव्हे तर गुणक्रमानेही अग्रपुजेिा मान या 
कादंबरीला चमळाला होता; त्यािे सारे श्रेय कादंबरीच्या रिनातंत्राला द्याव ेलागते. कादंबरीच्या १९५९ पयंत 
नऊ आवृत्त्या प्रचसद्ध झालेल्या आहेत. 

 
मराठीतील पचहली अद भतूरम्य कादंबरी म्हणून अभ्यासनीय. 
 

मोहन पािीि 
 

मुखविे : माडखोिकर, गजानन त्र्यंबक. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, पणहिी आवृत्ती १९४०, दुसरी 
आवृत्ती, १९६१. चप्रयदशवन व त्यािे पचंडत सहकारी याचं्यामधील संघषकातला लोकशाही व हुकुमशाही यातील 
चवशाल संघषकातिे स्वरूप देण्यािा प्रयत्न लेखकाने या राजकीय स्वरूपाच्या कादंबरीत केला असून 



 

 

अनुक्रमणिका 

गाधंीयुगाति सत्य, अवहसा व अंतःशुद्धी यािा कसा पद्धतशीर पाडाव होत आहे यािे प्रचतपादनही ओघाओघाने 
केलेले आढळते. 

 
‘कातंा’ कादंबरीतील कथानकािा हा उत्तराधव आहे. या कादंबरीत चप्रयदशवनच्या प्रधानमंचत्रपदाच्या 

स्वीकारापासून त्याचं्या राजकीय मृत्यूपयंतिा भाग आला आहे. या कादंबरीिे कथानक मध्यप्रदेशात 
गाजलेल्या खरे प्रकरणावर आधारलेले आहे. तत्कालीन राजकीय पचरल्स्थतीला या प्रकरणाने बराि हादरा 
बसला असला तरी तो मध्यप्रदेशापुरताि होता व त्या प्रकरणाच्या मुळाशी काही महत्त्वपूणव तत्त्वे असण्याऐवजी 
वैयल्क्तक िुका, हेवदेाव े व वैमनस्यि होते. यामुळे या कथेला केवळ एका कुचटल राजकारणी डावाच्या 
चित्रणािे स्वरूप आले आहे. 

 
माडखोलकरािें राजकीय चविारमंथन दृष्टोत्पतीस आणून देणारी कादंबरी. 
 
यशवतं िव्हाण 
 

मुद्रारािस नाट्यकथा : णवशाखादत्त. चवशाखादत्त या संस्कृत नाटककाराच्या ‘मुद्राराक्षस’ नाटकातील 
कथानकािा गाभा ऐचतहाचसक घटनाधाचरत आहे. या कथानकातील घटनािंा सूत्रधार िाणक्य असून 
िदं्रगुप्ताच्या सवव चवरोधकािंा चवनाश करणे आचण राक्षसाला िदं्रगुप्तािे अमात्यपद स्वीकारायला भाग पाडणे हे 
त्याच्या डावपेिािे उचद्दष्ट आहे. या नाटकािी कथा तंजावरच्या प्रतापवसह भोसल्यानंी ७६५ ओव्यात चनबद्ध 
केली आहे. संस्कृत नाटकाचं्या कथा स्वभाषेत आणण्यािा त्यािंा हा प्रयत्न मराठीत पचहलाि आहे. या 
रूपातंरािे धोरण मुळािे भाषातंर करणे हा आहे. 
 

शं. गो. िुळपुळे 
 

मंुबईचे वििन : माडगावकर, गोकवद नारायि. प्रकाशक : इंदुप्रकाश छापखाना, मंुबई, प्रथम आवृत्ती १८६३. 
भगूोलािे पुस्तक म्हणून केलेले आचण मंुबईिा इचतहास सागंणारे खास पुस्तक. या पुस्तकास चशक्षण खात्याने 
त्या वळेिे प्रमुख हॉवडवसाहेब यािंी इंग्रजी प्रस्तावना जोडली असून दुसऱ्या आवृत्तीस न. र. र्फाटक यािंी 
प्रस्तावना आहे. 

 
गं्रथात मंुबईच्या सामाचजक जीवनािी, चवचवध अंगािंी पुरेशी माचहती असून अन्य माचहतीनेही हा गं्रथ 

सजलेला आहे. त्यामध्ये मंुबईतील स्थलवणवन, तेथील लोक, न्यायखाते, लष्ट्करी खाते, गव्हनवर, पोतुवचगजाचं्या 
गोष्टी, रॉयल एचशयाचटक सोसायटी, बॉम्बे असोचसएशन, इ. संस्था तसेि, टपालखाते, शाळा, गं्रथालये, 
देवळे, मचशदी, यात्रा, ऊरूस, सण यािंीही माचहती चदली आहे. 

 
चवचवध उद्योगधंदे, पारशी-मारवाडी समाज, त्यातंील कतृवत्ववान व्यक्ती, चवष्ट्णुबाबा ब्रह्मिारी यािंाही 

परामशव या गं्रथात घेतलेला असून माचहतीने चवपुल असा दुर्शमळ गं्रथ वाटतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

लेखकािी िौकसबुद्धी, बहुश्रुतपणा, पचरश्रम इत्यादी गुण या लेखनामागे स्पष्ट चदसून येतात. एक 
दुमीळ संग्राह्य गं्रथ म्हणून या गं्रथािी उपयुक्तता. 

 
मोहन पािीि 

 
मूर्णिज्ञान : बाईदेवदास. संपादक : ह. वा. नेने, नागपूर, १९३६. महानुभाव पथंीयाचं्या चनत्यपाठातील हे गद्य 
प्रकरण बाईदेवदासाच्या नावावर मोडते. प्रकरण आटोपशीर असून त्यात श्रीिक्रधराचं्या मूतीिे अवयव वणवन व 
‘लीळािचरत्रा’तील त्या त्या अवयवासंबधंी आलेल्या लीळािें उल्लेख आहेत. महानुभाव मतानुसार श्रीिक्रधर 
स्वामी म्हणजे प्रत्यक्ष परमेर्श्रावतार. मूळिा चनरावयव व चनराकार पण कृपावश. सावयव, साकार झालेला 
साहचजकि त्याने स्वीकारलेले ‘मायापूर’ म्हणजे मानवी शरीर, सवांगसुंदर आचण सववसमवथ असणारि. त्यािें 
हे भाचवकपणाने केलेले वणवन आहे. 

 
शं. गो. िुळपुळे 

 
मृदगंध : करंदीकर, कवदा. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, १९५४. ‘स्वेदगंगा’ (१९४९) या पचहल्या 
संग्रहात पुरेशी स्पष्ट नसलेली वैिाचरकता व वितनात्मक प्रयोगशीलता कवीच्या या संग्रहात स्पष्टपणे जाणवते. 
त्यामुळे ‘मृदगंध’ हा करंदीकराचं्या कचवतेच्या चवकासंक्रमातला एक महत्त्वपूणव टप्पा ठरतो. दुःखी, शोचषत 
माणसाचवषयीच्या सहानुभवातून चनमकातण झालेली िीड व वदेना यामुळे करंदीकरामंध्ये सुरुवातीच्या काळात 
साम्यवादी तत्त्वज्ञानािे आकषवण होते, हेही ‘मृदगंध’-मधल्या ‘माझ्या मना बन दगड’, ‘यंत्रावतार’, ‘ती जनता 
अमर आहे’ यासंारख्या काही प्रचसद्ध कचवतावंरून चदसते. ‘ये यंत्रा, ये यंत्रा, संहाचरत नवदानव, चनर्शमत ये 
नवमानव, उद्घोचषत नवमुल्ये, उद्घोचषत क्राचंतपाठ — ॐ क्राचंतः, क्राचंतः, क्राचंतः’ अशा ओळीतून त्यािप्रमाणे 
‘हे आईनस्टाईन’ ‘√–,’ अशा काही कचवतातून प्रखर चवज्ञानचनष्ठा चदसते. 

 
‘मृदगंध’मध्ये काही पे्रमकचवता आहेत. ‘स्त्री’त्वािा शोध घेताना त्यािप्रमाणे लैं चगक इंचद्रयाचनष्ठ 

अनुभतूींिा, त्यातील गुंतागुंतीिा शोध घेताना त्याकडे समग्र जीवनानुभवािा एक अपचरहायव घटक म्हणून 
करंदीकर पाहतात. 

 
वैिाचरक व भावचनभवर, वितनशील तरीही उत्कट व मढेकरप्रणीत नवकचवतेला अनेक प्रकारे समृद्ध 

करणारी कचवता ‘मृदगंध’मध्ये आढळते. या दृष्टीने महत्त्वािा कचवतासंग्रह. 
 

प्रभा गिोरकर 
 

मेंदी : संि, इंणदरा. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई. पणहिी आवृत्ती १९५५. स्त्री मनातील उत्कट, सूक्ष्म 
हळव्या भावनानंा इंचदरा संतानंी शब्दरूप चदले. इंचदरा संतािी प्रचतभा अत्यंत तरल, सूक्ष्म आचण सववस्वी 
स्वतंत्र. त्यािंी कचवता सापं्रदाचयक नाही. आपली वाट आपल्याि पद्धतीने आक्रमणारी कचवता. ‘चदवगंत 



 

 

अनुक्रमणिका 

पतीशी अखंड पे्रमसंवाद’ करते. प्रीती व चनसगव हे त्यािें चजव्हाळ्यािे काव्यचवषय. त्याचं्या कचवतेतील चनसगव 
बहुतेक प्रीतीच्या पार्श्वभमूीवर येतो. 

 
मेंदी, दुःख तुझे, मोरपीस, चशकवलेस तू, कुब्जा, वाट पहाते, मृण्मयी यासंारख्या कचवता मनात 

रेंगाळतात. 
 
मृगजळ, रंगबावरी, बाहुल्या हे त्यािें इतर काव्यसंग्रह. 
 

भरिेश्वर पािीि 
 

मोचनगड : गंुजीकर, रा. णभ. प्रकाशक : नॅशनि, मंुबई, पणहिी आवृत्ती १८७१, चौथी आवृत्ती १९६५, प्रकाशक 
: स. कृ. पाध्ये, ्हीनस प्रकाशन, पुिे. १८६७ पासून चवचवधज्ञानचवस्तारातून ही कादंबरी प्रथम क्रमशः प्रचसद्ध 
झाली. ही मराठीतील पचहली ऐचतहाचसक कादंबरी मानली जाते. प्रत्यक्षात क्रमशः सोळा प्रकरणातंील 
कादंबरीत ऐचतहाचसक भाग थोडा असून कल्ल्पत भागि पुष्ट्कळ आहे. गुंजीकरानंी या लेखनाला ‘कल्ल्पत गोष्ट’ 
हे नाव चदले होते. 

 
मोिनगडमधील कल्ल्पत एका चवचशष्ट इचतहासकाळाशी संलग्न असून, चशवकाळातील एका चवचशष्ट 

स्तबकाला चजवतं करण्यात कादंबरीकार यशस्वी झाला आहे. कादंबरीतील जामगाविा जुनावाडा, रात्री 
चपशाच्याच्या भीतीने लहान मुलानंा दडपून चनजवणाऱ्या आजीबाई, सटव्या चशलेदारािे वणवन व त्यािी थट्टा, 
दरोडेखोराशी झटापट इ. प्रसंगाशंी वणवने जुन्या काळािी आठवण करून देतात. यातील श्राद्ध वाढले, िोरा 
आधी मोट उिलणे यासारखे शब्दप्रयोग आज अपचरचित वाटणारे आहेत. 

 
न्यायमूती रानडे यानंी A Note on the growth of marathi literature (१८९८) या आपल्या चनबधंात 

मराठी भाषेतील सवोत्कृष्ट दहा कादंबऱ्या म्हणून जे गं्रथ पुढे केले आहेत त्यामध्ये गुंजीकरािंी ‘मोिनगड’िा 
समावशे आहे. 

 
कादंबरीच्या सुरुवातीस अ. का. चप्रयोळकरानंी गुंजीकरािें िचरत्र व वाङ्मय यािा पचरिय करून 

चदला असून, चप्रयोळकरानंी मंुबईच्या वाङ्मयसेवा मंडळापुढे २९ ऑगस्ट १९८३ रोजी केलेले भाषणही जोडले 
आहे. 

 
यशवंि च्हाि 

 
मोठे मासे छोिे मासे : देशपांडे, पु. ि. प्रकाशक : सुरेश राऊि, १९५७. एकाचंकका संग्रह. शहरातं वाढणारी 
गदी, अन् त्यामुळे दुमीळ होत िाललेला चनवातंपणा यािें दशवन ‘सारं कसं शातं शातं’मध्ये दोन पे्रचमक पुण्याला 
पववतीच्या टेकडीवर चववाहआधी भावी जीवनािी स्वप्ने पाहण्यास जातात. चतथे दोन शब्द बोलणे कसे अशक्य 
होते यािे नाट्यमय दशवन ननाट्य व नवनाट्यािा उपहास करणारी, दोषावंर नेमके बोट ठेवणारी एकाचंकका. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सदू आचण दादू व मानवी स्वभावािे, त्याच्या मूळ स्वाथी व ढोंगी स्वभावािे दशवन घडवणारी एकाचंकका ‘मोठे 
मासे छोटे मासे’ मानवी स्वभावदशवन, शहरी जीवनातील दुखण्यावर ठेवलेले नेमके बोट, प्रवाही भाषा, 
चवनोदािा सुजाण वापर व खटकेबाज नाट्यमय संवाद यामुंळे मराठी एकाचंककाचं्या प्रवाहात वगेळे वैचशष्ट्ट्य 
असणारा संग्रह. 

 
शरद दळवी 

 
मोर एिएि.बी. प्रहसन अथवा अप्रबुद्धिरुिणक्रया आणि त्याचे पणरिाम : भागवि, नारायि हरी. प्रकाशक : 
शंकर नारायि भागवि, इंदुप्रकाश छापखाना, १८८२. मराठीतील अचतशय गाजलेली आचण कोटवकिेऱ्या 
झालेला र्फासव. मोरू नावाच्या सुधारकाग्रणी आपल्या वचडलािंी अप्रचतष्ठा करून स्वतः लग्न ठरचवण्यासाठी 
कोकणात जातो तेव्हा त्याने इंग्रजी चशक्षणापोटी केलेले हास्यास्पद िाळे यात अचतरंचजत स्वरूपात वर्शणले 
आहेत. आधुचनक सुचशचक्षतािें थेर नायकाच्या रुपाने वर्शणले आहेत. भाषा प्रौढ असून इंग्रजी वाक्यािंी मनसोक्त 
खैरात आहे. चशक्षणामुळे तरुणात आलेला बेछूटपणा व दौबवल्य यािंी भडक चिते्र आहेत. स्वप्नावस्थेने 
तरुणाचं्या स्वास्र्थयािी झालेली राखरागंोळी व त्याचं्यामध्ये चनमकातण झालेली स्त्रीचवन्मुखता उपरोधाने चित्रीत 
केली आहे. रतीशय्येवर गभकातशय, स्तन, संभोगचक्रया यािंी शास्त्रीय चिचकत्सा करणाऱ्या नायकािे चित्र रंगवनू 
लेखकाने सुधारकािंी भरमसाठ वनदा केलेली आहे. या र्फासवच्या अनेक आवृत्त्या चनघालेल्या असून, पचहल्या 
तीन आवृत्त्यातून लेखकाने पचरष्ट्करणे केली आहेत. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
मॅणझनी : सावरकर, णवनायक दामोदर. प्रकाशक : ग. दा. सावरकर, १९०७. ‘जोसेर्फ मचॅझनी यािें आत्मिचरत्र 
व राजकारण’ या नावाने १९०७ मध्ये प्रचसद्ध झालेले चव. दा. सावरकर यािें पुस्तक त्यािें थोरले क्राचंतकारक 
बधूं ग. दा. सावरकर यानंी प्रथम प्रकाचशत केले. इंग्रजी सते्तचवरुद्धच्या तत्कालीन असंतोष ध्यानी घेता या 
स्र्फोटक पुस्तकाला अन्य प्रकाशक चमळणे शक्य नव्हते. पुस्तकात मचॅझनी आचण गॉचरबाल्डी या दोघा 
इटाचलयन देशभक्तानंी ऑल्स्रयाचवरुद्ध जो सशस्त्र स्वातंत्र्यलढा चदला त्यािी पे्ररक साद्यन्त हचककत आहे. पण 
हे अनुवाचदत पुस्तक गाजले चन लवकरि जप्त झाले ते सावरकराचं्या ओजस्वी, दाहक, स्वातंत्र्योन्मुख 
करणाऱ्या प्रदीघव प्रस्तावनेमुळे. पुढे बऱ्याि वषांनी अखेर मंचत्रमंडळाने बदंी उठवल्यामुळे व्हीनस बुक स्टॉलने 
१९४६ मध्ये त्यािी दुसरी आवृत्ती प्रकाचशत केली. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
यमुनापयििन : पदमनजी, बाबा प्रकाशक : बाबा पद्मनजी, मंुबई १८५७. श्री. बाबा पदमनजी (मुळे) यािंी 
‘यमुनापयवटन’ ही कादंबरी. हे मराठी चिस्ती वाङ्मयािे जनक म्हणून ज्ञात होते. खेरीज ते कोशकार, 
चनबधंकार म्हणूनही ओळखले जातात. डॉ. चवल्सन, श्री. रॉबटव चनल्स्बट या चिस्ती धमवप्रिारकािंा सहवास 
त्यानंा लाभला. चिस्ती धमकातच्या स्वीकृतीनंतर त्यानंी िी ििव चमशनच्या शाळेत चशक्षक या नात्याने काम केले. 
‘बबैल सोसायटी’, ‘राक्ट सोसायटी’ या चिस्ती संस्थातं संपादकािे काम त्यानंी केले. त्याचं्या संपादनाखाली 
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‘नवा करार’ हे पुस्तक प्रचसद्ध केले गेले. ऐक्यवधवक पचत्रका, सत्यदीचपका या चनयतकाचलकािें संपादनही 
त्यानंी केले. श्री. पदमनजींनी शालेय पाठ्यपुस्तके संपाचदली. जवळजवळ शभंर पुस्तकािें त्यानंी लेखन केले. 
‘अरुणोदय’ हे त्यािें आत्मिचरत्र प्रचसद्ध आहे. 

 
इंग्रजी राज्याच्या कारकीदीतील उच्च दजकातिे चनबंधकार म्हणून त्यानंी ख्याती संपाचदली. 
 
कादंबरी हा वािकानंा अत्यंत चप्रय असलेला वाङ्मयप्रकार या कथनातील कल्ल्पतही वािकाना 

वास्तव वाटते. त्यातूनही कादंबरीच्या अनेक प्रकारापंैकी सामाचजक कादंबरी वािकानंा प्रामुख्याने आवडते. 
अशा प्रकारािा लेखनप्रकार आजही लोकचप्रय आहेि. 

 
श्री. पदमनजींिी ‘यमुनापयवटन’ ही कालानुक्रमे मराठीतील पचहली सामाचजक कादंबरी. या 

कादंबरीस श्री. दादोबा पाडुंरंग यानंी मूळ संस्कृत भाषेत प्रस्तावनापर चनबधं चलचहला आहे. ही नाचयकाप्रधान 
कादंबरी आहे. यमुना ही या कादंबरीिी नाचयका. चमशनरी शाळेत चशक्षण झाल्याने चिस्ती धमकातबद्दल आकषवण 
असलेल्या यमुनेिे चवनायकराव यािेंशी लग्न होते. चवनायकराव व यमुना पयवटनाला चनघतात आचण या पयवटन 
कालात चतिा अनेक चवधवाशंी संपकव  येतो आचण या चवधवा त्याचं्या दुःल्स्थतीिे वणवन यमुनेकडे करतात. त्र्यंबक 
ते नागपूर, नागपूर ते पंढरपूर, पढंरपूर ते सातारा आचण सातारा ते त्र्यंबक हा उभयतािंा प्रवासमागव यामध्ये 
गोदूिी आत्महत्या, वणेूने केलेले चवधवचे्या जीवनािे वणवन, नागपूरच्या चवनायकरावाचं्या चमत्राच्या (दौलतराव 
माने) मामेबचहणीिे, त्याचं्या घराण्याला पुनर्शववाह मान्य नसल्याने पुराचणकाबरोबर केलेले पलायन, पढंरपुरात 
मंचदराच्या पुजाऱ्याबरोबर बदकमव करणारी चवधवा, सातारा मागकातवर चवधवेला कसे कुमागकातला लावले जाते यािे 
वणवन करणारी चभके्षकरी चवधवा वा जेजुरी मुक्कामी चवनायकरावािंा मृत्य ूयािे तपशीलवार वणवन येते. पतीच्या 
मृत्यनंूतर केशवपनाच्या कृत्यातून यमुना चवनायकरावाचं्या चमत्राच्या व सासऱ्याचं्या मदतीने सुटका करून 
घेऊन एका चिस्ती गृहस्थाशी चववाह करते. 

 
वहदु धमकाततील दोष दाखचवण्यासाठी, चवशषेतः चवधवाचं्या संदभकातत, या कादंबरीिे लेखन झाले आहे. 

चवधवाचंवषयीिे वहदू समाजािे चनदवय मत, केशवपनासारखी स्त्रीला चवदू्रप करणारी पद्धती आचण चवधवेवर 
समाजािे असलेले लक्ष या चवरुद्ध हे लेखन केले गेले आहे. चवधवेला अपमाचनत करणारे कष्टमय चवदू्रप 
जीवनचित्रण या कादंबरीत येते. पात्रािें आत्मचनवदेन, संवाद, कथन प्रसंगातील कौशल्य आचण स्वभाव 
रेखाटन याद्वारे संपूणव कादंबरी वािनीय करण्यािे कसब श्री. पदमनजी यानंा लाभले आहे. समाजातील हा 
एक अत्यंत वादग्रस्त, प्रक्षोभक आचण ज्वलंत प्र्न. दुःल्स्थतीतून आपली सुटका व्हावयािी असल्यास मृत्य ूहा 
एकि पयकातय आपल्यापुढे आहे असे प्रत्येक चवधवलेा वाटाव े ही एक दारुण शोकाचंतका आहे. या रूढीचवरुद्ध 
चविारवंतानंी चविार करून समाजाला या प्र्नी नवा मागव सुिवावा, माडंावा असा प्रयत्न श्री. पदमनजींच्या 
मनात असावा. 

 
ययािी : खांडेकर, णवष्ट्िू सखाराम. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, प्रथम प्रकाशन, १९५९. चवष्ट्णू 
सखाराम खाडेंकर यािंी ‘ययाती’ ही अत्यंत लोकचप्रय कादंबरी असून या कादंबरीस सवव महत्त्वािी पाचरतोचषके 
चमळाली आहेत. १९६० साली साचहत्य अकादमीिे चदल्ली पाचरतोचषक चमळाले. महाराष्ट्र सरकारिे कादंबरी 
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चवभागािे पचहले पाचरतोचषक या कादंबरीस १९६१ साली लाभले आचण अत्यंत मानािा असा समजला जाणारा 
‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार १९७४-७५ साठीिा या कादंबरीस चमळाला. 

 
श्री. खाडेंकर यािंी ही पौराचणक कादंबरी आहे. ‘पुराणकथा या साचहल्त्यकाचं्या दृष्टीने सोन्याच्या 

खाणी आहेत आचण माझ्या इतर कथा-चनबधंामध्ये पौराचणक संदभव आहेति’ असे त्यानंी नमूद केले आहे. 
पौराचणक संदभकातवर ही कादंबरी आधारलेली असली तरी या कादंबरीला वतवमानकालीन संदभव आचण आशय 
आहे. एक नायक (ययाती) आचण दोन नाचयका (शर्शमष्ठा, देवयानी) ही या कादंबरीतील प्रमुख पाते्र असली 
तरी कि हा दुसऱ्या नायकाच्या रूपाने कादंबरीत वर्शणला आहे. इतर सामान्य चस्त्रयापं्रमाणे सासंाचरक स्त्रीिे रूप 
देवयानीत चदसते तर पे्रमािे प्रतीक म्हणजे शर्शमष्ठा. इंचद्रय सुखािी चिरंतन अतृप्ती आयुष्ट्यभर मनात ठेवणारा 
सववसामान्य माणसािा प्रचतचनधी या नात्याने ययातीिे वणवन येते. कि हा चनरपेक्ष पे्रमािा स्वभावधमव असलेला, 
संयमी आचण ध्येयवादी चविार असलेला दुसरा नायक या कादंबरीत येतो. 

 
१९१९ सालापासून श्री. खाडेंकरािें लेखन प्रचसद्ध होऊ लागले. आचण या सालापासूनि 

ययातीचवषयीिे चविार खाडेंकराचं्या मनात येऊ लागले. चसगमंड िाईड, कालव  माक्सव, महात्मा गाधंी याचं्या 
चविारािें पडसाद श्री. खाडेंकराचं्या मनावर अचधराज्य गाजवू लागले. १९४२ ते १९५२ या कालखंडात या 
चविारािें पडसाद त्याचं्या मनात तीव्रतेने येऊ लागले. िाळीस वष े‘ययाती’ या चवषयावर केलेले वितन आचण 
अनेक समाज सुधारकाचं्या चविारािंा प्रभाव, यातून या कादंबरीिी रिना झाली. या कादंबरीत श्री. 
खाडेंकराचं्या काव्यमय आचण आलंकाचरक भाषेिा प्रत्यय येतोि. श्री. खाडेंकरािंा नेहमीिा ‘बोध’ हा चवषय 
याही कादंबरीत प्रकषकातने आल्यानेि ही कादंबरी लोकचप्रय आहे. मान्यवर समीक्षकानंी या कादंबरीवर बरीि 
उलट सुलट ििकात केली आहे. कादंबरीतील सवव महत्त्वाच्या पात्रािंी ‘आत्मचनवदेन’पर रिना हे या कादंबरीिे 
वैचशष्ट्ट्य आहे. 
 

श्री. चव. स. खाडेंकरानंी सुरुवातीस काव्य हा वाङ्मयप्रकार हाताळला असला तरी श्री. खाडेंकर हे 
मुख्यतः कथा आचण कादंबरीकार या नात्याने प्रचसद्ध आहेत. चनबधं आचण लघुचनबधं या वाङ्मयप्रकारािें 
दजेदार लेखनही त्यानंी केले आहे. परंतु या सवव लेखन प्रपिंाबरोबर त्यानंी अत्यंत दजेदार व समृद्ध अशा 
प्रकारिे समीक्षा/टीका लेखनही केले आहे. ‘गडकरी : व्यक्ती व वाङ्मय’ (१९३२), ‘मराठीिा नाट्यसंसार’ 
(१९४५), ‘आगरकर : िचरत्र, व्यक्ती आचण कायव’ (१९३२) या गं्रथािंा आवजूवन उल्लेख केला पाचहजे. काही 
मराठी चित्रपटाचं्या पटकथाही त्यानंी चलचहल्या आहेत. शब्दप्रभतु्व, काव्यमयशलैीिी आलंकाचरक भाषा, 
कल्पना वैभव यािंा वारसा त्यानंी त्यािें गुरू श्री. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर यािेंकडून घेतला होता आचण 
थोड्यार्फार प्रमाणात त्यानंी या शलैीिे अनुकरण शवेटपयंत तसेि ठेवले होते. 

 
यशवंिराव खरे : आपिे, हरी नारायि. प्रकाशक : आयिभूषि मुद्रिािय, पुिे, १९१६. मराठी कादंबरीच्या 
इचतहासात श्री. हरी नारायण आपटे यानंा प्रमुख स्थान आहे. मराठी कादंबरीस भक्कम पाया त्यानंी तयार केला. 
सुरुवातीच्या साचहत्य लेखनाच्या प्रपिंात श्री. चवष्ट्णुशास्त्री चिपळूणकराचं्या चनधनानंतर त्यानंी चलचहलेल्या 
‘चशष्ट्यजनचवलाप’ काव्यािी प्रशसंा झाली. श्री. गोपाळ गणेश आगरकर चलचखत शके्सचपअरच्या प्रख्यात 
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‘हॅम्लेट’ नाटकािे भाषातंर ‘चवकार-चवलचसत’ या कलाकृतीवरील श्री. हचरभाऊ आपटे याचं्या टीकालेखािे 
समथवन केले गेले. 

 
श्री. हचरभाऊ आपटे यानंी १० सामाचजक आचण ११ ऐचतहाचसक कादंबऱ्या चलचहल्या. सामाचजक 

कादंबरी माचलकेला त्यानंी ‘आजकालच्या गोष्टी’ असे संबोचधले. पाश्चात्त्य कादंबऱ्यािें वािन, पाश्चात्त्य 
तत्त्वज्ञाचं्या गं्रथािें वािन यामुळे झालेल्या प्रगल्भ बुचद्धमते्तिा वापर करून श्री. आपटे यानंी कादंबरीस 
वािकचप्रय बनचवले. मराठी कथेिीही उत्तम सुरुवात त्यानंी करून चदली आहे. ‘काळ तर मोठा कठीण आला’ 
ही दुष्ट्काळाच्या पार्श्वभमूीवरील एक उत्तम कथा. या कथेिे कालसापेक्ष, वास्तवदशी लेखन आजही वािकासं 
अंतमुवख करते. 

 
श्री. हचरभाऊ आपटे यानंी ‘करमणूक’पत्रािे संपादन केले आचण पत्रातूनि त्याचं्या काही कादंबऱ्या 

प्रथम प्रकाचशत झाल्या. 
 
यशवतंराव खरे या कादंबरीिा नायक. इतर पात्रातं त्यािी आई गंगाबाई, धाकटा भाऊ गोववदा, 

नायकाच्या गरीब पचरल्स्थतीने त्याला आश्रय देणारे श्रीमंत, रावबहादूर आडमुठे. यािंा आश्रय सोडल्यावर, 
ज्यािंा आश्रय चमळतो ते श्रीधरपतं, त्यािा भाऊ गोववदा याला ज्यािंा आश्रय चमळतो ते अण्णासाहेब गोडबोले 
यािें वणवन येते. 

 
यशवतंरावािे बालक, युवक आचण पदवी परीके्षसाठी अभ्यास करणारा तरुण इतक्या कालखंडापुरतेि 

वणवन येते. भोवतालिी पचरल्स्थती, व्यल्क्तमन, राग-लोभ यामुळे यशवतंरावाच्या जीचवताला चमळणारे वळण 
त्याच्या प्रबळ रागािा पचरणाम स्त्री जातीबद्दलिे त्यािे मत श्री. हचरभाऊ आपटे यानंी व्यक्त केले आहे. 
बालपणात श्रीमंताघरी झालेला अपमान दाचरद्र्यामुळे आहे यािी त्याला जाणीव होते. आई पे्रमापायी त्याला 
बोलते पण ते त्याला पटत नाही. सवव पे्रम भावडंानंा चमळते अशी त्यािी समजूत झाल्याने तो घरापासून 
दुरावतो. इतर अनेक प्रसंगाने स्त्रीबद्दलिे त्यािे मत प्रचतकूल व अनुदार बनते. 

 
तत्कालीन जहाल/मवाळ नेत्यामंध्ये िाललेल्या वैिाचरक घटनािें पडसाद यशवंतरावाच्या मनाच्या 

िढणी/उतरणीत चिचत्रत केले गेले आहेत. राजकीय सुधारणा प्रथम महत्त्वािी की सामाचजक सुधारणा प्रथम. 
लोकानंा राज्यकारभारात अचधकार द्यावयािे की नाहीत? समाजव्यवस्थेला पोषक अशी कायद्यात सुधारणा 
मग सामाचजक सुधारणा कराव्यात की आणखी कोणता पयकातय स्वीकारावा? इत्यादींिी ििकात केली आहे. काही 
महत्त्वाच्या व श्री. हचरभाऊ आपटे ज्याचं्या साचन्नध्यात आले अशा काही व्यक्तींच्या सहवासािा पचरणाम या 
कादंबरीतील पात्रािें चित्रण करण्यात झाला आहे असे काही टीकाकारािें मत आहे. एकंदरीत तत्कालीन 
समाजजीवनािे व व्यक्तींिे चित्रण या सामाचजक कादंबरीत आले आहे. ‘पण लक्षात कोण घेतो’ ही कादंबरी 
चलहीत असतानािी श्री. आपटे यािंी तादात्म्यता त्याचं्या इतर लेखनात चदसून येत नाही हे जाणकारािें मत 
ग्राह्य धरले पाचहजे. 
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यशोधन : यशवंि. प्रकाशक : रणवणकरि मंडळ प्रकाशन, पुिे, १९२९. कवी यशवतं (यशवतं चदनकर 
पेंढरकर) हे १९२३ साली स्थापन झालेल्या रचवचकरण मंडळािे सदस्य. इतर सभासदाचं्या तुलनेत कवी माधव 
जूचलयन, चगरीश याचं्या बरोबरीने यशवंतानंी काव्यरिना केल्यािे आढळते. त्यापैकी तेरा संकचलत काव्यसंग्रह 
असून दोन खंडकाव्ये आचण एक महाकाव्य अशी त्यािंी साचहत्यसंपदा आहे. सुरुवातीस त्यानंा कवी 
साधुदासािें मागवदशवन काव्यलेखनात लाभले. ते बडोदा संस्थानिे राजकवी होते आचण १९६९ साली त्यानंा 
पद्मचवभषूण ही पदवी चमळाली. त्याचं्या काव्यावर ‘सामाचजक प्रचतष्ठेिा अभाव, आत्मपर, नैरा्यवादी आचण 
दुःखािा शाहीर’ असे आके्षप घेतले गेले आहेत. तरीही देशपे्रमािी गीते चलचहणारा ‘दऱ्याखोऱ्यातील रागंडा’ 
कवी असेही संबोचधले आहे. त्याचं्या जानपद गीतानंी ते महाराष्ट्रात लोकचप्रय होते. एका काव्यरिनेत आपल्या 
स्वभावािा उल्लेख केला आहे, ‘माझा स्वभाव बुजरा मज ना चधटाई, संकोिवृचत्त रसनेस जडत्व देई’. 

 
प्रस्तुत ‘यशोधन’ या काव्यसंग्रहात १०२ कचवतािें संकलन असून या काव्यसंग्रहामुळेि त्यानंा 

लोकचप्रयता चमळाली. काव्यािा अभ्यास ज्या वगीकरणाने केला जातो त्या म्हणजे पे्रमकचवता, सामाचजक 
कचवता, भावगीत, राष्ट्रीय कचवता या वगीकरणानुसार या काव्यसंग्रहातील काव्यािे वगव केल्यास प्रत्येक 
प्रकारात सुमारे १० कचवता येतात. काही जानपद गीतेही यात संकचलत आहेत. संकीणव आचण जानपद गीतातं 
पतंोजीिी छडी, गुलामािे गाऱ्हाणे, सारंगीवाला, न्याहारीिे गाणे इ. कचवता आहेत. प्रीचतचवषयक कचवतातं 
स्थानभ्रष्ट रु्फलास, तू गेलीस समोरुनी, पे्रमािे स्मारक, पूतवता तुझ्यावािुनी इ. कचवतािंा उल्लेख करता येईल. 
चललाव ही एक महत्त्वािी सामाचजक कचवता. स्वातंत्र्यलक्ष्मीस मुजरा, देहािा पूल, तुरंुगाच्या दारात, गाऊ 
त्यानंा आरती इ. देशभक्तीपर गीते या संकलनात आहेत. 

 
युगायुगाचे सहप्रवासी : मनमोहन. प्रकाशक : कॉणिनेन्िि प्रकाशन, आनंद छापखाना, पुिे, १९४६. कवी 
मनमोहनािें आठ कचवतासंग्रह आचण प्रस्तुतिे दीघवकाव्य इतके काव्यवाङ्मय प्रचसद्ध झाले आहे. तसेि ते 
कादंबरीकार म्हणूनही प्रचसद्ध आहेत. ‘झपुझकात’ या कादंबरीवरील खटल्यामुळे त्यानंा अचधक प्रचसद्धी चमळाली. 
‘आचदत्य’ हा त्याचं्या चनवडक कचवतािंा संग्रह. चवपुल साचहत्य चलहूनही त्यानंा मान्यता चमळाली नाही. 

 
पुण्याहून मंुबईला आलेला एक वहदू तरुण ज्यािा वहदु-मुसलमान दंग्यात त्याला पचरचित असलेल्या 

उस्मान या व्यक्तीकडून खून होतो. व्यक्ती पचरचित असली तरी ही व्यक्ती धमववडेाने त्याला सुऱ्याने वार करून 
ठार करते. या वहदू व्यक्तीच्या जीवन-मरणाच्या सीमेवर मनात आलेले चविार कवीने चवलक्षण कल्पनाशक्ती व 
संज्ञाप्रवाही तंत्रातून व्यक्त केले आहेत. या वहदू व्यक्तीिे चविार म्हणजे कवीिेि चविार. मृत्यूजवळ जाताना 
या तरुणाला त्यािे सवव जीवन आठवते. मुक्तबंधातली अकराश ेओळींिी ही दीघव कचवता आहे. पुढे उस्मानही 
वहदूकडून मारला जातो आचण या दोघानाहंी पुनजवन्म चमळतो. मात्र उस्मान वहदू म्हणून जन्माला येतो आचण 
वहदू नायक मुसलमान म्हणून आचण वहदू-मुसलमान संघषव िालूि असतो. हे काव्य म्हणजे काव्यप्रातंातील 
बडंखोरी मानली जाते. या काव्याने काव्यरिनेिी कोणतीही बधंने स्वीकारलेली नाहीत. संयम व औचित्य 
काव्यरिनेत नाही. अचतवास्तववाद पद्धतीिे हे काव्य आहे. हे काव्य म्हणजे ‘बीभत्स’ रसािा नमुना आहे, असा 
आके्षप टीकाकारानंी नोंदचवला आहे. 
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युद्धाच्या सावल्या : माडगूळकर, ग. णद. प्रकाशक : दयाििव रघुनाथ कोपाडेकर, पुिे, १९४४. कवी ग. चद. 
माडगूळकराचं्या साचहत्यचवर्श्ातील हे एकमेव नाटक वितामणराव कोल्हटकराचं्या आग्रहाखातर चलचहले गेले. 
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील वाढती महागाई, मानवी स्वत्वािा शोध घेण्यािी सुरू झालेली धडपड, 
झपाट्याने बदलणारी सामाचजक ल्स्थती यािें एका शतेकरी कुटंुबाच्या कथेच्या द्वारे घडचवलेले दशवन, उत्तम 
दजकातिी मराठमोळी कुणबाऊ भाषा हे नाटकािे सामर्थयव. चदलदार प्रामाचणक ज्योती. स्वाथी चदवाणजी, 
सरळमागी चशवबा ही पाते्र चवशषे उल्लेखनीय. ध्येयवादी चविारसरणी प्रचतवबचबत करणारे, आकषवक असे 
नाटक. 

 
वसंि नरहर कुबरे 

 
योगवाणसष्ठ : रंगनाथ मोगरेकर. प्रकाशक : आत्माराम येशवंि, मंुबई, १८८९. रंगनाथ मोगरेकर हे 
एकनाथकालीन आनंदसापं्रदायी कवी असून त्यानंी मूळ योगवाचसष्ठ गं्रथाच्या २५ श्लोकावंर भाष्ट्य केले आहे. हा 
गं्रथ रंगनाथ मोगरेकर यानंी चलचहला की रंगनाथस्वामी चनगडीकर यानंी चलचहला, याचवषयी चवद्वानातं मतभेद 
आहेत. पागंारकरानंी हा गं्रथ रंगनाथस्वामी चनगडीकर यानंी चलचहला असल्यािे मत माडंले असून चव. ल. भावे 
गं्रथािे संपादक गोववदस्वामी दातार, म. म. द. वा. पोतदार व डॉ. श.ं गो. तुळपुले यानंी या गं्रथािे कतृवत्व 
रंगनाथ मोगरेकर याचं्याकडे चदले आहे. मोगरेकराचं्या ‘चित्सदानंदलहरी’त हा गं्रथ मोगरेकरानंी चलचहला 
असल्यािा उल्लेख असून या दोन्ही गं्रथातं भाषेिे साम्य आढळते व ही भाषा एकनाथकालीन आहे. या गं्रथाच्या 
जगदीर्श्री प्रतीत अचधकच्या १५३ ओव्या असून त्यातही रंगनाथ मोगरेकराचं्या गं्रथकतृवत्वािा उल्लेख आढळतो. 

 
या गं्रथािी एकूण १० प्रकरणे असून ओवीसंख्या ७,००० आहे. वदेान्त-चविार सुलभ करण्यािा प्रयत्न 

कवीने या भाष्ट्यगं्रथात केला आहे. 
 

नजमा पठाि 
 

योगवाणसष्ठसार िीका : गोमंिकीय कवी ्यंकि (‘अनेक कणवकृि भन्क्िपरमाथि कणविा’ या गं्रथाि समाणवष्ट) 
संपादक : केळकर, नारायि कचिामि, १९०३ या गं्रथाि समाणवष्ट (पृष्ठ १६१-२१३). आत्मारामानंद नाथािंा 
चशष्ट्य व्यंकटकवी हा गोव्यातील र्फोंडा प्रातंातला. त्यािा काल १८ व्या शतकािा उत्तराधव असून त्यािे नाव ब्रदी 
असे होते. मूळ ३२,००० श्लोकसंख्या असलेल्या संस्कृत योगवाचसष्ठािे सार २२५ श्लोकातं लघुवाचसष्ठात आले 
व त्यािी समाक्षरी टीका ६९२ श्लोकातं कवीने केली आहे. या गं्रथािी भाषा संस्कृतप्रिुर असून या प्रत्येक 
प्रकरणामध्ये व त्या प्रकरणािा चवषय साचंगतलेला आहे. भगवद्गीता, चशवगीता, उपचनषदे व अन्य संस्कृत 
श्लोक यािंा संदभव अनेक चठकाणी कवीने चदला आहे, यावरून त्यािी व्युत्पन्नता चदसते. या गं्रथािी भाषा 
प्रसादयुक्त असून सहजसुलभ रिना हे वैचशष्ट्ट्य सागंता येईल. शादूवलचवक्रीचडत व इतर वृते्त व अनुष्टुभ छंदात 
या काव्यािी रिना असली तरी त्यावरून कवीला वृत्तप्रभ ू मानता येत नाही. छंदाच्या सोयीसाठी यचतभगं व 
अक्षरािंी अदलाबद्दल हे दोष या काव्यात आढळतात. 

 
म. प. पेठे 
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रक्ि आणि अश्रू : भावे, पुरुषोत्तम भास्कर. प्रकाशक : ह. कृ. धमाणधकारी, नागपूर, १९४२. श्री. पुरुषोत्तम 
भास्कर भाव ेयानंी १७ कादंबऱ्या, २६ कथासंग्रह, ८ नाटके, १२ लेखसंग्रह, २ पटकथा इतके लेखन केले आहे. 
तरीही ‘सावधान’ आचण ‘आदेश’ या पत्रात केलेल्या लेखनािा, काही चनवडक लेखािंा हा संग्रह. श्री. भावे 
कथा-कादंबरीकार म्हणून प्रचसद्ध असले तरी ‘रक्त आचण अश्रू’ हे संकलन असलेले त्यािें पचहले पुस्तक श्री. 
भाव े यािंी सुरुवातीिी कारकीदव पत्रकार या नात्याने सुरू झाली. कट्टर वहदुत्ववादी पत्रकार म्हणून त्यानंा 
ओळखले जाते. श्री. भावे, सावरकरभक्त असून ते श्री. मंुजे आचण श्री. परमानंद या वहदुत्ववादी चविारसरणी 
असलेल्या नेत्याचं्या सहवासातही होते. त्याचं्यावर झालेल्या संस्कारािे प्रभावािे वणवन त्यानंी ‘प्रथमपुरुषी 
एकविनी’ या आत्मवृत्तात केले आहे. ‘रक्त आचण अश्रू’ या पुस्तकास ‘मराठी वाङ्मयातले अमूल्य पुस्तक’ असे 
श्री. चव. दा. सावरकर यानंी संबोचधले आहे. श्री. भाव े यानंा श्री. न. वि. केळकरानंी भाषाप्रभ ू असे गौरचवले 
आहे. ‘गद्य भावना काव्यात शोभण्यासारख्या, भाषाशलैीत ओज, चजव्हाळा असून भाषेिा ओघ महायुद्धाच्या 
लोंढ्ासारखा आहे’ असाही अचभप्राय प्रस्तुत ‘रक्त आचण अश्रू’ या पुस्तकाबद्दल व्यक्त केला आहे. 

 
प्रस्तुत पुस्तकात एकूण १७ लेख समाचवष्ट असून त्यापंैकी (१) कोण कोण आहे माझ्या बरोबर, (२) 

सहदेवा, थोडा अग्नी आण, (३) बगंाल! करपून गेलेले ‘कुसुम’ (४) मुल्स्लम चस्त्रयािंी करुण वककाळी, (५) 
वपजऱ्यातील मनैािंा तडर्फडाट, (६) चतलाजंली व प्रचतज्ञा, (७) रक्त आचण अश्रू इत्यादी लेख अत्यंत महत्त्वािे 
आहेत. 

 
(१) कोण कोण आहे माझ्याबरोबर हा लेख हैदराबाद मुल्क्तसंग्रामाशी संबचंधत असून, (२) सहदेवा, 

थोडा अग्नी आण या लेखात वहदुत्वाच्या, वहदुत्वादी चविारसरणीच्या चवरोधी असलेल्यािंा समािार घेतला 
आहे. (३) बंगाल करपून गेलेले ‘कुसुम’ या लेखात चस्त्रयावंरील अत्यािारासंबंधी लेखन आहे, (४) मुल्स्लम 
चस्त्रयािंी करुण वककाळी, (५) वपजऱ्यातील मनैािंा तडर्फडाट या दोन लेखातं मुल्स्लम चस्त्रयावंर होणाऱ्या 
अत्यािारािे वणवन आहे. मुसलमान पुरुषाचं्या आकंुचित जुलमी व प्रचतगामी स्वभावामुळे, बुरखा पद्धतीमुळे, 
बचंदस्त आयुष्ट्यामुळे, चशक्षण व स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे मुल्स्लम चस्त्रयािंी गुणसंपदा झाकली गेली आहे. 
मुल्स्लम चस्त्रयातंील अज्ञान, गुलामी यासंदभकातत त्याचं्या उद्धारािा प्र्न िर्शिला आहे. बहुपत्नीकत्वािी रूढी 
यािाही चविार आहे. या सवव कारणाने जनानखान्यात चपित पडलेली मुल्स्लम चस्त्रयािंी वहदुस्थानातील शक्ती, 
संपत्ती प्रगट झाली पाचहजे असा चविार माडंला आहे. ‘चतलाजंली व प्रचतज्ञा’ या लेखात वहदुस्थान हा सववस्वी 
वहदंूिा असून वहदूसाठी वहदू धमकातसाठी कोणत्या गोष्टींना चतलाजंली चदली पाचहजे व वहदू धमकातच्या उद्धारासाठी 
कोणत्या प्रचतज्ञा केल्या पाचहजेत यािा चविार केला आहे. या लेखात ज्वलंत वहदुत्त्वचनष्ठा प्रगट झाली आहे. 
‘रक्त आचण अश्रू’ हा कै. मावकरावंरील श्रद्धाजंलीपर लेख. श्री. मावकर हे श्री. भाव ेयािें चमत्र व ‘सावधान’िे 
संपादक. त्याचं्या मृत्यनंूतर हा लेख ‘आदेश’मध्ये प्रचसद्ध झाला. हा एक अत्यंत उत्कट शलैीतील लेख. श्री. 
मावकराशंी असलेल्या श्री. भाव े याचं्या स्वाथवचनरपेक्ष मतै्रीिा उल्लेख असून श्री. मावकरावंर कोसळलेल्या 
उत्पाताचं्या माचलका यािें उल्लेख असून, श्री. मावकराचं्या रूपाने वहदूसभेिा मोहरा हरपल्याबद्दल दुःख व्यक्त 
केले आहे. 

 
रंग पात्र्चाणिक : रेगे, पु. णश., प्रकाणशका : सौ, सणरिा रेगे, मंुबई, १९५८. स्त्री स्वभावाच्या चवचवध पैलंूिे दशवन 
घडचवणाऱ्या तीन नाचटका. 
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माधवी या शाचलवाहन काळातील नाचटकेत एका चित्रकार व त्याच्यावर पे्रम करणाऱ्या तीन चस्त्रयाचं्या 
समपवणािे, स्वभाव वैचशष्ट्ट्यािें रेखीव चित्रण आहे. दुसरी ‘रंगपािंाचलका’ महाभारत काळातील 
चवराटराजाच्या कन्येच्या चववाहाचवषयी नाचटका आहे. चतसरी ‘कालयवन’ ही नाचटका कालयवनिे मथुरेवरील 
आक्रमण, त्यावळेिी मथुरावासीयािंी कृतघ्न व ििंलवृत्ती दाखचवते. 

 
जीवनानुभवातील आशयघनता, स्त्रीिे स्थान व आशयािी एकरूप झालेली भाषाशलैी यातून लेखकािा 

जीवनाकडे पाहण्यािा दृचष्टकोन स्पष्ट करणाऱ्या मराठीतील महत्त्वाच्या नाचटका. 
 

शरद दळवी 
 

रिांगि : बेडेकर, णवश्राम कचिामि. प्रकाशक : रा. ज. देशमुख आणि कंपनी, पुिे, प्रथम प्रकाशन १९३९. 
श्री. चवश्राम बेडेकर यािंी ‘रणागंण’ ही एकमेव कादंबरी. श्री. चवश्राम बेडेकरािंी सवव कारकीदव ही 
चित्रपटसृष्टीतील आहे. चित्रपट चदग्दशवक, पटकथा या नात्याने त्यािंी ख्याती आहे. त्यानंी िार नाटके 
चलचहली असून, त्यािें ‘एक झाड आचण दोन पक्षी’ हे वैचशष्ट्ट्यपूणव आत्मिचरत्र प्रचसद्ध आहे. या गं्रथास १९८५ 
साली ‘साचहत्य अकादमी’ चदल्लीिा पुरस्कार लाभला आहे. 

 
िक्रधर चवद्वासं आचण जमवन ज्यू तरुणी हॅटकात याचं्या जहाजावरील दहा चदवसािें साचन्नध्य चिचत्रत 

करणारी ही कादंबरी. या दोन पात्रािें नायक व नाचयका यािें आंतचरक जीवन दाखवणारी ही भावकथा आहे. 
या दोघािें बोटीवरील प्रवासात पे्रमसंबंध चनमकातण होतात. नायक नाचयकाचं्या आत्मचनवदेनातून ही कादंबरी पुढे 
सरकते. ज्य ू हॅटकातिी ही कहाणी समग्र ज्य ू समाजािी प्राचतचनचधक कथा होते. नायकाच्या स्मृचतप्रवाहातून 
युद्धपीचडत जगािी परवड, युरोपातील युद्धािी चवध्वसंक अवकळा व्यक्त होते. माणसािे जीवन म्हणजे अनेक 
आव्हानािें रणागंण होय, संुदर चहरवळीिे क्षणाति रणागंण बनते. या कादंबरीत सववत्र जहाजावरील वातावरण 
येते व जहाज आचण समुद्र ही कादंबरीतील पाते्रि बनतात. श्री. बेडेकरािें अचविल वाङ्मयीन तादात्म्य या 
कादंबरीत व्यक्त झाले आहे. पचरणामकारक शलैीत स्वाथव आचण चवदे्वष व्यक्त करणारी सुबक भाषाशलैीतील 
मराठीतील अत्यंत महतत्वािी कादंबरी. या कादंबरीिा महत्त्वाच्या अनेक समीक्षकानंी गौरव केला आहे. 

 
रसग्रहि : किा व स्वूप : कुिकिी, गो. म. प्रकाशक : स्कूि आणि कॉिेज बुक स्िॉि, कोल्हापूर, 
प्रथमावृत्ती १९५२. ‘मराठी साचहत्यातील स्पदंने’, ‘खंडनमंडन’, ‘वाटा आचण वळणे’, ‘साद-पडसाद’, ‘मराठी 
समीके्षिी वाटिाल’ इ. समीक्षा गं्रथािें कते गो. म. कुलकणी हे जीवनवादी चविारािे समीक्षक म्हणून पचरचित 
आहेत. 

 
‘रसग्रहण : कला व स्वरूप’ हा गो. म. कुलकणी यािंा साचहत्य मीमासंा करणारा महत्त्वािा समीक्षा 

गं्रथ आहे. या गं्रथात एकंदर नऊ प्रकरणे आहेत. प्रास्ताचवकात काव्यसृष्टीिे महत्त्व साचंगतले असून नंतर 
काव्याचवषयी कोणते गैरसमज आहेत; आचण या गैरसमजातून काव्यािी उपेक्षा कशी केली जाते, यािी ििकात 
आली आहे. त्यानंतर रचसक व रसग्रहणािे स्वरूप ही प्रकरणे येतात. रचसक व सामान्य वािक याचं्यात कोणता 
र्फरक आहे यािी ििकात करून रचसक म्हणजे सामान्य वािकािंी पचरणत अवस्था होय, असे गो. म. कुलकणी 
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म्हणतात. रसग्रहणाच्या स्वरूपािी ििकात करताना रसग्रहण म्हणजे भाष्ट्य असून रसग्रहणाला स्वास्र्थयािी 
जरुरी असते. रसग्रहण म्हणजे टीका नसून हृदयसंवाद असतो असे ते म्हणतात. ‘कलाचविार’ या प्रकरणात 
कलेिा जन्म, कलेिे कायव काय असते यािी ििकात आली असून कलानंद हा ज्ञानानंदापेक्षा भावनात्मक व मूतव 
स्वरूपािा असल्यामुळे त्यािी महती चवशषे आहे, असा अचभप्राय ते देतात. त्यानंतर ‘काव्यकला आचण चतिा 
जनक’, ‘काव्यािे अंतरंग’, ‘काव्यािे बाह्यागं’ ही महत्त्वािी प्रकरणे आहेत. ‘कौशल्य सारे रिनेत आहे’ या 
प्रकरणात कचवतेिी सुरुवात कशी असावी तसेि शवेट कसा करावा; कचवतेला शीषवक कशा स्वरूपािे असावे 
यािी ििकात गो. म. कुलकणी यानंी केली आहे. ‘काव्यप्रकार’ आचण ‘रसग्रहणािे काही नमुने’ ही दोन शवेटिी 
प्रकरणेही महत्त्वािी आहेत. 

 
हा समीक्षागं्रथ मराठी साचहत्याच्या अभ्यासकानंा उद बोधक आचण पे्ररक असा आहे. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

रिाबंधन : शेट्ये, णवश्वनाथ गोपाळ. प्रकाशक : आगाशे, एम. ्ही., पुिे १९२० (पणहिी आवृत्ती). ‘रक्षाबंधन’ 
हे चव. गो. शटे्ये यानंी चलचहलेले नाटक १९२०च्या सुमारास रंगभमूीवर आले. त्यावळेिे होतकरू नट 
नानासाहेब र्फाटक यानंा प्रथमि रंगभमूीवर पदापवण करण्यािी संधी ‘रक्षाबंधन’ ह्या नाटकामुळे चमळाली. या 
नाटकातील ‘रक्षाबंधन’ या शब्दािा अथव ‘राखी बाधंणे’ या प्रिचलत अथकातपेक्षा अगदी वगेळा आहे. ‘रक्षाबंधन’ हा 
राज्यप्राप्ती व राज्य चवकासासाठी केला जाणारा चवचशष्ट चवधी आहे. चगचरधर महाराजाचं्या राज्यातले त्या वेळिे 
‘रक्षाबंधन’ म्हणजे त्या चवधीतील सामग्री नाहीशी झाल्यामुळे कोणकोणत्या घटना घडतात, वैजयंती ह्या 
चगचरधर महाराजाचं्या राज्यात कसा अनथव घडतो यािे नाट्यमय दशवन ‘रक्षाबधंन’ नाटकात घडते. चगचरधर 
महाराज कमालीिे लंपट, चस्त्रयाचंवषयी आसक्ती बाळगणारे राजे आहेत. आपल्या राज्यातील कोवळ्या 
कुमाचरकाशंी लग्न करण्यािा त्यानंा हव्यास आहे. बनसी हा खलपुरुष त्यानंा या दृष्टकमकातत साथ देतो. चगचरधर 
महाराजानंा अरंुधती या आपल्या शशाकं नावाच्या चदवाणाच्या मुलीशी लग्न करायिे असते. पण चदलीप हा शूर 
तरुण त्याच्या चमत्रासह राजाला चवरोध करतो. त्यािा प्रयत्न हाणून पाडतो. राजािी िाकरी करीत असताना 
‘प्रजासंघ’ ही शासन चवरोधी संघटना उभी करतो. ‘रक्षाबंधन’ ह्या िार अंकी नाटकात अनेक प्रवशे आहेत, 
रहस्यमय घटना आहेत. पात्रािंी वषेातंरे आहेत. या नाटकात अरंुधती-चदलीप याचं्याप्रमाणे शरयू-िाणाक्ष 
यािंी उपकथानके आहेत. ‘रक्षाबंधन’ नाटकािे िार अंकातील संचवधानक गुंतागुंतीिे आहे त्यातील ग्राचंथक 
आचण कृचत्रम संवादामुंळे नाट्यानुभव पचरणामकारकरीत्या मनावर ठसत नाही. अनेक पात्रािंी योजना 
आकलन सुलभतेत अडसर चनमकातण करणारी माडंणी या दोषामुंळे प्रयोगक्षमतेच्या दृष्टीने त्यात अनेक उचणवा 
आढळून येतात. एक ग्राचंथक व वािनीय नाटक असे मयकातचदत यशि ‘रक्षाबंधन’ नाटकाला प्राप्त होते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
राणगिी (अथवा का्य-शास्त्र-णवनोद) : जोशी, वा. म. प्रकाशक : का. र. णमत्र, मनोरंजक छापखाना, मंुबई. 
पूवाधि, दुसरी आवृत्ती १९१५, उत्तराधि, दुसरी आवृत्ती १९१६ श्री. वामन मल्हार जोशी याचं्या वाङ्मय संपदेमध्ये 
पाि कादंबऱ्या, एक स्मृचतचित्रात्मक गं्रथ, तीन गं्रथ तत्त्वज्ञान चवषयावर आचण तीन समीक्षात्मक पुस्तके यािंा 



 

 

अनुक्रमणिका 

समावशे असून, त्यािें चनरचनराळ्या माचसकातं २६ लेख प्रचसद्ध झाले आहेत. यामध्ये गं्रथपरीक्षणे, प्रासंचगक 
लेखन इत्यादींिा समावशे आहे. बा. सी. मढेकर याचं्या ‘वाङ्मयीन महात्मता’ या गं्रथास त्यानंी प्रस्तावना 
चलचहली आहे. श्री. वा. म. जोशी तत्त्वज्ञान चवषयािे अभ्यासक आचण याि चवषयात त्यानंी एम. ए.िी पदवी 
संपादन केली होती. या अभ्यासातूनि त्यानंी त्याचं्या कादंबऱ्यात तत्त्वज्ञान चवषयािा ऊहापोह केला आहे. 
त्यानंा ‘तत्त्ववितक कादंबरीकार’ म्हणून ओळखले जाते. 

 
चवजयगावातील भाऊसाहेब हे हेडमास्तर, त्याचं्या पत्नी माईसाहेब यािंी कन्या राचगणी, 

भाऊसाहेबािंा भािा आनंदराव. याि गावातील नानासाहेब हे वकील व त्याचं्या पत्नी लक्ष्मीबाई यािंी कन्या 
उत्तरा. भाऊसाहेब व नानासाहेब चमत्र तद्वति उभयताचं्या कन्या राचगणी व उत्तरा मचैत्रणी. कादंबरीच्या 
नाचयका व उपनाचयका. याि गावातील रामशास्त्री सातारकर अथवा शास्त्रीबुवा, भाऊसाहेब, नानासाहेब आचण 
शास्त्रीबुवा याचं्यात वादचववाद, तत्त्ववितनात्मक ििकात होत. या कादंबरीतील आणखी एक पात्र रावसाहेब 
गुपिुपे (जहागीरदार) यािंा पुत्र कादंबरीिा नायक भय्यासाहेब नाचयकेिा मावसआते्तभाऊ आनंदराव व 
भय्यासाहेब चमत्र. राचगणी-भय्यासाहेब याचं्या लग्नात भय्यासाहेबाचं्या कृपण वृत्तीमुळे अडथळे येतात पण 
नानासाहेब या लग्नासाठी आर्शथक मदत करतात. नानासाहेब व भाऊसाहेब हे सुधारकी मतािे पण 
भय्यासाहेबािंी प्रवृत्ती धमकातकडे. भय्यासाहेब बोधस्वरूपस्वामींच्या नादाने संसार सोडून पुरश्चरणासाठी जातात. 
त्याचं्या शोधाथव शास्त्रीबुवा भाऊसाहेब व राचगणी जातात पण काशीला भय्यासाहेब वारल्यािे कळते. राचगणी 
चवधवा होते. या मंडळीमध्ये अगोदरि चशरलेला जनुभाऊ िकणे हे या कादंबरीतील खलपात्र. उत्तरा वकवा 
राचगणी यापंैकी कुणाशीही लग्न करून त्यािंी संपत्ती बळकावण्यात यािा उदे्दश पण तो सर्फल होत नाही. पण 
राचगणीचवषयी इतरािें मन कलुचषत करण्यािे त्यािे कायव मात्र साधते. चवजयगावकर मंडळी चहमालयाच्या 
प्रवासास जातात. दरम्यान जनुभाऊ आनंदराव व राचगणी याचं्या संबंधाबद्दल नानासाहेब व आईसाहेब याचं्या 
मनातं चवषािी पेरणी करतो. पण राचगणीने केलेल्या त्याच्या चनभवत्सवनेमुळे संशयवृत्ती लयास गेल्याने आनंदराव 
व उत्तरा यािें लग्न होते. प्रवासात चप्रय ब्रह्मस्वामीशीं या मंडळीिी ओळख होते आचण या स्वामींच्या आश्रमात 
भय्यासाहेब भेटतात. स्वामींच्या आजे्ञने भय्यासाहेब अध्यात्मािे वेड सोडतात व राचगणीिे आचण त्यािें पुनर्शमलन 
होते. राचगणी ही एक आदशव सुचशचक्षत स्त्री तर उत्तरा चशचक्षति पण अचधक धीट व चनभीड आहे. उत्तरा ही 
आधुचनक स्त्रीिी प्रचतमा. राचगणी मयकातदाशील आचण मृदू आहे. मराठी कादंबरी वाङ्मयातील नाचयकात 
राचगणीला अग्रस्थान आहे. कादंबरीत जागोजागी नानासाहेब, भाऊसाहेब आचण शास्त्रीबुवा याचं्यात, ‘धमव व 
कतवव्य’, ‘बुद्धी व श्रद्धा’, ‘ब्रह्म चनगुवण की सगुण?’, ‘ईर्श्रािे अल्स्तत्व’ या चवषयावंर ििकात होते. ‘संसार 
आनंददायक आहे, वकवा दुःखदायक, दु:ख उत्पन्न करण्यात ईर्श्रािा कोणता हेतू असावा?’, ‘जगात 
अन्यायािे वास्तव आहे काय?’ इत्यादी ििकातही येते. पात्राचं्या या स्वरूपाच्या धमवशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र या 
चवषयावंरील ताचत्त्वक ििेमुळे कथानकाला चवस्कळीतपणा आला आहे. अथकातत दृचष्टकोन आचण वृत्ती यािंी 
प्रचतचनधी असलेली पाते्र आहेत. लचलत लेखनातं तत्त्ववितन असाव े वकवा नाही हा वादािा मुद्दा असला तरी 
कादंबरीच्या नाचयकेच्या राचगणीच्या वैवाचहक सुखािे संुदर चित्रण या कादंबरीत श्री. वा. म. जोशी यानंी केले 
आहे. 

 
रांगिेकर आणि मराठी रंगभूमी : गोमकाळे, द. रा. प्रकाशक : णवदभि मराठवाडा बुक कंपनी, नागपूर, १९५०. 
या गं्रथात मराठी रंगभमूीिा १९४० ते १९५० या दहा वषांिा आढावा घेऊन, त्यात नाटककार मोतीराम गजानन 



 

 

अनुक्रमणिका 

रागंणेकर यानंी केलेल्या क्राचंतकारक सुधारणा व त्यािें नाट्यचनमकातता म्हणून स्थान स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
रागंणेकराचं्या ‘वचहनी’ या नाटकािे स्थान ‘सतरा वषव’ ही त्यािंी एकाचंकका वगळल्यास, सववश्रेष्ठ आहे हे 
सागंून त्यािें चवशषे लक्ष नाटकािे प्रयोग पे्रक्षकानंा सवव दृष्टीने आवडाव ेयाकडे होते, असा गं्रथकारािा अचभप्राय 
आहे. ‘आशीवकातद’ ‘कुलवधू’, ‘आजिे संसार’, ‘पचतत एकदा पचतत का सदा’, ‘रंभा’, ‘चललाव’, ‘बडे बाप के 
बेटे’ या नाटकानंी, त्या वेळी मरगळलेली रंगभमूी पुन्हा हातपाय हालव ू लागली. या छोट्या खेळकर आचण 
डोक्यास शीण न देणाऱ्या, संगीत योग्य प्रमाणात व उचित चठकाणीिा वापरलेल्या नाटकानंी व त्यािें चदग्दशवक 
रागंणेकर यानंी मराठी रंगभमूी चजवतं ठेवली असा अचभप्राय व्यक्त करतो. ‘पचहली तारीख’, ‘र्फरारी’, ‘मी 
आचण तू’, ‘कारकुनािे स्वप्न’ या एकाचंककािंाही परामशव गोमकाळे यानंी सदर गं्रथात थोडक्यात घेतला आहे. 
रागंणेकरािें नाट्यचवषयक कायव व कतृवत्व स्पष्ट करणारा असा हा महत्त्वािा समीक्षागं्रथ आहे. 

 
रत्नाकर आनंदराव पिंगे 

 
राजकंुवर : एकबोिे, कृष्ट्िाजी अनंि (सहकारी कृष्ट्ि), प्रकाशक : केशव कृष्ट्िाजी साळवी, १९१५. या 
ऐचतहाचसक कादंबरीच्या कथानकाला संभाजी महाराजाचं्या वधािी पार्श्वभमूी असून, संभाजी महाराजािंी 
बहीण राजकंुवर व चतिा पती गणोजी चशके याचं्या परस्पर संबंधािे तीत चित्रण आहे. वषेातंरे, रहस्यभेद, 
नाट्यपूणवता ही तत्कालीन कादंबरीिी वैचशष्ट्ट्ये या कादंबरीत चदसून येतात. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
राजसंन्यास : गडकरी, राम गिेश. प्रकाशक : परचुरे पुराणिक आणि मंडळी, मंुबई, १९२६ आवृत्ती ३ री. राम 
गणेश गडकऱ्याचं्या अपूणव नाटकापंैकी हे एक नाटक. या ऐचतहाचसक नाटकािी कल्पना लेखकाला 
मालवणच्या वसधुदुगकातवर सुिली. मुख्य व्यक्तीच्या कतवव्यपरायणतेवािून अन्य पचरल्स्थतजनािंी पुण्याई 
कुिकामी ठरते. त्यामुळे ज्या व्यक्तीवर जबाबदारी असते चतला चतिी जाणीव असणे महत्त्वािे असते हे या 
नाटकािे मुख्य सूत्र होय. 

 
बेडरपणाने मरणाला सामोरा जाणारा चशवपुत्र संभाजी हा या नाटकािा नायक. इचतहास आचण 

कल्ल्पतािे चमश्रण करून संभाजीिी व्यल्क्तरेखा गडकऱ्यानंी उभी केली व त्यामधून ‘राजा म्हणजे जगािा 
उपभोगशून्य स्वामी’ हे ममव माडंले. नाटकातील लयबद्ध गद्य भाषा, मोहक शब्दयोजना, काव्यात्म धंुद 
वातावरण ही मराठी रंगभमूीला व साचहत्याला चदलेली देणगी होय. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
राजा णशवाजी : कंुिे, महादेव मोरेश्वर, (१) भाग १ िे ३, प्रकाशक : महादेव मोरेश्वर कंुिे, मंुबई, १८६९, (२) 
भाग ४ िे ६, प्रकाशक : महादेव मोरेश्वर कंुिे, मंुबई, १८७१. श्री. महादेव मोरेर्श्र कंुटे हे कवी, संस्कृत भाषेिे 
जाणकार, या नात्याने प्रचसद्ध आहेत. त्यानंी चशक्षक आचण मुख्याध्यापक या नात्याने आपला संपूणव व्यवसाय 
केला. ‘मन’, ‘राजाराम महाराज’, ‘ऋषी’ आचण ‘राजा चशवाजी’ ही त्यािंी काव्ये प्रचसद्ध आहेत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

महाकाव्यसदृ्य असे ‘राजा चशवाजी’ हे काव्य चनर्शमण्यािी त्यािंी मनीषा होती व ते या काव्यािे एकूण बारा 
भाग चनमकातण करणार होते. परंतु भाग ०१ ते ०३ हे तीन भाग १८६९ साली आचण भाग ०४ ते ०६ सन १८७१ मध्ये 
प्रचसद्ध झाले. या काव्यास त्यानंी उप शीषवकही जोडले होते ‘राजा चशवाजी’ : नावािी वीररसप्रधान कचवता’. 
व्यवसायामुळे तसेि या काव्यावरील प्रचतकूल टीकेमुळे त्यािेंकडून पुढील भाग म्हणजे ०७ ते १२ हे भाग चलहून 
झाले नसावेत असा चनष्ट्कषव आहे. सवकातथकातने हे काव्य अपूणव आहे, त्यातूनही श्रीमन्महाराजाच्या बालपणािे 
चित्रण या काव्यात नाही. 

 
या सहा भागामंध्ये काव्यािी प्रथम भागािी सुरुवात प्रथेप्रमाणे शारदावदंनाने केली आहे. पन्हाळ्याला 

चसद्धी जोहरने घातलेला वेढा यातून सुटण्यासाठी महाराजानंी आपल्या र्फौजेस केलेले क्षात्रधमकातिे आवाहन 
यािे वणवन येते. वेढ्ामुळे महाराणी सौ. सोयराबाईंच्या मनात आलेले चविार. महाराज त्यानंा अंगीकृत 
कायकातिी जाणीव देतात. श्रीमंत संभाजी महाराजाचं्या बाललीला, श्रीमंत सौभाग्यवती चजजाबाई महाराणी यानंी 
शत्रिूा समािार घेण्यािा चदलेला आदेश हे वणवन दुसऱ्या भागात येते. चठकचठकाणाहून आलेले मराठा वीर 
नेताजी व तानाजी याचं्या नेतृत्वाखाली स्वपराक्रमाने मुसलमानािंा पराभव करतात हा भाग चतसऱ्या भागात 
येतो. िौर्थया भागात माघार घ्यावी की शत्रवूर तुटून पडाव ेया मसलतीसह बचहजीिे आगमन, त्याने आणलेला 
वृत्तान्त, चजजाबाई, संभाजी, यािें चपलाजीसह रागंण्याकडे गमन, महाराज आचण सोयराबाई चकल्ला बचहजीसह 
सोडतात. बाजीप्रभ ू मोचहमेिे नेतृत्व स्वीकारतात हा भाग येतो. पािव्या भागात प्रवासािे वणवन आहे. हा 
अरण्यातला खडतर प्रवास आहे. बाजीप्रभिूा अतुलनीय पराक्रम, महाराजािें सुखरूप आगमन तोरे्फच्या 
आवाजाने बाजीप्रभ ूप्राण सोडतात, त्याचं्या मृत्यनेू महाराजाना झालेला शोक इत्यादींिे वणवन या भागातं आहे. 
वाडीकर सावतं आचण मुधोळकर, घोरपडे यािें महाराजानंी केलेले पाचरपत्य, श्रीमान महाराज शहाजी 
महाराजािें आगमन, बादशहािी माघार, हे वणवन आहे. महाकाव्याच्या रिनेिे जे चनकष आहेत त्यानुसार 
पात्रवणवन चनसगववणवन आचण इतर अनुषंचगक घटनािंा तपशील यामुळे आचण अत्यंत सोप्या साध्या भाषेत 
चलचहलेल्या या काव्यास र्फारशी प्रचसद्धी चमळाली नाही. अवकातिीन मराठी साचहत्याच्या इचतहासाच्या 
आरंभकालातील हे एक अत्यंत महत्त्वािे काव्य आहे. 

 
रािा प्रिापाणदत्याचे चणरत्र : बसू पं. राम राम, मराठी अनु. पं. वैजनाथ शमा, (वैजनाथ णशवराम कानफाडे), 
१८१६. अवकातिीन मराठीच्या प्रारंभकाळातील हा गं्रथ असून पचंडत राम राम बसू याचं्या बगंाली भाषेत छापलेल्या 
पचहल्या गं्रथािा हा मराठी अनुवाद आहे. अनुवादक वैजनाथ शमकात हे कलकत्ता येथील चमशनरी लोकाचं्या 
शकै्षचणक कायकातत सहायक होते. र्फोटव चवल्यम कॉलेज, कलकत्ता येथे संस्कृत पचंडत म्हणून काम करीत 
असताना त्यानंी मराठीत गं्रथरिना केली. या रिनेमुळे त्यानंा अवकातिीन मराठी गद्य रिनेिे प्रवतवक म्हणून 
लौचकक प्राप्त झाला. 

 
हा गं्रथ इ. स. १८१६ मध्ये छापण्यात आला असून मराठीच्या प्रारंभकाळातील पिंतंत्र, चहतोपदेश, 

वसहासन बत्तीशी या परंपरेतील हा गं्रथ आहे. या गं्रथातील भाषा अव्वल इंग्रजी अमदानीतील मराठी भाषा 
असून लेखक मूळिा नागपूरकडील असल्याने, त्याच्या लेखनातील चतकडील बोलीिी छटा जाणवते. 

 
चंद्रकांि धांडे 
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रािीचा बाग : विी, अ. वा. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, १९५०. जन्माधं उमेला चतिा कुरूप पण 
चवशाल हृदयी पती अचतप्रयत्नानंी दृष्टी देवचवतो. पण मचहन्याभराति आलेल्या जगाच्या कटू व दुष्ट अनुभवानंी 
ती पुन्हा आपले डोळे र्फोडून घेऊन आंधळी होते. जग म्हणजे मानवी रूपात असणाऱ्या चवचवध प्राण्याचं्या व 
जनावरािंा राणीिा बाग (पशुसंग्रहालय) आहे ही मध्यवती कल्पना. िमत्कृती व संघषव यामुळे नाटकािे 
आशयसूत्र ठसठशीतपणे व्यक्त होते. 

 
गो. णव. वैद्य 

 
रात्र आणि इिर एकांणकका : िेंडुिकर, णवजय. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९५७. सात 
वैचशष्ट्ट्यपूणव एकाचंककािंा संग्रह. 

 
पे्रमभगंािे शल्य उरी वागवणारा पुरुष आचण गृचहणी जीवनाला मुकलेली वे् या यािंी एका रात्री 

झालेली भेट, जुनी शल्ये मोकळी करून नवी शल्ये सोबतीलात घेऊन आपापल्या मागकातने सकाळी केलेली 
वाटिाल ‘रात्र’मध्ये, तर पचरकथेतील राजकुमारािी वाट पाहणाऱ्या कुरूप अचववाचहत मुलीिी कहाणी 
‘गोष्ट’मध्ये आहे. स्वप्न वा सत्य नेहमीि वगेळी असल्याने होणाऱ्या अपेक्षाभगंािे दुःख टाळण्यािा प्रयत्न 
करणाऱ्या तरुणीिी कहाणी ‘ओळख’मध्ये आहे. अशाि ‘काळोख’, ‘िार चदवस’, ‘बळी’, ‘झपूझकात’, ‘लोकल’ या 
एकाचंकका समाचवष्ट आहेत. 

 
जीवनातील गंभीर चवषयािंी हाताळणी, सूक्ष्म भावदशवन, अंचतम क्षणी चमळणारी नाट्यमय कलाटणी 

यामुंळे प्रभावी झालेल्या या एकाचंकका वाङ्मयीन वा प्रायोचगक दृष्टीने उल्लेखनीय आहेत. 
 

शरद दळवी 
 

रात्रीचा णदवस : मढेकर बा. सी., प्रकाशक : णद इंिरनॅशनि बुक सन््हिस, पुिे, १९४२. बा. सी. मढेकर हे 
मराठीतील पचहले नवकवी म्हणून आचण कलावादी भचूमकेिी नेटकी माडंणी करणारे सौंदयवमीमासंक म्हणून 
ओळखले जातात. ‘नटश्रेष्ठ आचण िार संगीचतका’ ह्या नाट्यकृती; ‘चशचशरागम’ (१९३९), ‘काही कचवता’ 
(१९४७), ‘आणखी काही कचवता’ (१९५१) हे कचवतासंग्रह; ‘रात्रीिा चदवस’ (१९४२), ‘ताबंडी माती’ 
(१९४३), ‘पाणी’ (१९४८) या कादंबऱ्या; आचण ‘Arts and Man’ (१९३७), ‘Two Lectures on an Aesthetic 
of Literature’ (१९४४), ‘वाङ्मयीन महात्मता’ (१९४१), ‘सौंदयव आचण साचहत्य’ (१९५५) हे समीक्षागं्रथ 
प्रचसद्ध आहेत. 

 
‘रात्रीिा चदवस’ ही मढेकरािंी संज्ञाप्रवाही कादंबरी आहे. Stream of consciousness या शब्दाला 

मराठीत ‘संज्ञाप्रवाह’ अशी संज्ञा आहे. संज्ञाप्रवाह म्हणजे संपूणव मनोचवश्लेषण नसून मनोचवश्लेषणािा एक 
प्रयत्न म्हणता येईल. हा नवा प्रयोग जाणीवपूववक करणारे मढेकर हे मराठीतील पचहले लेखक. 
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या कादंबरीत कथानक क्षीण स्वरूपात आले आहे. कादंबरीच्या नायकाच्या आयुष्ट्यातील बारा 
तासाचं्या कालखंडािे चित्रण येते. या बारा तासात कादंबरीिा नायक चदग पाल ऑचर्फसातून घरी येतो… 
आंघोळ करतो … चमत्राबरोबर जेवण करतो … झोपतो … दुसऱ्या चदवशी ऑचर्फसात गेल्यावर हचरणीसेशालच्या 
चववाहािी वातकात त्याला कळते … यंत्रािंा खडखडाट, बातम्या, तारा, भाषातंरे, याचं्या गडबडाटात त्याला 
पे्रयसीच्या चववाहािा चवसर पडतो ... पडावा म्हणून तो स्वतःही प्रयत्न करतो, एवढेि कथानक येथे येते. 

 
या कालावधीत चदगपालिे मन भरकटते आचण बाह्य वास्तवाकडून आपले मन अंतःपे्ररणेकडे वळत 

असते. येथे ‘चनवडणे’ या बाह्य घटनेकडून चनवदेकािे मन चनवडंुगाकडे वळते. बुधकौचशक ऋषीिा कृषी होतो 
असे केवळ शब्दाचं्या साम्यावरि नव्हे तर चनवदेकाच्या मनात ‘कुलाब्यािी दाडंी’ या कादंबरीवरून ‘गोतास 
काळ’ असा पचरणामस्वरूप वाक्प्रयोग तयार होतो. चनरथवक शब्दयोजना अनेक चठकाणी आढळते. अशा 
शब्दचनर्शमतीतून चनवदेकाच्या मनािी अवस्था कळू शकते. 

 
मढेकराचं्या या कथात्मक प्रयोगािे र्फार अनुकरण झाले नाही. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

रामकृष्ट्ि चणरत्र : परांजपे, न. रा. श्रीरामकृष्ट्ि आश्रम, नागपूर, पणहिी आवृत्ती, १९२५. श्रीरामकृष्ट्ण परमहंस 
याचं्या या िचरत्रािे दोन भाग आहेत. या दोन्ही भागात श्रीरामकृष्ट्णाचं्या िचरत्रातील अनेक घटना व प्रसंग 
क्रमशः चदलेले आहेत. त्यापंैकी श्रीरामकृष्ट्णािंी वदेान्त साधना, श्रीरामकृष्ट्णािंी तीथवयात्रा, साधक भावासंबधंी 
आणखी काही गोष्टी, श्रीरामकृष्ट्णािंी चशक्षणपद्धती, नरेंद्रनाथािंी पचरिय वगैरे प्रकरणे उल्लेखनीय आहेत. 

 
श्रीरामकृष्ट्ण हे सामान्य साधू नसून श्रीिैतन्य श्रीकृष्ट्ण, येशुचिस्त वगैरे महापुरुषाचं्या कोटीतील 

महापुरुष होते असे या िचरत्रात श्रीरामकृष्ट्णािें मोठेपण वणवन केले आहे. 
 
श्रद्धा आचण चवविेकता या दोन्ही दृष्टींनी हे िचरत्र अचधक प्रभावी व यशस्वी उतरले आहे. 
 

सुधा कापरे 
 

रामजोशीकृि िावण्या : प्रकाशक : रा. श्री. गोंधळेकर, पुिे, १८८९. शाहीर राम जोशी हे मूळिे सोलापूरिे. 
घराणे वदेशास्त्रसंपन्न पचंडतािे. परंतु शाचहरानंी आपल्या जीवनातली काही वष े तमासचगराचं्या सहवासात 
काढली, तमाशात काम केले, लावण्यािें लेखन केले. काही वष ेपढंरपुरात एका शास्त्रीबुवाचं्याकडून संस्कृत 
भाषेिे अध्ययन घेतले, शाहीर संस्कृत भाषेिे जाणकार होते. त्याचं्या काही संस्कृत रिनाही आहेत. 
कालातंराने ते पुराण कीतवन करतही वहडले. त्यानी रिलेल्या कवनात पुढील काव्यप्रकारािंाही समावशे आहे. 
गौळणी, लावण्या, र्फटके, कचटबधं, आयकात, श्लोक, पजे इत्यादी. लावण्यािें चवषयही चवचवध आहेत. अध्यात्म, 
शृगंार, वैराग्य, भगवद भल्क्तपर, दैवतवणवनपर, तीथांच्या संबधंी, उपदेश-नीचतपर, स्रु्फट चवषयावर-शृगंाचरक 
लावण्यात पौराचणक आचण लौचकक तसेि कृष्ट्णलीला इत्यादी उत्तान शृगंारािे वणवन करणाऱ्या लावण्याही 
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आहेत. छेकापन्हुचत अलंकारािे वणवन करणारी ‘राधासखीसंवादे’ ही लावणीही प्रचसद्ध आहे. त्यानंी एकंदर सवव 
काव्यप्रकार चमळून १३३ रिना चलचहल्या आहेत. त्यापंैकी काही प्रचसद्ध रिना पुढीलप्रमाणे ‘संुदरा मनामध्ये 
भरली’, ‘दो चदवसािंी तनु ही सािी’, ‘नरजन्मामध्ये नरा, करुचन घे नरनारायण गडी’, ‘भला जन्म हा तुला 
लाधला’, ‘मनुजा सुखदायक हचरला गावे’. त्यािें तीन-िार पोवाडे प्रचसद्ध आहेत. त्यािप्रमाणे स्थलवणवनात 
पढंरपूर, तुळजापूर गावावरील कवने प्रचसद्ध आहेत. 

 
रामामृििरंग : रामपंणडि. प्रकाशक : आबाजी रामचंद्र सावंि, पणहिी आवृत्ती, इ. स. १८९५, बेळगाव, दुसरी 
आवृत्ती, इ. स. १९५२. माधवस्वामींिे पुत्र रामपचंडत यानंी चलचहलेल्या ‘श्रीरामामृततरंग’ नामक गं्रथ प्रचसद्ध 
आहे. त्यात अर्श्दैत तत्त्वज्ञानािे चनरूपण केलेले आहे. या गं्रथािे प्रथम प्रकाशन आबाजी रामिदं्र सावतं यानंी 
इ. स. १८९५ मध्ये बेळगाव येथे केले. तंजावर येथील पचंडत नागराजराव यानंी इ. स. १९५२ मध्ये त्यािे 
पुनप्रवकाशन केले. 

 
श्रीराम हे रामपचंडतािें आराध्यदैवत होते. भवसागरातून तारून नेण्यािे, मुल्क्तमागकातस लावण्यािे 

सामर्थयव, रामनामात आहे, ह्या श्रदे्धने त्यानंी प्रस्तुत गं्रथास ‘श्रीरामामृततरंग’ असे नाव चदले. ह्या गं्रथात 
आत्मज्ञान, पिंीकरण, चिद रूप आत्मा व जडरूपी माया, सूक्ष्म देह, महाकारण देह, प्रपिंस्वरूप, भल्क्तलक्षण, 
आत्मबुद्धीिे स्वरूप व स्वानंदप्राप्ती अशा अनेक चवषयािंा परामशव घेतलेला आहे. ब्रह्मज्ञानािे चनरूपण 
करतानाही भल्क्तमागव व भगवतंाच्या नामस्मरणावरि कवीने अचधक भर चदलेला आहे. काव्यदृष्ट्ट्या रिना 
नीरस व रूक्ष वाटते. गं्रथात पधंरा तरंग आहेत व ओवीसंख्या १८०० आहे. 

 
उषा पुरोणहि 

 
रामायि (रामदासकृि) : प्रकाशक : सुविि, मंुबई, प्रकाशन काि नाही. समथव रामदासानंी चलचहलेले 
‘रामायण’ र्फक्त संुदरकाडं व युद्धकाडं इतकेि आहे. संुदरकाडंािे १०१ व युद्धकाडंािे १३६२ अशी एकूण 
१४६३ श्लोकातं रामदासानंी साचंगतलेली ही रामकथा आहे. राम हे समथव रामदासािें कुलदैवत होते व मारुती 
ही शक्तीिी देवता असल्याने त्यािंा गुणगौरव रामदासानंी केलेला आहे. त्यातही मूळ रामायणातील मारुतीच्या 
पराक्रमािे वणवन असलेला कथाभाग त्यानंी आपल्या रामायणासाठी चनवडला. 

 
रामकथा श्रवण केल्यामुळे चबघडलेले कायव सर्फल होते, चवघ्ने नाहीशी होतात, रामभक्तानंा आनंद 

होतो, इत्यादी हेतंूप्रमाणे आपल्या भल्क्तभावाने परमेर्श्राला संतुष्ट करून समाधान चमळवावे या कारणासाठी 
आपण हे काव्य चलचहले असे रामदासानंी म्हटले आहे. ऱ्हस्व, दीघव, यचतभगं इत्यादी गोष्टींिी पवकात न करता 
रिनेच्या सोयीसाठी भाषा वाटेल तशी वाकचवलेली येथे चदसते. 

 
रावबहादुर दादोबा पांडुरंग (आत्मचणरत्र व चणरत्र) : संपादक : णप्रयोळकर, अ. का. प्रकाशक : केशव 
णभकाजी ढवळे, मंुबई, १९५८. पूवकातधकातत स्वतः दादोबानंी त्याचं्या इ. स. १८५७ पयंतिे चलचहलेले आत्मिचरत्र व 
नंतरिे १८८२ पयंतिे म्हणजे त्याचं्या मृत्यपूयंतिे अनेक कागदपत्रािें संशोधन करून चप्रयोळकरानंी चसद्ध 
केलेले िचरत्र अशी या गं्रथािी दुहेरी माडंणी आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

व्याकरणकार व ‘चशशुबोध’कते दादोबा यािें हे आत्मिचरत्र व िचरत्र. इंग्रजी अमदानीिा आरंभ, 
तत्कालीन मंुबई, तत्कालीन समाजल्स्थती, रुढी, प्रथा यािें ते चित्रण तर करतेि, पण आयुष्ट्य चशक्षण के्षत्रातं 
गेल्यानेि चशक्षक, चशक्षणपद्धतीिा सुरुवातीिा चवकास वगैरेिी कल्पनाही देते. इंग्रजी आमदानीच्या आरंभीिी 
भारतीय समाजल्स्थती समजण्यास उपयुक्त िचरत्र—चप्रयोळकरािें आत्मिचरत्रािे संपादन व िचरत्रािे लेखन 
त्याचं्या व्यासंगािा व साके्षपी संकलन कौशल्यािा पचरिय करून देणारे साधार िचरत्र-आत्मिचरत्र. 

 
ऊर्णमिा दळवी 

 
रािसणववाह : िीरसागर, श्रीकृष्ट्ि केशव. प्रकाशक : य. गो. जोशी, १९४०. श्रीकृष्ट्ण केशव क्षीरसागर यािंी ही 
एक दीघवकथा आहे. सामाचजक प्रचतष्ठेिे चनकष लावनू ठरचवलेल्या चववाहपद्धतीवर टीका करण्यािा लेखकािा 
येथे हेतू आहे. आक्रमक भाषाशलैीत, प्रथमपुरुषी चनवदेनाने चलचहलेल्या या कथेवर त्यावळेी खूप टीका झाली 
होती. 

 
गोपीनाथ िळवळकर 

 
रुन्क्मिी : माडखोिकर, ग. त्र्यं. प्रकाशक : मॅजेन्स्िक प्रकाशन, मंुबई, १९५९. एका मध्यमवयीन, प्रचतचष्ठत व 
श्रीमंत घराण्यािी कथा. चवदभकाततील सामाचजक व राजकीय ल्स्थतीच्या पार्श्वभमूीसह चितारणाऱ्या िार 
कादंबऱ्यापंैकी पचहली. 

 
चवचशष्ट सरंजामी वगकाततील वृचत्तप्रवृत्तीच्या स्त्रीिे रुल्क्मणी हे प्राचतचनचधक रूप. वऱ्हाडातील श्रीमंत व 

सरंजामी घराण्यािे चित्रण कदाचित प्रथमि मराठी वाङ्मयात या कादंबरीद्वारा येते. 
 

शरद दळवी 
रुन्क्मिी-स्वयंवर : नरेंद्र. संपादक : कोििे, णव. णभ. अरुि प्रकाशन, मिकापूर (वऱ्हाड), दुसरी आवृत्ती 
१९४९. नरेंद्र पचंडतािे ‘रुल्क्मणी स्वयंवर’ हा गं्रथ महानुभाव पथंाने पचवत्र मानलेल्या सात गं्रथातील एक आहे. 
‘रुल्क्मणी’ स्वयंवरािा कतकात नरेंद्र हा ज्ञानेर्श्राचं्या समकालीन कवी आहे. रामदेवराव यादवाचं्या राजसभेत 
‘रुल्क्मणी स्वयंवरािे’ वािन केल्यानंतर त्यातील रसाळपणामुळे रामदेवाला तो इतका आवडला की तो त्याच्या 
स्वतःच्या नावाने प्रचसद्ध व्हावा अशी लोभी इच्छा त्याला झाली. त्याने प्रत्येक ओवीला एक सोनटका देईन 
असेही साचंगतले. पण स्वाचभमानी नरेंद्राने ‘ना राजे हो आमिेया कवीकुळा बोलु लागैलः’ असा स्पष्ट नकार 
चदला आचण रात्रीतून चतघा बधंूंनी या गं्रथािी नकल केली. ही नकल ८७९ ओव्यािंीि झाली असा इचतहास या 
गं्रथाच्या प्रस्तावनेत येतो. 

 
नरेंद्र स्वतः पथंात येण्यापूवी रिलेला व त्यानंतर साती गं्रथात मानािे स्थान चमळचवलेल्या ह्या 

काव्यगं्रथािा चवषय श्रीकृष्ट्ण आचण रुल्क्मणी याचं्या चववाहािी कथा सागंणे हा आहे. या अपूणव गं्रथात रुल्क्मणीिे 
पत्र घेऊन सुदेव ब्राह्मण द्वारकेत प्रवशे करतो इथपयंत चवविेन आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

नरेंद्रािे ‘रुल्क्मणी स्वयंवर’ हा गं्रथ भावमधुरतेने, रसोत्कटतेने, कल्पनासौंदयकातने व अलंकारप्रिुरतेने 
सजले एक अचतशय संुदर काव्य आहे. भाषाभ्यासकानंा, काव्यममवज्ञानंा या गं्रथात शब्दािें भाडंार आचण 
रसभावािंी कारंजी उडत असलेली चदसतील.” हे श्री. कोलते यािें चवधान या गं्रथािे महत्त्व अधोरेचखत करते. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
रुन्क्मिीहरि : सामराज. संपादक : िुळपुळे गोपाळ णवष्ट्िू. प्रकाशक : गोपाळ णवष्ट्िू िुळपुळे, पुिे, १९२४. 
सामराज (शामभट आवीकर, शामराज) वडील लक्ष्मण, सामराज हा एक चशवकालीन महाकवी. यािंा काळ 
सन १६२८ ते १६७८ असा मानला जातो. त्यािे मुदेग लाख्यान हे एक खंडकाव्य असून रुल्क्मणीहरण हे त्यािे 
महाकाव्य मानले जाते. सामराजास आख्यानकवी मानले जाते. सामराज हा पचंडत कवीत सववश्रेष्ठ मानला 
जातो. 

 
मराठी कचवतेमध्ये संतकाव्य, पतं (पचंडत काव्य) आचण शाचहरी काव्य हे ठळक टप्पे आहेत. आख्यान 

काव्य हा एक आकषवक वाङ्मयप्रकार आहे. या पचंडती काव्यपरंपरेस महंदबेपासून- मोरोपंताच्या परंपरा आहे 
असे मानले जाते. यामध्ये महदंबा, एकनाथ, मुक्तेर्श्र, सरस्वती गंगाधर, इत्यादींिा उल्लेख केला जातो. 
सामराजाच्या समकालीन पंचडत कवीत नागेश, वामन पचंडत, रघुनाथ पचंडत, चवठ्ठल इत्यादी पचंडत कवी 
आहेत. आख्यान म्हणजे कथन यामध्ये कथन कौशल्य असाव ेलागते व्यल्क्तदशवन आचण वणवन सामर्थयव असावे 
लागते. कल्पनारम्यता, संसृती टीका आचण धार्शमक हेतु हे चवशषेही असाव ेलागतात. जवळजवळ सववि पचंडत 
कवींनी महाभारत, रामायण आचण भागवत ही महाकाव्ये तसेि जैचमनी भारत, पुराणे आचण संस्कृत महाकाव्ये 
आपल्या काव्यरिनेसाठी आधारभतू धरली आहेत. त्यामुळे संस्कृत भाषेिा प्रभाव असलेली संस्कृतचनष्ठ भाषा, 
वृते्त, अलंकार आचण नवरस यािंाही सढळ वापर पचंडतकवींच्या रिनेत आहे. सामराजास मराठीिा पचहला 
महाकवी मानले जाते. 

 
रुल्क्मणीस्वयंवर (एकनाथ), रुल्क्मणीस्वयंवर (महानुभाव कवी नरेंद्र) रुल्क्मणीस्वयंवर (चवठ्ठल 

बीडकर) आचण सामराजािे रुल्क्मणीहरण इत्यादी रुल्क्मणीचवषयक काव्यािंा समावशे होतो. सामराजाच्या 
रुल्क्मणीहरण काव्यात आठ सगांिा समावशे असून या सगांिी नाव े पुढीलप्रमाणे आहेत. कृष्ट्णजन्म, 
रुल्क्मणीजन्म, मदनावस्था, पचत्रकालेख, द्वारकादशवन, कंुचडनागमन, रुल्क्मणीचवलाप, रुल्क्मण्युपदेश व 
रुल्क्मणीकरण.... इत्यादी या सवांिी चमळून श्लोकसंख्या ११४० आहे. भागवत गं्रथाच्या, दशम स्कंधातील 
अध्याय ५२ आचण ५३ हा या काव्यािा प्रमुख आधार आहे. नवरसानी आचण प्रमुख अलंकार व वृत्तानंी सजलेले 
हे काव्य आहे. सामराजाने सुरुवातीसि वतवचवले आहे की, ‘जे बोचलली भागवती पुराणीं ।  चवस्तारीली जी 
पुरुषी पुराणी ॥’ त्यानंतर सामराजाने हे काव्य रिण्यािे दोन हेतू साचंगतले आहेत. 

 
अगत्य नाहीं जनरंजनािें । लागें तुझें ध्यान चनरंजनािें । 
आराधनी अन्य उपाय नाही । समर्शपतो याि उपाय नाहीं । 
कथा हे कृष्ट्णाजी सकलजगदानंदजननी । मनो भावें ईिें स्मरण कचरजे चनत्य सुजनी ॥ 
प्रसंगे श्रोत्यािें सकळचह महादोंष हरती, यदुत्तसपे्रमें चवषयरसगोडी चवसरती ॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

यातील नायक श्रीकृष्ट्ण, नाचयका रुल्क्मणी, नाचयकेिे माता, चपता इत्यादी प्रमुख पात्रािें वणवन 
यथातर्थय आहे. रुक्मी, सुदेव, सुदेव पत्नी, खलपुरुष आचण अन्य गौण पात्रािें वणवनही योग्यतऱ्हेने चिचत्रत केले 
आहे. नायक, नाचयकेिे वणवन, नाचयकेच्या चवरहाव्यस्थेच्या व्यथा, नाचयकेच्या मातेच्या व्यथा यािेंही वणवन 
सखोल आहे. ‘स्वभावोक्ती’ अलकारातं वस्तूिे यथातर्थय वणवन येते हा अलंकार सामराजािा आवडता 
अलंकार आहे. दुस्तर संसारािे वणवन करताना कवी म्हणतो की, 

 
‘आयुःपयािा अचत गोड प्याला । हळू हळू काळचबडाल प्याला ॥’ 
 
चनसगववणवनात पौर्शणमेच्या िंद्रािे वणवन खालीलप्रमाणे येते. 
 
तदुपचर उगव ेहा िंद्रमा पौर्शणमेिा 
अनचभलचषत अथी होय ये उत्तमेिा । 
चद्वजपचत चवसरेना सववथा स्वीय दीक्षा, 
कर पसरून मागे वक्त्रलावण्यभीक्षा ॥ 
 

ूद्रवीिा : कांि, वा. रा. संपादक : प्रणिभा प्रकाशन, औरंगाबाद, १९४७. या संग्रहात १९३० ते १९४७ पयंतच्या 
वा. रा. कातं याचं्या प्रचसद्ध व अप्रचसद्ध स्रू्फट कचवता संग्रचहत केल्या आहेत. यातं स्वातंत्र्यसन्मुख भारताच्या 
जनजागरणािे प्रचतवबब, त्याग, तेज आचण प्रसन्नता ही वैचशष्ट्ट्ये, काही पे्रमगीत आहेत. त्यातं कधी, 
चनराशमनािे मूकभाव, कधी चनव्यकातज प्रसन्नता, कधी प्रणचयनी स्त्रीिे वणवन इत्याचद चवषयािें मुलायम चित्रण. 
अथववाही, अनुप्रासगभव नादमय शब्दरिना कचवताचं्या शीषवकाखंालोखालि ‘रुद्राक्षकन्या’, ‘वासणी’, 
‘भृगंावतवनीस्वैर’, ‘नववधू’ अशा जाचत प्रत्येक कचवतेवर चदल्या आहेत. 

 
सौ. वसंुधरा बनहट्टी 

 
ूपगर्णविा आणि सहा गोष्टी : केळकर, णदवाकर कृष्ट्ि (णदवाकर कृष्ट्ि) वान्ग्विास मंडळ, हैदराबाद, १९४१. 
चदवाकर कृष्ट्ण यािें पूणव नाव चदवाकर कृष्ट्ण केळकर त्यािें चशक्षण एम.ए.,एलएल.बी.पयंत झाले होते. ते 
हैदराबाद येथे वकील होते. ते कथाकर म्हणून प्रचसद्ध आहेत. ‘कथा’ हा वाङ्मय प्रकार बचंदस्तपणामुळे 
ओळखला जातो. यामध्ये कादंबरीिा पाल्हाळ नाही. यामध्ये अनुभव, पात्र रिना, वातावरण, चनवदेन, भाषा 
यािंा समग्र चविार करून कथालेखन केले जाते. 

 
चदवाकर कृष्ट्णानंा मराठी लघुकथेिे चशल्पकार मानले जाते. तरीही त्यािें कथालेखन अत्यंत अल्प 

आहे. साधारण २५ ते ३० कथा भावनाचवष्ट्कार, भाषेिा प्रयोजक वापर, अनुभवाचभमुख कथा, वातावरण चनर्शमती 
इत्यादी चवशषेणे त्याचं्या कथेच्या संदभकातत व्यक्त झाली आहेत. त्याचं्या कथेत स्त्री जीवनािा अचवष्ट्कार झाला 
आहे, स्त्री मनािे चवचवध पैलू व्यक्त झाले आहेत. प्रीतीिी चवचवध रूपे त्यानंी कल्पकतेने चिचत्रत केली आहेत. 
त्यािें तीन कथासंग्रह प्रचसद्ध झाले आहेत. पचहला समाचध आचण सहा गोष्टी (१९२७), दुसरा प्रस्तुतिा १९४१ 
साली प्रचसद्ध झालेला संग्रह, चतसरा १९५५ साली प्रचसद्ध झालेला संग्रह, ‘महाराणी आचण इतर कथा’. 
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प्रस्तुत संग्रहात सात कथा समाचवष्ट आहेत. पचहली कथा ‘रूपगर्शवता’. नाचयका पूवकातश्रमीिी आनंदी. 
पद्माकराशी लग्न झाल्यानंतर पद्मावती नाचयकेिे वणवन अप्रचतम. परंतु नाचयका आपला सौंदयकातिा वृथा 
अचभमान बाळगून आपला नाश करून घेते. ‘दंडकारण्यातील प्रणचयनी’ या कथेत नाजूक प्रणयभावनािंा संघषव 
चिचत्रत केला आहे. ‘नीलम’ ‘ऋता’ आचण ‘देवव्रत’ या तीघािंी ही प्रणयकथा आहे. आयवकुळ, दस्यकुूळ यािें 
वणवन तसेि वातावरण चनर्शमतीसाठी चनसगव वणवन हे तपशीलाने या कथेत येते. आयव-दस्यु संघषकातिे भावुक 
कथानक चिचत्रत केले आहे. ऋता देवव्रत-आचण-नीलम याचं्यासाठी स्वतःला दरीत झोकून देऊन आत्महत्या 
करते. ‘आशाबधं’ या कथेत आशावतीच्या मनात लहानपणापासून शजेारी रहात असलेल्या तरुणाबद्दल प्रीती 
चनमकातण होते. पण ती व्यक्त न करता आल्याने चतिे आयुष्ट्य दुःखमय होते. ‘लोकवनदेिा व्रतभगं’ या कथेिी 
नाचयका सुधा सबनीस चववाहानंतरिी ‘दमयंती देवी’ या नाचयकेच्या मोकळ्या वागण्याने समाजात चतच्याबद्दल 
गैरसमज चनमकातण होतात. या संदभकातत नाचयकेच्या मनात चनमकातण झालेली आंदोलने चिचत्रत केली आहेत 
‘दीपगृहावरील मध्यरात्र’ या कथेत कोळी जमातीत जन्मलेल्या परंपराचप्रय, धाडसी तरुणीिे चित्रण येते. 
संवादासाठी कोकणी भाषेिा अवलंब या कथेत आहे. सुरुवातीला ती नायकाबरोबर संघषव करते पण त्यािे 
चतच्यावरील पे्रम पाहून अंती ती त्यािा स्वीकार करते. नाचयकेच्या आई-वचडलािें तसेि चनसगकातिे यथातर्थय 
वणवन प्रसंगानुरूप या कथेत येते. ‘अनुराधेिे स्वप्न’ ही कथा अनुराधेिी साहचजकि स्त्री जीवनािे यात चित्रण 
आहे. अनुराधेिे एका तरुणावर पे्रम असते पण चतिे लग्न मात्र अन्य तरुणा बरोबर होते. चप्रयकर सासरी चतला 
भेटायला येतो यामुळे चतच्या सासरच्या लोकाचं्या मनात गैरसमज चनमकातण होतो ती गृहत्याग करते व 
पचरत्यक्तेिे जीवन जगते. ‘मलयाचगरीवरील वसंतकाल’ या कथेत आत्तापादी खेड्यातील एका चववाचहत स्त्रीिे 
कथन आहे. प्रसंगानुरुप कथेत व्यल्क्तचित्रण, चनसवग वणवन या गावातील समाजाच्या िालीरीतीिे चित्रण यात 
येते. श्री चव. स. खाडेंकर याना चदवाकर कृष्ट्णाच्या चमतभाषा व सूिक पे्रमकथािंा मोठा अचभमान वाटत असे. 
ही कथा त्याचं्या कथाहून सववस्वा चभन्न कथा होती आचण नवकथेला आवाहन करणारी होती. 

 
ूपेरी वाळू : कािेकर, अनंि. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, १९४७. “रुपेरी वाळू” या पुस्तकािी 
पचहली आवृत्ती खचलल चजब्रानच्या कचणकािंा अनुवाद म्हणून प्रकाचशत झाली. मार्शमकपणा, उपरोध, 
भेदकदृष्टी, जीवनमूल्यािें समन्वयी आकलन हे चजब्रानच्य छोट्या कथा पचरच्छेदातून नजरेत भरणारें चवशषे 
कालेकराचं्याही या कचणकात आढळून येतात. प्र्नोत्तरे, मधील चवस्मयकारकता, वैचशष्ट्ट्य, माकड, शत्रू, 
वशपी, शक्ती, यातील मार्शमक व्याजोक्ती, सौजन्य, चभकारी, मधील उपरोचधकता, शहाणा, स्वातंत्र्य, सौंदयव, 
वगैरेतून चदसणारे जीवनदशवन हे चवशषे. त्यावर चजब्रानिा ठसा उमटला आहे. 

 
एकि चविार घेऊन तो अत्यंत थोडक्या शब्दात सौंदयवपूणवचरतीने प्रकट करणे व एखादे तत्त्वदशवन 

घडचवणे हे जे कचणकािें वैचशष्ट्ट्य ते येथे चदसते. पुस्तकामध्ये एकूण १८ कचणका आलेल्या असून कल्पना 
वैचित्र्य आचण अथवप्रतीचत याबाबत त्या सरस आहेत. मानवी जीवनािे वस्तुचनष्ठ दशवन, रुपकािंा अवलंब यािंा 
येथे प्रत्यय येतो. वास्तचवक पाहता काणेकराचं्या या कचणका चजब्रानच्या कोणत्याही कचणकािें अनुवाद नसून 
त्या स्वतंत्रपणे चलचहल्या आहेत. 

 
सुधा कापरे 
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रेंदाळकरांची कणविा : खंड प्रथम व णद्विीय (१) प्रथम खंड : प्रकाशक : णवठ्ठि हरी बवे, आयिभूषि पे्रस, पुिे. 
पणहिी आवृत्ती १९२४, दुसरी आवृत्ती १९४०. (२) णद्विीय खंड : प्रकाशक : वामन जनादिन कंुिे, सांगिी, 
१९२८. एकनाथ पाडुंरंग रेंदाळकर यािंी समग्र कचवता संपाचदत करण्यािा प्रयत्न वामन जनादवन कंुटे, सागंली 
यानंी केला ‘प्रयत्न केला’ असे म्हणण्यािे कारण रेंदाळकरािंी एकूण कचवता तीन खंडातं प्रचसद्ध करावयािे 
कंुटे यानंी ठरचवले होते. परंतु त्यातील दोनि खंड प्रचसद्ध झालेले चदसतात. प्रथम, खंडामध्ये रेंदाळकराचं्या 
कचवतािें (१) मन्दारमञ्जरी, (२) काव्यकुसुममाला, (३) कणवमंगल, (४) काव्यगुंर्फा व (५) स्रु्फट कचवता असे 
पाि चवभाग केले आहेत. चद्वतीय खंडात (१) यमुनागीत, (२) कादंबरीरुपातंर, (३) शातंीसोपान, (४) 
रचतचवलाप, (५) चवज्ञानसार, (६) श्री अवधूतगीता, (७) चनचतमंडन, (८) गंगालहरी, (९) चशरक्यािंी तारा, 
(१०) जाधवािंी मंजुळा (अपूणव), (११) बाष्ट्पवबदू, (१२) पद्मपुष्ट्पाजंली या खंडकाव्य - दीघवकाव्यसदृ्य 
काव्यािा समावशे केला आहे. 

 
रेंदाळकर हे मराठीतील पचहले चनयवमक कचवतेिे पुरस्कते म्हणून ओळखले जातात. १८८७-१९२० 

असा ३३ वषांिा अल्पायुष्ट्यकाल लाभलेल्या रेंदाळकरानंी चवपुल कचवता चलचहली आहे. चवसाव्या शतकाच्या 
सरुवातीच्या काळात चवलक्षण वाटणाऱ्या स्त्री-पुरुषपे्रमािे वणवन रेंदाळकरानंी चनभवयतेने केलेले चदसते. त्यािंी 
सरुवातीिी पे्रमकचवता संस्कृत वळणािी चदसून येते. 

 
केशवसुताचं्या प्रभावाने रेंदाळकर पे्रचरत झालेले चदसतात. ‘केशवसुतास’, ‘केशवसुत व म्हातारी’ या 

त्याचं्या कचवतातून यािी साक्ष चमळते. ‘वशग’ या काव्यात ‘तुतारी’ िा पडसाद चदसतो. 
 
“उघडी नयन रम्य उषा हंसत हंसत आली” या संुदर ओवीने सुरू होणारी ‘प्रबोधन’ ही कचवता 

पहाटेच्या वातावरणािी संुदर रम्य चित्र रेखाटते. ती आजही रचसकानंा मोचहनी घालते. या कचवतेतील रम्य 
चनसगववणवन मनाला उल्हचसत करते. अशा उल्हास देणाऱ्या कचवतापेंक्षा रेंदाळकरानंी उदासीन वृत्तीिे दशवन 
देणाऱ्या कचवतािा अचधक प्रमाणात चलचहल्या. 

 
रेंदाळकरानंी चनयवमक कचवता चलचहण्यािा प्रघात पाडला त्याचवषयी ग. त्र्यं. माडखोलकर यानंी प्रस्तुत 

गं्रथाच्या प्रथम खंडाच्या प्रस्तावनेत पुढील उद्गार काढले आहेत, “रेंदाळकराचंवषयी आदरापेक्षा अवजे्ञिे शब्द 
माझ्या कानावर अचधक पडले होते; आचण त्याचं्या संबधंाने उपेके्षिीि वृत्ती सामान्यतः दृष्टीस पडे. वस्तुतः नवीन 
चपढीतील कवींना त्याचं्याचवषयी अचभमान वाटला पाचहजे. परंतु, मराठीत चनयवमक कचवता चलचहण्यािा प्रघात 
पाडून, त्यानंी आपला मागव चकती सुगम केला आहे, यािी जाणीव अलीकडील कवींत चदसत नाही.” 

 
दाचरद्र्य, चनष्ट्पे्रम जीवन, गैरसमज, उपेक्षा यानंी ग्रासलेल्या रेंदाळकरानंी एक उत्कृष्ट चवलाचपका. 

‘अजुनी िालतोचि वाट’ नावािी मराठीस चदली आहे. तीत ते कष्टी होऊन म्हणतात,— 
 
“अजुनी िालतोचि वाट माळ हा सरेना 
चवश्राचंतस्थल केव्हा यायिे कळेना! 
त्राण न देहातं लेश, पाय टाकवनेा, 
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गरगर चर्फरत अजी होय पुरी दैना! 
…. 
चदन गेले, मास तसे, संवत्सरेही गेली 
चनकट वाटते जीवनसंध्या ही आली! 
कुठुचन चनघालो, कोठे जायिे न ठावे, 
मागकाततचि काय सकळ आयु सरुचन जाव!े 
पुरे! पुरे ही असली मुशाचर्फरी आतां, 
या धूचळत दगडावर टेकलाि माथा? 
 

णव. दा. वासमकर 
 

रेशमांच्या गांठी : कवठेकर, द. र. प्रकाशक : देशमुख आणि कं., पुिे, १९४२. ‘रेशमाच्या गाठंी’ ही द. र. 
कवठेकरािंी चतसरी कादंबरी. या कादंबरीिे कथानक नाना पाटील व बापू देशमुख या दोन चमत्राचं्या परस्पर 
संबधंाशंी त्याचं्यातील संघषकातशी चनगचडत आहे. ग्रामीण वातावरणािी पार्श्वभमूी असलेल्या प्रस्तुत कादंबरीत 
नानािंी मोलकरीण पारी, नानािंी सोचशक पत्नी, पारीिा मुलगा चहऱ्या, नानािंी मुलगी मालन, डॉ. मनोहर 
अशी चभन्नधमी पाते्र आहेत. पारीिा भतूकाळ, चतच्या अपत्य संभवािे रहस्य, नानाचंवषयी असणारे संशयािे 
चकल्ल्मष, नानाचं्या पत्नीिी मूक सहनशीलता, बापू देशमुखािंा पीळ या घटना-प्रसंगामुंळे व पात्रचवशषेामुंळे 
‘रेशमाचं्या गाठंी’ वािनीय झाली आहे. त्यातही पारीिी स्वाचमचनष्ठा, चतने आपल्या आयुष्ट्यातील रहस्यािी 
केलेली जपणूक, चतिा स्वाचभमान, साहसी चन बंडखोर वृत्ती, मुलाचवषयी चतला वाटणारा चतरस्कार या 
स्वभाववैचशष्ट्ट्याचं्या चित्रदशी व नाट्यपूणव चित्रणामुळे कादंबरी मनािी पकड घेते. आकषवक भाषा, उत्तम 
चनवदेन शलैी, कथानकातील नाट्यपूणवता उत्तरोत्तर वाढवत नेण्यािी लेखकािी हातोटी, या गुणवैचशष्ट्ट्यामुंळे 
कादंबरी प्रत्ययकारी ठरते. एकामागोमाग एक घडणाऱ्या घटनािंी माचलका कवठेकरानंी चित्रमय शलैीत 
साकार केली आहे. मात्र घटना दू्रतगतीने दाखवण्यात आचण गुंतागुंत रहस्यमयतेिे जाळे चवणण्याच्या 
लेखकाच्या हव्यासामुळे कादंबरीतील आशयाला पूणवपणे न्याय चमळू शकला नाही. काही घटनातं अवास्तवता, 
भडकपणा व कृचत्रमता आली आहे. कादंबरीिा शवेट सहज स्वाभाचवक वाटत नाही. तो ओढूनताणून 
आणल्यासारखा साकेंचतक वाटतो. कादंबरीच्या प्रारंभीपासून चवकचसत होत गेलेले कारुण्य चवषयाला शवेटी 
आकल्स्मक चमळालेल्या कलाटणीमुळे चर्फके होते. ‘रेशमाचं्या गाठी’ ही एक वािनीय आचण रंजक कादंबरी 
एवढेि वाङ्मयीन मूल्य त्यामुळे चशल्लक राहते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
िग्नाची बेडी : अते्र, प्र. के. प्रकाशक : मंगेश नारायि कुिकिी, मुबंई १९३६. प्रल्हाद केशव अते्र यािें 
सदाबहार नाटक. आपल्या समाजात प्रिचलत होऊ पाहणाऱ्या चववाह पद्धतींमधील दोषािें चवनोदाच्या 
साहाय्याने आचवष्ट्करण करण्यािा प्रयत्न. लग्नाच्या बेडीत अडकलेल्या चववाचहत दापंत्याला सुखािा संसार 
करता येण्यासाठी चस्त्रयानंी आपले शृगंाचरक आकषवण कायम ठेवनू पतीिे मन प्रसन्न ठेवावे आचण पुरुषाच्या 
अचनवायव भोगवासना, मोह यानंा लग्नाच्या बेडीिे बधंन आव्यक आहे, असे मागव लेखकाने सुिचवले आहेत. 
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एका महत्त्वाच्या चवषयािी खेळकर भाषेतून केलेली हाताळणी हा चवशषे प्रसंगचनष्ठ, स्वाभावचनष्ठ, 
शब्दचनष्ठ अशा चवनोदाला लाभणारी कारुण्यािी चकनार कायम ठेवनू उत्तम भाषा, प्रसन्न वातावरण, चिरतरुण 
चवषय यातून नाटकािी गोडी वाढचवली आहे. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
िघुकथा िेखन िंत्र आणि मंत्र : फडके, ना. सी. प्रकाशक : अंजिी प्रकाशन, मंुबई, १९५२. दोन चवभागात 
चवभागलेल्या या पुस्तकात पचहला चवभाग तंत्रचवषयक चवचवध चसद्धातंािा शोध व त्यािे चववेिन करणारा, तर 
दुसरा चवभाग उत्कृष्ट लघुकथेिे १२ नमुने व त्यावंरील रसग्रहण असा आहे. पचहल्या प्रकरणात तंत्रािा अथव, 
तंत्रािी चनर्शमती यासंबधंी सामान्य चवविेन आहे. लघुकथा हा वाङ्मय प्रकार वाढ आचण बदल या दोन्ही गोष्टींना 
अनुकूल असल्याने लघुकथेिी चनचश्चत व चनणकातयक व्याख्या करणे कठीण आहे, असे म्हणून इतरत्र लघुकथेिी 
‘प्रचतभासाधन’मधील व्याख्याि चदली आहे. पुढील प्रकरणात मोपासाचं्या ‘कंठा’ (The Nakelace) या कथेिे 
चनराळेपण व लघुकथेिा हेतू सामान्यातले असामान्यत्व दाखवणे हाि असतो, हे दाखचवले आहे. िवर्थया 
प्रकरणात लघुकथेिे कादंबरी, नाटक यासंारख्या वाङ्मय प्रकाराशंी साम्य नसून चित्रकलेशी असल्याने 
सजावटीिी, तंत्रािी चतला जास्त गरज असल्यािे नोंदचवले आहे. अन्य प्रकरणातूंन लघुकथिे संवाद, भाषा, 
शवेट इत्यादींिे चववेिन असून नवकथेसंबधंीिे चविार आले आहेत. दुसऱ्या भागातील १२ लघुकथाचं्या 
रसग्रहणातही तंत्रावरि अचधक भर आहे. प्रामुख्याने लघुकथेिा तंत्रदृष्ट्ट्या चविार करून चतिी समीक्षा करणारे 
पुस्तक म्हणून महत्त्व. 

 
णवमि भािेराव 

 
िक्ष्मि बापूजी ऊफि  भाऊराव कोल्हिकर यांचे चणरत्र : शं. बा. मुजुमदार. प्रकाशक : शंकर बापूजी (आ.१, 
१९०१). शकंर बापूजी मुजुमदार याचं्या या मूळ पुस्तकात, त्याचं्या सहवासात बरेि चदवस घालचवलेल्या व 
त्याचं्या गुणािंी व स्वभावािी ओळख असलेल्या एका — ने चलचहले. असा उल्लेख आहे. भाऊराव 
कोल्हटकराचं्या मृत्यनंूतर आठ/नऊ मचहन्याति हे िचरत्र चलचहण्यात आले. रंगभमूीवरील नटािे पचहलेि 
िचरत्र. संगीत नायक आचण त्याहीपेक्षा नाचयका या भचूमका रंगभमूी गाजचवणाऱ्या भाऊरावाचं्या कलागुणािंा 
संके्षपाने पचरिय. भाऊरावािें अलौचकक सौंदयव व तेजस्वी गायन यापेक्षा, त्याचं्या स्वभावगुणामुंळे चकलोस्कर 
नाटक मंडळीिे नेतृत्व त्यानंी समथवपणे कसे साभंाळले याबाबतिा तपशील अचधक प्रमाणात चदलेला आहे. 
भाऊरावाचं्या अचवस्मरणीय गुणामुंळे समकालीन रचसकमनावर केवढी मोचहनी पडली होती यािे, तत्कालीन 
वृत्तपत्रातील उताऱ्याचं्या आधारे दशवन घडचवले आहे. 

 
मु. श्री. कानडे 

 
िीळाचणरत्र : म्हाइंभट्ट. (१) लीळािचरत्र-म्हाइंभट्ट-संपादक : हरी नारायण नेने महाराष्ट्रीय आद्य िचरत्रकार 
मवहद्रभट्ट संकचलत लीळािचरत्र : भाग १ ला : एकाक. प्रकाशक : कंुअर राजकुमारी बाबू गोववद सहाय, 
नारायण पे्रस, नागपूर १९३६. महाराष्ट्रीय आद्य िचरत्रकार मवहद्रभट्ट संकचलत लीळािचरत्र पूवकातधव खंड १ ला 
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प्रकाशक हरी नारायण नेने, सरस्वती पे्रस, अमरावती, १९३६. महाराष्ट्रीय आद्य िचरत्रकार मवहद्रभट्ट संकचलत 
लीलािचरत्र भाग ३ रा पूवकातधव खंड २. प्रकाशक : बाब ूगोववद सहाय, वसगापूर सरस्वती पे्रस, अमरावती १९३७. 
महाराष्ट्रीय आद्य िचरत्रकार मवहद्रभट्ट संकचलत लीळािचरत्र भाग ४ था पूवकातधव खंड ३ रा. बाब ूगोववद सहाय, 
नागपूर पे्रस, नागपूर १९३७. 

 
(२) म्हाइंभट्ट : लीळािचरत्र संपादक : डॉ. श.ं गो. तुळपुळे प्रकाशक : सुचविार प्रकाशन मंडळ, पुणे 

०१, एकाक, १९६४ पूवकातधव भाग १, २ १९६६, उत्तराधव भाग १,२ १९६७. 
 
(३) म्हाइंभट्ट : लीळािचरत्र संपादक : डॉ. चव. चभ. कोलते महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण संस्कृती 

मंडळ, मंुबई आ. १, १९७८, आ. २, १९७२. (पाठ संशोचधत आवृत्ती). 
 
लीळािचरत्र गं्रथािा संकलक : म्हाइंभट्ट 
 
या गं्रथािा संकलक म्हाइंभट्ट. याला महानुभाव पथंािी दीक्षा श्रीिक्रधरािें गुरू श्रीगोववदप्रभ ू

याचं्याकडून चमळाली. याने आपले आयुष्ट्य महानुभाव पथंाच्या सेवसेाठी वाचहले. याला आद्य मराठी गं्रथकार, 
िचरत्रकार असे संबोचधले जाते. म्हाइंभट्ट हा ितुरस्त्र, कष्टाळू, प्रामाचणक, भावचनष्ठ, शलैीदार, कल्पक, 
संग्राहक, सूक्ष्मदृष्टीिा, िचरत्रकार म्हणून प्रचसद्ध होता. श्रीिक्रधर स्वामींच्या चनयकातणानंतर स्वामींच्या लीळाचं्या 
आठवणी-आख्याचयका त्याने संकचलत केल्या. संकलनात एकाकासाठी महदाईसािी मदत. 
पूवकातधव/उत्तराधकातसाठी चशष्ट्य मंडळीिी मदत म्हाइंभट्टास लाभली. या गं्रथात मराठी भाषेिे व्यावहाचरक रूप 
दृष्टोत्पतीस येते. या गं्रथात श्रीिक्रधर स्वामींच्या िचरत्राबरोबरि पचरवारातील महानुभाव पथंातील सवव 
महत्त्वाच्या व्यक्तींिी माचहती येते. या गं्रथात सववत्र घरगुती गद्य भाषा अवलंचबलेली आहे. या िचरत्र गं्रथाने 
महानुभाव पंथाच्या पुढील वाङ्मयािा पाया रचिला आहे. या लीळा संकलनात श्रीिक्रधर स्वामींच्या 
चशष्ट्याबरोबरि महानुभाव पथंािे पचहले आिायव श्रीनागदेवािायव ऊर्फव  भटोबास यािेंही सहकायव होते. या गं्रथात 
श्रीिक्रधर स्वामी सवव आयुष्ट्य जवळजवळ ‘दैनंचदनी’ स्वरूपाति चिचत्रत केले आहे. 

 
गं्रथािे नायक श्रीस्वामी िक्रधर । िागंदेव राऊळ । सववज्ञ भडोि येथील राजा मल्लदेव यािें प्रधान 

चवशालदेव व पत्नी माल्हणदेवी यािंा पुत्र हचरपाळदेव = म्हणजे िक्रधर. ऋचद्धपूर येथे ईर्श्रावतार 
गोववदप्रभिेू दशवन. यानंीि त्यािें नाव ‘िक्रधर’ ठेचवले. यािें िचरत्र दोन भागात येते पूवकातधकातत पार्शथव िचरत्र तर 
उत्तराधकातत परमाथकातने संपन्न िचरत्र. यािंी मातृभाषा गुजराती, त्यािें मराठी संस्कृत भाषेवर प्रभतु्व होते. त्यानंा 
वणवचवषमता मान्य नव्हती. त्यानंी महानुभाव पथंािी स्थापना केली व या पथंास स्वतंत्र व स्वयंपूणव तत्त्वज्ञान 
चदले. यािें िचरत्र हेि ‘लीळािचरत्र’. 

 
हे िचरत्र म्हाइंभट्टाने संकचलत केले आहे. हा गं्रथ तीन भागात असून, एकाक ७४ लीळा, पूवकातधव ३५८ 

लीळा, उत्तराधव ४८८ लीळा याप्रमाणे एकूण सुमारे ९५० लीळािंा समावशे या गं्रथात आहे. या संकलनात 
म्हाइंभट्टास एकाक संकलनासाठी महदाईसाने मदत केली तर पूवकातधव-उत्तराधकातच्या संकलनासाठी इतर 
चशष्ट्यमंडळींिी मदत झाली. प्रािीन काळात सववि गं्रथ हस्तचलचखत स्वरूपात असत, प्रती चलचहतानंा काही 
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मजकूर अनवधानाने गाळला जातो स्वतः लेखक यामध्ये आपला मजकूर घालतो अशा असंख्य प्रती झाल्यास 
पाठभेद चनमकातण होतात. परकीय आक्रमणात गोंधळ झाल्याने प्रत हरवते. लीळािचरत्राच्या बाबतीत ही घटना 
घडली असून यािा उल्लेख पुढीलप्रमाणे आहे :— 

 
प्रथम आरंभी : लीळािें शोधन : केले पूववजाने : माहींभटीं : ॥ 
दुसरी शोधनी : परशुरामबासानंी : लीळािंी करूनी : बंद केला : ॥ 
मग तीसऱ्याने : सीवािी शोधनी : मुरारीमल्लानी : 
 
िक्रधर स्वामींच्या चनधनानंतर त्यािें चशष्ट्यगण दुःखी अंतःकरणाने त्यांच्या जीवनातील स्मृती, त्यािें 

चविार त्याचं्या लीळा यािें स्मरण सुरू ठेवले व यातूनि या गं्रथािी चनर्शमती झाली. याचं्या िचरत्राबरोबरि 
त्यानंी व्यक्त केलेल्या चविारािें, सुविनािें संकलनही प्रस्तुत गं्रथात आहे. 

 
एकाक (म्हणजे एकाक वृत्ती) या भागात भरवस येथे प्रधान पुत्राच्या मृतदेहात प्रवशे करून अवतार 

धारण आचण शल्क्तस्वीकार, श्रीनागदेवािायांिे अनुसरण, पैठण येथे आगमन इतका भाग येतो. पूवकातधकातत पैठण 
येथे त्यानंी स्वीकारलेल्या ‘एकन्तातून लोकान्त’ यािे वणवन आचण त्यानंी चनरचनराळ्या चठकाणी केलेल्या 
भ्रमणािा वृत्तान्त येतो. उत्तराधकातत भ्रमण आचण प्रयाण यािे वणवन येते. 

 
महानुभाव संप्रदायाच्या आध्याल्त्मक वा तत्त्वज्ञानात्मक चविारािें पे्ररणास्थान असा हा गं्रथ आहे. 

राजकीय, सामाचजक आचण धार्शमक पचरल्स्थतीिे वणवनही येते. हा गं्रथ म्हणजे यादवकालीन गद्य भाषेिा 
अप्रचतम नमुना आहे. िचरत्र नायकािे बहुगुणी व्यल्क्तमत्त्व यात साकारले आहे. समाजातील सवव थरामध्ये 
िक्रधर स्वामींिा संिार असे. समाजातील स्त्री-पुरुषानंा वेधून घेण्यािी, आकर्शषत करण्यािी त्यािंी हातोटी 
चवलक्षण होती. गं्रथािी भाषा अत्यंत साधी, सोपी असून मानवी स्वभावािे उत्तम दशवन घडचवते. गं्रथािी 
वणवनशलैी रोिक व वधेक आहे. गं्रथ आठवणी व आख्याचयका या स्वरूपािे असल्याने घरगुती गद्यािा, 
वाक्प्रिार म्हणी यािंाही वापर आहे. िक्रधर स्वामींिे आध्याल्त्मक, लौचकक अशा संपूणव जीवनािे दशवन या 
गं्रथात घडते. स्वामी िक्रधरािंी विनेही सदर गं्रथात असल्याने या गं्रथात त्यािंाही सहभाग आहे. त्याचं्या 
सौंदयकातिे वणवन असे केले आहे. 

 
‘रूपसौंदयव : गौर श्रीमूती : लाबं कान : चवसाळ नेत्र :’ 
‘आमिे गोसावी साक्षात श्रीकृष्ट्ण िक्रवती :’ 
‘अया : कैसे सौंदर पुरुषु : साक्षात गौरक्षनाथु :’ 
 
स्वामींच्या अपार वेधशक्ती संदभकातत खालील विन आहे— 
 
“चस्त्रया पुरुषािा ऐसा वधुे नाही : पुरुषा ंपुरुषािा काइसा वधुे?” त्यािंी महत्त्वािी काही विने नमूद 

केली पाचहजेत : 
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‘स्वातंत्र्य हा मोक्ष : पारतंत्र्य बंध :’ 
‘अनुसरलेया देवो :’, ‘ईर्श्राचस काइं जाचतकुळ असे?’ 
‘ज्ञानवीण वैराग्य काइ कराव ेबापेया :’ 
‘गुरू-देवाचस पाठी दे ओ नैए :’, ‘श्रवन, मनन, मथन एणे ज्ञान वाढे :’ 
‘खरुज खाजवी ना तो चवरक्त :’ 
‘ज्ञान ते रसरूप : वैराग्य ते वृचत्तरूप : भल्क्त ते चक्रयारूप :’ 
‘ज्ञान पूज्य : ज्ञानवृद्ध तो सववत्र पूज्य :’ 
 
स्वामींनी प्रयाणसमयी चशष्ट्यानंा उपदेचशले कीं, 
  
“याते तुम्ही आठवा तेव्हळीं हे तुम्हापंाचस असे : 
धमववातकात प्रसंगे सववत्र अवस्थान :’’ 
 

िोकमान्य णिळक यांचे चणरत्र : केळकर, नरकसह कचिामि. (१) पूवाधि सन, १८९९ अखेर (प्रकाशक : 
नरकसह कचिामि केळकर, पुिे, १९२३). (२) उत्तराधि : खंड २ : सन १८९९ पासून १९१४ पयंि (प्रकाशक : 
नरकसह कचिामि केळकर, पुिे, १९२८). (३) उत्तराधि : खंड ३ : सन १९१४ पासून १९२० पयंि (प्रकाशक : 
नरकसह कचिामि केळकर, पुिे, १९२८). साचहत्यसम्राट नरवसह वितामण केळकर यािंी साचहल्त्यक कामचगरी 
सववश्रेष्ठ आहे. वाङ्मयाच्या सवव चवचवध प्रकारामंध्ये त्यानंी लेखन केले आहे. साचहल्त्यक, राजकारणी, 
समाजकारणी, संपादक इत्यादी चवचवध स्तरावंर त्यानंी मोलािी कामचगरी केली आहे. त्यानंी एकूण १५,००० 
पषृ्ठािें लेखन केले आहे. 

 
प्रस्तुत बृहद िचरत्र हा िचरत्र लेखनामध्ये मानदंड मानला गेला आहे. जवळजवळ १९४४ पानािें हे 

िचरत्र एकूण तीन खंडामध्ये प्रचसद्ध झाले आहे. मराठी वाङ्मयात िचरत्र वाङ्मय प्रकारात इतका मोठा हा 
एकि गं्रथ आहे. दाजी नागेश आपटे चलचखत महाराजा सयाजीराव गायकवाड : चतसरे याचं्या िचरत्रािेही तीन 
खंड असून यािी १३८२ पषृ्ठे आहेत. हे दोनि गं्रथ पषृ्ठसंख्या आचण माचहती या दृष्टीने प्रचसद्ध आहेत. 

 
या िचरत्रािा पचहला खंड पूवकातधव असा असून या खंडात लोकमान्याचं्या जन्मापासून १८९९ पयंतच्या 

कालखंडािे वणवन येते. कोल्हापूर प्रकरण आचण पचहली चशक्षा. र्फग्युवसन कॉलेजिी स्थापना, डेक्कन एज्युकेशन 
सोसायटीिा राजीनामा, पुण्यातील प्लेगिा अनथव, राजद्रोहािा पचहला खटला, पुनश्च हचर : ॐ! इत्यादी 
शीषवकािी प्रकरणे आहेत. 

 
उत्तराधव खंड २, सन १८९९ पासून १९१४ पयंतच्या कालखंडातील लोकमान्याचं्या जीवनातील 

घटनािें वणवन या खंडात आहे. या गं्रथातील सवांत महत्त्वािे प्रकरण खंड २ : भाग ३ ‘ताईमहाराज प्रकरण’ या 
प्रकरणी लोकमान्यानंा र्फार मनःताप भोगावा लागला. पिंागंशोधन, चशवाजी उत्सवािा प्रसार, वगंभगं 
िळवळ, स्वदेशी िळवळ व पैसारं्फड, सुरतेिी राष्ट्रीय सभा, राजद्रोहािा दुसरा खटला, मंडाले येथील 
तुरंुगवास इत्याचद घटनािें वणवन या खंडात आहे. 
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उत्तराधव खंड ३, सन १९१४ पासून १९२०. मंडालेच्या तुरंुगातून सुटका, चिरोल प्रकरण, चवलायती 
वारी, रौलेट ॲक्ट, गीतारहस्य गं्रथािे लेखन, चटळकािंा जाहीरनामा, चटळकािंा संप्रदाय. 

 
लोकमान्यासारख्या महापुरुषािा दीघवकालीन सहवास श्री. केळकरानंा लाभला. श्री. चटळकािंी 

बुचद्धमत्ता, कतृवत्वशल्क्त, चनग्रही स्वभाव यािें यथाथव चित्रण श्री. केळकरानंी या गं्रथात केले आहे. लोकमान्यािें 
व्यल्क्तमत्त्व हे अनेक पैलू असलेले व्यल्क्तत्त्व—चशक्षक, संपादक, गं्रथलेखक, राजकारणी, समाजकारणी 
इत्यादी पैलू असलेले व्यल्क्तमत्त्व. या सवव पैलंूना एकत्र गुंरू्फन िचरत्र लेखन करण्यािी अवघड कामचगरी 
साचहत्यसम्राटानंी अचतशय कष्टाने साधली आहे. चटळकाचं्या आयुष्ट्याशी चनगचडत असलेले प्रसंग त्यानंी योग्य 
त्या चनवदेन शलैीत चलचहले आहेत. या िचरत्राच्या रूपाने महाराष्ट्रािा राजकीय / सामाचजक इचतहास त्यानंी 
चलचहला आहे. लोकमान्य हे चवस्तृत िचरत्र पुढील िचरत्रावर प्रभाव टाकणारे ठरले व लोकमान्याचं्या या 
िचरत्राच्या उत्तरकालीन िचरत्रकारानंी या िचरत्रािा प्रमुख संदभव गं्रथ म्हणून वापर केला. 

 
िोकमान्य णिळकांचे केसरीिीि िेख-भाग १ िे ४ : प्रकाशक : केसरी-मराठा संस्था, पुिे. प्रकाशन सन 
क्रमशः भाग-१-१९२२, भाग-२-१९२४, भाग-३-१९२६, भाग-४-१९३०. भारतीय स्वातंत्र्यािे उद्घाते, राष्ट्रीय 
िळवळीतील जहाल मतवादी भारतीय नेते, प्राच्यचवद्याचवशारद, उत्तम गचणती लोकमान्य बाळ गंगाधर चटळक 
यािंा, ‘केसरी’ पत्रातून प्रकाचशत झालेल्या समग्र लेखािंा सलग िार भागात प्रचसद्ध झालेला संपूणव लेखसंग्रह. 
या िार भागािंी एकूण पषृ्ठसंख्या २४४७ इतकी असून केसरी-मराठा प्रकाशनाने ते १९२२ ते १९३० या नऊ 
वषांच्या कालावधीत क्रमशः प्रकाचशत केलेले आहेत. या संग्रहाचं्या िारही भागानंा कै. न. वि. केळकर याचं्या 
मोजक्या शब्दात पण ममवग्राही प्रस्तावना आहेत. या लेखािें पचहले तीन भाग ‘राजकीय खंड’ म्हणून तर िौथा 
भाग संकीणव लेखसंग्रहािा असून त्यामध्ये लोकमान्य चटळकािें सामाचजक, धार्शमक व वाङ्मयचवषयक लेख 
समाचवष्ट केले आहेत. 

 
पचहल्या भागात १८८८ ते १८९९ पयंतच्या केसरीतील लेखािंा समावशे असून त्यामध्ये, ‘आधी 

सामाचजक की राजकीय’, ‘आचशया खंडातील कारस्थाने’, ‘ब्राह्मण ब्राह्मणेतर’, ‘राजद्रोह’, ‘इंग्रजी राज्यात 
आम्हास र्फायदा काय झाला’ हे महत्त्वािे लेख आहेत तर दुसऱ्या भागातील लेख १८९९ ते १९०५ या ५-६ 
वषांतले असून ‘पुनःश्च हचर ॐ’ पासून ‘वहदुस्थानिी वाट काय?’ या लेखापंयंत सुमारे १०७ लेख समाचवष्ट 
आहेत; त्यात प्लेग, दुष्ट्काळ, स्थाचनक स्वराज्य, दडपशाही, लष्ट्करी खिव, कझवनशाहीिा प्रारंभ असे चवषय 
आले आहेत. केसरी पत्रातील १९०५ ते १९२० या कालावधीत प्रचसद्ध झालेले ७५ लेख चतसऱ्या भागात समाचवष्ट 
असून त्यात ‘आणीबाणीिी वळे’, ‘राष्ट्रीय सभेच्या कामािी चदशा’, ‘दादाभाई सागंणार तरी काय?’, ‘स्वराज्य 
आचण सुराज्य’, ‘िोराचं्या उलट्या बोंबा’, ‘चटळक सुटले पुढे काय?’, ‘उजाडले पण सूयव कोठे आहे’, ‘नवी 
चवटी नव ेराज्य’, हे अत्यंत महत्त्वपूणव लेख आहेत. आचण िौर्थया भागात सामाचजक, धार्शमक, वाङ्मयीन असे 
केसरीमधून वेळोवळेी चलचहलेले १२० छोटेमोठे लेख संग्रचहत केले आहेत. िारही खंडातील लेखािंा पसारा 
भव्य असून लोकमान्य चटळकाचं्या ितुरस्त्र लेखनीिे आचण त्याचं्या चवद्याव्यासंगािे वा प्रचतपक्षी सडेतोड 
खंडणमंडनािे ठायी-ठायी दशवन घडते. 
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स्वभावोक्ती, प्रसाद, ओज या लेखनगुणामुंळे आचण शास्त्र-तत्त्वज्ञान, गचणत इत्यादींच्या चवस्तृत 
व्यासंगाने या िारही खंडातील लेखनास, युल्क्तवाद, चवश्लेषकता, वितनशीलता, चवषय समजून देण्यािी 
सहजता, चववके या गोष्टी लाभल्या आहेत. काही लेखातंील भाषा उच्चकोटीिी संस्कृत महाकाव्यासारखी 
उपमा, उत्पे्रक्षा, रुपक, व्याज या अलंकारानंी मंचडत असूनही ती कुठेही शब्दबबंाळ, कृचत्रम अथवा वक्तृत्वािा 
पोकळ भास चनमकातण करणारी वाटत नाही. लोकमान्य चटळकाचं्या राजकीय स्वरूपाच्या लेखात प्रखर राष्ट्रवाद 
ओतप्रोत भरलेला आहे. स्वदेश, स्वधमव, स्वाचभमान, लढाऊ बाणा या लोकमान्य चटळकाचं्या स्वाभाचवक वृत्तीिे 
प्रत्यंतर लेखालेखातं येत असूनही ते कोठेही लोकशाहीिे मूल्य घसरू देत नाहीत. म्हणूनि ‘केसरीतील सववि 
लेखानंा भारताच्या उद्योगपवकातपयंतच्या स्वातंत्र्ययुद्धािे गद्यमहाकाव्य’ असे जे कै. न. वि. केळकर यानंी भाष्ट्य 
प्रकट केले आहे. ते अत्यंत समपवक आहे. 

 
चटळक युग आचण त्या युगातील भारतीय राजकीय, धार्शमक, सामाचजक व वाङ्मयीन ल्स्थतीगती 

समजून घेण्यास व अपूवव चवद्याव्यासंगासाठी उपयुक्त असे लेखसंग्रह. 
 

मोहन पािीि 
 

िोकणहिवादींचीं शिपत्रें, िोकणहिवादी : गोपाळ हरी देशमुख, संपादक : श्रीपाद रामचंद्र णिकेकर, प्रकाशक 
: उषा प्रकाशन, औंध १९४०. लोकचहतवादींिे वडील हचरपंत, त्यािें मूळ आडनाव चसधये. देशमुखीमुळे 
‘देशमुख’. ते पेशव्यािें सेनापती बापू गोखले यािें र्फडणीस. श्री. गोपाळराव देशमुख स्कूल बोडकातिी परीक्षा 
उत्तीणव झाले होते. त्यािें इंग्रजी, संस्कृत आचण मराठी भाषावंर प्रभतु्व होते. सुरुवातीच्या सरकारी नोकरीत ते 
इनाम कचमशनच्या कायकातलयात अचसस्टंट कचमशनर होते. नंतर ते अहमदाबाद येथे अचसस्टंट जज्ज होते. या 
काळात त्यानंी गुजराथी, र्फारसी, वहदी भाषा अवगत करून घेतल्या. अनेक चवषयािंी त्यानंा आवड होती व 
त्यानंी अभ्याचसलेल्या चवषयावंर प्रभतु्व चमळचवले. सामाचजक, राजकीय, आर्शथक, सासं्कृचतक इत्यादी अनेक 
चवषयावंर लेखन केले. इचतहास हा त्यािंा आवडता चवषय होता व या चवषयातंही त्यािें गं्रथ आहेत. 

 
लोकचहतवादींना चविारवंत लेखक असे संबोचधले जाते. लोकाचं्या चहतासाठी लेखन करणारा 

वाङ्मयसेवक अशी त्यािंी ख्याती होती. अनेक चवषयातं प्रावीण्य चमळवलेला हा ध्येयवादी लेखक होता. 
बुचद्धवाद, उत्कट गद्य शलैी, स्पष्ट चविार, चविारािंी योग्य माडंणी, सत्यािे स्पष्ट आचण चनभवय प्रचतपादन, 
तकव शुद्ध चविार, शुद्ध बुचद्धवाद इत्यादी गुणानंीही त्यानंा गौरचवलेले आहे. धमवशास्त्र, मानवािे सुख, नीचतशास्त्र 
या चवषयावंरिे त्यािें प्रमुख लेखन आहे. ‘धमवशास्त्र हे ईर्श्रप्रणीत नसून ते मानवप्रणीत आहे, सबब यात 
सुधारणेिा अचधकार मानवास आहे’ हा एक चविार त्यानंी माडंला. त्यािें शतपत्रािे लेखन ‘समाजाच्या अवनत 
अवस्थेिे चवदारक चित्र’ दाखचवणारे आहे. 

 
लोकचहतवादींनी श्री. भाऊ महाजन याचं्या ‘प्रभाकर’ साप्ताचहकामधून १८४८ ते १८५० या काळात 

शभंराहून अचधक पते्र ‘लोकचहतवादी’ हे टोपण नाव घेऊन चलचहली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गं्रथािे संपादक श्री. चटकेकर यानंी पत्रािें चवषयानुसारी वगीकरण केले असून चशवाय पत्रािंी ०१ ते 
१०८ अशी स्वतंत्र यादी चदली आहे. वगीकरणानुसारि पत्रािें चवषय खालीलप्रमाणे :— 

 
१. राजकीय मते (१७ पते्र), २. चवद्यावधवन (१५ पते्र) (इंग्रजी चवद्या, संस्कृत चवद्या, प्रािीन गं्रथ 

इत्यादींच्या अभ्यासाचवषयी), ३. आिारधमव (०६ पते्र), (स्नानसंध्या, देवपूजा इ.). ४. पारमार्शथक (०७ पते्र). 
(पथं, वैराग्य, धमवसुधारणा), ५. अचनष्ट िाली (१४ पते्र), (चशमग्यािा दुरािार, शाक्त मागव, वाईट िाली, 
जुन्या समजुती, मद्यपान), ६. ब्राह्मणािंा दाचंभकपणा (१३ पते्र), (ब्राह्मणािें अज्ञान, महत्त्व, स्वभाव, लोभ 
इ.), ७. समाजसुधार (०८ पते्र), (वहदू लोकािंा आळशी स्वभाव, िार वणव, वहदू लोकािंा व्यापार), ८. 
चववाहचवषयक (१४ पते्र), (बालचववाह, पुनर्शववाह), ९. संकीणव (१४ पते्र) (वणव चविार, जात चविार, दया, 
नीचतप्रशसंा, अचभमान, चभकारी ज्ञान हाि पराक्रम इ.) 

 
पुनर्शववाह या चवषयावर िार पते्र असून, यामध्ये पुनर्शववाह म्हणजे स्त्री-पुरुष समानता आचण पुनर्शववाह 

म्हणजे स्त्री स्वातंत्र्यास मान्यता असा चविार माडंला आहे. या लेखनािे स्वरूप ‘पते्र’ असे असले तरी चनबधं 
लेखनािा हा उत्कृष्ट नमुना आहे. 

 
वज्राघाि (अथवा णवजयनगरचा णवनाशकाि) : आपिे, हरी नारायि. प्रकाशक : हरी नारायि आपिे, पुिे, 
१९१५. हरी नारायण आपटे यानंी सामाचजक कादंबऱ्याचं्या बरोबर काही ऐचतहाचसक कादंबऱ्याही चलचहलेल्या 
आहेत. कथानकासाठी इचतहासािा पूणव वापर ते करीत होते. परंतु या कादंबरीसाठी इचतहासािा र्फारसा वापर 
झालेला नाही. त्यानंा सापडलेली एक टीप आचण वहदुस्थान चरव्ह्यमूधील एक दंतकथा यावर केवळ हे कथानक 
उभारलेले आहे. यामुळे रिना आचण त्यातील संघषव यािे लेखन करण्यास हचरभाऊंना पुरेसा वाव चमळाला आहे 
आचण अनेकानंी या कादंबरीस वाखाणले आहे. कादंबरीिा शवेट शोकात्म आहे. चवजयनगरिा राजा रामराजा 
यािा राक्षसतागडी येथे सवव मुसलमान राजानंी एकत्र येऊन पराभव केला व या वहदू साम्राज्यािा अंत झाला ही 
मूळ घटना, यावरि हे कथानक आधाचरत आहे. वहदू राजा रामराजा, त्यािी मुसलमान पे्रयसी मेहेरजान, दासी 
मर्शजना, मेहेरजानला रामराजापासून अपत्य झाले पण, ज्याला आपले वडील कोण यािी माचहती नसलेला 
मुलगा रणमस्तखान, रणमस्तखानािी पे्रयसी नूरजहान आचण रामराजािा सेवक धनमल्ल ही या कादंबरीतील 
प्रमुख पाते्र. पचहल्याि प्रकरणात राज्य चमळचवण्याच्या तीव्र इच्छेपायी रामराजा मेहेरजानिा त्याग करतो. या 
वळेी ती गभववती असते, हे सुरुवातीिे प्रकरण हचरभाऊंनी र्फार कौशल्याने चलचहले आहे. वीस वषांनंतर 
मेहेरजान मुलासह परतते. रणमस्तखानािी रामराजाच्या दरबारात वकील म्हणून नेमणूक होते. एकदा 
दरबारात रामराजा एका मुसलमान तरुणीला बुरखा काढायला लावनू अपमान करतो. ही तरुणी म्हणजे 
रणमस्तखानािी पे्रयसी नूरजहान. नूरजहान रणमस्तखानाला या अपमानािा बदला घेण्यास प्रवृत्त करते. 
दरम्यान रामराजाला कंुजवनात राहणारी स्त्री आपली पे्रयसी मेहेरजान असून रणमस्तखान आपला पुत्र आहे 
यािी जाणीव होत जाते. आपला बाप कोण यािी जाणीव नसलेला रणमस्तखान रामराजािा सूड घेण्याच्या 
दृष्टीने प्रयत्नात असतो. दरम्यान चवजापूर, गोवळकोंडा, अहमदनगर इत्यादी मुसलमान राजानंी एकचत्रत 
येऊन चवजयनगराच्या वहदू राजावर हल्ला करण्यािे ठरचवलेले असते. लढाई सुरू होते. लढाईत रणमस्तखान 
रामराजाला कपटाने मारून त्यािे मंुडके उडवतो व हे मंुडके पे्रयसी नूरजहान व आई मेहेरजान याचं्या पुढ्ात 
टाकतो. मेहेरजान दुःखाने जवळच्या पुष्ट्कचरणीत उडी टाकून आत्महत्या करते. नूरजहान चपत्यािी हत्या 
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करणाऱ्या रणमस्तखानािी चनभवत्सवना करते व त्याला नाकारते सत्यािी जाणीव झाल्याने सैरभरै झालेला 
खानही नूरजहानसह पुष्ट्कचरणीत उडी टाकून आत्महत्या करतो. या कादंबरीत वणवनास पूणव वाव चमळाल्याने 
सवव पात्रािें उत्तम वणवन हचरभाऊंनी केले आहे. परस्परातंील संघषव, त्याचं्या भावभावना यािेंही तपशीलवार 
चित्रण येते. एका मोठ्या साम्राज्यािी अखेर आचण या साम्राज्यात झालेला संघषव यािी पूणव हचककत आपल्या 
कल्पनाशक्तीच्या बळावर चलहून हचरभाऊंनी ही कादंबरी वािनीय व आकषवक केली आहे. 

 
वत्सिावणहनी यांचे प्रणसद्ध व अप्रणसद्ध िेख : कोल्हिकर, अच्युि बळवंि. प्रकाशक : अ. ब. कोल्हिकर, 
१९१५. ‘संदेश’ दैचनकािे संपादक अच्युत बळवतं कोल्हटकर यानंी संदेशाच्या पचहल्याि वषकातत (१९१४) 
‘वत्सलावचहनी’ या टोपण नावाने चलचहलेली ही पते्र म्हणजे मराठीतील िुरिुरीत, मार्शमक व िटकदार लचलत 
लेखनािा उत्तम नमुना होय. ही वत्सलावचहनी आपले मानलेले दीर अच्युतभावजी यानंा पते्र चलचहते. या 
पत्रातील आशय येथून-तेथून मवाळाचं्या राजकीय आचण सामाचजक आिारचविारािंी रेवडी उडचवणारा आहे. 
ही वत्सलावचहनी चटळकभक्त आहे, तर चतिे पचतराज आगरकर-रानड्यािें अचभमानी आहेत. आपल्या 
पचतराज्याचं्या उत्कट भावनािें आचवष्ट्करण करीत करीत ती इतर सुधारकाचं्या आिारचविारािंा ममवभेद करीत 
चटळकाचं्या जहाल राजकारणािे रहस्य स्पष्ट करते. या दोन्ही बाजू ती घरगुती, कौटंुचबक चजव्हाळ्याच्या 
भाषेतून मोठ्या कौशल्याने माडंते. या भाषाशलैीतील स्त्रीसुलभ सहजतेमुळे चतने तत्कालीन वािकानंा व 
चविारवतानंा िागंलेि िकचवले. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
वंदे मािरम : अते्र, प्रल्हाद केशव. प्रकाशक : श्री. कृ. ना. सापळे, मंुबई, १९४७. राजकीय पार्श्वभमूीवर 
चलचहलेले हे अत्र्यािें नाटक. १९३७ साली मंुबई प्रातंातं हंगामी मंचत्रमंडळ स्थापन झाले. या घटनेिे उमटलेले 
पडसाद आचण तत्कालीन धार्शमक-सामाचजक प्र्नािंी व व्यल्क्तमहात्म्यािी चिते्र रंगचवण्यािा प्रयत्न नाटकात 
केला आहे. चवचवध मत-प्रणालीदशवक प्राचतचनधीक पाते्र प्रस्तुत नाटकात असून स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी वहदू 
समाजािी पुनघवटना आचण जनतेिी एकजूट होणे आव्यक आहे, हा चनष्ट्कषव काढला आहे. रोिक माडंणी, 
तात्काचलक महत्त्वािा चवषय, पात्रामंधील संघषकातवर आधाचरत चवनोद यामुळे त्या काळी हे नाटक गाजले. मात्र 
रसपूणव नाट्यािा अभाव असल्यामुळे नाटकाला मोठे चिरकाचलक यश लाभले नाही. 

 
वनसुधा : वामन पंणडि. वामन पचंडताने चलचहलेल्या या काव्यात त्यािें पाचंडत्य आचण कचवत्व या गुणािंा प्रत्यय 
येतो. भागवताच्या दशम स्कंधातील ११ ते १३ अध्यायातील कथाभाग येथे आलेला आहे. आधासुरािा 
श्रीकृष्ट्णाने केलेला वध हा या काव्यािा चवषय आहे. ‘वनी खेळती बाळ हे बल्लवािे, तुरे खोवती मस्तकी 
पल्लवािे’ अशा मोहकवणवनाने या कचवतेिा प्रारंभ झालेला आहे. बालगोपालािंा हूडपणा, त्यानंी वनामध्ये 
श्रीकृष्ट्णाबरोबर केलेल्या चवचवध क्रीडा इत्यादी या काव्यातील वणवने िागंलीि रंगलेली आहेत. वामन पचंडतािंी 
आकषवक काव्यरिना म्हणून या आख्यानािा गौरव केला जातो, लयबद्ध, नादमधुर आचण डौलदार रिनेमुळे हे 
आख्यान वेधत ठरले आहे. वामनािा भल्क्तभावही या कचवतेत व्यक्त झाला आहे. यमकािा अचतरेक वामन 
पचंडताच्या कचवतेत सामान्यतः चदसत असला तरी वनसुधा’ या आख्यानात त्यािी यमक योजना र्फारसा रसभगं 
करीत नाही. 
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वयं मोठं खोिं : देशपांडे, पुरुषोत्तम िक्ष्मि. प्रकाशक : ग. पां. परचुरे, मंुबई २ दुसरी आवृत्ती १९६०, प्रथम 
प्रकाशन १९५६. प्रत्येक लहान मुलाला मोठं होण्यािी खूप उत्सुकता असते पण लहानपणाति-धाकटेपणाति 
खरं सुख असत. हे मार्शमकपणे सूचित करणारे लहान मुलािें चवनोदी प्रहसन. 

 
घरातली सारी मोठी माणसे बाहेर गेल्याने घर मुलाचं्या ताब्यात, पण जाताना आजोबानंी दंगा न करता 

मोठ्या माणसापं्रमाणे वागण्यास साचंगतल्याने मुले अक्षरशः तशी वागतात आचण मोठेपणात कोणती व कशी दुःखे 
आहेत, जबाबदाऱ्या आहेत यािा ती अनुभव घेतात. 

 
मुलाचं्या सहज वृत्ती-प्रवृत्तींिे अिूक दशवन घडवीत लहानपण सुखािे असते हे सागंणारे चवनोदी 

प्रहसन, बाल स्वभावािे मार्शमक दशवन घडवीत असल्याने बालापं्रमाणे थोरानंाही आवडेल असे वैचशष्ट्ट्यपूणव व 
महत्त्वािे प्रहसन! 

 
वषाव : भावे, पु. भा. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, १९५८. चनसगकातने जन्मतःि चदलेली शरीरािी व 
मनािी भकू मारून माणसाला सरळपणे जगता येणार नाही हे ठासून सागंणारी कादंबरी. नाचयका कुसुम 
रसरशीत, भावनाप्रधान व चशकलेली. परंतु वचडलाचं्या चनष्ठुरपणाने पेठे नावाच्या ओंगळ नपुसंक वचकलाशी 
लग्न झाल्यामुळे शरीराने व मनाने अतृप्त. चशक्षणाच्या चनचमत्ताने वाड्यात राहायला आलेल्या घरमालकाशी 
तरुण मुलाशी अनेक प्रकारे ती जवळीक साधण्यािा प्रयत्न करते. मातृत्वासाठी हापापलेली कुसुम अखेर 
दाबके नावाच्या नावडत्या शजेाऱ्याला जवळ करते. पेठ्यानंी वडेाच्या लहरीत केलेल्या मारहाणीमुळे त्या 
सुखालाही ती दुरावते व त्याचं्या मृत्यनंूतर माहेरिा रस्ता धरते. कुसुमच्या अल्प सहवासािी स्मृती लेखक 
जपून ठेवतो. मानवी जीवनातील कामवासनेिा अस्वस्थ करणारा अचवष्ट्कार या कादंबरीत चदसतो. 

 
वळीव : पािीि, शंकर. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, १९५८. ‘वळीव’ हा शकंर पाटलािंा िौदा कथािंा 
एक वािकचप्रय संग्रह आहे. ग्रामीण जीवनािे चित्रण करणारी कथा, ग्रामसंस्कृतीिी पार्श्वभमूी असलेली केवळ 
चवनोदी चकस्सेवजा वािनीय कथाि असते, या संकल्पनेला शकंर पाटील यानंी चलचहलेल्या कथेने छेद चदला 
आहे. चनखळ चवनोदी, व्यल्क्तचित्रण प्रधान, कारुण्यपूणव घटनानंी भरलेली अशी पाटलाचं्या कथेिी चवचवध रूपे 
प्रस्तुत संग्रहात चदसून येतात. ग्रामीण स्त्री-पुरुषाचं्या जीवनातील कारुण्य, त्यािंी भावचनक व मानचसक 
आंदोलने, त्यािें परस्पर संबधं, त्या संबधंातंील ताणतणाव, त्यािंी पारदशी-बेरकी-खुनशी-चनष्ट्पापरूपे, 
त्याचं्या चवचवध भाववृत्तीिे प्रकटणारे रंग या सवांच्या चित्रणात शकंर पाटलािंी लेखणी रमते. ‘वळीव’ ही 
अगदी लहान कथा अनेक भाववृत्ती प्रकट करते. तात्या ह्या म्हाताऱ्या शतेकऱ्याच्या मनात मृत्यिूी दाटून 
आलेली भीती, बायकोचवषयी त्याला वाटणारी माया आचण सहानुभतूी, चनसगकातिे त्याच्या मनोवृत्तीशी असलेले 
साम्य, यािें कथेतील चनवेदन प्रत्ययकारी आहे. ‘शारी’, ‘जुगळ्याकाका’ या व्यल्क्तचित्रणपर कथा आहेत; तर 
‘शाळा’, ‘नाटक’ या कथानंा चवनोदी वातावरणािी डूब चमळाली आहे. शकंर पाटलाचं्या कथेतले कारुण्य 
पात्राचं्या मनोव्यथेशी चनगचडत असते. कधी-कधी कथािें शवेट कथेतील कारुण्य अचधक गडद करतात. 
‘भलू’, ‘सूड’, ‘कणव’, ‘खेळ,’ ‘प्रतीक्षा’, ‘भान’ या कथािें शवेट त्यादृष्टीने उल्लेखनीय आहेत. कथेच्या करुणातव 
शवेटातून घटनेतील अनपेचक्षतता, चनयतीिे प्राबल्य, वण्यव व्यक्तीिा स्वभाव, यािें दशवन होते. कथेत काही 
वळेा कारुण्यपूणव वातावरणािे व चवनोदािे रंग चमसळलेले चदसतात. ‘आर्फत’ कथेतील बाल-नायकािे मन्यािे 
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हरवणे आचण तो सापडल्यावर गावकऱ्यामंध्ये होणारे संभाषण ह्यातून कारुण्य व हास्यािे चमश्रण झाले आहे. 
नाटक बसवणाऱ्या ग्रामस्थाचं्या अनुभवातील चवनोदी घटनामंागेही कारुण्यि आहे. लेखकाने ग्रामीण भाषेिा 
अवलंब कौशल्याने केला आहे. ग्रामीण भाषेतील शब्द वाक्प्रिार, पात्रािें संवाद, त्याचं्या भाषेच्या चवचशष्ट 
लकबा यामुळे कथेिी पचरणामकारकता वाढते. कथातंील वास्तवाला भरीव पचरमाण प्राप्त होते. सूक्ष्म 
चनसगववणवनातून चनसगकातिी रौद्र-गंभीर तसेि आल्हादक रूपे प्रकट झाली आहेत. ‘वळीव’ कथासंग्रहातील 
शकंर पाटलाचं्या ग्रामीण कथानंी मराठी ग्रामीण कथेच्या वगेळेपणािा आचण लेखकाच्या सामर्थयकातिा प्रत्यय 
येतो. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
वाईकर भिजी : धनुधारी (रामचंद्र णवनायक णिकेकर) प्रकाशक : दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी, बडोदे, 
१८९८. धनुधकातरी ऊर्फव  श्री. रामिदं्र चवनायक चटकेकर यानंी आणखी काही टोपन नावाने व स्वतःच्या नावावर 
चवपूल लेखन केले आहे. त्यािंी सुमारे ४९ पुस्तके प्रचसद्ध झाली आहे. कतवबगार पुरुष आचण इचतहास तसेि 
चनबधं, िचरत्र आचण कादंबरी अशा चवषयावंर चवपूल लेखन सववसामान्य जनास समजेल अशा पद्धतीने त्यानंी 
केले. प्रथम रेल्वते नोकरी, नंतर दुकानदारी तसेि सोलापूर भागात अनेक संस्थािंी स्थापना असे अनेक उद्योग 
त्यानंी केले. वाईकर भटजी ही कादंबरी ‘चवचवधज्ञानचवस्तार’ या माचसकात सुरुवातीस प्रचसद्ध झाली. 

 
वाईकर भटजी ही कादंबरी आहे. मुखपषृ्ठावरि ‘इंग्रजीतील सुप्रचसद्ध (कादंबरी) ‘ल्व्हकार ऑर्फ 

वकेपील्ड’च्या धरतीवर रिलेली नवीन कादंबरी’ (मूळ ऑचलव्हर गोल्डल्स्मथ) असे नमूद केले आहे. परंतु या 
इंग्रजी गं्रथाच्या आधाराने चलचहलेली ही कादंबरी सववस्वी नवीन वाटते. 

 
तत्कालीन समाजािे वणवन, भाषा आचण व्यल्क्तचित्रण हे सवव पाहता या गं्रथास मूळ इंग्रजीिा आधार 

असावा असे वाटत नाही. प्रत्येक प्रकरणाला उत्तम शीषवके चदली आहेत त्यातील एकि शीषवक नम्मूद केल्यास 
हा चवशषे ध्यानात येईल ‘ग्रामत्यागासारखे दुःख नाही.’ ही कादंबरी म्हणजे नायक वत्रबक भटजीिे 
आत्मचनवदेन. पचहल्या प्रकरणाच्या (गृचहणी गृहमुच्यते) सुरुवातीच्या या वाक्याने कादंबरीिी सुरुवात होते. 

 
कादंबरीिे कथानक असे : 
 
कादंबरीिा नायक वत्रबक भटजी. याला ३ मुलगे व २ मुली. पत्नी अन्नपूणकातबाई. स्नेही मोरोबा आचण 

इतर आप्तेष्ट. वत्रबक हा एक अत्यंत पे्रमळ माणूस. प्राप्त गरीब पचरल्स्थतीत ओढग्रस्तीिा दचरद्री संसार 
काटकसरीने करावा ही त्यािी इच्छा आचण या संसारात वत्रबक भटजीस त्याच्या पत्नी अन्नपूणकातबाईंिी पूणव 
साथ. मुलाला इंग्रजी चशक्षण चमळाल्यास त्याला सरकारी नोकरी चमळाल्यास चदवस बरे येतील या हेतूने सवव 
कुटंुबासह पुण्यास स्थलातंर. मुलगा चशकतो पण आपण कजवबाजारी झालो हे वत्रबक भटजीस जाणवते. मुलीिे 
लग्न एका वृद्धाशी ठरते पण सुदैवाने हे लग्न न होता चतिे एका तरुणाशी लग्न होते. येथून वत्रबक भटजींच्या 
संसारात दुःखद घटनािंी माचलका सुरू होते. मुलगी चवधवा होते. एका मुलािे चनधन होते, दुसरा मुलगा 
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चिस्ती धमव स्वीकारतो. थोरल्या मुलाकडून आई-वचडलानंा अपमानास्पद वागणूक चमळते. इतके साधे 
कथानक असलेली ही कादंबरी धनुधकातरी यानंी अत्यंत साध्या भाषेत चलचहली आहे. 

 
वाग्वैजयंिी (ककवा) कै. गोकवदाग्रजकृि समग्र कणविा : गोकवदाग्रज. प्रकाशक : के. रा. गोंधळेकर, पुिे, 
१९२१. गोववदाग्रज, बाळकराम या टोपण नावाने राम गणेश गडकरी यानंी काव्य व चवनोदी लेखन केले. श्री. 
गडकरी नाटककारही होते. नाटककार श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर यािें चशष्ट्यत्व त्यानंी चमळचवले होते व यािा ते 
गौरवाने उल्लेख करत. काव्य या वाङ्मयप्रकारात त्यानंी केशवसुतािें चशष्ट्यत्व पत्करले होते, त्याचं्यावर त्यािंी 
आत्यंचतक चनष्टा होती. ते स्वतःला केशवसुतािंा ‘सच्चा िेला’ म्हणवीत. 

 
प्रस्तुत काव्यसंग्रहात एकूण १४५ कचवता असून, प्रस्तुतिा काव्यसंग्रह त्याचं्या चनधनानंतर प्रचसद्ध 

झाला. पे्रम, नैरा्य, चवनोदी, गूढगुंजनात्मक इत्यादी प्रकारच्या कचवता या संग्रहात आहेत. चवनोदी कचवतातं 
चवचहणीिा कलकलाट, वितातुर जंतू, हुकमेहुकूम या कचवता आहेत. गूढगीतामध्ये कलगीिे गाणे, मुरली 
गुलाबी कोडे, रु्फटकी तपेली, पे्रम आचण मरण, भयाण एकातं, गोड चनराशा इ. समावशे आहे. सागं कसे बसलो, 
घुबडास, स्मशानातले गाणे, अवेळी ओरडणाऱ्या कोचकळेस, अरुण, कृष्ट्णाकाठंी कंुडल या आणखी काही 
महत्त्वाच्या कचवता. इंग्रज आमदानीतील साचहल्त्यकात श्री. गडकरी लोकचप्रय होते. घुबडास ही मराठी 
कचवतेतील एक लोकचप्रय आचण महत्त्वािी कचवता आहे. ‘मुरली’ आचण ‘राजहंस माझा चनजला’ या दोन 
कचवतामुळ श्री. गडकरी यानंा कवी म्हणून अमाप प्रचसद्धी चमळाली. गोड चनराशा, चवरामचिन्हे, भतुािे गाणे, 
कधी या कचवतािंाही उल्लेख केला पाचहजे. गोववदग्रजाचं्या कचवतेत संस्कृत शब्दािें वैपुल्य आढळते. बुचद्धमान 
आचण कल्पक कवी म्हणून गोववदग्रजािंी अद्यापही प्रचसद्धी आहे. ‘क्षण एक पुरे पे्रमािा, वषकातव पडो मरणािा’ या 
ओळी चलचहणारे गोववदाग्रज ‘पे्रमािे शाहीर’ म्हणून प्रचसद्ध आहेत. गोववदाग्रजािें ‘श्री महाराष्ट्र गीत’ अपूणव 
आहे, यािी खंत अनेकानंी व्यक्त केली आहे. त्यानंी आपल्या गूढगीताचं्या संदभकातत व्यक्त केलेल्या खालील 
ओळी प्रचसद्ध आहेत : 

 
“गूढाथवचि तो अचलचखत जागी मत्कवनी भरूनी राही नसता पचर संकेत चजवािा उमजेना तो 

कवणाही.” 
 

वाङ्मयीन िीका-शास्त्र आणि पद्धिी : वाकळबे, रामचंद्र शंकर. प्रकाशक : जनादिन गिेश जोशी, पुिे, १९५०. 
रामिदं्र शकंर वावळबे यािंा हा समीक्षा गं्रथ चनरचनराळे वाङ्मयीन वाद व प्रणालींिा इचतहास, त्यािें सद्यस्वरूप 
यािी ज्ञान चजज्ञासू व प्रगल्भ वािकानंा करून द्यावे हा गं्रथलेखनािा उदे्दश. वाङ्मयीन टीकेिे स्वरूप, कायव, 
चतिी व्याप्ती आचण टीकाकारािी सामग्री यािंा चविार केल्यानंतर तुलनात्मक, िचरत्रात्मक, ऐचतहाचसक, 
आस्वादक, चनणकातयक इत्यादी समीक्षा पद्धतींिी सचवस्तर ििकात केली आहे. गं्रथाच्या अखेरीस अवकातिीन 
प्रणालींिा आढावा घेऊन इंग्रजी टीकेिे ओझरते दशवन घडचवले आहे. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

वाङ्मयीन णिपा आणि णिप्पिी : कुळकिी, वा. ि. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई. पणहिी आवृत्ती, 
१९५३. वा. ल. कुळकणी हे मराठीतील एक रसज्ञ समीक्षक म्हणून ओळखले जातात. ‘वामन मल्हार 
वाङ्मयदशवन’ ‘वाङ्मयातील वादस्थळे’, ‘वाङ्मयीन शोध आचण बोध’, ‘न. वि. केळकर वाङ्मय दशवन’, 
‘नाटककार खाडीलकर : एक अभ्यास’ इत्यादी समीक्षागं्रथ मराठी समीक्षतच्या के्षत्रात मान्यता पावले आहेत. 

 
‘वाङ्मयीन चटपा आचण चटप्पणी’ या गं्रथातील समीक्षालेख वळेोवेळी चनयतकाचलकातं या गं्रथाआधी 

प्रचसद्ध झालेले होते. “या समीक्षालेखािें लेखन स्वतःच्या शकंाचं्या समाधानाथव झालेले आहे त्यामुळे या गं्रथािे 
शीषवक ‘वाङ्मयीन चटपा आचण चटप्पणी’ असे चदले आहे ” असे वा. ल. कुळकणी प्रस्तावनेत नमूद करतात. 

 
‘चटका : काल, आज आचण उंद्या’ हा या गं्रथातील पचहला लेख. या लेखनात मराठी चटकेच्या 

प्रारंभापासून थोडक्यात आढावा घेतला आहे. कालच्या चटकेपेक्षा आजिी टीका आचण चटकाकार कलामूल्यांिी 
जाणकारपणे कदर करतो आहे. आचण ते योग्य आहे. अशा आशयािा अचभप्राय या लेखाच्या शवेटी वा.ल.नी 
व्यक्त केला आहे. ‘कलावाङ्मयातील नव े आचण जुने’ या लेखात नव्या कलाप्रवृत्तींकडे जुन्यािंा कोणता 
दृचष्टकोण असतो याबद्दलिी ििकात आहे. वाङ्मयातील बदलाकंडे चजज्ञासू वृत्तीने पाहणे, त्यामागील हेतंूिा शोध 
घेणे हे समीक्षकािें काम आहे असे वा. ल. या लेखाच्या शवेटी म्हणतात. ‘सवकंष सत्ता आचण गद्य-पद्य 
साचहत्य’ हा या संग्रहातील आणखी एक महत्त्वािा लेख टॉमस हाडीिे ‘पद्यापेक्षा गद्य साचहत्य खळबळ माजव ू
शकते’ अशा आशयािे चवधान घेऊन गद्य आचण पद्यािी पचरणामकारकता वा. ल. नी िर्शिली आहे. याचशवाय 
‘रस म्हणजे काय?’, ‘सामान्य वािक’, ‘थोडेसे ऐचतहाचसक कादंबरीच्या चनचमत्ताने’, ‘कला आचण िाचरत्र्य’, 
‘कला आचण स्वातंत्र्य : एक चविार’, ‘कलावाङ्मयातील दोन प्रवृत्ती’, ‘थोडेसे व्यल्क्तचित्रणासंबधंी’, 
‘टीकाकार केळकर’, ‘तुकारामािी कचवता : काही चविार’, ‘मराठी एकाचंकका’ हे आणखी काही महत्त्वािे 
समीक्षालेख अभ्यासकानंा मागवदशवक ठरणारे लेख आहेत. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
वाङ्मयीन दृष्टी आणि दृणष्टकोि : कुळकिी, वा. ि. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई १९५९. समीक्षक वा. 
ल. कुलकणी यािंा काही साचहत्यप्रकार व वाङ्मयीन प्र्नासंबंधीच्या िौदा लेखािंा संग्रह. 

 
लघुकथेसंबंधी लेखकाने वेळोवळेी चलचहलेले सवव लेख त्या पुस्तकात समाचवष्ट. ‘मराठी लघुकथेिा 

उत्क्रातंीमागव’, ‘मराठी नवकथेच्या मयकातदा’, ‘स्रु्फट गोष्ट’ व ‘दोन घटका मनोरंजन’ ‘पुढील काळातील मराठी 
लघुकथेिी ही नादंीि” इ. लेखािंा समावशे आहे तसेि ‘सुखाल्त्मका आचण शोकाल्त्मका.’ ‘मराठी कादंबरी’ 
‘काचशनाथ रघुनाथ चमत्रािें माचसक मनोरंजन’  मध्ये वाङ्मयािे चवचवध प्रकार व सामाचजक कायव या बाबतीत 
माचसक ‘मनोरंजन’ ने केलेल्या भरीव कायकातिा आढावा. असे महत्त्वपूणव लेखही या गं्रथामध्ये आहेत. 

 
पुस्तकाच्या अखेरीस जोडलेली लेखकाच्या समग्र टीकालेखनािी चवषयावार सूिी अभ्यासकाचं्या 

दृष्टीने महत्त्वािी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

एस. एस. नाडकिी 
 

वाङ्मयीन महात्मिा : मढेकर, बाळकृष्ट्ि सीिाराम. प्रकाशक : रामकृष्ट्ि प्रकाशन मंडळ, मंुबई, १९४१. बा. 
सी. मढेकर चलचखत सात सचमक्षालेखािंा हा संग्रह प्रस्तुत गं्रथामध्ये वाङ्मयििकात म्हणून मढेकरानंी जी ििकात 
केली आहे. त्यातील काहींबाबत मतभेद संभवत असली तरी मराठी समीके्षमध्ये शुद्ध कालावादी भचूमकेिा 
पुरस्कार करण्याच्या दृचष्टकोनातून या ििेिा चनचश्चतिा उपयोग झाला आचण त्यामुळेि त्या ििेिे महत्त्व 
अनन्यसाधारण आहे. तसेि मराठी वाङ्मयाच्या परपुष्टतेिे चपतळ उघडे पाडण्यािा प्रयत्न या लेखामंधून 
प्रथमि केला गेल्याने या लेखािें महत्त्व चवशषे आहे. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
वादळी वारे : केळकर, द. के. प्रकाशक : मनोहर गं्रथमािा प्रकाशन, पुिे १९४०. ‘वादळी वारे’ या पुस्तकात 
द. के. केळकर यािें पूवी चनरचनराळ्या चनयतकालीकातं प्रचसद्ध झालेले १३ लेख आहेत. 

 
शास्त्राने शृगंारलेल्या समाजसंसार समाजशास्त्रातील जुना नवा दृष्टीकोण, स्त्रीपुरुष-समता, प्रािीन 

भारतीयािें समाज घटनेतील प्रयोग समाजशास्त्रातील चववकेवाद, धमवचविाराचं्या नव्या लाटा, चमशनऱ्यािें 
आक्रमण, स्वाचमत्त्वभावना चवरुद्ध औदायवभावना, ििंल नीचतमते्ततील अिल घटक अशा चवचवध चवषयावंरील 
लेख या पुस्तकात एकत्र केले आहेत. 

 
त्यामध्ये लेखकािे मार्शमक चनरीक्षण वा सखोलन वितन प्रत्ययास येत. 
 

सुधा कापरे 
 

वामकुिी : अते्र, प्र. के. प्रकाशक : देशमुख आणि कं. पुिे, १९४९. जीवनातील काही गंभीर वा काही चवनोदी 
अनुभवािें चित्रण करणाऱ्या आठ कथािंा संग्रह. 

 
‘पाठीवरिे वळ’, ‘महापुरात बुडालेला चवष्ट्णू’, ‘समुद्रािी देणगी’ या तीन शोकात्म कथा वगळता अन्य 

पाि कथा उपहास, चवडंबन आदीच्या साह्याने चवनोदातूंन व्यल्क्तगत व सामाचजक दोष दशवन करतात. 
 
ज्ञाती, कुळ आदींच्या नाव ेउठसूठ संमेलने भरवणारािें चवडंबन ‘पचहले कावळे संमेलन’ या कथेत येते. 

स्वस्त माल जाचहरातीवर भलूुन घेणाऱ्यािंी र्फसवणूक व र्फचजती ‘बारा आण्यात घोड’ मध्ये दाखचवली आहे. 
स्त्रीचवषयक कल्पनातं रमणाऱ्या पौगंडावस्थेतील मुलािंी र्फचजती ‘आम्ही सातजण आचण ती’मध्ये वािक 
लेखकािी चमल्स्कल थट्टा ‘काळ आचण कादंबरी’ मध्ये आहे. ‘मास्तर आचण पारेलीस’ या कथेत अिानक 
संकटातून होणाऱ्या सुटकेच्या आनंदािे चित्रण आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अथवगभव भाषा, वैचशष्ट्ट्यपूणव व िटकन चभडणारे अनुभव आचण अते्र यािंी नेहमीच्या शलैीहून वगेळी 
शलैी ही या कथासंग्रहािी वैचशष्ट्ट्ये आहेत. 

 
उर्णमिा दळवी 

 
वामन मल्हार : वाङ्मयदशिन : कुळकिी, वा. ि. प्रकाशक : मंुबई मराठी साणहत्य संघ, प्रकाशन, मंुबई, 
१९४४. वा. ल. कुळकणी हे मराठीतील महत्त्वािे समीक्षक आहेत. ‘वाङ्मयातील वादस्थळे’, ‘वाङ्मयीन मते 
आचण मतभेद’, ‘वाङ्मयीन चटपा आचण चटप्पणी’ इ. समीक्षागं्रथ अभ्यासकानंा पे्ररक ठरले आहेत. 

 
‘वामन मल्हार : वाङ्मयदशवन’ हा वा. ल. कुळकणी यािंा अगदी सुरुवातीिा गं्रथ मंुबई मराठी साचहत्य 

संघाने वामन मल्हार जोशी याचं्या स्मृचतप्रीत्यथव जी व्याख्यानमाला आयोचजत केली होती त्या 
व्याख्यानमालेसाठी वा. ल. कुळकणी यािंी व्याख्याने आयोचजत केली होती. या व्याख्यानमालेसाठी तयार 
केलेल्या चनबंधावंरून प्रस्तुत गं्रथ चसद्ध झाला. 

 
प्रस्तुत गं्रथात वामन मल्हार जोशी याचं्या वाङ्मयीन व्यक्तीमत्त्वािी प्रथम ििकात करून वामन मल्हार 

याचं्या लचलत आचण समीक्षात्मक लेखनािी पुढील प्रकरणातून वा. ल. कुळकणी यानंी चवविेन केले आहे. ती 
अशी — (१) एक श्रेष्ठ वाङ्मयीन व्यक्तीमत्त्व (२) वामनरावािें लचलत लेखन, (३) वामनरावािें वाङ्मय 
चवविेन, (४) वामनरावािें तत्त्वििकातत्मक लेखन. चशवाय प्रस्तुत गं्रथाच्या शवेटी कथा वाङ्मयातील तत्त्वशोधन 
या शीषवकािी पुरवणी ‘इंदू काळे आचण सरला भोळे’ या कादंबरीचवषयी डायरीतील पाने या सदराखाली 
केलेली चटपणे; आचण ‘वामन मल्हार जोशी व त्यािंा काळ’ या चवषयावरील सनावळी आचण घटना यािंी 
माचहती वा. ल. कुळकणी यानंी चदली आहे. 

 
वामन मल्हार जोशी हे तत्त्वििकात प्रधान कादंबरीिे जनक म्हणून ओळखले जातात. वैचशष्ट्ट्यपूणव अशा 

‘राचगणी’, ‘नचलनी’, ‘आश्रणहचरणी’, ‘सुशीलेिा देव’, ‘इंदू काळे आचण सरला भोळे’ या कादंबऱ्या ‘चविार-
सौंदयव’, ‘चविारचवहार’ या समीक्षागं्रथािे तपशीलवार चवविेन करणारा वा. ल. कुळकणी यािंा मराठीतील एक 
महत्त्वािा समीक्षागं्रथ म्हणून या गं्रथािा उल्लेख करता येतो. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
वारकरी पंथाचा इणिहास : दांडेकर, शंकर वामन. प्रकाशक : प्रा. शंकर वामन दांडेकर, पुिे १९२७. प्रािायव 
शकंर दाडेंकर वारकरी संप्रदायािे अध्वयव. गुरू जोग महाराजाचं्या पे्ररणेने संप्रदायािा स्वीकार. संपूणव आयुष्ट्य 
सापं्रदायासाठी विेले. प्रचतवषी वारी, सापं्रदाचयक कीतवनचनरूपण परंपरा िालचवली. त्यािें हे केवळ साठ 
पानािें पुस्तक. मूलतः हा चनबधं त्यानंी डॉ. केतकर याचं्या सुिनेनुसार ज्ञानकोशासाठी चलचहला होता. हा 
चनबधंि त्यानी पुस्तकरूपाने प्रचसद्ध केला. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

वारकरी पथंािंा इचतहास म्हणजे महाराष्ट्रािा सातश ेवषांिा धार्शमक इचतहास आहे. महाराष्ट्रािा हा 
अत्यंत लोकचप्रय भल्क्तप्रधान पथं. या पुल्स्तकेत या पंथाच्या सवव अंगोपागािी ििकात आढळते. संप्रदाचयकाचं्या 
दृष्टीनेही हा अत्यंत महत्त्वािा गं्रथ आहे. या संप्रदायास वारकरी म्हणजे वारी करणारा. भागवत म्हणजे 
भगवतंाला सववस्व अपवण करणारा. माळकरी म्हणजे तुळशीिी माळ पचरधान करणारा या तीनही नावाने 
ओळखले जाते. वारकरी संप्रदाय हा सनातन वैचदक धमकातिा भल्क्तस प्राधान्य देणारा एक भाग आहे. उत्कट 
भक्ती, सदािार, नीचत, सरळमागी आिरण असलेला हा संप्रदाय असून िातुववण्यव जाचतव्यवस्थेच्या 
िौकटीचवरुद्ध न जाता आध्याल्त्मक समता सवकातथकातने आणण्यािा प्रयत्न या संप्रदायाने केला. हा संप्रदाय म्हणजे 
सवव महत्त्वाच्या संतानंी िालचवलेली भक्ती-संप्रदायी िळवळ होय. या संप्रदायाचवषयीिे सववप्रथम लेखन 
न्यायमूती महादेव गोववद रानडे यानंी त्याचं्या ‘मराठी सते्तिा उत्कषव’ या गं्रथात केले. 

 
भल्क्तसंप्रदाय या पथंािे कायव व्यापक आचण मूलगामी समाजजीवनाला भक्तीिी शक्ती आचण पे्ररणा 

देणारा हा चजवतं प्रवाह आजही त्याि जोमाने कायवरत आहे. व्यापक सहानुभतूी आचण मानवता जपणारा 
सववचवषयी समानता वा सख्यभाव असणारा हा संप्रदाय. या संप्रदायािे कालखंड पुढीलप्रमाणे मानले जातात. 
पुडंचलक ते ज्ञानदेव, ज्ञानदेव. नामदेव, भानुदास-एकनाथ, तुकाराम-चनळोबा आचण आजच्या धार्शमक गं्रथामध्ये 
ज्ञानेर्श्री, नाथ भागवत, श्रीतुकारामािंी गाथा हे गं्रथ ही सापं्रदायािी प्रस्थानत्रयी. वारी करताना भेट द्यावयािी 
चठकाणे म्हणजे िदं्रभागा तीथव, पुडंचलक मुनींिे मंचदर, पढंरीनाथािे दशवन ही चत्रपुटी. संत बचहणाबाईंच्या 
प्रचसद्ध अभगंात संप्रदायािा इचतहास आलेला आहे. ‘संतकृपा जाली । इमारत र्फळा आली । ज्ञानदेव ेरचिला 
पाया’ भक्तराज पुडंचलकापासून या संप्रदायािी सुरुवात झाली. या पंथात िार सापं्रदाय आहेत. िैतन्य, 
स्वरूप, आनंद आचण प्रकाश. प्रमुख दैवत पंढरपूरिा पढंरीनाथ, चवठोबा आाचण रुल्क्मणीमाता. 
प्रस्थानत्रयीबरोबरि ज्ञानदेव, एकनाथ याचं्या हचरपाठािे चनत्य वािन आव्यक. श्री चनवृत्तीनाथ, ज्ञानेर्श्र, 
सोपानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आचण चनळोबा हे प्रमुख संत. वारी, तुळशी माळ, बुक्का, 
गोपीिदंनािा चटळा, मुखी रामकृष्ट्णहरी हा मंत्र; खरे बोलणे, एकादशी व्रत हा आिारधमव. प्रचतवषी वारीला वर 
नमूद केलेल्या संताचं्या गावाहून पढंरपुरास पालख्या येतात. मराठी जनमानसावर प्रिंड प्रभाव असलेल्या या 
पथंािा उगम आचण इचतहास सागंणारे हे महत्त्वािे पुस्तक आहे. 

 
णवनायकाची कणविा : णवनायक (णवनायक जनादिन करंदीकर)., प्रकाशक : श्री. शंकर नरहर जोशी, 
णचत्रशाळा पे्रस, पुिे, १९२० आवृत्ती क्रमाकं ०१ ते ०५ यामध्ये र्फग्युवसन कॉलेज, पुणे येथील इंग्रजीिे प्राध्यापक 
वासुदेव बळवंत पटवधवन यािंी प्रस्तावना, संग्राहक अनंततनय यािें चनवदेन यािंा समावशे आहे. आवृत्ती 
क्रमाकं ०४ आचण ०५ मध्ये ‘मराठीतील राष्ट्रीय कचवतेिे पचहले व श्रेष्ठ उद्गाते कचवनायक चवनायक’ या 
शीषवकािी दीघव प्रस्तावना समाचवष्ट आहे. तसेि वरील सवव आवृत्त्यामध्ये ‘चवनायकािें िचरत्रव’ या मथळ्याखाली 
कचविे अल्प िचरत्र समाचवष्ट आहे. 

 
कवी चवनायक यानंा केवळ ३७ वषांिे आयुष्ट्य लाभले. रेव्हरंड नारायण वामन चटळक आचण केशवसुत 

या कववच्या कालखंडातील समकालीन कवी इचतर कवीच्या मानाने त्यािंा व्यासंग कमी असला तरी इंग्रजी 
काव्यवाङ्मयािा त्यानंा पचरिय होता हे जाणवते. ‘राष्ट्रीय कचवतेिे प्रणेते’ म्हणून काही टीकाकारानंी त्यानंा 
गौरचवले असले तरी काहीनी या चवधानावर आके्षपही नोंदचवले आहेत. त्याचं्या एकूण ७४ कचवता असून, 



 

 

अनुक्रमणिका 

पचहल्या आवृत्तीत असलेल्या ६१ कचवतािंा संग्रह संग्राहक अनंततनय यानंी अचतशय पचरश्रमाने केला आहे. 
यामध्ये गचणकोद्धार, मोहानंतर, ध्यास तो भास, वीरमती या रिना दीघव असून खंडकाव्यसदृश आहेत. काही 
ऐचतहाचसक चस्त्रयावर काव्यरिना आहे त्यामध्ये अचहल्या, पन्ना, पचद्मनी, दुगकातवती, संयोचगता, तारा, 
कृष्ट्णाकुमारी, चहरकणी या कचवतािंा समावशे आहे. जुन्या चपढीतली बहुसंख्य सुचशचक्षतानंी ‘हतभाचगनीं’ ही 
वहदमातेवरील कचवता गौरचवली होती. महाराष्ट्र लक्ष्मी, कवी आचण पोपट, नागपिंमी, गाण्यािे गाणे, नदी 
आचण कवी, चिमणी, अवंचतके, सुवास, चवरही (‘चवरर्ही’ हे पे्रमकाव्य आहे) दसऱ्यािे सोने, चशवसंदेश या 
उल्लेखनीय कचवता आहेत. ‘प्रीती चनमाली तर’ या कचवतेिा चवशषे उल्लेख केला पाचहजे. ‘महाराष्ट्र लक्ष्मी’ या 
काव्यातील काही ओळींिा चनदेश या गं्रथपचरियात आव्यक वाटतो : 

 
‘महाराष्ट्र लक्ष्मी मातें जगीं धन्य वाटे, यशोगीत चतिें गातामंनी हषव दाटे. आचण पूवव चदव्य ज्यािंें, त्यानंा 

रम्य भाचवकाळ, बोध हाि इचतहासािा सदा सववकाळ.’ 
 
‘देशभक्तािा अपूवव सोहाळा’ या शीषवकािी कचवता केवळ िार ओळींिी आहे आचण या कचवतेिा 

वारंवार उल्लेख केला गेला आहे : 
 
देशभक्ता प्रसाद बचंदशाळा 
शृखंलाचं्या गंुर्फला पुष्ट्पमाळा 
चिता वसहासन शूल राजदंड 
मृत्यु दैवत दे अमरता उदंड. 
 

णवरहिरंग : माधव जूणियन (माधव कत्रबक पिवधिन), प्रकाशक : श्रीगिेश छापखाना, पुिे, १९२६ 
(रणवणकरि मंडळ प्रकाशन, क्रमांक ०६). चवरहतरंग हे माधव जूचलयन यािें सामाचजक खंडकाव्य. हे 
खंडकाव्य खऱ्या अथकातने पे्रमकाव्य आहे त्यामुळे यामध्ये कोणत्याही प्रकारिी टीका नाही. नायक प्रभाकर या 
काव्यािा चनवेदक. हे काव्य एकूण ३३ खंडात असून खंडानंा तरंग असे नाव कवीने चदले आहे. काव्यािी भाषा 
संस्कृत शब्दप्रिूर आहे. या खंडानंा शीषवके नाहीत. 

 
नाचयका इंदू ही एका प्राथवनासमाजी सुधारक गृहस्थािी कन्या. इंदू ही बालचवधवा आहे. वचडलािंी 

वृत्ती समाजसुधारणेला अनुकूल असल्याने ते चतला महाचवद्यालयात प्रवशे घ्यायला लावतात. इंदू ही बुचद्धमान 
व रचसक आहे. प्रभाकर हा इंदूिा सहाध्यायी. हा इंदूच्या पे्रमात पडतो व इंदूच्या वचडलाकंडे चतला मागणीही 
घालतो. परंतू इंदू या प्रस्तावाला मान्यता देत नाही. दोन वष ेइंदू आचण प्रभाकर एकमेकापंासून दूर राहतात. 
परंतु दोघानंा परस्परावरील प्रीचतिी जाणीव झाल्याने हे दोघे पुन्हा एकत्र येतात. त्याग हीि पे्रमािी खरी 
कसोटी आहे यािा त्यानंा प्रत्यय येतो. या दोघािें सहजीवन, सहली, वनभोजने इत्यादींच्या वणवनाने हे काव्य 
रंजकही झाले आहे. या उभयताचं्या महाचवद्यालयीन जीवनातं घडलेली एक रसाळ कथा प्रभाकरािे हे स्वागत 
आहे. अद्यापही ‘चवरहतरंगातील’ वातावरण वािकानंा मोहात पाडते. 
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णववेकमण्डन : मािे, श्रीपाद महादेव. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, १९५६. श्री. म. माटे हे 
श्रेष्ठ दजकातिी लघुकथा चलचहणारे म्हणून जसे पचरचित आहेत तसेि वैिाचरक म्हणूनही ते ओळखले जातात. 

 
‘चववकेमण्डन’या गं्रथात एकूण पंधरा वैिाचरक स्वरूपािे चनबधं आहेत. या चनबधंािे पाि चनबंधािंा एक 

असे तीन भाग मानले आहेत. 
 
प्रत्येक भागात पचहला चनबधं व्यल्क्तचवषयक, दुसरा सामाचजक समस्यासंबधंीिा, चतसरा 

वाङ्मयचवषयक, िौथा ताचत्त्वक चववेिनािा आचणा पािवा परकीय समाजसंबंधीिा अशी वगववारी तीनही 
चवभागातं लेखकाने केली आहे. 

 
या गं्रथातील पचहला ‘मागे पडलेला बैरागी’ हा चनबधं चवष्ट्णुबुवा ब्रह्मिारी याचं्या संबधंीिा आहे. तर 

‘सुसंस्कृतािें प्रचतचनधी’ या चनबंधात तात्यासाहेब केळकर यािें व्यल्क्तचित्रण येते. तर ‘भारत स्वातंत्र्यािा 
पचहला उद्गाता’या चनबधंात याि शब्दातं चश. म. पराजंपे यािंा गौरव लेखकाने केला आहे. ‘चगरीजन आचण 
पचरजन’ या चनबधंात चगरीजन म्हणजे चगरीगव्हरातं राहणाऱ्या आचदवासी जमाती व पचरजन म्हणजे सुप्रचतचष्ठत 
समाजाच्या भोवती चघरट्या घालणाऱ्या र्फवटग जाती; यानंा आधुचनक आचण सुसंस्कृत करणे आव्यक आहे, 
असा चविार श्री. म. माटे माडंतात. 

 
याचशवाय ‘भाबंावलेला समाज’, ‘बायकािंा दुःस्वास’, ‘आजच्या संतािें खरे कायव’, ‘नातीिी बदलती 

प्रकृती’ हे महत्त्वािे चनबंध या गं्रथात आहेत. समाजरिनेच्या चनयमपालनाला नीती हे नाव असते. सामान्य 
माणसे नीती कधी बदलत नसते असे समजतात. पण हे खरे नाही; हे अनेक उदाहरणानंी माटे यानंी दाखवनू 
चदले आहे. 

 
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या सुरूवातीच्या काळातील एक महत्त्वािा वैिाचरक गं्रथ म्हणून ‘चववकेमण्डन’ या 

गं्रथािा उल्लेख करता येईल. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

णववेककसधू : मुकंुदराज. संपादक : प्रा. कृष्ट्िाजी पाडुंरंग कुिकिी, प्रकाशक : िेखन वाचन भांडार, पुिे, 
१९५७. मुकंुदराजािंा ‘चववेकवसधू’ हा गं्रथ मराठीिा आद्य गं्रथ मानला जातो. मुकंुदराजािंा काळ, स्थळ आचण 
आद्य गं्रथकारािा मान या तीनही घटना वादग्रस्त ठरल्या आहेत. अभ्यासकानंी या संदभकातत आग्रही प्रतीपादन 
केले असून दोन्ही पक्ष आपल्या मताशंी ठाम आहेत. 

 
प्रस्तुत गं्रथ दोन भागात चलचहला आहे. पचहल्या भागाला पूवकातधव असे नाव असून त्याला ‘सृचष्टक्रम’ असे 

संबोचधले आहे. या भागात सात प्रकरणे आहेत व प्रत्येक प्रकरणास स्वतंत्र शीषवक आहे. स्वरूप समावेश, 
स्वानुभव-दृढीकरण, तत्वसृष्टी-कथन इत्यादी. या प्रकरणातं एकूण ७७३ ओव्या आहेत. उत्तराधकातला 
‘संहारक्रम’ हे शीषवक आहे. स्थूलदेहचनरसन, वलगदेहचनरसन, अदै्वत प्रचतपादन इत्यादी. या भागातं ९२७ 
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ओव्या आहेत. संपूणव गं्रथ संवाद स्वरूपात आहे. चजज्ञासु चशष्ट्याने चविारलेले प्र्न आचण आदरणीय सद्गुरुने 
त्याला चदलेले उत्तर याप्रमाणे गं्रथािी रिना आहे. चशष्ट्यािे शकंा समाधान करताना योग्य संदभव, दृष्टातं, 
मार्शमक स्पष्टीकरण करून गुरंूनी चदलेली उत्तरे यामुळे गं्रथास एकप्रकारिा चजवतंपणा आला आहे. अदै्वत 
चसद्धन्तासारखा गहन चवषय आचण त्यािे प्रचतपादन मराठी भाषेत करावयािे यािी जाण गं्रथकारास आहे. दै्वत 
म्हणजे काय? दै्वतािा आभास का चनमकातण होतो यािे चवविेन पूवकातधात असून उत्तराधकातत अदै्वत मतािे प्रचतपादन 
आहे. ‘शाकंरोल्क्तवरी । चमया बोचलली हे वैखरी’ असे सागंून अदै्वतािे प्रचतपादन स्पष्ट केले आहे. मुकंुदराज हे 
नाथपथंी चशवोपासक होते. पूववपक्ष, उत्तरपक्ष आचण र्फलश्रुती, गुरु-चशष्ट्य संवादरूपाने अशी गं्रथ रिना असून 
वदेशास्त्रािा, उपचनषदािंा मचथताथव, ब्रह्म-चनरूपणकार या नात्याने गं्रथकार सागंत असून यासाठी ब्रह्मसूते्र 
आचण उपचनषदे यावरील शाकंरभाष्ट्ये हे मूळ गं्रथ आहेत हे गं्रथकाराने नमूद केले आहे. संस्कृत भाषेतील 
ज्ञानगंगा मराठी भाषेत आणण्यािा हा प्रयत्न आहे. वेदशास्त्रािा मचथताथुव । मऱ्हाचटया जोडे र्फचलताथुव । तचर 
ितुरी परमाथुव । का ं नेघावा ॥ हे मत माडूंन “भाषा हो का मऱ्हाटी । पचर उपचनषदािंीि राहाटी” ॥ असेही 
प्रचतपादन आहे. या गं्रथािा उत्तरकालीन तत्वज्ञानपर आचण आध्याल्त्मक गं्रथावर प्रभाव पडलेला आहे. 
गं्रथकाराने गं्रथरिना का केली यािे उत्तर पुढील ओवीत चदले आहे, “जेया नाही शास्त्री प्रतीचत । नेणती 
तकव मुदे्रिी ल्स्थती ॥ तेयालागी मऱ्हाटीया युल्क्त । केली गं्रथरिना” हा मराठी भाषेतील एक महत्त्वािा गं्रथ आहे. 

 
णवशाखा : कुसुमाग्रज (णवष्ट्िू वामन णशरवाडकर). १९४२ संपादक णव. स. खांडेकर, कोल्हापूर. आधुचनक 
मराठी कवीमध्ये सववश्रेष्ठ व्यल्क्तमत्त्व असलेले कवी. यानंी कचवतेबरोबरि इतरही वाङ्मयप्रकारात चवपुल 
लेखन केले आहे. काव्यसंग्रह १३, संपादने ५, कथासंग्रह ८, कादंबरी ३, नाटके १७ इत्यादी त्याचं्या 
‘नटसम्राट’ या नाटकाला साचहत्य अकादमीिे १९७४ सालिे पाचरतोचषक चमळाले होते. १९८८ सालिे ज्ञानपीठ 
पाचरतोचषकही त्यानंा चमळाले. 

 
‘चवशाखा’ हा कुसुमाग्रजािंा परंपरा चनमकातण करणारा काव्यसंग्रह. ज्या काळात हा काव्यसंग्रह प्रचसद्ध 

झाला तो काळ म्हणजे ‘िले जाव’ िळवळीिा कालखंड. यातील देशभल्क्तपर कचवता प्रचसद्ध आहेत. ‘क्रातंीिा 
जयजयकार’ ‘जाचलयनवाला बाग’ इत्यादी कचवता प्रचसद्ध आहेत. त्याचं्या अनेक कचवता प्रचतकात्मक आहेत. 
‘कोलंबसािे गववगीत’, ‘अचहनकुल’, ‘आगगाडी आचण जमीन’, ‘चहमलाट’ इत्यादी कचवतेिे प्रयोजन व्यक्त 
करणारी ‘सचमधाि सख्या या’ ही एक महत्त्वािी कचवता. कुसुमाग्रजानंी समाजवादािे व्यापक तत्त्वज्ञान 
स्वीकारले होते आचण साहचजकि त्यािें लेखनही या अनुरोधाने झाले. सामाचजक चवषमता, देश, धमव इत्यादी 
चवषय कचवतातूंन व्यक्त झाले आहेत. प्रणयभावना व्यक्त करणाऱ्या कचवताही प्रस्तुत संग्रहात आहेत. ‘स्वप्नािंी 
समाप्ती’ या कचवतेिा या संदभकातत उल्लेख केला पाचहजे. या संग्रहास समाजमान्यता चमळाली होती. चवषमता 
आचण अन्याय या संदभकाततील बळी, चललाव, सहानुभतूी, माळािे मनोगत, पािोळा या कचवता महत्त्वाच्या. जा 
जरा पूवेकडे, गुलाम, बदंी इत्यादी कचवतातूंन क्रातंीिा जो ध्यास मानवजातीला लागलेला आहे त्यािे वणवन 
येते. मातीिी दपोक्ती, परृ्थवीिे पे्रमगीत यातील कल्पनाचवलास मनोज्ञ आहे. अल्ग्नसंप्रदायी कचवता असे 
कुसुमाग्रजाचं्या कचवतेिे वणवन केले जाते. 

 
णवष्ट्िू कृष्ट्ि णचपळूिकर : काि आणि किृित्व : िेखक : माडखोिकर, ग. त्र्यं. प्रकाशक : देशमुख आणि 
कंपनी, आवृत्ती ३ री, १९५७, पुिे. १९२१-१९२२ सालात ‘चवचवधज्ञानचवस्तारा’मध्ये प्रकाचशत झालेल्या गजानन 
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त्र्यंबक माडखोलकर याचं्या लेखािंी पचरष्ट्कृत केलेली ही आवृत्ती स्वातंत्रोन्मुख युयुत्सू जीवनाच्या नव्या 
प्रणाली चनमकातण करून पारतंत्र्यामुळे हतबुद्ध झालेल्या महाराष्ट्रात स्वावलंबनािा उद्धार आत्मप्रत्यय आचण 
प्रचतकारािी अदम्य ईष्ट्यकात उत्पन्न करणाऱ्या चवष्ट्णुशास्त्री चिपळूणकर याचं्या जीवनकायकातिा पचरिय व परामशव. इ. 
स. १८१९मध्ये सुरू झालेल्या एलचर्फन्स्टनच्या कारचकदी पासून सामान्यतः इ. स. १८८५ पयंत जे 
समाजधुरीण, वाङ्मयाग्रणी होऊन गेले, त्यािंा परामशव घेऊन चिपळूणकरावंरील आके्षपानंा योग्य उत्तरे देऊन, 
राष्ट्रीय अचभमानािा पुनरुत्थानाच्या चिपळूणकराचं्या थोर कायकातिी प्रस्थापना करण्यािा प्रयत्न गं्रथात आहे. 
एकोचणसाव्या शतकातील महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाचजक, वाङ्मयीन िळवळींिा पचरिय होण्यासाठी 
महत्त्वािा चवमशकातत्मक साधनगं्रथ श्री. ना. बनहट्टी याचं्या चिपळूणकर व त्यािें आधुचनक आके्षपक या प्रबधंासह 
१९३४ मध्ये पुनःप्रकाचशत. 

 
सु. रा. चुनेकर 

 
णवसजिन : कुिकिी, णव. म. प्रकाशक : मनोहर महादेव केळकर, पुिे, १९४३. चव. म. कुलकणी याचं्या 
चवसजवन या काव्यसंग्रहात एका पे्रचमकाच्या पे्रमभावनेतील आरंभीिी आशा आचण पे्रयसीने केलेल्या 
अपेक्षाभगंातून पूजन चनमकातण झालेली त्यािी चनराशा या दोन भावना प्रकट झाल्या आहेत. ‘आवाहन’, ‘चवसजवन’ 
आचण ‘समाप्ती'या शीषवकानंी भावना चवष्ट्काराचं्या अवस्था कवीने सूचित केल्या आहेत. ‘चवसजवन’ ह्या 
दीघवकचवतेत चप्रयकर पे्रयसीच्या असर्फल पे्रमािी कहाणी चव. म. कुलकणी यानंी उत्कटतेने कथन केली आहे. 
सुरूवातीिे बौचद्धक साहिायव, चतिे लाघवी सौंदयव, संभाषण िातुयव, संगीतािी आवड, चतिे लाचडक चवभ्रम 
याचं्या वणवनाने कथनाला गती येते. पे्रयसीला मनःपूववक दाद देणारा पे्रचमक वादपटू आहे, एक वाङमयपे्रमी 
भावुक युवक आहे. काचलदास, उमरखय्याम, माधव जूचलयन हे त्यािे आवडते कवी आहेत. हळूहळू बहरत 
असलेले दोघािें पे्रम असर्फल होते. ‘जगतािी काय िूक? माझी तरी काय िूक?’ असा प्र्न चप्रयकराला 
पडतो. कचवता शोकातं असली तरी दोघाचं्या प्रणयाराधनाला चवनोदािी डूब चमळाली आहे. कचवतेतील पे्रचमक 
ल्स्थर संयमी आचण संथ वृत्तीिा आहे. त्यामुळे प्रणय-चनराशा तीव्रपणे व्यक्त करीत असताना खोटी नाट्यपूणवता 
आणण्यािा प्रयत्न तो करीत नाही. चव. म. कुलकणी यानंा या पे्रमकचवतेिी सुिलेली कल्पना, कचवतेिी 
सर्फाईदार भाषा, विेक शब्दािंी चनवड ही कचवतेिी वैचशष्ट्ट्ये लक्ष वधूेन घेतात. वरून थंड भासणारा 
ज्वालामुखी, एक विणी हाक मारणारी खुळी चप्रयचशष्ट्या, परमेर्श्राला दुःखानािं नाटक आवडणे, मोहरलेले 
आंबेवन, बाहंूिे पुष्ट्पहार, मनींिा ढग या कल्पनामुंळे कचवतेच्या बाळात्मक गुणवते्तत भर पडली आहे. रा. श्री. 
जोगानंी ‘चवसजवन’ला चलचहलेल्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे, “क्राचंतगीतानंा चवशषे भाव असणाऱ्या या युगात श्री. 
कुलकणी यानंी चवरहगीत प्रचसद्ध करावे, ही गोष्ट जरा धाष्ट्ट्यकातिीि आहे, यात शकंा नाही. वरवर िाळून 
‘पे्रमगीत आहे’ असे म्हणून हे काव्य बाजूला ठेवणाऱ्यािंी विंनाि होईल. थोडा धीर धरून त्यानंी ते वािावयास 
प्रारंभ करावा. - बाकीिे काम काव्यि करील.” तत्कालीन काव्याच्या पार्श्वभमूीवर जोगानंी चव. म. कुलकणी 
याचं्या ‘चवसजवन’या काव्यसंग्रहावर व्यक्त केलेली प्रचतचक्रया नक्कीि उचित आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 
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णवज्ञान-प्रिीि समाजरचना : सहस्त्रबुदे्ध, पुरुषोत्तम, गिेश. प्रकाशन : मॉडनि बुक डेपो, पुिे, १९३६. डॉ. 
पुरुषोत्तम गणेश सहस्त्रबुदे्ध, चविारवंत, चनबधंकार आचण मराठी भाषा-साचहत्यािे व्यासंगी प्राध्यापक या नात्याने 
प्रचसद्ध होते. मराठी साचहत्यातील मंुबई चवद्यापीठािी पचहली पीएि.डी. पदवी त्यानंी प्राप्त केली होती. मराठी 
भाषा-साचहत्य याचं्या व्यासंगाबरोबर त्यानंी समाजशास्त्र, इचतहास, राजकारण, तत्वज्ञान, मानसशास्त्र, 
धमवशास्त्र आाचण चवज्ञान या चवषयािंाही व्यासंग केला होता. प्रस्तुत गं्रथ प्रबधं स्वरूपािा असून त्याच्या व्यासंगी 
वृत्तीिे संपूणव र्फचलत गं्रथात जागोजागी दृष्टोत्पत्तीस येते. 

 
“अवकातिीन शास्त्रीय ज्ञानावार आधारीत गृहसंस्था, चववाहसंस्था इत्याचद सामाचजक संस्थािंी पुनघवटना 

झाली पाचहजे तसेि तत्त्वज्ञान, नीती आचण आिार यानंा भौचतकशास्त्रािे अचधष्ठान पाचहजे” हा या गं्रथात 
माडंलेला चविार आहे. या चविाराच्या पुष्ट्ठ्यथव अनेक पाश्चात्त गं्रथकारािी मते नमूद केली आहेत. एकूण दहा 
प्रकरणे या गं्रथात असून रक्तसंकर व वृचत्तसंकर चववाह संस्थेिे भचवतव्य, गृहसंस्थेिे नव ेस्वरूप ही महत्त्वािी 
प्रकरणे आहेत. 

 
स्मृचतकार आचण धमवशास्त्रकार यानंी चनमकातण केलेल्या चनयमावर वहदू समाजरिना आजवर वाटिाल 

करीत आली आहे. गाय ही उपयुक्त पशू, आकाशस्थ ग्रहािंा मानवी कतृवत्वाशी संबधं, ग्रहण, संध्योपासना; 
भकंूप या चवषयािंी पारंपचरक वहदूशास्त्रकारािंी मते आधुचनक काळात चनरुपयोगी आहेत. पूवेिी दैवी संस्कृती 
आचण पचश्चमेिी आसुरी संस्कृती हे वगीकरण अजाणतेपणािे आहे. स्वतः लेखकाने अत्यंत प्रामाचणकपणे 
चवज्ञानचनष्ठा स्वीकारल्याने गं्रथातं वर नमूद केलेल्या वहदू मतािंा प्रचतवाद गं्रथामध्ये आहे. अनुभव, अवलोकन, 
प्रयोग यावंर आधाचरत चवज्ञानचनष्ठ चववकेवादाला अनुसरलेली समाजरिना चनमकातण झाली पाचहजे. 

 
वहदू स्मृचतकारािे कालबाह्य ठरलेले समाजशास्त्र आधुचनक काळात उपयोगी नाही. तसेि 

स्मृचतकाराचं्या चनयमानंा धरून समाजािा चवकास होणार नाही असे आग्रही प्रचतपादन या गं्रथात असून 
स्मृचतकारािेंि चनयम योग्य आहेत हे मत माडंणाऱ्या लेखकाचं्या मतािंा प्रचतवादही केला आहे. आनुवशंशास्त्र, 
सुप्रजाशास्त्र, मानवशास्त्र, जीवशास्त्र, मानसशास्त्र, मनोचवश्लेषणशास्त्र इत्याचद शास्त्राचं्या अभ्यासाने प्राप्त 
झालेल्या नव्या माचहतीच्या आधारे जुनी िुकीिी माचहती बदलून नवीन शास्त्राधारीत माचहती समाजात चदली 
पाचहजे. रक्त शुद्धी, वणवसंकर इत्यादी कल्पना चवराम पावल्या पाचहजेत. चमश्र चववाहाला मान्यता चमळाली 
पाचहजे. संकराने प्रजा नाकती, दुगुवणी चनपजते हे मत अयोग्य असून संकर हा चहतावह आहे आचण संकरातूनही 
प्रजा कतृवत्ववान जन्मते हे मत लेखकाने आग्रहाने माडंले आहे. नवचविारप्रवतवक असा हा गं्रथ असून, भाबडे 
वैराग्य, अध्यात्म, दैववाद यािंी जागा चवज्ञानचनष्ठा, मानवी प्रयत्न, शास्त्रीय दृचष्टकोन आचण भौचतक चवदे्यिी 
उपासना यानंी घेतली पाचहजे. वहदू संस्कृतीने जोपासलेली वणवव्यवस्था, जाचतभेद, बालचववाह, चवधवाचववाह 
स्त्रीच्या आिारािी मते इत्यादी मतावर टीका प्रस्तुत गं्रथात आहे. समाजाच्या सवव प्रकारच्या उन्नतीसाठी 
मानवाच्या जीवनावर क्राचंतकारक पचरणाम करणारे चवज्ञान अनुसरून नवी ‘चवज्ञान-प्रणीत समाजरिना’ उभी 
राचहली पाचहजे. चववाहसंस्थेिे भचवतव्य या प्रकरणात स्त्री पुरुषािें व्यल्क्तत्व, स्त्री पुरूषातंील अनन्य साधारण 
पे्रमािी भावना, पे्रमचववाह, सुप्रजेिी चनर्शमती या मतािंी ििकात केली आहे. १९३६ साली प्रचसद्ध झालेल्या या 
अत्यंत महत्त्वाच्या गं्रथावर र्फारशी ििकात झाल्यािे आढळून येत नाही. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णवज्ञानबोध : मािे, श्रीपाद महादेव. आनंद छापखाना, पुिे, १९३४. णवज्ञानबोधाची प्रस्िावना, मािे, श्रीपाद 
महादेव मॉडनि बुक डेपो, पुिे, १९४७. श्रीपाद महादेव माटे, मराठी भाषेिे प्राध्यापक व श्रेष्ठ कथाकार यानंी 
‘चवज्ञानबोध’ या गं्रथाला चलचहलेली दोनश ेपानािंी प्रस्तावना. या गं्रथात एकूण तेरा लेख शास्त्रखंड या भागात 
प्रचसद्ध केले असून हे सवव चवज्ञान व शरीरचवज्ञान या चवषयावंर आहेत. नामवतं चवद्वान आचण शास्त्र चवषयािे 
प्राध्यापक यानंी हे लेख चलचहलेले आहेत. ‘िमत्कार’ खंड या भागात चवज्ञानाशी संबचंधत मनोरंजक मजकुर 
संकचलत केला आहे आचण ‘िचरत्र’ खंड या भागात पौवकातत्य आचण पचश्चमात्य शास्त्रज्ञावर व्यल्क्तचित्रात्मक लेखन 
संकचलत केले आहे. 

 
बुचद्धप्रामाण्य आचण वैिाचरक स्वातंत्र्य स्वीकारून यंत्रयुग व शास्त्रयुग याचं्या स्वरूपािे सूक्ष्म चवश्लेषण 

करून समाजािे या घटनाकडे कोणत्या दृष्टीने पाचहले पाचहजे यािे सखोल चवविेन प्रा. माटे यानंी या 
‘चवज्ञानबोध’ गं्रथाच्या प्रस्तावनेत केले आहे. नवचशचक्षतानंी आचधभौचतक शास्त्रािंा सखोल अभ्यास सुरू केला 
पाचहजे असे आग्रही प्रचतपादन प्रस्तावनाकारानंी केले आहे. उद्योगीपणा आचण शास्त्रीय बुद्धी या गुणावंर 
पाश्चात्त्यानंी आपली प्रगती केली असून भारतीय व्यल्क्तंमध्ये नेमक्या या गुणािंा अभाव आहे, असे मत नमूद 
केले आहे. सववसामान्य तरुणाचं्या मनात नवीन ज्ञान, नवीन दृष्टीकोन, वैज्ञाचनक दृष्टीकोन या बद्दल चजज्ञासा 
जागृत व्हावी हाही प्रस्तावना चलचहण्यामागिा हेतू आहे. चवज्ञानवादािा उत्कृष्ट पचरिय देणारी आचण अचतशय 
लाचलत्यपूणव भाषेत चलचहलेली ही प्रस्तावना हा एक आदशव नमूना आहे. डॉ. पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध याचं्या ‘चवज्ञान-
प्रणीत समाजरिना’ या गं्रथाप्रमाणेि प्रस्तावनेिे हे अत्यंत महत्त्वािे पुस्तक दुलव चक्षत राचहले. 

 
वीरधवि : नाथमाधव. प्रकाशक : न. मा. पिवधिन, वाई, १९१३. द्वारंकानाथ माधवराव चपतळे ऊर्फव  नाथमाधव 
हे चवसाव्या शतकाच्या पूवकातधकाततील एक लोकचप्रय कादंबरीकार म्हणून ओळखले जातात. ‘सायंकालिी 
करमणूक’, ‘पे्रमवडेा’, ‘स्वराज्यािा श्रीगणेशा’, ‘स्वराज्यािी स्थापना’, ‘स्वराज्यावरील संकट’, इ. कादंबऱ्या 
प्रचसद्ध ‘सावळ्या ताडेंल’, आचण ‘वीरधवल’या कादंबऱ्या अचधक लोकचप्रय झाल्या. नाथमाधवानंी चवचशष्ट हेतूने 
ऐचतहाचसक कादंबऱ्या चलचहल्या पण त्यािंी रिना ‘रोमान्ससेस’ च्या धतीवर झालेली चदसते. ‘इचतहासा’शी 
इमान राखण्यापेक्षा कल्ल्पतािा वापर करून कादंबरी रंजक करावी असे त्यानंा वाटत असाव.े 

 
‘वीरधवल’ ही कादंबरी रेनॉल्डसच्या ‘केनेथ’ या कादंबरीवर आधारलेली आहे. या कादंबरीत एक 

कल्ल्पत ऐचतहाचसक कथानक आले आहे. ‘वीरधवल’ हा या कादंबरीिा नायक आचण लचलतप्रभा ही नाचयका 
ही प्रमुख पाते्र आहेत. या चशवाय सत्याश्रय, िडंवमकात, िदं्रसेन, रणराग, दुजकाततमणी, उन्मत्तमणी, हंचसका, 
चवज्जल इ. अनेक दुय्यम पाते्र आहेत. या चशवाय कीर्शतवमकात महाराजािें चपशाि हे अद भतू पात्र कादंबरीत 
सववकाळ संिार करते. या कादंबरीत अद भतुािा आचण योगायोगािा भरपूर वापर केला आहे. सववत्र अंधारी 
गुहा, भयुारे, वधस्तंभ, नायकाला कीर्शतवम्यकातिे चपशाि चदसणे; तुरंुगात नायकाला कोठे काय िालले आहे यािे 
दृ्यरूपात दशवन घडणे असे अद भतू िमत्कार कादंबरीत आढळतात. अशी सामान्य वािकाला आकर्शषत 
करण्यासाठी रंजकतेिी सवव वैचशष्ट्ट्ये या कादंबरीत आहेत. ‘अद भतुािा आचण योगायोगािा चवपुल प्रमाणात 
वापर केल्यामुळे नाथमाधवाचं्या कादंबरीला अरबी भाषेतील सुरस आचण िमत्काचरक गोष्टींिे स्वरूप येते.’ हे 
भालिंद्र र्फडके यािें मार्शमक चवधान प्रस्तुत कादंबरीला लावता येते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णव. दा. वासमकर 
 

वेगळं ्हायचंय मिा : कोल्हिकर, बाळ प्रकाशक : जोशी ब्रदसि, पुिे १९६०. एकत्र कुटंुबाला तडा जाण्याच्या 
अलीकडील काळात ‘चवभक्त की अचवभक्त’ ह्या सामाचजक चजव्हाळ्याच्या समस्येवरील नाटक. 

 
एकत्र/चवभक्त कुटंुब याचं्या पार्श्वभमूीवर जुन्या चनष्ठा, जुनी मूल्ये यािंा गौरव घटकेबाज व कोलेबाज 

संवाद ही या कौटंुचबक नाटकािी वैचशष्ट्ट्ये. 
 

गो. णव. वैद्य 
 

वेड्याचं घर उन्हाि : कानेिकर, वसंि. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, पणहिी आवृत्ती १९५७. ‘वडे्याि 
घर उन्हात’ हे वसंत कानेटकरािें कालक्रमाने पचहले नाटक होय. हे नाटक म्हणजे एक कलासक्त, संस्कारी, 
संपन्न अशा मनािी शोकाचंतका आहे. दादािें पात्र हे या नाटकातील ममवस्थान आहे. त्यािें प्रत्यक्ष वकवा अप्रत्यक्ष 
अल्स्तत्व हाि या नाटकािा गाभा आहे. 

 
या नाटकातील सवव घटना िादंणी या तालुक्याच्या गावी इनामदाराचं्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या 

खानदानी वाड्याच्या दशवनी दालनात घडलेल्या आहेत. हळव्या, संवदेनशील कलासक्त मानािे दादासाहेब 
आपल्या वचडलाचं्या गाण्याच्या आचण बाहेरख्यालीपणाच्या नादापायी उद्ध्वस्त झाले आहेत. आपल्या 
वचडलाचं्या म्हणजे बडे भय्यािें अनौरस मूल. दामोदर याला घरी घेऊन येतात. परंतु याि दामोदरला बासरी 
वाजवली म्हणून दादासाहेब गुरासारखे मारतात. त्यामुळे हा दामोदर घरातून पळून जातो. दामोदरच्या घरातून 
चनघून जाण्याने दादासाहेब अपराधीपणाच्या प्रिडं ओझ्याखाली सतत वावरतात. आपल्या मारामुळे आपला 
लाडका दामू देशोधडीला लागला आहे, वडेाबागडा होऊन रस्त्यातून भीक मागत वहडतो आहे. त्याला घरदार 
नाही, अंगावर घालायला धड कपडासुद्धा नाही. आचण असा हा लीन दीन झालेला दामू एक चदवस आपल्या 
आश्रयाला परत येणार आहे आचण मग आपण त्याच्यावर अपरंपार पे्रमािा वषकातव करून त्याला पुन्हा पोटाशी 
घेणार आहोत, असे त्यािें चदवास्वप्न असते. परंतु, पिंवीस वषांपूवी घरातून पळून गेलेला दामू अिानक परत 
येतो. तो दादाचं्या चदवास्वप्नातल्या दामूच्या उलट ल्स्थतीत. ब्रह्मदेशात जाऊन खूप धनवान होऊन आलेला 
कुटंुबाच्या कल्याणासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतायला तयार असलेला आचण रुबाबदार व्यल्क्तमत्त्व प्राप्त 
केलेला. घरी येताि घरािी त्याने कायापालट केली आहे. या घटनेिा पचरणाम दादाचं्या मनावर र्फारि 
चवलक्षण झाला आहे. आचण अगदी अनपेचक्षत अशा स्वरूपात दामू घरी आलेला पाहून त्याचं्या जीवनाच्या 
चदवास्वप्नाला तडा गेला आहे. हे कस शक्य आहे असा त्यानंा प्र्न पडतो. ज्या दामूला आपल्या पंखाखाली 
घेऊन त्यािे सातं्वन करावे असे दादानंा वाटते त्या दामूच्या आश्रयाखालीि दादानंा त्यावाड्यावर चजणे कंठावे 
लागत आहे आचण या साऱ्यािंा पचरणाम चतसऱ्या अंकात चदसतो. घरात दामूिेि विवस्व असल्यामुळे दादािंा 
संताप होतो. त्याचं्या मनािा तोल सुटू लागतो. जागृती आचण स्वप्न यािंी सीमारेषा आता अगदी पुसट झालेली 
चदसते. आचण स्वप्नात एक करुणास्पद प्रकार आपल्याला पाहायला चमळतो. दादाचं्या अंतमवनात असलेला 
हळवपेणा, पे्रमळपणा, सौंदयकातिी आसक्ती याचं्या जागी लािारी चदसू लागते. आचण आपल्या चदवास्वप्नातील 
खुळ्या दामूशी ते एकरूप होऊन जातात. 
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नाटकातील कथानक जीजी, शकू, बापू, िदूं, पतं, रावजी ही अन्य पाते्र आहेत. डॉ. श्रीराम लागू यानंी 
दादासाहेब व दामोदर पतं व खुळ्या दामूिी भचूमका प्रा. भालबा केळकर यानंी संस्मरणीय केल्या. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
वेिुसुधा : वामन पंणडि. इसवी सनाच्या १७व्या शतकातील नामवतं कवी वामन पचंडत याने चलचहलेले 
‘वणेुसुधा’ हे आख्यान भागवताच्या दशमस्कंध अध्याय २१ यावर आधारलेले आहे. श्रीकृष्ट्णाच्या बासरीिा मधूर 
नाद ऐकून सवव चवर्श् मोचहत झाले. श्रीकृष्ट्णािी भक्ती करणाऱ्या गोपी तर हा अमृतासारखा गोड नाद ऐकून 
हातातील कामे सोडून धावत आल्या. मुरलीच्या नादाने चवकल झालेल्या गोपींिी आचण त्यासह देवाचधकािंी 
मनेही मोचहत झाली. या काव्यातील श्रीकृष्ट्ण आचण गोपी यािें पे्रम केवळ शुद्ध भल्क्तस्वरूप आहे. असे कवीिे 
प्रचतपादन आहे. भक्ती आचण शृगंार यािें चमश्रण आचण अध्यात्मप्रवणता, शब्दचिते्र रंगचवण्यािे कवीिे कौशल्य 
या गुणामुंळे ‘वणेुसुधा’ तील अनेक श्लोक लोकचप्रय झालेले आहेत. 

 
वेदोक्ि धमिप्रकाश : णवष्ट्िुबुवा ब्रह्मचारी. प्रकाशक : गिपि कृष्ट्िाजी, मंुबई, १८५९. एकोचणसाव्या शतकाच्या 
उत्तराधकातत महाराष्ट्रात वैचदक धमकातिा चहचररीने प्रिार करणाऱ्या चवष्ट्णुबुवा ब्रह्मिारी यािंा वदेोक्त धमवप्रकाश हा 
त्या काळात गाजलेला गं्रथ आहे. आयुष्ट्याच्या पूवकातधकातत चकरकोळ उद्योग आचण नोकरी करणाऱ्या चवष्ट्णु बुवानंी 
दत्तािा साक्षात्कार झाल्यावर आपल्या संकीणव लेखनातून धमव चवषयक चविार समाजापुढे ठेवण्यािा प्रयत्न 
केला. सातश े पषृ्ठाचं्या प्रस्तुत गं्रथातील लेखािें तीन प्रमुख प्रकरणातं लेखकाने चवभाजन केले आहे. त्याने 
सुरूवातीला स्वतःच्या िचरत्रािी रूपरेखा साचंगतली आहे. गं्रथाच्या शवेटी ‘सुखदायक राज्यप्रकरणी चनबंध’ हे 
छोटे स्वतंत्र प्रकरण, श्रीमद भागवतािे मराठीत संचक्षप्त भाषातंर आचण भावाथववसधू या उपकरणातं योग, 
पिंकोशात चववरण वा भल्क्तमागकातिे स्वरूप यािंा समावशे केला आहे. आपल्या गं्रथचनर्शमतीमागे लेखकािी 
भचूमका आहे. इंग्रजी राजवटीत लोकानंा धमकातबद्दल आस्था राचहलेली नाही; जुने ते सवव कुिकामी ही 
चविारसरणी स्वीकारल्यामुळे धमकातमुळे चमळणारे मानचसक,  शारीचरक स्वास्र्थय यापासून लोक वचंित झाले 
आहेत. अशा धार्शमक अवनतीच्या काळात समाजाला वैचदक धमकातिे महत्त्व पटवावे, हा चवष्ट्णुबुवाचं्या 
लेखनामागील हेतू आहे. त्यासाठी लेखकाने माडंलेले चवषय असे-श्रीगणेश माहात्म्य, मंत्रशास्त्र, न्यायनीचतपर 
पुराणोक्त गोष्टी, चनराकार ईर्श्र, सत्यािे स्वरूप, म्लेंछ मतािें स्वरूप, सृष्टीिे चनयम, मुलामुलींना उपदेश, 
आत्मज्ञानािे रहस्य, हठयोग व राजयोग, अधार्शमकानंा वजकण्यािे वाद इत्यादी. दुराग्रही पचंडताचं्या संकुचित 
वृत्तीमुळे वैचदक धमकातिी हानी झाली. सुधारणावादी चविार मागे पडले. धमकातला पूवववैभव प्राप्त करून द्यायिे 
असेल तर औद्योचगक प्रगती, साक्षरता प्रसार, सामाचजक समता, सती व केशवपनाच्या िालीवर बदंी आणणे, 
पुनर्शववाहास अनुमती देणे या गोष्टींना महत्त्व द्यायला हवे, असे लेखकाने आग्रहपूववक साचंगतले आहे. देवािे 
वारे, भतेुखेते, करणी-जादूटोणा, मंत्रतंत्रावर समाजाने चवर्श्ास ठेव ू नये, चस्त्रयानंा सन्मानाने वागवावे असा 
मोलािा उपदेश लेखकाने केला आहे. ‘वदेोक्त धमवप्रकाश’ ह्या मोठ्या गं्रथात समाचवष्ट केलेल्या सुखदायक 
राज्य प्रकरणी ‘चनबधं’ ह्या छोटेखानी वैिाचरक लेखात साम्यवादी शासन व्यवस्थेशी जुळणारे चविार 
चवष्ट्णूबुवानंी माडंले आहेत. “सवव प्रजा एक कुटंुब व सवव जमीन हाि एक बाग व त्यातून जें जें चनघेल तें तें’ 
सवांिे एक. सवांिे उत्पन्न एकि व एकािेि ताब्यात राहून त्यातून खावयास चवपुल न्याव.े सवव प्रकारिे कपडे, 
सोन्यारूप्यािे, मोती चहऱ्यािे अलंकार गावोगावच्या खचजन्यात ठेवावते व ज्याला जो हवा असेल त्याने तो 
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नेऊन वापरावा. सवांिी लग्ने करणाच्या खात्याच्या मार्फव तीने राजाने करावी. पुरुषाला व स्त्रीला जोडीदार नको 
असेल, दुसरे लग्न करावयािे असल्यास, त्याला तशी मुभा असावी. “सवांिी मुलगे-मुली पाि वषांिी झाली 
की त्यानंा चवद्या चशकवनू ज्याला ज्या कामात जास्ती उद्योग करण्यािी इच्छा असेल त्याला त्या कामाकडे 
लावनू द्यावा. व स्त्री-पुरुष वृद्ध झाली म्हणजे त्याचं्याकडून कामधंदा न करचवता त्यानंी स्वस्थ बसून खावे.” 
चवष्ट्णुबुवा ब्रह्मिारींिे हे चविार आधुचनक साम्यवादी चविाराशंी नाते जोडणारे आहेत. त्यांच्या मते या सुधारणा 
प्रािीन काळात आपल्या देशात होत्याि. मध्यंतरीच्या काळात त्या खंचडत झाल्या. काहीही असो, चवष्ट्णुबुवानंा 
भचवष्ट्यकाळातील सुधारणावादी चविारािंी िाहूल आधीि लागली होती, असे म्हणता येते. ‘वदेोक्त 
धमवप्रकाश’मधील लेखकािी भाषा सहज साधी आचण वािकाचं्या अंतःकरणाला चभडणारी आहे. परकीय 
राजवटीच्या काळात आपल्या बौचद्धक परंपरेिे पुनरुज्जीवन व्हावे व समाजाने जुनाट परंपरािंा त्याग करून 
सुधारणावादी चविारािंा अंगीकार करावा, हा संदेश चवष्ट्णुबुवा ब्रह्मिारी याचं्या प्राजंलचन ममवस्पशी लेखनातून 
चमळतो. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
वेि णवस्िार : जोशी, महादेवशास्त्री. प्रकाशक : सागर साणहत्य १९४१. पचंडत महादेवशास्त्री जोशी यािंा 
गोमंतकीय पार्श्वभमूीवरील कथािंा संग्रह. आशा आचण चसद्धी यातील तर्फावत आचण अपेक्षाभगंािे दुःख हे या 
कथािें प्रमुख सूत्र आहे. लक्ष्मणािी उपेचक्षत पत्नी ‘ऊर्शमला’ सामाचजक बधंनािंी बळी-चवधवा-चनमवला 
(भावनािंा उन्माद), ‘िचंडका देवी’ बद्दलच्या अंधश्रद्धा आचण वस्तुल्स्थती, ‘िपलाहार’ मधील पे्रमािा चत्रकोण, 
परागंदा पतीच्या आगमनानेही दुःखी राहणारी चवमला (चबलवर) यातून सहनशील पण परंपराचप्रय माणसािें 
सहानभतूीपूणव चित्रण येते. 

 
लाचलत्यपूणव, संस्कृतप्रिुर भाषाशलैीत चलचहलेल्या या कथा आहेत. त्यािें चवषय कौटंुचबक 

चजव्हाळ्यािे आहेत. 
 

दीपक घारे 
 

वैणदक संस्कृिीचा इणिहास : जोशी, िक्ष्मिशास्त्री. प्रकाशक : प्राज्ञ पाठशाळा, प्रकाशन, वाई, १९५१. वैचदक 
संस्कृतीिा इचतहास ५००० वषांिा आहे. ह्या संस्कृतीच्या चवकासात ज्या चवचशष्ट प्रकारच्या प्रवृत्ती दृग्गोिर 
झाल्या त्या सवांिा संकलनात्मक व सारभतू परामशव शास्त्रीबुवानंी सहा (प्रकरणातूंन) घेतला आहे. यात 
वदेकालीन संस्कृती, वैचदकािंी कुटंुब व्यवस्था, पुराणकालीन व रामायणकालीन संस्कृती, बौद्ध व जैन यािंी 
चविारसरणी, त्यािंा उदय वा ऱ्हास यािंा चविार प्रामुख्याने येतो. आधुचनक काळात इतर संस्कृतींशी आलेला 
संबधं, चब्रचटशामुंळे केलेला नव्या मूल्यािंा स्वीकार, ब्राह्मआयवसत्यशोधक समाजािे कायव, गाधंीयुग इत्यादींिा 
चविार, अखेरच्या प्रकरणात केला आहे. भारतीय वैचदक संस्कृती चवर्श्व्याती संस्कृतीच्या समन्वयात भागीदार 
होऊन त्या चवशाल शक्तीिे पोषण चनचश्चत करू शकेल असे शास्त्रीबुवानंी चसद्ध केले आहे. 

 
गं. णव. नेिेकर 
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वैष्ट्िव : णशरवाडकर, णव. वा. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, १९४२. चव. वा. चशरवाडकर यानंी या 
कादंबरीत, १९४२च्या स्वातंत्र्यलढ्ाच्या सुमारास, एका आडबाजूच्या खेड्यात शाळामास्तर असलेल्या 
चवनायकराव या अत्यंत मवाळ, सज्जन आचण मनात कुठेतरी सदचविारािंी, तेजल्स्वतेिी कदर असणाऱ्या 
व्यक्तीिी कहाणी चलचहली आहे. भोवतालच्या सद्गुणी व्यक्तींिे वतवन आचण गाधंीजींवरील अपार श्रद्धा, 
ह्यामुंळे ढोंग, लबाडी, वाईट प्रवृत्ती, ह्याचं्याशी सामना देण्यािी हळूहळू नायकाच्या मनािी तयारी कशी होत 
गेली, आचण त्यािे पचरवतवन, स्वातंत्र्यलढ्ात भाग घेऊन हुतात्मा होण्यात कसे झाले यािे वणवन यात आले 
आहे. 

 
वसंुधरा बनहट्टी 

 
्यक्िी आणि वल्ली : देशपांडे, पु. ि. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, १९५७. समाजात सहजपणे 
भेटतील अशी सामान्य असूनही वेगळेपण असणारी अठरा वैचशष्ट्ट्यपूणव व्यल्क्तचिते्र. 

 
लग्नकायकाततील उपयुक्त पण उपेचक्षत नारायण, भतुकाळात रमणारे हचरतात्या, नैसर्शगक आयुष्ट्याशी 

र्फारकत घेऊन पुस्तकातल्या कसरीसारखा जगणारा सखाराम गठणे, नाटक कंपनीतील हरकाम्या जनू, 
परोपकारी गंपू, ध्येयवादी चितळेमास्तर, चर्फल्मगुण उतरलेला नामू परीट आदी हरघडी भेटणारी, कधी वैताग 
तर कधी डोळ्यात अश्रु आणणारी ही जुन्या चपढीतील हळूहळू चदसेनाशी होणारी माणसे नेमकेपणे उभी राचहली 
आहेत. कारूण्यािी एक छटा कायम ठेवणारी ही व्यल्क्तचिते्र अचवस्मरणीय झाली आहेत. मराठी साचहत्यातील 
चवनोद व व्यल्क्तचित्रात महत्त्वपूणव भर घालणारे प्रभावी लेखन ह्या दृष्टीने लक्षणीय. 

 
ऊर्णमिा दळवी 

 
्याधाची चांदिी : पाध्ये, प्रभाकर आत्माराम. प्रकाशक : कृ. ना. सापळे, मंुबई, १९४४. मराठीतील एक 
सौंदयवमीमासंक आचण साचहत्यािा कलावादी अंगाने चविार करणारे समीक्षक म्हणून प्रभाकर पाध्ये पचरचित 
आहेत. ‘सौंदयकातनुभव’, मढेकरािंी सौंदयवमीमासंा या गं्रथािे लेखक पाध्ये यानंी लचलत लेखनही केले आहे. 

 
‘व्याधािी िादंणी’ हा प्रभाकर पाध्ये यािंा लघुकथािंा संग्रह ते कुशल लचलत आहेत यािी साक्ष 

पटचवतो. प्रस्तुत कथासंग्रहात ‘उस्कटलेले घरटे’, ‘अल्पोपाहार’, ‘याते्रिी रात्र’, ‘अनुभतूी’, ‘चदलरूबा’, 
‘व्याधािी िादंणी’, ‘जगापलीकडिा जीव’, ‘स्मृचतपूजा’, ‘शवेटिा रुपाया’ इ. बारा लघुकथा समाचवष्ट आहेत. 

 
संवदेनशील मनाच्या लेखकाला जीवनातील चवचवध घटनामुंळे जे पेिप्रसंग उभे राहतात त्यातून या 

कथािंा उगम झाला आहे असे मढेकरानंा वाटते. 
 
प्रस्तुत कथासंग्रहािे परीक्षण करताना बा. सी. मढेकरानंी पुढील अचभप्राय व्यक्त केला आहे. “श्री 

पाध्ये यािंा हा कथासंग्रह म्हणजे कोवळ्या कल्पना आचण टपोर भावना यािंा एक आल्हाददायक बचगिा 
आहे”. 
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नवकथेच्या प्रारंभीच्या काळातील हा कथासंग्रह आहे. बा.ं सी. मढेकराचं्या सारख्या सौंदयववादी 
समीक्षकाने परीक्षणासाठी प्रस्तुत कथासंग्रहािी चनवड केली यात या कथासंग्रहािे महत्त्व प्रकट होते. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
्यायामकोश : संपादक : मुजुमदार, दत्ताते्रय कचिामि. प्रकाशक : द. कच. मुजुमदार, बडोदा १९३६ िे १९४९. 
बडोद्यािे दत्ताते्रय वितामण मजुमदार यानंी १९३६ पासून १९४९ पयंतच्या काळात, दहा खंडात प्रचसद्ध केलेला 
(सचित्र) ‘व्यायामकोश’ हा एक वगेळ्या के्षत्रातला कोश आहे. या कोशामध्ये व्यायामािा इचतहास, अभवकािे 
व्यायाम, मुलािें व मुलींिे देशी व चवदेशी खेळ, देशी मदकातनी खेळ, चवदेशी कसरती, चवदेशी मेहनती, चवदेशी 
शयवती याचं्यावर अनेक लेखकाकंडून चलहवनू घेतलेले माचहतीपर लेख आहेत. 

 
सु. रा. चुनेकर 

 
्यावहाणरक ज्ञानकोश (सणचत्र) : संपादक : णभडे, ग. रं. प्रकाशक : ग. रं. णभडे, कोल्हापूर, १९३५ िे १९४१. 
श्री. ग. रं. चभडे यानंी “व्यावहाचरक ज्ञानकोश” (सचित्र) १९३५ ते १९४१ या काळात पाि भागातं तयार करून 
प्रचसद्ध केला. “महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश” हाि त्यािा बरािसा आधार होता. अवकातिीन शास्त्रीय शोधामुंळे व्यापक 
झालेल्या सध्याच्या जीवानात उपयोगी पडणाऱ्या हर एक गोष्टीसंबंधीच्या व्यवहारोपयोगी ज्ञानािा संग्रह यात 
आहे. चभडे यािंी “बालकोश” रिण्यािीही योजना होती पण १९४२ मध्ये त्यािा एकि भाग प्रचसद्ध झाला. पुढे 
ही योजना खंडीत झाली. 

 
स. रा. चुनेकर 

 
शककिे श्रीणशवछत्रपिी महाराज ह्यांचे सप्िप्रकरिात्मक चणरत्र : णचििीस, मल्हार रामराव. संपादक : श्री. 
काशीनाथ नारायि. प्रकाशक : काशीनाथ नारायि साने, कल्याि, १९२४. केवळ सात प्रकरणातं चवभागून 
चलचहलेली पण व्यापक व चवस्तृत अशी श्रीचशवछत्रपतींिी िचरत्रात्मक अशी चशवकालावरील अत्यंत महत्त्वािी 
अशी बखर. पूववज वणवन-जन्मकथन, राज्य आक्रमण आचण सज्जनसेवन, अर्फजलवध-यवनयुद्धप्रसंग, राज्य-
मयकातदा-स्थापना आचण चपतृदशवन, चदल्लीपचतपराभव, दचक्षणचदल्ग्वजय राज्याचभषेक या सात प्रकरणातं ही बखर 
चवभागलेली आहे. श्रीमहाराजाचं्या जीवनािे समग्र वणवन करणारी ही बखर आहे. महाराजािें बालपण, 
चवद्याभ्यास, शास्त्रभ्यास, त्यािंा आज्ञाधारकपणा, मयकातदा, चपतृपे्रम, श्रद्धा, कल्पनािातुयव इत्यादी गुणािें वणवन, 
यामध्ये आढळते. त्याचं्या वैयल्क्तक जीवनािे समग्र वणवन त्यािंा लोकसंग्रह, त्यानी सामान्य जनातं चनमकातण 
केलेले क्षात्रतेज, त्यािंी राजनीती, त्यािंा मुसद्दीपणा, पराक्रम, िातुयव, औदायव, त्यािंी धमवप्रवणता, भाचवकता, 
भल्क्तभाव आचण आत्मचवर्श्ास या सवांिे तपशीलवार वणवन भावी इचतहासकारानंा पे्ररणा देणारे ठरले. त्याचं्या 
चवचवध मोचहमा, त्याचं्यावरील संकटे, आक्रमणे, त्यािंी चदनियकात या चवषयावंरील माचहतीही चदली आहे. 
रयतेिी वतवणूक, गड, तालुके, नामाचंकत सरदारािंी नामावली, र्फौज, कोश, खचजना या चवषयावंरील 
माचहतीही बखरीत आहे. वषकातसने तोर्फखाना यािेही वणवन आहे. जयवसगाच्या स्वारीच्या चनचमत्ताने व चदल्ली-
आग्रा भेटीप्रसंगी महाराजाचं्या मनात आलेले चविार, भाव-भावना यािंी वणवन अत्यंत उत्कटतेने केले आहे. 
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राज्यव्यवस्थेिे आचण राज्याचभषेकािे वणवन अत्यंत तपशीलाने केले आहे. कमवकाडं, गोवध, धमव, तीथवके्षते्र यानंा 
थोडेसे प्राधान्य देऊन लेखन केले आहे. वणवनातील बारकावे, कल्पकशल्क्त, काव्यात्मवणवन ही या बखरीिी 
लेखन वैचशष्ट्ट्य आहेत. भाषेवर संस्कृत, र्फारसी या भाषािंा प्रभाव असला तरी ही भाषा ल्क्लष्ट नाही. या 
बखरीत साधी पण, कारकुनी वळणािी भाषा आहे. 
 

 
शंख आणि कशपिे : गोरे, नारायि गिेश. प्रकाशक : कॉन्न्िनेिंि प्रकाशन, पुिे १९५७. श्री. नारायण तथा 
नानासाहेब गणेश गोरे, हे महाराष्ट्रास समाजवादी पुढारी या नात्याने पचरचित आहेत. उत्तम वक्ते, 
स्वातंत्र्यसैचनक आचण चविारवतं असाही त्यािंा लौचकक आहे. कथा, लघुचनबधं, वैिाचरक चनबधं लेखन 
याबरोबर पचंडत जवाहरलाल नेहरंुच्या मूळ इंग्रजी आत्मिचरत्रािा मराठीमध्ये त्यानंी केलेला अनुवाद प्रचसद्ध 
आहे. 

 
प्रस्तुत पुस्तक हे त्याचं्या बालपणींच्या आठवणीवर आधारलेले असून यामध्ये एकूण सतरा लेख 

संग्रचहत आहेत. श्री. गोरे राजकीय चविारवतं म्हणून प्रचसद्ध असले तरी त्यािें मन हे साचहल्त्यकािे मन आहे. 
भाषेिे लाचलत्य, स्वभाव रेखनािे कौशल्य, सूक्ष्म अवलोकन आचण चनसगकातिे प्रत्ययकारी वणवन यामुळे हे सवव 
लेख अत्यंत वािनीय आहेत. तीव्र स्मरणशक्ती आचण प्रत्येक घटनेिे, वस्तूिे बारकाईने केलेले सवांगीण वणवन 
हा या पुस्तकािा आणखी एक चवशषे. लेखकािे बालपण पुण्यास गेल्याने बहुतेक सवव लेख पुणे वणवनपर 
आहेत. पुण्यातील पेठा, वाडे याबरोबरि तत्कालीन समाजजीवनािे वणवनही प्रस्तुत गं्रथात येते. त्या काळच्या 
समाजाच्या धार्शमक िालीरीती याही तपशीलाने चलचहल्या आहेत. वहदू-मुसलमान दंगे आचण त्यावरील भाष्ट्ये 
यािेंही वणवन आहे. कोकण प्रवास आचण प्रवासातील चनसगकातिे वणवन तपशीलवार आहे. अत्यंत लाचलत्यपूणव 
भाषेत केलेले हे लेखन आत्मपर असले तरी त्या त्या प्रसंगाच्या अनुरोधाने केलेले भाष्ट्य हे या पुस्तकािे 
वैचशष्ट्ट्य होय. 

 
शििारका : कांि, वा. रा. प्रकाशक : धु्रव प्रकाशन, हैदराबाद, १९५०. कवी श्री. वा. रा. कातं यािें नऊ 
कचवतासंग्रह प्रचसद्ध झाले आहेत. त्यानंी काही महत्त्वाच्या गं्रथािे अनुवाद केले असून, काही समीक्षा लेखही 
प्रचसद्ध झाले आहेत. त्यािें सुरुवातीिे वास्तव्य चनझामशाहीत झाल्याने उदूव व र्फारसी या भाषा त्यानंा अवगत 
होत्या. या भाषािंा त्याचं्या काव्यावरही पचरणाम झाला आहे. श्री. कातंानंा क्रातंीदशी कवी म्हणूनही मान्यता 
आहे. प्रस्तुत ‘शततारका’ हा संग्रह रुबायािंा आहे. रुबाया हा र्फारशी काव्यप्रकार. मराठी कवीतेमध्ये या 
प्रकारािे लेखन श्री. कातं यािेंि आहे. उमरखय्यामच्या रुबायािंा माधव जूचलयन अनुवादीत ‘द्राक्षकन्या’ हा 
संग्रह प्रचसद्ध आहे. पण हा अनुवाचदत संग्रह आहे. स्वतंत्र चनर्शमती नव्हे. रुबायानंा, तराना, कचणका, मुक्तक 
असेही संबोचधले जाते. एकश ेएक रुबायािंा हा संग्रह असून केवळ पे्रमभावना व्यक्त करणारा हा काव्यप्रकार 
असूनही श्री कातंानंी या काव्यप्रकारात चनसगव, क्राचंतप्रवण काव्य, ईर्श्रचवषयक कल्पना, प्रादेचशक कचवता 
इत्यादींिा अंतभकातव केला आहे. केवळ िार ओळींत समग्र भाव व्यक्त करण्यािे कवीिे सामर्थयव अजोड आहे. 
अत्यतं वगेळा असा ‘रुबाई’ हा काव्यप्रकार वापरून अत्यंत समथवपणे, स्वतंत्रपणे केलेली काव्यचनर्शमती म्हणून 
या काव्यसंग्रहास महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

शाणपि महाराष्ट्र : एकबोिे, कृ. अ. (सहकार कृष्ट्ि), प्रकाशक : िात्या नेणमनाथ पांगळ, १९१६. सहकारी 
कृष्ट्ण यानंा आधीच्या ऐचतहाचसक कादंबऱ्या अपुऱ्या वाटल्यामुळे तसेि नवीन साधने उपलब्ध झाल्यामुळे ते या 
ऐचतहाचसक कादंबरीच्या लेखनास प्रवृत्त झाले. संभाजी महाराजािंा वध, राजाराम महाराजािंा वजजीवास, 
त्यािें परत महाराष्ट्रात येणे या घटनावंर प्रस्तुत कादंबरीिे कथानक आधारीत आहे. ऐचतहाचसक व काल्पचनक 
पाते्र तसेि प्रसंगािंी चनर्शमती या कादंबरीत आढळतात. तत्कालीन रंजनपर ऐचतहाचसक कादंबरीसारखेि या 
कादंबरीिे रूप आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
शाणिवाहन चणरत्र : दात्ये, रघुनाथशास्त्री. प्रकाशक : अमेणरकन णमशन पे्रस, मंुबई, १८४०. या िचरत्रपट 
बखरीिे हस्तचलचखत पैठण येथे चमळाले, असे लेखकाने म्हटले आहे. शाचलवाहनािंा काळ इ. स. पूवव पचहल्या 
शतकापासून इ. स. च्या चतसऱ्या शतकापयंत होता. या बखरीत शाचलवाहनािा जन्म, त्याच्या बालपणािी 
पचरल्स्थती आचण त्यानंतर त्यािा झालेला उत्कषव यािंा उल्लेख केलेला आहे. शाचलवाहनािे चवक्रमाशी झालेले 
युद्ध व नंतर त्यािंा तह होऊन नमवदेच्या उत्तरेकडे चवक्रमािे आचण नमवदेच्या दचक्षणेकडे शाचलवाहनािे राज्य 
असे उभयपक्षी मान्य झाल्यािे यात वर्शणले आहे. शाचलवाहनािा शक नमवदेच्याखाली िालतो आचण चवक्रमािा 
शक नमवदेच्या पलीकडे िालतो, असेही या बखरीत म्हटले आहे. शषेापासून गभव राचहल्यावळेी शाचलवाहनाच्या 
आईिे वय साडेिार वषांिे होते, तसेि शाचलवाहनाने मातीच्या बाहुल्यातूंन पराक्रमी सैन्य उभे केले आचण 
चवक्रमाशी युद्ध करून जय चमळचवला, यासंारख्या काही प्रसंगािा उल्लेख बखरीत आहे. अशा अद भतू घटना 
आचण िमत्कारािंी वणवने वगळली तर उरलेला भाग इचतहासाशी मेळ घालता येण्यासारखा आहे, असे म्हणता 
येईल. १८४० मध्ये चलचहलेल्या या बखरीिा चवषय अत्यंत जुना आहे. 

 
स. मा. गगे 

 
शास्त्रीय मराठी ्याकरि : दामिे, मोरो केशव. संपादक : कृ. श्री. अजुिनवाडकर. प्रकाशक : देशमुख आणि 
कंपनी, पुिे, १९७०. मोरो केशव दामले याचं्या इ. स. १९११ साली प्रचसद्ध झालेल्या ‘शास्त्रीय मराठी 
व्याकरणा’िी डॉ. कृष्ट्ण श्रीचनवास अजुवनवाडकर यानंी साके्षपाने संपाचदत केलेली ही मुद्रावृत्ती होय. 

 
दादोबा पाडुंरंग तखवडकर याचं्या ‘महाराष्ट्र भाषेिे व्याकरण’ ज्या परंपरेतील आहे त्याि संप्रदायात 

मोडणारे हे दामल्यािें ‘शास्त्रीय मराठी व्याकरण’ असून आशय व आकार या दोन्ही दृष्टीने ते एकमेवाचद्वतीय 
आहे. संपूणव मराठी व्याकरणािी शास्त्रीय पद्धतीने माडंणी करून लेखकाने या शास्त्रातील बहुतेक सवव मुद्रािंी 
चिचकत्सा केली आहे. 

 
दामल्यािें व्याकरण पचहल्या आवृत्तीप्रमाणेि छापताना अजुवनवाडकरानंी त्याला ‘मोरो केशव दामले : 

व्यक्ती वाङ्मय’ हा माचहतीपूणव उपन्यास, संपादकीय चटपणे, सचवस्तर चवषयानुक्रम आचण चवषयकृती, 
चवषयसूिी यािंी जोड चदली आहे. इंग्रजी व्याकरणाच्या वकवा संस्कृत व्याकरणाच्या अशा कोणत्याही बेड्यातं 
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न अडकता मराठी व्याकरणािी स्वतंत्रपणे नव्याने माडंणी व्हायला हवी असा चनव्वळ शास्त्रीय दृचष्टकोन 
असणाऱ्या डॉ. अजुवनवाडकरािें हे महत्त्वािे संपादन होय. 

 
णव. बा. प्रभुदेसाई 

 
णशिू : दांडेकर, गोपाळ णनळकंठ. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, १९५३. श्री. गोपाळ नीळकंठ दाडेंकर, 
एक नामवतं साचहल्त्यक. २२ कादंबऱ्या, पाि प्रवासवणवनपर एक िचरत्र, एक आत्मिचरत्र, पाि संगीचतका, िार 
धार्शमक/पौराचणक गं्रथ, दोन कादंबऱ्यािंी नाट्यरूपातंरणे, दोन चित्रपट पटकथा इतके चवपुल साचहत्य त्यानंी 
चलचहले आहे. 

 
श्री. दाडेंकर हे प्रादेचशक कादंबरीकार म्हणून ओळखले जातात. कोकण, मावळ आचण चवदभव या 

महाराष्ट्रातील प्रमुख प्रदेशावंर त्यािें कादंबरी लेखन आहे. ‘चशतू’ कोकण प्रदेशावरील एक महत्त्वािी प्रादेचशक 
कादंबरी. ‘चशतू’ ही त्यािंी चतसरी कादंबरी. प्रथमतः ही कादंबरी क्रमशः सत्यकथा माचसकात छापून आली 
आचण या कादंबरीने श्री. दाडेंकरानंा प्रचसद्धी चमळवनू चदली. त्या त्या पचरसरािी भाषा, पचरसर बोली भाषेतील 
संवाद ही त्याचं्या लेखनातील वैचशष्ट्ट्ये. ही कादंबरी म्हणजे एक पे्रमकाव्य आहे. अप्पा खोत वळेशी गाविे 
सत प्रवृत्त खोत. सवांच्या उपयोगी पडणारे म्हणून गावात त्यानंा मान असतो. यानंा दोन मुलगे एक सदू थोरला, 
धाकटा चवसू. खोताचं्या पत्नी भाचगरथीबाईंिे दुसऱ्या पुत्राच्या जन्मानंतर चनधन होते. खोत चवसूला आईच्या 
मायेने साभंाळतात. चवसू हा हूड मुलगा त्याच्या हूडपणािा गावकऱ्यानंा व खोतानंा सतत त्रास होत असतो. 
चशतू चभमा कुळवाड्यािी लेक वयाच्या सातव्या वषी चवधवा होते. दुसरा पतीही खाडीत बुडून मरतो. बाप या 
घटनेनंतर मुलीला चवचहरीत ढकलून देणार असतो. परंतु अप्पा खोत चतिा साभंाळ करतात. चवसूच्या 
वतवणुकीमुळे अप्पा त्याला महाडला मामाकडे चशक्षणासाठी पाठवतात. चवस्मू उत्तमतऱ्हेने चशक्षण पूणव करून 
मरॅीक पास होतो. खेळातही तो बचक्षसे चमळवतो. चवसूला महाडला पाठचवण्यािा चनणवय अप्पानी घेतला असला 
तरी ते त्याच्या अनुपल्स्थतीने मनाने खितात. या काळात त्यािंा सववतोपरी साभंाळ चशतू करते. गंगा आल्यािे 
वतवमान कळते, गंगेिी खोत या नात्याने अप्पाचं्याकडून पूजा होते. या काळात नाटके, कीतवन, भजनी 
मंडळ्यािंी भजने इत्यादी कायवक्रम सुरू होतात. या उत्सवासाठी अप्पा चवसूला बोलावनू घेतात. चवसू येतो 
परंतु, या उत्सवाति अप्पािें सपवदंशाने चनधन होते. चवसू वडेाचपसा होतो. अप्पाचं्या चनधनािा धक्का त्याच्या 
चजव्हारी बसतो. थोरला व्यवहारी भाऊ सदू अप्पाचं्या िौदाव्या चदवशीि वाटण्या करतो. नव्या घरात सदू आचण 
अप्पाचं्या आठवणी मनात असल्याने जुन्या घरात चवसू राहू लागतात. कुळवाडी भाग्या व चशतू चवसूबरोबर 
राहतात. कुळवाड्यािी चवधवा मुलगी ब्राह्मण चवसू यािें एकत्र राहणे गावकऱ्यानंा पसंद नसते. चवसू गावाच्या 
चवरुद्ध चशतूला आपल्या जवळ ठेवतो व लग्नािी चशतूला मागणी घालतो. चशतूला हा प्रस्ताव मान्य नसतो. दोन 
पतींिे चनधन, बाप परागंदा, साभंाळ करणाऱ्या अप्पािे चनधन या घटनापायी ती स्वतःला कमनचशबी समजत 
असते. चवसूला सोडून ती आपल्या आत्याकडे जाते. चवसू चतच्यापायी वडेा होतो. चवसूिे चमत्रमंडळ एका रात्री 
चवसूसाठी बदिालीच्या बाईला आणतात. भागू कुळवाड्याला अप्पासारखा थोर माणसािे घर नासवण्यािे 
उद्योग पसंद पडत नाहीत. तो चशतूला बोलावण्यासाठी चनघतो. चशतू/भागू नाव न चमळाल्यामुळे खाडीतून 
पोहत येण्यासाठी चनघतात. परंतु दोन-तीन चदवस उपाशी असलेली चशतू खाडी पोहून चकनाऱ्याला येऊ शकत 
नाही आचण चतिा मृत्य ूहोतो. भागू चवसूला चशतूच्या मृत्यिूी बातमी देतो. मनाने सैरभरै झालेला चवसू समुद्रात 
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आत्महत्या करणािा प्रयत्न करतो. नागािंी वारुळे खोदून नाग उसवनू घेऊन आत्महत्या करण्यािा प्रयत्न 
करतो. पण हे साधत नाही. 

 
श्री. दाडेंकराचं्या ‘पडघवली’ या कादंबरीप्रमाणेि ‘चशतू’ ही कोकण प्रदेशावरील महत्त्वािी कादंबरी. 
 

णशरवा : शांिाराम. प्रकाशक : मौज प्रकाशन, मंुबई १९५७. ‘चशरवा’ हा ‘शातंारामा’िा चतसरा कथासंग्रह. ऐन 
पिंचवशीत प्रचसद्ध झालेल्या ‘संत्र्यािंा बाग’ आचण ‘मनमोर’ या संग्रहात कथा लेखनामागील नवखेपणाच्या 
खुणा जाणवत होत्या. ‘चशरवा’ संग्रहातील कथा ‘शातंारामा’च्या कथा लेखन चवकासाच्या चवचशष्ट टप्प्यावरील 
लक्षणीय कथा आहेत. ‘शातंारामा’ना कथानुभवातील घटनाप्रधानता, ढोबळ वस्तुचनष्ठा आचण साकेंचतक पात्र 
चित्रणापेक्षा पात्राचं्या मनािा तळ गाठण्यात अचधक रस आहे. म्हणून ‘चशरवा’, ‘खार’, ‘जुळवणी’ या कथामंध्ये 
त्यानंी पात्राचं्या मनोवस्था चित्रणाला प्राधान्य चदले आहे. ‘चशरवा’ ही नायकािी तरल भाववृत्ती प्रकट करणारी 
कथा आहे. चतला रूढ, सािेबदं असे कथानक नाही. कामात गढून गेलेल्या कामािा उबग झालेल्या 
रामिदं्ररावािंी उद चवग्न मनःल्स्थती थंडगार वाऱ्याच्या झुळकीने पावसाच्या चशडकाव्याने बदलते. ते हषवचनभवर 
होतात. ‘खार’ या कथेत िपळ खार आचण चनवदेक याचं्यातील गंमतीदार संवाद आहे. ‘खार’ हा केवळ एक 
प्राणी म्हणून कथेत उरत नाही. खारीच्या प्रतीकातून लेखकाच्या सजवनशील प्रचतभेतील तरलता, गचतमानता, 
स्रू्फती, भासमयता ही अंगे लेखकाला सूचित करायिी आहेत. एका कोवळ्या काळचवटाच्या भावचवर्श्ािी 
उकल ‘शातंारामा’नी ‘वशग’ या कथेत केली आहे. भावोत्कटता व काव्यमयता यािंा सुरेख चमलार्फ या कथेत 
झाला आहे. तारुण्यात वशगे रु्फटलेला काळचवट उत्साहाच्या भरात स्वसामर्थयांच्या जोरावर आपल्याि मस्तीत 
वहडत असतो. ज्या वशगानंी त्याला स्वतःच्या सामर्थयकातिी जाणीव करून चदली. स्वतंत्र जीवन जगण्यािी पे्ररणा 
चदली ती वशगेि त्याला मृत्यूिे आमंत्रण देण्यास कारणीभतू ठरली, हा दैवदुर्शवलास साबंराच्या रूपाने दाखवनू 
लेखकाने जीवनातील चवदारक सत्यावर प्रकाश टाकला आहे. नुकत्याि उमलू लागलेल्या सौंदयकातिा व 
सामर्थयकातिा मुळाति उच्छेद होण्यात सूचित झालेली ही कथेतील दैवगती अथवपूणव ठरते. ‘धूळ’ या कथेत 
छत्तीसगडी स्त्रीच्या जीवनािी परवड ‘शातंारामा’नी शब्दाचंकत केली आहे. चवपरीत पचरल्स्थतीत वे् याव्यवसाय 
करण्यासाठी प्रवृत्त झालेल्या एका स्त्रीच्या प्रामाचणकपणािे व मूल्यचनष्ठेिे दशवन लेखकाने या कथेत घडचवले 
आहे. आधी उल्लेख केलेल्या कथापं्रमाणेि ‘र्श्ान लागे पाठी’, ‘अनथव’, ‘वळण’, ‘प्रत्यय’ ह्या कथाहंी पात्रािंी 
चवचशष्ट भावल्स्थती व्यक्त करणाऱ्या कथा आहेत. साराशं ‘चशरवा’ या संग्रहातील शातंारामाचं्या कथानी 
आशयआचवष्ट्कारदृष्ट्ट्या वरिी श्रेणी गाठली आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
णशवछत्रपिींचे चणरत्र ऊफि  कृष्ट्िाजी अनंि सभासद यांची बखर, कृष्ट्िाजी अनंि सभासद, प्रथम प्रणसद्धी 
‘का्येणिहास संग्रह’, संपादक : काशीनाथ नारायि साने, इ. स. १८८१. कृष्ट्िाजी अनंि सभासदाची बखर 
कणथि छत्रपिी श्रीणशवाजी व प्रभूंचे चणरत्र, संपादक : णवनायक सदाणशव वाकसकर, ्हीनस प्रकाशन पुिे, 
१९५७. बखरकार कृष्ट्णाजी अनंत सभासद मूळ आडनाव चहरेपारखी हे साताऱ्याजवळील वसंतगडिे. त्यानंी ही 
बखर १६९७ साली चलचहली. या बखरीिे संपादक श्री. का. ना. साने यानंी ‘काव्येचतहास संग्रह’ या माचसकािे 
संपादन केले व या माचसकातूनि त्यानंी प्रचसद्ध बखरी प्रथम प्रचसद्ध केल्या. श्री. साने इचतहास संशोधक म्हणून 
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प्रचसद्ध होते. ही बखर महाराजाचं्या समकालीनाने चलचहलेले आद्यिचरत्र म्हणून प्रचसद्ध आहे. बखरलेखनािा 
ही बखर म्हणजे आदशव नमूना समजला जातो. चशवकालातील पचहली बखर आचण छत्रपती चशवाजी 
महाराजािें िचरत्र हा बखरीिा चवषय. महाराजाचं्या पूववजाचंवषयीिी माचहतीही प्रस्तुत िचरत्रात आहे. 
महाराजािें व्यक्तीदशवन पचहल्यादंा या बखरीने घडचवले. महाराजाचं्या जीवनातील ७१ प्रसंगािें वणवन बखरीत 
आहे. त्यातील काही प्रसंगािें चवस्तृत वणवन आहे. यामध्ये अर्फजलखान वध, आग्रा भेट, राज्याचभषेक, 
चशवाजी-व्यंकोजी भेट इत्यादी. चदल्ली भेटीत महाराजाचं्या समागमे गेलेल्या व्यल्क्तंिी नावसुेद्धा नमूद आहेत. 
कारकून, हुजरे यािेंही वणवन आढळते. आदशव राजा, प्रशासन, सेनानी तसेि पुत्र, बधूं, चपता या नात्यानेही 
महाराजािें वतवन कसे होते यािे तपशीलवार वणवन प्रस्तुत बखरीत येते. गडावरील नेमणुका, रयतेिी 
सुधारणा, जहागीर व पगार, खचजना सुभेदार, सरदार आचण गड या संबंधीच्या घटनािें सचवस्तर वणवन या 
बखरीत येते. अनुकूल वातावरण चनर्शमती, संस्कृत र्फारसी चमचश्रत ओघवती भाषा यामुळे पुढील बखर 
वाङ्मयाला मागवदशवक म्हणून या बखरीिा उल्लेख केला जातो. या बखरीिे आणखी एक वैचशष्ट्ट्य म्हणजे काही 
घटनाचं्या जमाखिकातिा तपशीलही आहे. अठरा कारखाने, खचजना. जवाचहरखाना इत्यादी तसेि बारा महाल-
पागा, कोषागार, गोशाला इत्यादींिी माचहती प्रस्तुत बखरीत आहे. प्रसंगािे वणवन, व्यल्क्तदशवन, वस्तुवणवन, 
घटनािंी माडंणी, िचरत्रािी साधी लेखनशलैी यामुळे ही बखर बखरवाङ्मयातं प्रचसद्ध आहे. 

 
णशवपाणवत्र्य नािक : कोल्हिकर, श्रीपाद कृष्ट्ि. प्रकाशक : अनंि आत्माराम मोरमकर, मंुबई, १९२४. 
रंगभमूीवर प्रयोग झालेले श्रीपाद कृष्ट्णािें हे अखेरिे नाटक. चस्त्रयाबंद्दल चशवाजीमहाराजािंी वागणूक अत्यंत 
आदशव होती हे दाखचवण्यासाठी नाटक चलचहले आहे. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला चशवाजीराजानंी चदलेली 
आदरािी वागणूक आचण चशवाजीराजानंा नीचतभ्रष्ट करण्यात सुप्याच्या शभं ू मोचहत्याला आलेले अपयश या 
प्रस्तुत नाटकातील प्रमुख घटना होत. संथ कथानक, पाल्हाळीक रिना, पचरणामशुन्य पात्ररेखाटणे, सामान्य 
भाषा, असंबद्ध संवाद या दोषामुंळे या नाटकाला र्फारसे यश लाभले नाही. कोल्हटकरी प्रचतभेिा पूणव लोप 
दशवचवणारे नाटक म्हणून वेगळ्या अथकातने महत्त्वािे वाटते. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
णशविीिामृि : श्रीधर. शके १६४० मध्ये बारामती येथील चशवालयात चलचहलेला हा गं्रथ. ताचत्त्वक दृष्टीने अदै्वत 
मानणारा, चवचवध देवदेवतातं भेद मानणाऱ्यािंा चनषेध करणारा असा श्रीधरदेखील उत्तर आयुष्ट्यात 
चशवलीलामृतािी कथा चलचहतो. र्फलश्रुतीत या गं्रथाच्या श्रवण-पठणाने पापक्षालन, दीघकातयुष्ट्य, आरोग्य, 
संपत्ती व संतती लाभेल अशी ग्वाही देतो. 

 
यात कवीच्या पारंपचरक श्रद्धामूल्यावर पोसलेल्या व्यक्तीमत्त्वािेि प्रचतवबब उमटल्यािे अचधक 

जाणवते. संतपरंपरेने चनमकातण केलेले, जोपासलेले, भक्तीिे चवशाल चन व्यापक तत्त्वज्ञान अंगीकारूनही 
पारंपचरक श्रदे्धिेही जतन करायिे, या दं्वद्वातून श्रीधरही मुक्त नाही, हे स्पष्ट होते. श्रीधरने या गं्रथाला 
दैवतकथािें, व्रतकथािें रूप चदल्याने पारायण होणाऱ्या श्रीधराच्या गं्रथात चशवलीलामृतािे मानािे स्थान आहे. 

 
कुमुद गोसावी 
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णशवसंभव : खरे, वासुदेव वामनशास्त्री. प्रकाशक : आयिभूषि, पुिे, १९२२. वासुदेव वामनशास्त्री खरे चलचखत 
या नाटकािा प्रथम प्रयोग महाराष्ट्र नाटक मंडळीने शचनवार चदनाकं २७ सप्टेंबर १९१९ रोजी पुण्यास 
चकलोस्कर नाट्यगृहात केला. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या जन्माआधीच्या, महाराष्ट्रातील राजकारणािे यात वणवन आले आहे. शहाजीराजे 

भोसले-वरेुळकर आचण लखुजी जाधवराव-वसदखेडकर ह्याचं्यातील वैमनस्यािे, त्याचं्यातील सासरा-जावई 
या कौटंुचबक नात्यािे वणवन आढळते. ऐचतहाचसक संदभकातिे आधारे उभ्या केलेल्या चजजाऊच्या व्यल्क्तरेखेला 
चवशषे महत्त्व चदले आहे. चतिे आदशव राजमातेिे गुण प्रकषकातने व्यक्त केले आहेत. नाटकाच्या शवेटी चशवाजीिा 
जन्म, जाधव-भोसल्यािंा सलोखा इत्यादी घटना घडून छत्रपतींिे नवीन मन्वतंर सुरू होऊन सौख्यािे 
साम्राज्य नादेंल अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. 

 
वसंुधरा बनहट्टी 

 
णशवाजी महाराजांची बखर : णचत्रगुप्ि (रघुनाथ यादव णचते्र), प्रकाशक : काणशनाथ नारायि सािे, 
ज्ञानप्रकाश छापखाना, पुिे. या बखरीिे लेखक रघुनाथ यादव चिते्र हे थोरल्या राजाराम महाराजािें पुत्र, 
धाकटे संभाजी याचं्या कोल्हापूर दरबारी दीघवकाल चिटणीस होते. ‘चित्रगुप्त’ हे आपल्या ‘चिते्र’ या आडनावािे 
पौराचणक थाटात रूपातंर करून, टोपणनाव म्हणून त्यानंी स्वीकारलेले चदसते. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या पराक्रमी जीवनातील घटनािंा हा इचतहास आहे. सभासदाच्या बखरीतील बरीि 

माचहती या बखरीत आलेली असली तरी चतिा लेखनकाल इ. स. १७६०-७० च्या सुमारािा असल्यामुळे 
सभासदापेक्षा काही प्रकरणी अचधक माचहती या बखरीत आढळते. 

 
धाकट्या संभाजीराजाचं्या मृत्यनंूतर (इ.स. १७६०) रघुनाथ यादव चिते्र यानंा चिटणीशी गेल्यामुळे 

वणवण भटकाव ेलागले व कालातंराने यशवतंराव वशदे यािंा त्यानंा आश्रय लाभला. त्याचं्या पदरी असतानाि 
चिकोडी येथे चित्रगुप्ताने ही बखर चलचहली. 

 
स. मा. गगे 

 
णशशुपािवध : भास्करभट्ट. महानुभाव सापं्रदाचयकानंा पूजनीय ठरणाऱ्या ‘साती गं्रथापंैकी’, ‘चशशुपालवध’ (शके 
१२३४) वा ‘उद्धवगीता’ (शके १२३५) ह्या गं्रथािें कतृवत्व भास्करभट्टािें आहे. यावरून पथंीय साचहत्यातील 
त्यािे महत्त्वािे स्थान लक्षात येते. भास्करभट टाचं्या प्रचतभेिे सामर्थयव दुहेरी स्वरूपािे आहे. ‘चशशुपालवध’ या 
गं्रथात त्यािंी चवदग्ध रसवृत्ती प्रकटते, तर ‘उद्धवगीते’त तत्त्वदशी प्रज्ञा प्रकट होतानंा चदसते. भास्करभट टाचं्या 
गं्रथचनर्शमतीिा झपाटा व त्याचं्या शीघ्रकचवत्वासंबधंीिी कथा लक्षात घेता, त्याच्या नावावर अनेक गं्रथ असावेत, 
अशी अपेक्षा चनमकातण होते. 

 
सुहाणसनी इिेकर 
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शीळ : देशपांडे, ना. घ. (नागोराव घनश्याम) : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, १९५४. श्री. ना. घ. देशपाडें हे 
आधुचनक मराठी कवींमधील एक महत्त्वािे कवी. पाि काव्यसंग्रह आचण एक आत्मपर लेखािंा संग्रह इतके 
त्यािें साचहत्य प्रचसद्ध झाले आहे. प्रस्तुत ‘शीळ’ या काव्यसंग्रहाच्या प्रकाशनापूवी त्याचं्या शीळ या कचवतेिी 
ध्वचनमुचद्रका प्रचसद्ध झाल्या. ते गीतकार म्हणून प्रचसद्ध आहेत. 

 
‘शीळ’ या काव्यसंग्रहात एकूण ८२ कचवता संग्रचहत केल्या आहेत. श्री. देशपाडें याचं्या बहुसंख्य कचवता 

या पे्रमकचवता आहेत. त्याचं्या काव्यात प्रणयभावनेबरोबरि चनसगवही आहे. या कचवतामंध्ये शीळ, कंिनी, 
तुम्ही, ये शवेटी तरी तू, ओसाडीत बसून, येशील का रे?, मी आले लचडवाळ, राजसा आता, वाटते लाज रे!, 
हसेल रे जग, त्याला नाही कदर, कधी रे आता?, चपसाट मन इत्यादी कचवतािंा उल्लेख केला पाचहजे. 
संवादप्रधान पे्रमकाव्य हे श्री. देशपाडें याचं्या कचवतेिे प्रधान वैचशष्ट्ट्य. प्रस्तुत संग्रहात काही अध्यात्मचवषयक 
कचवतािंाही समावशे आहे. अपवण, माझी गाणी, इत्यादी. पे्रम-स्त्री-चनसगव या त्रयींभोवती श्री. देशपाडें यानंी 
आपली कचवता गुंचर्फली आहे. आत्मवितनपर कचवतामंध्ये तळमळ, हे जीवन, ओढ इत्यादी कचवतािंा उल्लेख 
केला पाचहजे. गीतकार या नात्याने श्री. देशपाडें यानंा मराठी साचहत्यात प्रमुख स्थान आहे. 

 
शुकचणरत्र : अमृिराय : माधवराव चंद्रोबा यांचा छापखाना, मंुबई, १८६०. मूळ श्रीमद भागवतातील कथेवर 
आधाचरत अमृतरायकृत शुकिचरत्र प्रदीघव असून ते एकूण १६ प्रसंगातून वर्शणले आहे. त्याला ‘शुक-रंभा-संवाद’ 
असेही म्हटले जाते. शुकाच्या जन्माच्या आधीपासून प्रारंभ करून पुढे रंभेने केलेल्या त्याच्या तपोभगंापयंतिा 
कथाभाग कवीने अचतशय समरसून वर्शणला आहे. या काव्यािे स्वरूप प्रामुख्याने संवादात्मक असेि आहे. 
गभकाततून शुक बाहेर येत नाही म्हणून श्रीकृष्ट्ण त्याच्याशी वाद करून मातेिी सुटका करण्यािी चवनंती करतो, हा 
भाग कवीने िागंला वर्शणला आहे. शुकमुनींिा साल्त्वक संतापही अत्यंत स्वाभाचवक वाटावा, असा वर्शणला आहे. 
गभकाततील यातना, इंद्रािा चभते्रपणा, रंभेिा गवव, कृष्ट्णािे तत्त्वज्ञान, शुकािे वैराग्यपर चविार यातून 
अमृतरायाच्या कल्पकतेिी साक्ष पटते. शुकमुनीच्या व्यल्क्तमत्त्वािे, त्याच्या वैराग्यभावािे आचण तत्त्वज्ञानािे 
वणवन कवीने अत्यादराने केले आहे. शृगंार व वैराग्य यािंा संुदर समन्वय कवीने या रिनेत साधला आहे. 

 
कुमुद गोसावी 

शुकाष्टकावर िीका : एकनाथ. ‘शुकाष्टक’ नावाने प्रचसद्ध असलेल्या मूळ संस्कृत स्तोत्रावरील ही नाथािंी टीका 
आहे. “चनसै्त्रगुण्ये पचथ केविारता की चवचधः की चनषेधः” हे या स्तोत्रातील प्रधान सूत्र होय. शुकािायकातचवषयी 
आदरभाव व्यक्त करून ४४७ ओव्यातं नाथानंी यातील अध्यात्मज्ञान सववसामान्यानंा सहजपणे समजेल अशा 
रसाळ भाषेत साचंगतले आहे. चवचवध दृष्टानं्त देऊन नाथानंी आत्मा आचण पिंमहाभतूात्मक चवर्श् यािंी 
एकरूपता प्रकट केली आहे. आत्मज्ञानािे ज्ञाने झालेल्यासं पापपुण्य चवचधचनषेध उर नाही हे या काव्यािे तात्पयव 
आहे. 

 
चन्द्रकांि धांडे 
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शेजविकरांचे िेख : पुस्िक पणहिे : शेजविकर, त्र्यंबक शंकर. प्रकाशक : ह. णव. मोिे, मंुबई, १९४०. 
शेजविकरांचे िेख : पुस्िक २ रे : शेजविकर, त्र्यंबक शंकर, प्रकाशक : ह. णव. मोिे, मंुबई, १९५९. (त्र्यंबक 
शकंर शजेवलकर चनवडक लेखसंग्रह, संग्राहक, ह. चव. मोटे, प्रकाशक ह. चव. मोटे, मंुबई, १९७७.) 

 
श्री. त्र्यंबक शकंर शजेवलकर, ‘प्रगती’ साप्ताचहकािे संपादक, थोर इचतहासकार, इचतहास चवषयािे 

प्राध्यापक, मराठा इचतहासािे साके्षपी अभ्यासक, अनेक चवषयािंा सखोल व्यासंग असे अनेक गुण धारण 
करणारे थोर चवद्यासेवक. यानंी प्रगती साप्ताचहकात चलचहलेल्या लेखािंा हा संग्रह असून, दुसऱ्या पुस्तकातं 
त्यानंी वळेोवेळी चलचहलेले लेख, चनरचनराळ्या पुस्तकानंा चलचहलेल्या प्रस्तावना आचण मृत्यलेूख यािंा समावशे 
आहे. त्यानंी केलेले चवचवध प्रकारिे लेखन त्याचं्या व्यसंगािी साक्ष देते. पचहल्या पुस्तकाला चलचहलेली 
‘शय्येवरून’ही प्रस्तावना त्या काळी गाजली व या प्रस्तावनेवर त्या काळी बरेि उलट-सुलट लेख प्रचसद्ध 
झाले. त्यानंी चलचहलेली पुस्तक परीक्षणे ही पुस्तकािें परीक्षण कसे करावे? यािें उत्तम नमुने आहेत. गं्रथाचं्या 
गुण चदग्दशवनाबरोबर गं्रथािें दोष चदग्दशवनही त्यानंी साके्षपाने केले आहे. एकूण सतरा लेख आचण पाि परीक्षणे 
आचण इतर सहा लेख यािंा समावशे आहे. व्यल्क्तचित्रणात्मक लेखामध्ये महत्त्वािे लेख चव. का. राजवाडे, 
भाडंारकर, न्यायमूती तेलंग, महात्मा गाधंी इत्यादी तत्कालीन थोर पुढाऱ्याचं्यावर आहेत. तसेि ‘ओलेती’ या 
माचसकातील चित्रावर, ताजमहाल या वास्तूवर आचण देवदास या चित्रपटावर लेखन आहे. पुस्तक 
परीक्षणामंध्ये ‘माझे रामायण’, ‘सुचशलेिा देव’, ‘ब्राह्मणकन्या’ इत्यादी गं्रथावंर परीक्षणे आहेत. प्रस्तावनेमध्ये 
तत्कालीन समाजाच्या चविारसरणीवर, आिरणावर टीका असून समाजधुरीणािें आिरण, चविार यासंबंधी 
ििकात आहे. “समाजधुरीणाचं्याकडे मूलग्राही ज्ञान नाही, देशभक्तानंी व समाजसेवकानंी समाज खाऊन टाकला 
आहे. समाजस्वास्र्थयास ओहोटी लागली आहे” असे चविार व्यक्त केले आहेत. १९५९ साली प्रचसद्ध झालेल्या 
शजेवलकराचं्या लेखाचं्या दुसऱ्या पुस्तकात एकूण पधंरा लेखािंा समावेश असून यामध्ये सात लेख, तीन 
प्रस्तावना आचण पाि व्यल्क्तचित्रणात्मक अशी चवभागणी आहे. यापंैकी ‘नानासाहेब पेशवे’ या शीषवकाखालील 
प्रस्तावना चरयासतकार श्री. गो. स. सरदेसाई याचं्या ‘नानासाहेब पेशवे’ या गं्रथासाठी चलचहली आहे. 
गं्रथकत्यकातिे या गं्रथातील सवव दोष या प्रस्तावनेत नमूद केले असून आजही या प्रस्तावनेिे महत्त्व कमी झालेले 
नाही. सात लेखापंैकी एक लेख लोकचहतवादींच्या ‘शतपते्र’ गं्रथािे परीक्षण असून ‘लोकचहतवादींिे लोकोत्तर 
कायव’ या लेखात चवशद केले आहे. उरलेल्या लेखापंैकी दोन लेख ऐचतहाचसक चवषयावर असून उरलेले 
राजकीय आचण सामाचजक चवषयावंर आहेत. यापंैकी ‘ब्राह्मण्यािा ऱ्हास’ व ‘महाराष्ट्राच्या मानगुटीिा समंध’ हे 
दोन लेख अत्यंत महत्त्वािे. 

 
शेिकऱ्याचा असूड : फुिे, जोिीराव गोकवदराव. सदर गं्रथ ‘महात्मा रु्फले समग्र वाङ्मय’ या गं्रथात समाचवष्ट ५ 
वी आवृत्ती १९९१, प्रकाशक : महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण संस्कृती मंडळ, मंुबई. सदर गं्रथ ‘शतेकऱ्यािा 
असूड’, ‘महात्मा रु्फले समग्र वाङ्मय’ या गं्रथात पान क्रमाकं २४५ ते ३३१ या पषृ्ठ क्रमाकंावर आहे. ‘महात्मा’ ही 
पदवी साथव करणारे थोर चविारवतं, ‘सत्यशोधक समाज’ या संघटनेिे संस्थापक आचण ‘साववजचनक सत्यधमव’, 
‘गुलामचगरी’, ‘शतेकऱ्यािा असूड’ या गं्रथािे लेखक. प्रस्तुत ‘शतेकऱ्यािा असूड’ या गं्रथात एकूण पाि प्रकरणे 
आहेत. पचहल्या प्रकरणातं भट ब्राह्मणाकंडून शतेकऱ्यािें शोषण कसे केले जाते यािे चवविेन आहे. दुसऱ्या 
प्रकरणातं सरकारी अचधकारी, इंग्रज अचधकारी यािें शतेकऱ्याचं्या बरोबरच्या वतवनािी माचहती येते. चतसऱ्या 
प्रकरणात शतेकऱ्याकंडून गोळा केला जात असलेल्या करािें वणवन असून सरकारी अचधकारी, कामगार पेन्शन 
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उपभोगत सुखािी कालक्रमणा कशी करीत असतात यािी माचहती आहे. िौर्थया प्रकरणािे शीषवक 
‘शतेकऱ्यासंचहत शतेकीिी हल्लीिी ल्स्थती’ असे आहे. पािव े प्रकरण शतेकऱ्यासंाठी, त्याचं्या उन्नतीसाठी 
सरकारने कोणते उपाय योजावते यासंबंधी आहे. उपोद्घातात चवद्या न चशकल्याने काय पचरणाम होतात यािे 
दोन ओळीत चवविेन केले असून या ओळी खालीलप्रमाणे आहेत :— 

 
“चवदे्यचवना मचत गेली, मचतचवना नीचत गेली, 
नीचतचवना गचत गेली! गचतचवना चवत्त गेले, 
चवत्ताचवना शुद्र खिले, इतके अनथव एका अचवदे्यने केले” 
 
(पुढील कालखंडात अनेकानंी या ओळी एखाद्या सुभाचषताप्रमाणे अनेक लेखातं वापरल्या). 
 
जाचतभेद, िातुववण्यव, ब्राह्मणवगकातिे विवस्व या चवरोधात सामाचजक सुधारणेच्या चनचमत्ताने आपले सवव 

लेखन महात्मा रु्फले यानंी केले. अज्ञानी शतेकऱ्याला नाडणारे भट व ब्राह्मण जन्मापासून मृत्यूपयंत धमकातच्या 
नावाखाली त्यािे कसे शोषण करतात यािी चवविेन या गं्रथात आहे. शूद्राचतशूद्रावंर, शतेकऱ्यावंर चवद्या 
चशकण्यास घातलेली बदंी आचण वहदूिी संकुचित दृष्टी ही या अवनती व दुरावस्थेिी कारणे आहेत. 
खोताचं्याकडून कुळािें होत असलेले आर्शथक शोषण, सरकारी अचधकाऱ्याकंडून अन्यायाने केला जात 
असलेला साऱ्यािा वसूल यािेही चवविेन या गं्रथात आहे. शतेकऱ्यािें प्र्न आचण त्यािंा आक्रोश समाजापुढे 
सववप्रथम महात्मा रु्फले यानंीि ठेवला आहे. गरीब शोचषताचंवषयीिा कळवळा त्याचं्या सववि चलखाणातून चदसून 
येतो. शतेकऱ्यािंी दाचरद्रयता, असहाय्यता आचण त्यािा ओढग्रस्त केचवलवाण जीवनक्रम यािें चवविेन करत 
असताना अज्ञान, आळस, सुखासीनता, धमवभोळेपणा, व्यसने या दोषािेंही वणवन त्यानंी केले. जातीय अन्याय, 
जातरिना यामुंळे शतेकऱ्यासंारख्या समाजािी आर्शथक दुदवशा कशी झाली यािें समग्र वणवन या गं्रथात येते. 
कष्टकरी शतेकरी उपेचक्षत कसा राचहला हा चवषय प्राधान्याने या गं्रथात चववचेिला आहे. या उपेचक्षत समाजािे 
सामान्यािें हीन-दीन दशवन घडवताना या समाजासाठी वगेळ्या योजना असल्या पाचहजेत, कालव्यािे पुरेसे 
पाणी उपलब्ध करून चदले पाचहजे आचण ‘शतेी चवज्ञानचनष्ठ असावी’ असे महत्त्वािे चविार माडंले आहेत. 
बुचद्धचनष्ठा, चनरीक्षण, वक्तृत्व, वितनशीलता, संवादात्मकता, काव्यात्मकता या गुणानंी युक्त असा महात्मा 
रु्फले यािंा अत्यंत महत्त्वािा असा हा गं्रथ आहे. या गं्रथािा सवांत महत्त्वािा चवशषे म्हणजे हा गं्रथ महात्मा रु्फले 
यानंी अनेक शतेकऱ्यासंमोर प्रचसद्धीपूवी वािून दाखचवला होता. तसेि बडोदा नरेश महाराजा सयाजीराव 
यानंाही हा गं्रथ वािून दाखचवला होता. 

 
शेपिीचा शाप : परांजपे, सई. प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, मंुबई, १९६०. राजकारण, गचणत, संगीत, 
साचहत्य, वैद्यक, ज्योचतष इ. के्षत्रात आढळणाऱ्या उथळ प्रवृत्तींिे चवडंबन करणारी नाचटका, राजकारणातील 
लुच्चेचगरी, भोंदुचगरी, संचधसाधू, स्वतःजवळ नसलेल्या चवद्वतेिे प्रदशवन, उच्च पदाचधकाऱ्यािंा मठ्ठपणा, 
प्रशासकािंा लहरी स्वभाव या पूवकातपार िालत आलेल्या गोष्टी नाचटकेत चदसून येतात. िक्रमाचदत्यािी 
दरबारातील नवरत्ने ही अशा स्वभावाचं्या लोकािें प्रचतचनधी आहेत. अवगुणाबंद्दल दुसऱ्यािे वाभाडे काढल्यास 
स्वतःच्या िाचरत्र्यािा पिंनामा होतो. यासाठी दुसऱ्यािे दोष काढण्याऐवजी आत्मावलोकन करून 
आत्मचवकास साधावा हे अवघड तत्त्व लेचखकेने या नाचटकेत व्यंगचित्राच्या माध्यमाने खेळकरपणे 
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सर्फाईदारपणे कल्पना शक्तीद्वारे आपल्या खुमासदार शलैीत सूचित केले आहे. मुलािें मनोरंजन व उद बोधन 
करणारी प्रयोगक्षम नाचटका. 

 
नीणिमा आंगिे 

 
शेिा : इंणदरा (इंणदरा नारायि संि), प्रकाणशका : सौ. सुधा रायकर, श्रीसरस्विी णनवास, बोणरविी, १९५१. 
प्रस्तुत काव्यसंग्रह हा इंचदराबाईंिा दुसरा काव्यसंग्रह. पचहला काव्यसंग्रह ‘सहवास’ उभयतानंी म्हणजे 
इंचदराबाई आचण ना. मा. संत यानंी चलचहलेल्या कचवतािंा संग्रह. सदर संग्रह १९४० साली प्रचसद्ध झाला. 
त्यानंतर सुमारे दहा वषकातनी ‘शलेा’ हा संग्रह प्रचसद्ध झाला. या संग्रहात एकूण ६२ कचवता संगृचहत आहेत. या 
संग्रहातील ‘या हो सूयवनारायणा’, ‘िाहूल’, ‘बाळ होता रंगला’, ‘झंझावत’, ‘कोठे खोल तळातं’, ‘माझी प्रीचत’, 
‘शलेा’, ‘कुठें’, ‘वाटे मला’, ‘कवध जीवनी वाटे’, ‘सागरा’, ‘धूसर चवरल’, ‘समपवण’, ‘िदं्रकोर’, या चवशषे 
उल्लेखनीय कचवता. पचहल्या ‘शलेा’ कचवतेतील पचहल्या ओळी रिना सौंदयकातिा नमुना म्हणून उद धृत केल्या 
पाचहजेत. ‘चनमवल चनभवर वातावरणी धुकें  तरंगे धूसर धूसर. झगमगते मग नक्षी त्यावर, सोनेरी चकरणािंी 
संुदर!’. ‘आईच्या मायेहूनी कोमल करानंी, गोंजारा बालकानंा खेळती अंगणी’ हे  स्पशवसंवदेनेिे अप्रचतम 
उदाहरण. पचहल्या संग्रहातील कचवता सहवास अपेक्षा आचण स्रू्फती यातून चनमकातण झाली. तरी पुढील कचवता, 
‘कोठे खोल तळातं पूववस्मृतीिे ज्वालामुखी जागृत’ या चवरह भावनेतून स्रु्फरली. मानवी मनातील सूक्ष्म भाव, 
औदासीन्य, वात्सल्य, वास्तवता आचण आत्मचनष्ठा व्यक्त करणारी भावकचवता इंचदराबाईंनी चलचहली. त्याचं्या 
चकत्येक कचवतामंधून चनसगकातिी सवव प्रकारिी रूपे वर्शणली आहेत. ‘अंतरीच्या अंतरात, हृदयाच्या गाभाऱ्यात, 
जीवसख्यािी नजर, तेवते शातं शातं’, ‘चनजीव या जीवनातं, असा येतो एक क्षण, बधीर हे माझे मन, पुन्हा घेई 
संजीवन’ या ओळी इंचदराबाईंच्या रिनाकौशल्यािी साक्ष देण्यास पुरेशा आहेत. 

 
शेवग्याच्या शेंगा : जोशी, यशवंि गोपाळ. प्रकाशक : यशवंि प्रकाशन, पुिे, १९५५. श्री. यशवतं गोपाळ जोशी 
यािें ‘पुनभटे’ या नावािे कथािें दहा भाग, अकरा चनवडक कथासंग्रह. पाि कादंबऱ्या, पाि चित्रपट पटकथा, 
तीन नाटके, एक आत्मिचरत्रपर गं्रथ, एक गं्रथ मुलाखतींिा आचण ‘सुबोध ज्ञानेर्श्री’ हा गं्रथ इतके साचहत्य 
आहे. श्री. जोशी हे मूलतः कथाकार या नात्याने मराठी वािकास पचरचित आहेत, चवशषेतः  मध्यमवगीय 
समाजािे चित्रण त्याचं्या कथातं येते. ‘शवेग्याच्या शेंगा’ या छोट्या कथेिे पुढे पूणव लघुकादंबरीत आचण चित्रपट 
पटकथेत त्यानंी रूपातंरण केले. मध्यमवगीय समाज जीवनािे, त्यातील व्यक्ती, नातेसंबधं त्याचं्या भाव-
भावना याचं्या चित्रणाने तत्कालीन समाजाने ही कादंबरी व चित्रपट गौरचवला होता. 

 
कथेिा नायक अनंतराव तथा काका एका वाड्यािे मालक. वाड्यात चवचहर आचण चवचहरीजवळ 

शवेग्यािे झाड. मालकीण त्राग्याने आत्महत्या करते. या जोडप्याला तीन मुलगे आचण एक मुलगी, पत्नी 
चनधनानंतर काका लग्न करीत नाहीत उलट एका गरीब वधुचपत्यास त्याचं्या मुलीिे लग्न दुसऱ्याबरोबर 
करण्यासाठी आर्शथक मदत करतात. (सुशीला आचण चवष्ट्णुपतं हे जोडपे) मुलािंी नाव े श्रीचनवास, नारायण, 
अमृत आचण तारका. ही भावडें सुचशलाबाईंना मावशी मानतात. यथावकाश नायकाच्या मुलािंी लग्ने होतात. 
घरात नव्याने आलेल्या लक्ष्मी/मनोरमा/कमल याचं्यात दुस्वास सुरू होतो. वाटण्यािंी भाषा सुरू होते. काका 
तीथवयाते्रहून परत येतात त्यानंा घरातील वातावरणािी िाहूल लागते. ते मृत्यपूत्र तयार करून 
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सुशीलाबाईंच्याकडे देतात. आचण त्यािंा मृत्य ूहोतो. कन्या तारका चहच्या चववाहासाठी त्यानंी आर्शथक योजना 
केलेली असतेि. यथावकाश बधूंवगकातत वाटप होते, दोन लहान बंधू घरे सोडून जातात आचण थोरले चिरंजीव 
मुख्य घरात राहू लागतात. बहीण त्याचं्याकडेि राहते, मात्र ‘इतर दोन बंधंूच्या बरोबर कोणतेही संबंध 
ठेवावयािे नाहीत’ अशी ताकीद थोरले बंधू धाकट्या बचहणीस देतात. ही अत्यंत अपमानास्पद अट तारकेला 
मान्य करावी लागते. एके चदवशी थोरल्या भावजईने नकार देऊनही तारका शवेग्याच्या शेंगा तोडते व मावशींना 
(सुशीलाबाई) नेऊन देण्यासाठी जाते. योगायोगाने चतथे चतिे भाऊ नारायण/अमृत येतात व त्यािवळेी थोरले 
बधूं श्रीचनवासराव ‘शेंगा का ं तोडल्या’ यािा जाब बचहणीस चविारण्यासाठी येतात. चतथे सवांना ते एकत्र 
पाहतात. बहीण तारका थोरल्या बंधूना चवनंती करते की, ‘योगायोगाने येथे बंधंूिी गाठ पडली आहे. पुन्हा यािंी 
गाठ घेणार नाही, सबब चतला घराबाहेर काढू नये’ या भचगनीच्या चवनवणीने श्रीचनवासरावाना आपण केलेल्या 
गंभीर िुकीिी कल्पना येते या प्रसंगातून सवव भावडें एकचत्रत येतात. सुशीलाबाईंना पुत्ररत्नािी प्राप्ती होते. 
त्याचं्या पोटी काकाि जन्माला आले आहेत अशी सवव मंडळींिी श्रद्धा बनते. कथानायक आपल्या मनातील 
खळबळ, चवशषेतः पत्नी चनधनानंतर, आपल्याशीि स्वगत करीत चवचहरीजवळ शवेग्याच्या झाडाखाली व्यक्त 
करीत असतात त्यामुळे नायकाच्या भावचवर्श्ातं या झाडाला महत्त्वािे स्थान असते आचण इतर पाते्रही या 
झाडाबद्दल ममत्व बाळगून असतात. या कथेत हे झाडही एका पात्ररूपानेि वर्शणले गेले आहे. 

 
शोककारि आणि मराठी शोकांणिका : अळिेकर, म. मा. प्रकाशक : कहदमािा प्रकाशन, मंुबई, १९५२. गं्रथािा 
पूवकातधव ताल्त्वक ििेिा असून उत्तराधकातत या ताचत्त्वक ििेच्या अनुरोधाने मराठीमधील शोकाचंतकेिे आचण त्या 
चलचहणाऱ्यािें गुणदोषचवशषेािें परीक्षण केले आहे. प्रामुख्याने उपलब्ध उपपत्तींिा व माचहतीिा सम्यक संग्रह 
करून क्वचित प्रसंगी मतभेद दशववनू स्वतंत्र चविार माडंले आहेत. शोकाचंतक नाटकाप्रमाणेि कथा आचण 
काव्यािी गणना होत असली तरी येथे शोक रसप्रधान नाटकािंाि अभ्यास अचभपे्रत आहे. 

 
चंद्रशेखर कपाळे 

 
शोनान/अस्मान/िुफान : फडके, ना. सी. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९५६. नेताजी सुभाषिदं्र 
बोस यानंी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी जपानच्या सहाय्याने भारताबाहेर दूर पूवेकडे जो सशस्त्र उठाव केला त्या 
िळवळीवर आधाचरत कादंबरीत्रय. 

 
या सशस्त्र उठावात जपान्यानंी चब्रचटशािंा पराभव केला. आचण वसगापूर काबीज केले. त्याला ‘शोनान’ 

म्हणजे दख्खनिा चदवा-एचशयाचटक लोकाचं्या स्वातंत्र्यािी ज्योत असे नाव चदले. भारतीय सैचनकाचं्या मदतीने 
सशस्त्र सेनेिी उभारणी केली आचण सुभाषिदं्र बोसानंी त्याला आझाद वहद सेना हे नाव चदले. याि सवव घटनािें 
वणवन ‘शोनान’ या कादंबरीत आढळते. 

 
नेताजी वसगापूरला येऊन दाखल झाल्यावर या िळवळीच्या दुसऱ्या पवकातिी सुरुवात होते. आझाद 

वहद सैन्यािी उभारणी व चस्त्रयािें झाशी राणी पथक सुसज्ज करून हाती घेतलेल्या प्रत्येक चठकाणी चवजय 
चमळवला आचण इंर्फाळ पयंत धडक मारली हा कथाभाग ‘अस्मान’ या दुसऱ्या कादंबरीत येतो. 
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चतसऱ्या कादंबरीत इंर्फाळच्या वळेेस उत्कषव वबदूवर पोिलेल्या आझाद वहद र्फौजेच्या चवजयाला 
उतरती कळा लागते. महायुद्धािे पारडे चर्फरते. स्वतःिा बिाव करण्याकचरता जपान्यानंा माघार घ्यावी लागते. 
१९४४ मध्ये नेताजींनी िळवळ तात्पुरती स्थचगत केली. पुढे त्यािंा चवमान अपघातात मृत्य ूहोऊन एक ‘तुर्फान’ 
संपते. 

 
या तीनही कादंबऱ्यामंध्ये स्वातंत्र्य िळवळीिा िार वषांिा इचतहास आहे. 
 
सुभाषबाबूचं्या अपूवव कायकातिे दशवन घडचवणाऱ्या कादंबरीत्रय या दृष्टीने या कादंबऱ्या महत्त्वाच्या आहेत. 

र्फडक्याचं्या सवव नव्या जुन्या वैचशष्ट्ट्यािेंही त्यातून दशवन घडते. 
 

सौ. दया णव. णमत्रगोत्री 
 

श्यामची आई : साने, पांडुरंग सदाणशव (सानेगुरुजी), प्रकाशक : श्री. जगन्नाथ गोपाळ गोखिे, अंमळनेर, 
१९३५. श्री. पाडुंरंग सदाचशव साने तथा सानेगुरुजी एक सव्यसािी लेखक आठ अनुवाचदत गं्रथ, कथािें दहा 
भाग, एक कचवता संग्रह, बारा कादंबऱ्या, दोन चनबधंसंग्रह, आचण ‘भारतीय संस्कृती’ हा महत्त्वािा प्रबधं, तीन 
पत्रािें संग्रह इतकी त्यािंी साचहत्यसंपदा आहे. ‘्यामिी आई’ ही त्यािंी साववचत्रक लोकचप्रयता चमळालेली 
कादंबरी. कथानकािी रिना अत्यंत साधी असून संपूणव कादंबरी साध्या, अत्यंत घरगुती भाषेत चलचहली आहे. 

 
कथेच्या नायकािे ‘्यामिे’ हे चनवदेन असून आश्रमातील सहाध्यायानंी ्यामला त्यािंी माचहती 

सागंण्यािा वारंवार जो आग्रह केला त्याला अनुसरून प्रत्येक रात्री एक कथा याप्रमाणे बेिाळीस रात्री आपल्या 
आईसंबधंीच्या बेिाळीस कथा ्याम सागंतो अशी कादंबरीिी रिना आहे. या सववि कथा मातृपे्रमािी महती 
सागंणाऱ्या आहेत. प्रत्येक मराठी घरातं वावरणाऱ्या मातेिेि हे चित्रण आहे. भारतीय संस्कृतीने जगण्यािे जे 
गुण उदाहरणाथव ज्ञानािी तळमळ, भतूदया, सवांचवषयी पे्रमभावना, सदािार, सद्गुण, धैयव, सामर्थयव, चजद्द, 
खरे बोलणे, िोरी न करणे त्यािंी प्रसंगानुरूप रिना करून ते साचंगतले आहेत. गुरुजी कट्टर गाधंीवादी. वरील 
सवव गुणही गाधंीवादाने स्वीकारलेले त्यामुळे या गुणाचंवषयी अचतशय उत्कट असे लेखन गुरुजींनी या 
कादंबरीसाठी केले आहे. चशवाय केवळ पाि रात्रीत २२५ पषृ्ठािें लेखनही त्यानंी या कादंबरीसाठी आचण तेही 
तुरंुगाति कैदी असताना केले. स्वातंत्र्यलढ्ातील गुरुजींिा सहभाग लक्षणीय आहे. आिायव प्र. के. अते्र यानंी 
चनर्शमलेल्या या कादंबरीवरील ‘्यामिी आई’ या चित्रपटास सवोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून राष्ट्रपती पदक चमळाले 
आहे. 

 
णश्रयाळचणरत्र : रंकणवप्र. अनेक मराठी कवींनी चश्रयाळ-िचरत्र काव्यबद्ध केले आहे. 

 
रंकचवप्र नामक कवीने रचिलेले ‘चश्रयाळिचरत्र’ ही उपलब्ध झाले आहे. 
 
ब्रह्मपुत्र नारदाने शकंराला चश्रयाळािे िचरत्र साचंगतले. त्यावरून शकंराने चश्रयाळािे सत्त्व पाहण्यािे 

ठरचवले. अचतथीरूपाने शकंर चश्रयाळाच्या दारापुढे उभा राचहला. आपण नरमासंाहारी असल्यािे साचंगतले. 
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त्यावळेी िागुंणाने स्वतःिे मासं देण्यािी तयारी दशवचवली. पण अचतथीने ते घेण्यास नकार दशवचवला. त्यानंतर 
िागुंणाने पुत्र चिलयास आणले. तलवारीने वार करण्यास चश्रयाळ चसद्ध झाला. चश्रयाळाने चिलयािे मस्तक 
हातात झेलून शकंरास ओवाचळले. िागुंणेने त्या चशरािा पाक तयार केला. जेवायला वाढावयािी तयारी 
झाली. पण अचतथीरूपाने आलेल्या शकंराने, “चनपुचत्रकाच्या येथील मासं भक्षण करीत नसतो” असे सागंून 
मुलाला बोलाचवण्यास साचंगतले. िागुंणेने हाक मारताि चिलया प्रगटला. शकंरपाववती चश्रयाळ पचतपत्नीवर व 
मुलावर प्रसन्न झाले. त्यानंी सवांना कैलासाला नेले. 

 
असा कथाभाग या चश्रयाळिचरत्र काव्यात आला आहे. 
 

णव. पां. देऊळगावकर 
 

‘श्री’ : कमिनूरकर, नरहर गिेश. प्रकाशक : ्यंकिेश बळवंि पेंढारकर, मंुबई, १९२६. श्रीकातं नावाच्या 
बुचद्धमान, मनस्वी पण दाचरद्र्यामुळे श्रीमंतािंा घरजावई व्हावा लागल्याने आचण त्यात कुसंगतीिी भर पडल्याने 
घोड्याचं्या शयवतीिा (रेसिा) नाद लागून सोज्ज्वळ व साध्वी पत्नी ‘श्री’ चहिा खून करून सववनाश ओढवनू 
घेणाऱ्या तरुणािी शोकानं्त कथा असलेले हे नाटक आहे. 

 
नाट्यमन्वतंरपूववकाळातील नाट्यलेखनािा हा एक महत्त्वाच्या प्रयत्न असून लेखकाच्या ‘सज्जन’ स्त्री-

पुरुष या अन्य नाटकाच्या तुलनेने प्रस्तुत ‘श्री’ हा अचधक स्पहृनीय प्रयत्न. गडकऱ्याचं्या वळणािा चवशषेतः 
‘एकि प्याला’ आचण ‘पे्रम संन्यास’ या नाटकािंा चवलक्षण प्रभाव चदसून येतो. 

 
िारा भवाळकर 

 
श्रीएकनाथ : वाङ्मय आणि कायि : फािक, नरहर रघुनाथ. प्रकाशक : मौज प्रकाशन, मंुबई, प्रथम आवृत्ती, 
१९५०. न. र. र्फाटक हे चिचकत्सक संशोधक म्हणून मराठी रचसकानंा पचरचित आहेत. ‘श्रीएकनाथ : वाङ्मय 
आचण कायव’ हा त्यािंा महत्त्वािा शोधगं्रथ आहे. संत एकनाथाचं्या व्यल्क्तमत्त्वािे आचण त्याचं्या वाङ्मयािे 
चिचकत्सकपणे संशोधन करून र्फाटक यानंी हा गं्रथ चसद्ध केला आहे. 

 
या गं्रथात नऊ प्रकरणे आहेत. पचहल्या प्रकरणात संत एकनाथाचं्या काळािे वणवन आले आहे. दुसऱ्या 

प्रकरणात एकनाथाचं्या िचरत्रािा शोध घेण्यात आला आहे. चतसऱ्या प्रकरणात एकनाथकालीन समाजािी 
अवस्था कोणती आहे यािे ‘लोकल्स्थतीिा आढावा’ या शीषवकाखाली वणवन र्फाटकानंी केले आहे. िौर्थया 
प्रकरणापासून एकनाथाचं्या वाङ्मयािे संशोधन आले आहे. त्यात ‘रुल्क्मणी स्वयंवर’, भागवतावरील 
एकनाथािंी टीका, ‘भावाथव रामायण’ आचण इतर स्रु्फट गं्रथातील अध्यात्म यािें संशोधन करून न. र. र्फाटक 
यानंी चवविेन केले आहे. तसेि भारूडे याचं्यासंबधंीिी सचवस्तर ििकात केली आहे. 

 
श्रीएकनाथाचं्या िचरत्रािा आचण वाङ्मयािा ज्यानंा सखोल अभ्यास करावयािा असेल त्याला ‘श्री 

एकनाथ : वाङ्मय आचण कायव’ हा गं्रथ मागवदशवक ठरेल. 
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णव. दा. वासमकर 
 

श्रीगोकवदप्रभु चणरत्र (म्हाइंभिकृि) : म्हाइंभि. संपादक : कोििे, णव. णभ. प्रकाशक : अूि प्रकाशन, 
मिकापूर (वऱ्हाड) १९४४. महानुभाव पथंाच्या पिंकृष्ट्णापैकी िौथा अवतार जो गुंडम राऊळ त्यािें िचरत्र 
आठवणींच्या रूपाने गोववदप्रभिुचरत्रात साचंगतले आहे. या गं्रथािे नाव वास्तचवक ऋचद्धपूरिचरत्र वकवा 
ऋचद्धपूर-लीळा असे आहे. िचरत्रचवषयाच्या गावािे नाव त्याच्या िचरत्राला देण्याच्या महानुभावीय प्रथेनुसार 
गुंडम राऊळानंी जेथे राहून या लीळा केल्या त्या ऋचद्धपुरािे नाव त्यांच्या िाचरत्राला देण्यात येते. पण आता 
त्यािे ‘गोववदप्रभिुचरत्र’ हे नाव रूढ झाले आहे. या िचरत्रािी रिना म्हाइंभटानंी गुंडम राऊळाचं्या चनधनानंतर 
केली असावी. त्यात त्याचं्या सुमारे सव्वातीनश े लीळा संग्रहीत केल्या आहेत. या िचरत्र गं्रथािा नायक 
गोववदप्रभ ूईर्श्री अवतार असला तरी तो एक वडेाचपसा अवतार होता व त्यामुळे त्याचं्या चठकाणी एका बाजुला 
ईर्श्रावताचरत्वाला शोभनू चदसणारे सववज्ञत्वादी गुण होते, तर दुसऱ्या बाजूने एखाद्या अवाचलयािी वकवा 
बालोन्मत्त-चपशाच्चत्वािीही लक्षणे होती. त्यािें हे दुहेरी व्यल्क्तमत्त्व म्हाइंभटानंी त्याचं्या लीळेतून उभे केले 
आहे. या िचरत्रगं्रथािे दुसरे वैचशष्ट्ट्य म्हणजे गुंडम राऊळािें सवव आयुष्ट्य वऱ्हाडात गेल्यामुळे त्याचं्या तोंडी 
खास वऱ्हाडी बोली ऐकण्यास चमळते. मध्ययुगीन मराठी िचरत्रपर गं्रथातील हा एक महत्त्वािा गं्रथ आहे. 

 
शं. गो. िुळपुळे 

 
श्रीिुकारामबावांच्या अभंगांची गाथा भाग पणहिा व भाग दुसरा : प्रकाशक : मंुबई सरकार, मंुबई, १९५०. 
वारकरी संप्रदायािी स्थापना तेराव्या शतकात झाली. हा संप्रदाय दृढ करण्यािे कायव तुकारामानंी केले. 
तुकाराम हे मराठीतील भल्क्तसंप्रदायािे कळस ठरतात. 

 
प्रस्तुत गाथेिे दोन भाग १९५० साली प्रचसद्ध झाले. पु. म. लाड यानंी या गाथेला प्रस्तावना चलचहली 

आहे. प्रस्तावनेत गाथेच्या प्रकाशनािी ऐचतहाचसक पार्श्वभमूी चदली असून या प्रस्तावनेत ही गाथा प्रथम चवष्ट्णू 
परशरामशास्त्री पचंडत यानंी शकंर पाडुंरंग पचंडत याचं्या साह्याने शुद्ध केली असा उल्लेख येतो. या संपादकानंी 
(१) देहू प्रत, (२) तळेगाव प्रत, (३) पढंरपूर प्रत व (४) कडूस प्रत यािंा आधार घेऊन ही गाथा चसद्ध केली. 
कैक वषव दुर्मीळ झालेली या पचंडतानंी चसद्ध केलेली गाथा तुकारामाचं्या चनयकातणाला तीनश ेवषे पूणव झाली त्या 
प्रसंगी पुनः छापून प्रचसद्ध करावी असे स्वराज्यातील मंुबई सरकारने ठरचवले आचण प्रस्तुत गाथा १९५० साली 
दोन भागात पुनः प्रचसद्ध झाली. 

 
सदर गाथेच्या पचहल्या भागात २२४७ अभगं असून दुसऱ्या भागात २२४८ ते ४६०७ इतके अभगं आले 

आहेत. 
 
राजकीय अल्स्थरतेच्या काळात, स्वधमकातवर होणाऱ्या सततच्या आक्रमणात. मराठी समाज सवव 

प्रकारच्या अचधकारशाहीसमोर संपूणव शरणागती पत्करताना चदसून येत होता. युद्धग्रस्त महाराष्ट्रात तेराव्या 
शतकानंतर तीनश े वषे संत एकनाथािंा अपवाद वगळता एकही महत्त्वािा लेखक चनमकातण झाला नाही. या 
पचरल्स्थतीत तुकारामानंी मराठी समाजाला भगवद भक्तीच्या मागकातने एकत्र ठेवले हे मोठेि ऐचतहाचसक कायव 
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होय. चिस्ती चमशनऱ्यानंी तुकारामािंा अभ्यास करून मराठी अभगंािंा उपयोग करून घेण्यािे ठरचवले. परंतु 
ते त्यानंा जमले नाही. यािे कारण तुकारामाचं्या अभगंात मराठी मन रमले होते. या संदभकातत ग्रँटसाहेबािें 
पुढील चवधान उद्घृत करणे योग्य ठरले, “... ज्याचं्या मुखी तुकारामािंी वाणी वसत आहे त्यानंा नैचतकदृष्ट्ट्या 
चिस्तीधमव श्रेष्ठ आहे हे पटवनू देणे दुरापास्त आहे.” ग्रँटसाहेबाचं्या वरील चवधानात तुकारामािंी महती 
साठचवली आहे. 

 
तुकारामािंी अभगंवाणी ही ज्ञानेर्श्राचं्या ओवीइतकीि लोकचप्रय आहे. श.ं दा. पेंडसे, यानंी या 

संदभकातत केलेले चवधान महत्त्वािे आहे. “तुकोबानंा जशी ज्ञानदेवाचं्या बरोबरीने बसण्यािी योग्यता प्राप्त झाली 
तशी ‘ओवी ज्ञानेशािी, अभगंवाणी प्रचसद्ध तुक्यािी’ यातं साचंगतल्याप्रमाणे ज्ञानेशांच्या ओवीबरोबर तुकोबािंी 
अभगंवाणीही बसली. महाराष्ट्रातील लक्षावधी भाचवक भक्ताचं्या जीवनाला गेली चकत्येक शतके या वाणीने 
शातंी चमळवनू चदली आहे.” 

 
णव. दा. वासमकर 

 
श्रीनामदेव गाथा : नामदेव. प्रकाशक : ग. श्री. गोंधळेकर, गोडबोिे, जगणद्धिेच्छु, पुिे, २ री आवृत्ती, १८९६. 
भावकोमल व मधुर अशा आत्मचनष्ठ काव्यरिनेसाठी प्रचसद्ध असणाऱ्या संत नामदेवािें उपलब्ध वाङ्मय, मराठी 
अभगं आचण वहदी पदरिना असे द चवचवध प्रकारिे आहे. आजपयंत नामदेव गाथेच्या पुढील महत्त्वाच्या प्रती 
प्रकाचशत झाल्या आहेत. 

 
‘नामदेवािी गाथा’ (ग. श्री. गोंधळेकर, गोडबोले). जगचद्धतेच्छु, पुणे, २ री आवृत्ती, १८९६ ही गाथा 

गोंधळेकर प्रत म्हणून प्रचसद्ध आहे. 
 
नामदेवाचं्या आचण त्याचं्या कुटंुबातील व समकालीन साधंूच्या अभगंािी गाथा (तुकाराम तात्या घरत), 

तत्त्वचववके, मंुबई, १८९४ ही गाथा ‘घरत प्रत’ म्हणून प्रचसद्ध आहे. 
 
‘नामदेव महाराज याचं्या अभगंािी गाथा’ (त्र्यं. ह. आपटे) इंदरा, पुणे, १९०८ ‘गाथापिंक’ अथकातत 

‘सकल संत गाथा’ हा पिंखंडात्मक संतविन संग्रह ज्ञानेर्श्रीिे भाषातंरकार श्री. नानामहाराज साखरे यानंी 
त्याचं्या संग्रहातील हस्तचलचखते आचण वारकरी सापं्रदाचयकांच्या वह्या यावरून तयार केला. या पिंकातील 
दुसरा खंड नामदेव व त्याचं्या पचरवारातील व्यक्तींच्या अभगंािा आहे. या गाथेिी दुसरी आवृत्ती, १९२४ मध्ये 
आपटे यानंीि प्रकाचशत केली. 

 
श्रीनामदेवािी गाथा (सटीप)(चवष्ट्णू नरहरी जोग), चित्रशाळा, पुणे, १९३१. 
 
नामदेवरायािंी समथव गाथा (…………………) खंड १ ते ६, पुणे, १९४९, १९५१, १९५४, १९५८, १९६०, 

१९६२. 
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‘सकल संत गाथा’ (का. अ. जोशी) पुणे, १९६४ ही दोन खंडात असून पचहल्या खंडात ‘नामदेव गाथा’ 
समाचवष्ट आहे. 

 
‘श्रीनामदेव गाथा’, महाराष्ट्र शासन प्रकाशन, मंुबई, १९७०. संत नामदेव जन्म सप्तशतीच्या प्रचसद्ध 

केलेले नामदेवाचं्या समस्त मराठी-वहदी अभगंपदािें हे संकलन म्हणता येईल. 
 
मुचद्रत स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या या सवव गाथा सापं्रदाचयक असून त्यातल्या त्यात आपटे प्रत (४थी 

आवृत्ती) बरीि चवर्श्सनीय आहे. १९८३ मध्ये चतिे अक्षर प्रचतरूप पद्धतीने पुनमुवद्रण वरदा बुक्स, पुणे या संस्थेने 
केले आहे. 

 
आत्मिचरत्रपर ६११, ज्ञानदेवादी भावडंाचवषयी ३५५, पढंरी के्षत्र, श्रीचवठ्ठल-नाम मचहमा व संत मचहमा 

४८३, बाळक्रीडा व माहात्म्यपर ३५६, उपदेशपर २९२, रूपकात्मक ११३, पौराचणक व संतिचरत्रचवषयक ११४, 
वहदुस्थानी पदे १०२ असे एकूण २,४२६ अभगं आपटे प्रतीत आहेत. 

 
त्याचं्या काव्यात अलंकारािी रेलिेल नाही. पण भल्क्तभावाच्या अनेक छटा त्याचं्या अभगंात समथवपणे 

प्रकट झाल्या त्या भाचवकापं्रमाणे वाङ्मय रचसकालाही आल्हाद देणाऱ्या आहेत. अकृचत्रम रूपकात्मकता आचण 
आकषवक रिना िमत्कृती त्याचं्या कचवतेत चदसते. सुभाचषतवजा आकषवक विनेही चवपुलतेने येतात. 

 
चवशाल सामाचजकता हा नामदेव काव्यािा एक लक्षणीय चवशषे आहे. त्यािंी चशकवण आंतचरक 

उमाळ्याने केलेल्या चहतगुजासारखी वाटते. 
 

अशोक कामि 
 

श्रीणवष्ट्िुबावा ब्रह्मचारी यांचे चणरत्र : आजरेकर, रामचंद्र पांडुरंगशास्त्री. प्रकाशक : रामचंद्र पांडुरंगशास्त्री 
आजरेकर, गिपि कृष्ट्िाजी पे्रस, मंुबई, १८७२. चवष्ट्णुबोवाचं्या गं्रथामुळे आचण व्याख्यानामुंळे जगदोद्धारक, 
परोपकारी व दयाळू साधू म्हणून त्यािंी ख्याती झाली व त्यामुळे वदेोक्त धमवमंडळीने आजरेकरानंा त्यािें िचरत्र 
चलचहण्यािी आज्ञा केली. िचरत्रकारानें बोवाचं्या मुलाखती घेऊन त्याचं्या स्वमुखाने साचंगतलेल्या व स्वतः 
अनुभचवलेल्या गोष्टी या िचरत्रामध्ये थोडक्यात कथन केल्या आहेत. लोकाबंद्दलच्या कल्पना, त्यानंी केलेले 
व्यवसाय, सप्तशृगंीच्या डोंगरावर त्यानंी केलेले वादचववाद व गं्रथलेखन यािें वणवन यात आहे. मात्र बोवािें 
कायव व गं्रथलेखन पाहता हे िचरत्र अगदीि तुटपुजें व सामान्य वाटते. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
श्रीशाहू महाराज यांची बखर (भारिवषािीि प्रकरि) : णचििीस गोकवद खंडेराव. शाहू महाराजाचं्या या 
बखरीत प्रथम छत्रपती राजाराम व छत्रपती संभाजी यािंी थोडी हचककत चदलेली आहे आचण नंतर शाहू 
महाराजाचं्या कारकीदीतील घटना चवस्ताराने चदल्या आहेत. बखरीिा मूळ कतकात गोववद खंडेराव चिटणीस (इ. 
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स. १७१६ ते १७८४) हा खंडो बल्लाळ चिटणीसािा मुलगा होय. चिटणीस घराणे छत्रपतींच्या घराण्याशी अत्यंत 
एकचनष्ठ व शाहूिा तर खंडे बल्लाळावर अत्यंत चवर्श्ास होता. शाहंूच्या मृत्यचू्या वेळी शाहंूजवळ कोणािाही प्रवशे 
होऊ नये अशी व्यवस्था केलेली होती. शाहंूच्या मृत्यनंूतर ताराबाई त्याला पाहण्यासाठी आली असता चतलाही 
चिटणीसाने परत पाठचवले. 

 
शाहू महाराजानंंतर रामराजािे दत्तक प्रकरण खूपि गाजले. त्याबाबतही चिटणीस घराण्याने 

महत्त्वािी कामचगरी बजावली. गोववदराव खंडेराव याने बखरीच्या आरंभी, “छत्रपती शाहू महाराज यासं 
बालत्वापासून राज्यप्राप्ती होऊन प्रजापालनादी ल्स्थती कशी झाली ते चवस्तारे करून श्रुत व्हाव े म्हणून” ही 
बखर चलचहली आहे, असे म्हटले आहे. भारतवषवकारानंी या बखरीिा श्रीशाहू महाराजािंी बखर असे नाव चदले 
आहे. प्रस्तुत बखरीिा लेखक गोववद खंडेराव चिटणीस हा लहान वयापासून शाहू महाराजाचं्या सेवते होता. 
साहचजकि त्याने शाहंूिी हचककत सचवस्तर वर्शणली आहे. शाहंूिे चदल्लीतील वास्तव्य, बादशहा व बेगमिा 
त्याच्यावरील लोभ व त्यािी बादशहावरील चनष्ठा नंतर त्यािी दचक्षणेत झालेली पाठवणी व त्याला तोतया 
ठरवनू ताराबाईने त्याच्याशी केलेले संघषव इ. प्रसंगाचं्या वणवनातून बखरकाराने शाहंूिे व्यल्क्तमत्त्व 
ठसठशीतपणे प्रकट केले आहे. ताराबाईशी प्रत्यक्ष युद्धािा प्रसंग आला तेव्हा, “ती आई, मी लेक, दोघाशंी 
भाडंण तुम्ही प्राणाचनशी मुकाल” असे तो सरदारानंा चनरोप पाठचवतो. तसेि, “खोटा, तोतया आहे असे ज्याचं्या 
नजरेस आले त्यानंी मला पाहावे, मी खोटा आहे तर मला काढून द्याव.े मी लढत नाही मला राज्यािी दरकार 
नाही”  असे उद्गारही ते काढतात. या संघषकाततील ताराबाईिी िीड व्यक्त करणारे प्रसंग वकवा युद्धात जय 
चमळाल्यावर शाहूने परशरामपतंाना चनष्ठुर शासन केले त्यावळेी खंडो बल्लाळानंी त्यािी परखड शब्दात 
कानउघाडणी करण्यािा प्रसंग, हे अत्यंत उठावदार व नाट्यमय उतरले आहेत. या बखरीिा लेखनकाल 
१७४९ असा आहे. 

 
स. मा. गगे 

 
श्रीसमथांची दोन जुनी चणरते्र : भीमस्वामी. प्रकाशक : सत्कायोत्तजेक सभा, धुळे, १९१०. समथव रामदासािें 
चशष्ट्य व तंजावर येथील मठािे अचधपती भीमस्वामी यानंी चलचहलेले समथांिे लघुिचरत्र पदे, ओव्या, श्लोक 
कडका छंद, उर्फगाणे अशा एकूण १६८ चवचवध रिनानंी युक्त आहे. भीमस्वामींिी रामदासावंर र्फार भक्ती 
होती. रामदासानंी समाधी घेतल्यानंतर तीनि चदवसानंी भीमस्वामी सज्जनगडावर गेले. तेथून परतल्यावर 
लागलीि (सुमारे इ.स. १६८२) भीमस्वामींनी या िचरत्रािी रिना केली. रामदासानंी स्वतःच्या 
लग्नसमारंभातून पलायन केले या घटनेपासूनिी हचककत या िचरत्रात झालेली आहे. रामदासानंा लहान 
मुलात खेळण्यािी आवड होती. िार्फळ येथील रामनवमी उत्सवात रामदास भजन आचण चनरूपण करीत 
चशवाजी महाराजानंी रामदासाचं्या पे्रमामुळे सज्जनगडावर त्यािंी वस्ती करचवली. चशवाजी महाराजानंी 
बाधंलेल्या वाड्यात शक १६०३ च्या वैशाख मचहन्यात रामदासानंी प्रवशे केला तसेि समथांच्या अतंकाळािा 
वृत्तातं व त्यानंी अंत्यकाळी चशष्ट्यानंा केलेला उपदेश इत्यादी माचहती या िचरत्रात आलेली आहे. 

 
रामदासाचं्या सहवासात असलेल्या व त्याचं्या चनधनानंतर तपशील चमळवनू लागलीि चलचहलेल्या 

भीमस्वामींच्या या िचरत्रातील माचहती चवर्श्सनीय आहे. हे लघुिचरत्र धुळे येथील सत्कायोते्तजक सभेने प्रचसद्ध 
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केले आहे. छापील आवृत्तीतील प्रस्तावनेत मूळ प्रतीिी प्रारंभीिी व अखेरिी काही पषृ्ठे गहाळ झाल्यािे म्हटले 
आहे. 

 
श्रीज्ञानेश्वर (वाङ्मय आाणि कायि) : फािक, न. र. प्रकाशक : मौज प्रकाशन, मंुबई, प्रथम आवृत्ती. १९५२. न. 
र. र्फाटक हे चिचकत्सक संशोधक आहेत. ‘श्री एकनाथ : वाङ्मय आाचण कायव’, ‘श्रीज्ञानेर्श्र : वाङ्मय आाचण 
कायं’ इ. गं्रथ त्याचं्या चिचकत्सक संशोधकवृत्तीिे उत्तम नमुने आहेत. 

 
‘श्रीज्ञानेर्श्र : वाङ्मय आचण कायव’ हा न. र. र्फाटक यािंा एक महत्त्वािा शोधगं्रथ आहे. तो १९४७ 

साली ‘ज्ञानेर्श्र आचण ज्ञानेर्श्री’ या नावाने प्रकाचशत झाला होता. त्यािी व्याप्ती वाढवनू ‘श्रीज्ञानेर्श्र : 
वाङ्मय आचण कायव’ या प्रस्तुत गं्रथाच्या स्वरूपात तो १९५२ साली मौज प्रकाशनतरे्फ प्रचसद्ध करण्यात आला, 
असे प्रस्तुत गं्रथाच्या प्रस्तावनेवरून चदसते. 

 
प्रस्तुत गं्रथात एकूण दहा प्रकरणे आहेत. पचहल्या प्रकरणात ‘संत व त्यािें कायव’ याचवषयी र्फाटक 

यानंी चवविेन केले आहे. संतानंी देश बुडचवला असा आरोप करणाऱ्या आधुचनक चवन्दवानाचं्या मतािंा परामशव 
घेऊन संताचं्या ऐचतहाचसक कायकातिे महत्त्व र्फाटक यानंी साचंगतले आहे. दुसऱ्या प्रकरणात ‘ज्ञानेर्श्राचं्या 
कायकातिी भचूमका’ समजावनू चदली आहे. चतसऱ्या प्रकरणात ज्ञानेर्श्राचं्या कथनकौशल्यािे वणवन आले आहे. 
‘कमवयोग’ हे या गं्रथातील महत्त्वािे प्रकरण आहे, त्यामध्ये स्मृचतपुराणे व भागवत धमव, मनुस्मृती व गीता यािंी 
तुलना केली आहे. ज्ञानेर्श्राचं्या काळातील लोकल्स्थती कशी होती, महाराष्ट्रातील गीताध्ययन-परंपरा-
ज्ञानेर्श्राचं्या गीताचनवडीिे कारण इ. मुद्दयािंी तपशीलवार ििकात न. र. र्फाटक यानंी केली आहे. याचशवाय 
ज्ञानेर्श्रीच्या संदभकाततील ‘आदशव पुरूष’, ‘वाङ्मय िातुयव’, ‘गीताथव’, ‘व्यासंग व स्वाचभमान’ ही प्रकरणे येतात. 
‘अनुभवामृत’ या प्रकरणात सुरुवातीला अनुभवामृतािे शीषवक आचण स्वरूप यािंी ििकात आली आहे. त्यानंतर 
चशवशक्तीिे चवविेन, जीवनमुक्तावस्था, शब्दखंडन, अज्ञानखंडन इ. ‘अनुभवामृता’तील प्रकरणािंी ििकात 
आली असून शवेटी ‘गीता’, ‘ज्ञानेर्श्री’, व ‘अनुभवामृत’, या तीनही गं्रथातंील तत्त्वज्ञानािी ििकात र्फाटक यानंी 
केली आहे. शवेटी उपसंहारात ज्ञानेर्श्राचं्या व्यल्क्तमत्त्वािी आचण त्याच्या आयुष्ट्यात आलेल्या घटनािंी ििकात 
केली आहे. 

 
प्रस्तुत गं्रथात ‘ज्ञानेर्श्री’, ‘अनुभवामृता’तील चशकवण समजून देताना अध्यात्मचवविेनाबरोबरि 

सामाचजक चहताच्या चविारािी ििकात महत्त्वािी मानली आहे, हे या गं्रथािे महत्त्वािे वैचशष्ट मानता येईल. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

श्रीज्ञानेश्वरांचे ित्त्वज्ञान : पेंडसे, शंकर दामोदर. प्रकाशक : केशव णभकाजी ढवळे, मंुबई, १९४१. ‘भागवतोत्तम 
संत श्रीएकनाथ’, ‘महाराष्ट्रािा सासं्कृचतक इचतहास’, ‘साक्षात्कारी संत तुकाराम’ यासंारख्या अचभजात गं्रथािें 
लेखक शकंर दामोदर पेंडसे यािंा ‘श्रीज्ञानेर्श्रािें तत्त्वज्ञान’ हा गं्रथ १९४१ साली प्रचसद्ध झाला. श्रेष्ठ तत्त्वज्ञ 
गुरुदेव रा. द. रानडे आचण ल. रा. पागंारकर यानंी प्रस्तुत गं्रथाला प्रस्तावना चलचहल्या आहेत. 
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हा प्रबधं पेंडसे यानंी पीएि.डी. पदवीसाठी नागपूर चवद्यापीठास सादर केला होता. त्यािे गं्रथरूप 
म्हणजे ‘श्रीज्ञानेर्श्रािें तत्त्वज्ञान’. 

 
ह्या गं्रथािी (१) ज्ञानेर्श्री खंड, व (२) अमृतानुभव खंड या दोन खंडातं चवभागणी केली आहे. गं्रथाच्या 

सुरुवातीला ‘चवषय प्रवशे’ या प्रकरणात भारदेबुवा, वभगारकर बुवा, हुपरीकर, प.ं पाडुंरंग शमकात, रा. व. आगाश,े 
चदवकेर शास्त्री, डॉ. लोंढे आचण प्रा. बनहट्टी याचं्या ज्ञानेर्श्राचं्या तत्त्वज्ञानाचवषयीिा परामशव पेंडसे यानंी घेतला 
आहे. दुसऱ्या प्रकरणात ‘ज्ञानेर्श्रीिी राजवाडे प्रत’ याचवषयी पेंडसे यानंी पचरश्रमपूववक संशोधन सादर केले 
आहे. राजवाडे यािंी प्रतीबद्दल मोडक, नेने याचं्या मताबद्दलिी ििकात आली असून राजवाडे ज्ञानेर्श्रीत ‘की’ हे 
र्फारसी अव्यय नाही; राजवाडे प्रतीतील अपपाठ, िागंले पाठ याचवषयीिे पेंडसे यािें संशोधन महत्त्वािे आहे. 
‘भाष्ट्यकाराने वाट पूसतु’ हे या प्रबंधातील सवकातत मोठे प्रकरण आहे. त्यात शकंरािायव व ज्ञानेर्श्र याचं्या 
चविारातील साम्यभेदािी ििकात आली आहे. त्यानंतर ‘ज्ञानेर्श्रीतील अधात्म’ आचण ‘मोक्षािी साधने’ ही प्रकरणे 
प्रथम खंडात येतात. 

 
दुसऱ्या अमृतानुभव खंडात नऊ प्रकरणे आली आहेत. ‘अमृतानुभव’ या प्रकरणात ‘अमृतानुभवा’तील 

तत्त्वज्ञानािी ििकात आली आहे. परमात्मा, चशव, शक्ती, आचण जीव यािें ऐक्य, माया, अचवद्या, भ्रम याचंवषयीिे 
तत्त्वज्ञान आले आहे. ‘जग हे जग नसून वस्तुप्रभा आहे’, ‘दै्वत हा भ्रम नाही’ हा चसद्धान्त ज्ञानेर्श्रानंा मान्य नाही 
यािी ििकात लेखकाने केली आहे. प्रकरण सातमध्ये ज्ञानेर्श्रानंी केलेले अचवद्या खंडन आचण रामानुजनानंी 
केलेले अचवद्या खंडन यातील भेदािी ििकात झाली आहे. तर ‘अमृतानुभव’ आचण ‘योगवाचसष्ठ’ या गं्रथातील तत्त्व 
ज्ञानािी ििकात आली आहे. याचशवाय प्रकरण नऊ-ज्ञानेर्श्र, शवैादै्वत, पािंरात्र; प्रकरण १०-िागंदेवपासष्टी, 
आचण िागंदेवािें तत्त्वसार; प्रकरण ११-ज्ञानेर्श्रािें अभगं आचण हचरपाठ; प्रकरण १२-ज्ञानेर्श्राचं्या नावावर 
असलेले इतर गं्रथ; प्रकरण १३-ज्ञानेर्श्र आचण नाथपंथािे तत्त्वज्ञान प्रकरण १४-ज्ञानेर्श्र आचण िार इतर 
आिायव अशी प्रकरणे असून या सवव प्रकरणािंा साराशं उपसंहारात आला आहे. चशवाय गं्रथाला पाि पचरचशष्टे 
जोडली आहेत. 

 
या सवव प्रकरणातूंन आलेले ‘ज्ञानेर्श्रािें तत्त्वज्ञान’ या चवषयीिे पेंडसे यािें संशोधन श्रेष्ठ दजकातिे आहे. 

याचवषयी गुरुदेव रानडे आचण ल. रा. पागंारकराचं्या प्रस्तावनातं मार्शमक चनरीक्षणे आली आहेत. ल. रा. 
पागंारकराचं्या मते “ज्ञानेर्श्रभक्तानंी अनेकवार अभ्यासला पाचहजे इतक्या थोर योग्यतेिा हा गं्रथ आहे.” 
‘चबनिूकपणा’ आचण ‘चवविेनािी सवांगपूणवता’ही गं्रथािी वैचशष्ट्ट्ये नमूद करून “नवीन चिचकत्सक पद्धतीने 
चलचहलेले जे र्फारि थोडे शास्त्रीय गं्रथ मराठी वाङ्मयात आहेत त्यातं या प्रबधंाने िागंली भर पडली आहे.” 
असा मार्शमक अचभप्राय गुरुदेव रानडे यानंी व्यक्त केला आहे. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
श्रीकृष्ट्िणवजय : मोरोपंि, प्रकाशक/संपादक : रामकृष्ट्ि दत्तात्रय पराडकर, यशवंि पे्रस, पुिे, १९१४. 
मोरोपतंानंी रिलेल्या प्रदीघव काव्यगं्रथापैकी पचहला गं्रथ म्हणजे ‘श्रीकृष्ट्णचवजय’ होय. हा गं्रथ पतंानंी आपले 
गुरू संस्कृत चवद्याव्यासंगी पचंडत बाबा पाध्ये याचं्या चवनंतीवरून इ. स. १७५८ ते १७७० या कालावधीत 



 

 

अनुक्रमणिका 

चलचहला. श्रीमद भागवताच्या दशमस्कंधाच्या आधारे पंतानंी ‘श्रीकृष्ट्णचवजया’िी रिना केली. मूळ 
भागवताप्रमाणेि ‘श्रीकृष्ट्णचवजय’ गं्रथािे ९० अध्याय आहेत. पूवकातध ४९ अध्यायािंा असून उत्तराधव ४१ अध्यायािंा 
आहे. ह्या ९० अध्यायापंैकी पचहले ५४ अध्याय अवजड आयकातवृत्तात आहेत. नंतरच्या २५ अध्यायात मोरोपतंानंी 
अनेक वृत्तात्मक श्लोकािंी योजना केली असून अखेरच्या ११ अध्यायातील कथाभाग मराठी समाजाला 
सुपचरचित असलेल्या सुलभ आयकातगीतात रिला आहे. रेखीव व गचतमान कथा-चनवदेनशलैी, नाट्यात्म प्रसंग, 
ममवग्राही स्वभाव रेखाटन, नमव चवनोदबुद्धी, भाव चवष्ट्कारातील संयम, शब्दिमत्कृती व अलंकाचरकतेसंबधंी ओढ 
व संस्कृतीकरणाच्या छंदामुळे कृचत्रमतेकडे झुकलेली भाषाशलैी इ. गुणदोष पतंाचं्या अन्य काव्यगं्रथापं्रमाणेि 
‘श्रीकृष्ट्णचवजया’तही जाणवत राहतात. 

 
णवद्यासागर पािंगिकर 

 
श्रीगुरुगोकवद कसह यांचे संणिप्ि चणरत्र : कानोिे, णवश्वेश्वर अंबादास. प्रकाशक : णवश्वेश्वर, अंबादास कानोिे, 
नांदेड, १९२७. धमकातसाठी तळहातावर चशर घेऊन लढणाऱ्या आचण आपल्या दोन पुत्रािंी आहुती देणाऱ्या 
खालसा धमवस्थापक श्रीगुरुगोववद वसहािी मराठी वािकानंा ओळख करून द्यावी आचण त्याचं्या िचरत्रािी 
मराठीतील उणीव दूर व्हावी या हेतूने १९२७ साली ‘चित्रमयजगत’मध्ये श्री. कानोले यानंी जो दीघव पचरिय 
लेख चलचहला त्यािेि हे पुस्तकरूप. श्रीगुरंूिा जन्म, बालपण, खालसा धमकातिी स्थापना, चवस्तार, त्यािी 
तत्त्वे, मोगलाचंवरुद्धच्या लढाया, श्रीगुरंूिे देहावसान यािी माचहती प्रस्तुत पुस्तकात चदली आहे. लेखनोदे्दश 
सर्फल झाला आहे. साधार पद्धतीने चलचहलेले एक बालबोध िचरत्र असे या लेखनािे साचहल्त्यक स्वरूप आहे. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
श्रीधर : चणरत्र आणि का्यणववेचन, श्री. जोशी, कच. नी. प्रकाशक : श्री. मेघश्याम जोशी. हैदराबाद १९५१. 
पुस्तकािे श्रीधरािें िचरत्र व काव्यचवविेन असे दोन भाग आहेत. दुसऱ्या भागात वचडलाचं्या पश्चात त्याचं्या 
मुलाने महत्त्वािी भर घातली आहे. श्रीधराच्या िचरत्रात जन्म, कुलवृत्तातं, बालपण, चशक्षण, गृहस्थाश्रम, 
तीथवयात्रा, भक्तमंडळ, समकालीन कवी, तत्कालीन महाराष्ट्र, मृत्य,ू श्रीधरानंतर त्यािंा वशं, आनंद संप्रदाय 
यािंी माचहती आली आहे. 

 
संस्कृत गं्रथातील वदेान्त व धमवरहस्यािे भाडंार खुले करून स्त्री-शूद्रादी सामान्य जनास 

परमेर्श्रप्राप्तीिा मागव मोकळा करून देणे हे इतर संतापं्रमाणे श्रीधरािेही गं्रथरिनेिे ध्येय होते. त्याचं्या 
कचवतेिी तीन भागातं चवभागणी करता येते. (१) मोठे गं्रथ, (२) छोटे गं्रथ, (३) स्रु्फट रिना. हचरचवजय, 
रामचवजय, पाडंवप्रताप, जैचमनी, अर्श्मेघ, चशवलीलामृत या गं्रथािंा साके्षपी परामशव घेतला आहे. साधारणपणे 
गं्रथलेखनकाल, गं्रथनाम, गं्रथकार, काव्यस्रू्फती, चवनय व आत्मचवर्श्ास, रसपचरपोष, दृष्टान्त व अलंकार, 
चवद्वत्ता, तत्त्वज्ञान, सुभाचषते, म्हणी, संवाद व ितुरालाप स्वभावपचरपोष, वणवने आढळतात. समाजल्स्थती, 
भाषाशलैी व व्याकरण चवशषे, दोषदशवन, नमुनेदार उतारे व काही प्र्न उपल्स्थत झाल्यास त्यािा छडा या 
पद्धतीने घेतलेला आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आत्मप्रकाश’ हा गं्रथ श्रीधरािें गुरू ब्रह्मानंद यानंी श्रीधराने चविारलेल्या प्र्नािंी उत्तरे देण्यासाठी 
चलचहलेला आहे. व संवादरूप गं्रथसमाप्तीनंतर श्रीधराने मंगलािरण करून ३२ ओव्यातं साराशं व महत्त्व 
वर्शणले. आलंकाचरक भाषा, संस्कृत वाक्याशं देऊन त्यािे प्राकृत स्पष्टीकरण देण्यािी लकब श्रीधराने येथून 
उिलली आहे. त्याने पुढे यािं गं्रथािे सुबोध व रसाळ चववरण ‘वदेान्त सूयव’ या गं्रथात केले आहे. 

 
पाडुंरंग माहात्म्य, व्यंकटेश माहात्म्य, मल्लाचरमाहात्म्य, ज्ञानेर्श्र िचरत्र, अंचबका उदय हे श्रीधरािे छोटे 

गं्रथ, तर ९४ स्रु्फट प्रकरणे व १३ माला ही त्यािंी स्रु्फट रिना आहेत. 
 
श्रीधरी वाङ्मयािे स्वरूप, वैचशष्ट्ट्ये, आके्षप व मूल्यमापन करणारा मराठीतील महत्त्वािा समीक्षा गं्रथ 

असे या गं्रथािे स्थान आहे. 
 

णवमि भािेराव 
 

श्रीपाद कृष्ट्ि : वाङ्मयदशिन : कुळकिी, वा. ि. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, पणहिी आवृत्ती, १९५९. 
वा. ल. कुळकणी हे एक ममवज्ञ समीक्षक म्हणून ओळखले जातात. ‘वामन मल्हार वाङ्मयदशवन’, ‘वाङ्मयीन 
टीपा आचण चटप्पणी’, ‘वाङ्मयीन दृष्टी आचण दृष्टीकोन’, ‘नाटककार खाचडलकर : एक अभ्यास’, ‘न. वि. 
केळकर वाङ्मयदशवन’ इ. समीक्षागं्रथािें लेखन त्यानंी केले आहे. 

 
श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर हे कलावादी भचूमकेतून समीक्षा करणारे मराठीतील महत्त्वािे समीक्षक, श्रेष्ठ 

चवनोदी लेखक, कवी, नाटककार म्हणून मराठी रचसकानंा पचरचित आहेत. अशा लेखकाच्या वाङ्मयािे समग्र 
दशवन घडचवण्याच्या हेतूने ‘श्रीपाद कृष्ट्ण : वाङ्मयदशवन’ या गं्रथािी चनर्शमती वा. लं.नी केली आहे. मंुबई मराठी 
गं्रथसंग्रहालयाने कै. प्रा. अ. बा. गजेन्द्रगडकर स्मारक व्याख्यानमालेसाठी वा. लं. कुळकणी यानंा व्याख्याने 
देण्यासाठी चनमंचत्रत केले होते. या व्याख्यानमालेत वा. ल. कुळकणी यानंी श्रीपाद कृष्ट्णाचं्या साचहत्यासंबधंी 
जी व्याख्याने चदली, त्यात काही लेखािंी भर घालून हा समीक्षागं्रथ तयार केला. 

 
या गं्रथात सुरुवातीला श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकरािंा जीवनपट आला असून नंतर -(१) श्रीपाद 

कृष्ट्णािंी टीका, (२) श्रीपाद कृष्ट्णािंी नाटके, (३) श्रीपाद कृष्ट्णािंी नाटके : चटप्पणी, (४) श्रीपाद कृष्ट्णािंा 
चवनोद : ‘सुदाम्यािे पोहे’, (५) श्रीपाद कृष्ट्णािें कथावाङ्मय. (६) श्रीपाद कृष्ट्णािंी कचवता अशी प्रकरणे आली 
आहेत. शवेटी गं्रथाला तीन पचरचशष्टे जोडली आहेत. 

 
श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर हे मराठीतील महत्त्वािे साचहल्त्यक वा समीक्षक आहेत. त्याचं्या साचहत्यािा 

वा समीके्षिा प्रभाव नंतरच्या चपढीतील साचहल्त्यकावंर झालेला असल्यामुळे वा. ल. कुळकणी यानंी प्रस्तुत 
गं्रथात श्रीपाद कृष्ट्णाचं्या सवव साचहत्यकृतींवर तपशीलाने ििकात केली आहे. मराठी वािकानंा, श्रीपाद कृष्ट्णाचं्या 
साचहत्यािा चवशषे अभ्यास करणाऱ्या संशोधकानंा मागवदशवक ठरेल असा महत्त्वािा समीक्षागं्रथ म्हणून ‘श्रीपाद 
कृष्ट्ण : वाङ्मयदशवन’ या गं्रथािा उल्लेख करता येईल. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णव. दा. वासमकर 
 

श्रीपावििी कल्याि : प्रिापकसह भोसिे. प्रकाशक : मराठी संशोधन पणत्रका, जानेवारी, १९६९. 
‘श्रीपाववतीकल्याण’ हे मराठी नाटक तंजावरच्या राजघराण्यातील राजे प्रतापवसह भोसले यानंी रिलेले आहे. 
हे र्फार चवद्यापे्रमी होते. इसवी सनािे १८व ेशतक हा यािंा काल होय. यानंी एकूण १७ नाटके रिल्यािी नोंद 
आढळते. यापैकी पाववती कल्याण रुक्मागंद नाटक, रुल्क्मणी कल्याण व स्यमंत कोपाख्यान ही नाटके र्फक्त 
तेलगु चलपीति आढळतात. त्यापंैकी प्रस्तुत पाववती कल्याण नाटकािी देवनागरी प्रत तयार करून घेऊन प्रा. 
माया सरदेसाई यानंी ती मंुबईच्या मराठी संशोधन पचत्रकेत (जाने-एचप्रल, १९६९) प्रचसद्ध केली आहे. त्यातील 
पाते्र पौराचणक असली तरी मानवी भावभावनानंा ती पराङमुख झालेली नाहीत. “नाट्य भावानु कीतवनम्” या 
न्यायाने ती मानवी मनाशी एकरूप झालेली चदसतात. त्यािें देवत्वािे वलय गळून पडलेले चदसते. नाटकािा 
शवेट अथकातति भरत वाक्याने झालेला आहे. नाटकािे कथानक काचलदासकृत कुमारसंभवाच्या चतसऱ्या व 
िौर्थया सगकातवर प्रामुख्याने आधारलेले आहे. मदनदहन, पाववतीिी तपश्चयकात, ब्राह्मण वषेधारी चशवाने चतिी परीक्षा 
पाहणे व शवेटी उभयतािंा चववाह असे हे कथानक आहे. 

 
यशवंि काणनिकर 

 
श्रीमंि : िेंडुिकर, णवजय धोंडोपंि. प्रकाशक : जोशी ब्रदसि अॅण्ड पन्लिशसि, पुिे, १९५६. स्वातंत्र्योत्तर 
काळात मराठी नाटकाला नवता प्रदान करणारे, जीवनातील वहसा, क्रौयव प्रथमि रंगभमूीवर आणणारे एक 
अग्रगण्य नाटककार म्हणून तेंडुलकरानंा ओळखले जाते. कथा, एकाचंकका, वृत्तपत्रीय स्तंभलेखन, लचलत 
गद्य, व्यल्क्तचित्रण आचण चित्रपटाचं्या पटकथा व संवाद असे चवचवध लेखनप्रकार त्यानंी हाताळले असले तरी 
नाटक हा साचहत्यप्रकार त्याचं्या एकूण लेखनात महत्त्वािा ठरला आहे. नाटकानेि त्यानंा जागचतक 
रंगभमूीवरही मानिे स्थान चमळवनू चदले आहे. 

 
लँडलॉडव दादासाहेब वागळे आचणा भणगं श्रीधर याचं्यातील संघषव हा ‘श्रीमंत’ नाटकािा चवषय. 

दादासाहेबािंी मुलगी मथुरा तारुण्याच्या मोहाला बळी पडते. नाजूक प्रकृतीमुळे गभवपात करणे चतला अशक्य 
असते. चतिे लग्न लावण्यािा डॉक्टरानंी चदलेला सल्ला दादासाहेब नाइलाजाने मान्य करतात. डॉक्टर श्रीधर 
नावाच्या एका प्रौढ, दचरद्री तरुणाला लग्नासाठी तयार करतात. मथुरेशी लग्न करण्याच्या मोबदल्यात 
दादासाहेबानंी देऊ केलेले पैसे श्रीधर नाकारतो. येथून त्याचं्यातील संघषकातला सुरुवात होते. पण सवव 
संघषकातअंती मथुरा वचडलाचं्या श्रीमंतीपेक्षा आपल्या मुलाला भचवष्ट्य देऊ शकणाऱ्या श्रीधरला जवळ करते. 

 
कुमारी-मातेिा चवषय रंगभमूीवर आणणारे, वगेळ्या चवषयावरील नाटक म्हणून हे नाटक गाजले. 
 

श्रीभगवद्गीिारहस्य अथवा कमियोगशास्त्र : णिळक, िोकमान्य बाळगंगाधर. प्रकाशक : णचत्रशाळा पे्रस, पुिे, 
१९१५. लोकमान्य चटळक हे भारतीय स्वातंत्र्यािे उद्गाते, थोर जहाल पक्षािे नेते, भगवद्गीतेिे आधुचनक 
भाष्ट्यकार व प्राच्य चवद्यापचंडत. ‘केसरी’ व ‘मराठा’ ही वृत्तपते्र आचण ‘ओरायन’ हा संशोधनात्मक, महत्त्वाच्या 
गं्रथािें कते. भगवद्गीतेवरील प्रस्तुत गं्रथ टीका सादर करणाऱ्या गं्रथापंैकी एक महत्त्वािा गं्रथ आहे, 



 

 

अनुक्रमणिका 

भगवद्गीता कमवयोगपर असून जगातील आपले व्यवहार कसे करावते हे सागंणारी आहे. या मताच्या 
प्रचतपादनासाठी प्रस्तुत गं्रथािी रिना झाली. यात एकूण पंधरा प्रकरणे आहेत. पचहल्या दोन प्रकरणामंध्ये 
कमाकमव ठरचवण्या-चवषयीच्या चनरचनराळ्या दृष्टीकोनािंा चविारप्रवाहािंा परामशव घेतला आहे. संन्यासाप्रमाणे 
कमवयोगही चततकीि श्रेष्ठ जीवनचनष्ठा आहे. हे स्पष्ट करण्यासाठी संन्यास व कमवयोग, चसद्धावस्था व व्यवहार ही 
प्रकरणे चलचहली आहेत. आरंभापासून पसंहारापयंत आत्मज्ञानी पुरुषानंी आिरावयाच्या चनष्ट्काम कमवयोगाच्या 
एका सूत्राला धरून चटळकानंी चवविेन केले आहे. गीतेिे मूळ श्लोक भाषातंरासह व चटपासंह स्पष्ट केले आहेत. 
गीतारहस्याला कमवयोगशास्त्र म्हणण्यािे कारण सागंताना ते म्हणतात, “ एकि कमव करण्यािे जे अनेक योग, 
साधने वकवा मागव असतात, त्यापंैकी पराकाष्ठेिा िागंला व शुद्ध मागव कोणता, तो नेहमी आिचरता येईल की 
नाही, नसल्यास त्याला अपवाद कोणते व का उत्पन्न होतात. जो मागव आपण िागंला समजतो तो िागंला का? 
वकवा ज्यास वाईट म्हणतो तो वाईट का? आचण हा िागंलेवाईटपणा कोणी व कोणत्या धोरणाने ठरवावा वकवा 
त्यातील बीज काय इ. गोष्टी ज्या शास्त्राच्या आधारे चनचश्चत करता येतात त्यास कमवयोगशास्त्र म्हणतात. 
चटळकानंी भक्ती हे ज्ञानािे साधन मानले आहे. ज्या ज्या चवषयािा कमकातशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबधं आहे त्या 
चवषयाचं्या चवविेनाकडे अचधक लक्ष चदले आहे. संस्कृत गं्रथातील अनेक संदभव देऊन पाचश्चमात्य 
तत्त्वज्ञानाशीही तुलना केली आहे. 

 
गं्रथाच्या भाषेत सुबोधत, लय आचण तकव शुद्ध प्रचतपादन आहे. वैचदक तत्त्वज्ञानातील प्रवृत्तीपरता 

गीतेच्या चनचमत्ताने माडूंन दाखचवणे, दीघवकाळ उपेचक्षत राचहलेल्या कमवयोगािा साके्षपाने पुरस्कार करणे आचण 
पारमार्शथक तत्त्वज्ञानाला व्यावहाचरक नीचतचविारािंी जोड देणे हे या गं्रथािे चवशषे सागंता येतील. गं्रथ अत्यंत 
मौचलक आचण संग्राह्य मानला जातो. 

 
श्रीमन्महाभारिाचे मराठी सुरस भाषांिर या गं्रथाचा उपसंहार खंड १०वा : वैद्य, कचिामि णवनायक. प्रकाशक 
: बाळकृष्ट्ि पांडुरंग ठकार, पुिे, १९१८. वैद्य हे महाभारताने प्रकाडं अभ्यासी. त्यािंा ‘महाभारत-ए-
चक्रचटचसझम’ हा इंग्रजी मधील गं्रथ प्रचसद्ध आहे. तसेि महाभारत-रामायणच्या गाढ व्यासंगाला धरून त्यानंी 
‘एचपक इंचडया’ हा आणखी एक गं्रथ प्रचसद्ध केला आहे. श्रीमन्महाभारतािे मराठी सुरस भाषातंर या गं्रथािा 
उपसंहार खंड १० वा हा लोकमान्य चटळक याचं्या आग्रहावरून केला. चटळक त्यानंा ‘भारतािायव’ म्हणून 
संबोचधत असत. 

 
महाभारतािे अंतरंग म्हणजे महाभारताच्या अनुषंगाने जे कळावे असे वाटते ते सारे चवषय या गं्रथात 

आले आहेत. या गं्रथािी अनुक्रमचणका चवषयावर व चवस्तृत असून हा गं्रथ १८ प्रकरणात चवभागला आहे. यामध्ये 
महाभारतािे कते, महाभारतािा काळ, भारतीय युद्ध काल्पचनक आहे काय? इचतहास, कोणत्या लोकािंा 
वणवव्यवस्था, आश्रमव्यवस्था आचण चशक्षणपद्धती, चववाहसंस्था, सामाचजक पचरल्स्थती, सैन्य व युद्ध, व्यवहार व 
उद्योगधंदे, भौगोचलक माचहती, ज्योचतर्शवषयक ज्ञान, वाङ्मय व शासे्त्र, धमव, तत्त्वज्ञान, चभन्न मतािंा इचतहास, 
भगवद्गीता चविार अशी प्रकरणे आहेत. पचरचशष्टात महाभारतािी लोकसंख्या, गण अथवा प्रजासत्ताक लोक 
इ. समाचवष्ट असून गं्रथाअखेरीस चवषयसूिी चदली आहे. 
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महाभारतािा अभ्यास प्राच्य आचण पाश्चात्त दोन्ही पचंडतानंी केला असून त्याचवषयी आपली चनरचनराळी 
मते माडंली आहेत. या दोहोंच्या परीक्षणािा चविार करून महाभारतािा ऐचतहाचसक सागंोपाग चविार 
उपसंहारात केला आहे. अनुक्रमचणकेतील चवषय चववेिनासाठी जैन, बौद्ध व ग्रीक लोकािें प्रािीन इचतहास गं्रथ 
यािंाही आधार घेतलेला चदसतो. गं्रथारंभी महाभारताच्या मंुबईकडील दोन व कंुभकोणमिी एक या प्रतीिी 
श्लोकसंख्या चदली असून त्यापंैकी मंुबईकडील दोन प्रतींिा आधार या गं्रथासाठी ग्राह्य धरला आहे. 

 
महाभारतािे सार व चवषय समजावनू घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त गं्रथ 
 

यशवंि च्हाि 
 

श्रीसमथिचणरत्र : आळिेकर, सदाणशव खंडो. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९३३. श्री. सदाचशव 
खंडो आळतेकर याचं्या या िचरत्रगं्रथामध्ये पूववपरंपरा आचण वरदान, जन्म व बालपण, तपश्चयकात आचण तीथवयात्रा, 
उत्तराधकाततील संिार व धमविालना, समथांिी वाङ्मयसंपदा, समथव संप्रदाय, चशवसमथव संबधं आचण समथांिे 
राजकारण इ. प्रकरणामंधून श्रीसमथव िचरत्रािा चविार केला आहे. समथांच्या गं्रथातील व िचरत्रातील रहस्य 
समजावनू घेऊन त्याप्रमाणे सावधपणे व साके्षपाने कृती करून राष्ट्रािी सवांगीण उन्नती करावी हा या 
िचरत्रामागील हेतू स्पष्ट केला आहे. 

 
समथांनी साचंगतलेला तत्त्वचविार, प्रयत्नवाद यावर भर देऊन लेखकाने अत्यंत चिचकत्सकपणे व 

अभ्यासपूणव असे हे िचरत्र चलचहलेले आहे. 
 

सुधा कापरे 
 

सगनभाऊकृि िावण्या व पवाडे : प्रकाशक : गो. गो. अणधकारी, पुिे, १९२४. गो. गो. अचधकारी यानंी 
‘सारस्वत प्रसारक मंडळीकचरता प्रकाचशत केलेल्या ‘सगनभाऊ कृत लावण्या व पवाड’ या पुस्तकात मराठी, 
चहन्दी लावण्या आचण ‘पानपतािा पवाडा’, ‘खडकीिी लढाई व ‘प्रतापवसह महाराजावंर पोवाडा’ हे तीन पोवाडे 
आहेत. सगनभाऊ ह्या शाचहराबद्दल र्फारशी चवर्श्सनीय माचहती उपलब्ध नाही. चशकलगार असलेल्या जेजुरी 
गावच्या सगनभाऊिे वास्तव्य पुण्यात असे. ‘होना गवळ्यािा झाला िुना’, असे घमेंडखोरपणे म्हणणाऱ्या 
सगनभाऊने शवेटच्या बाजीरावािी कारकीदव पाचहली होती. अश्लीलतेकडे झुकलेल्या लावण्या आचण थरारून 
सोडणारे वीरश्रीयुक्त पोवाडे अशी दोन्ही प्रकारातंली रिना सगनभाऊने केली. सगनभाऊच्या लावण्यातंील 
नाचयका स्वारीवर केलेल्या पतीच्या सहवासासाठी आतुर झालेल्या आहेत. त्या शृगंारचनपुण, धीड आचण 
लचडवाळ आहेत. वीरही नाचयकािें वणवन करणारा संगनभाऊ आपल्या काव्यात चवचवध रंगािंी उधळण करतो. 
त्याला कल्पकतेिी देणगीही चमळाली आहे. ‘येऊद्या माझी करुणा पाव चगचरजापचत भगवान’ या शब्दातं 
सगनभाऊिी एखादी नाचयका परमेर्श्रािी आळवणीही करते. ‘िदं्रािें िादंणें चसतळ का ं ऊष्ट्ण प्राणपती ते 
सागंा मजप्रती कल्पना डोळ्यामंवध खुपती’, हा मुखडा असलेली सगनभाऊिी लावणी महाराष्ट्रात खूप 
लोकचप्रय झालेली लावणी आहे. ‘पानपतािा पवाडा’ ह्या पवाड्यात सगनभाऊने पानपतावर झालेल्या 
भाऊसाहेब पेशव्याचं्या पराभवािे प्रत्ययकारी वणवन केले आहे. ‘महाराष्ट्रातल्या अनेक सरदारािंी नावचनशीवार 
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यादी, शस्त्रसंभारािी माचहतीं, भाऊसाहेब पेशव्यािें चजद्दी स्वभावािे रेखाटन ही पानपतावरील पोवाड्यािी 
ठळक वैचशष्ट्ट्ये आहेत. ‘दःखनिी सौभाग्य गळसरी तुटली’, ‘गगचन झाकले िदं्रसूयव पडला अंधकार’, 
‘नवलाख बागंडी रु्फटली’, ‘सोन्यािी जळली भट्टी उरले खापर’ अशा पचरणामकारक शब्द योजनेमधून 
सगनभाऊने पोवाड्यािी पचरणामकारकता वाढचवली आहे. शृगंाचरक भावना चन अश्लीलतेिे दशवन घडचवणाऱ्या 
लावण्या आचण वीररसप्रधान पोवाडे चलचहणारा सगनभाऊ हा मराठी शाचहरी परंपरेत स्वतःिे चवचशष्ट स्थान 
असलेला एक महत्त्वािा शाचहर आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
संगीि आत्मिेज (द्रौपदीवस्त्रहरि) : बाभिगावकर, ना. रा. प्रकाशक : रा. द. पराडकर, पुिे १९२०. 
नारायण रामवलग वाभणगावकरािें ‘आत्मतेज’ हे नाटक म्हणजे त्यानंी ‘सतीप्रभाव’ या शीषवकाखाली 
चलहायला घेतलेल्या नाटकािे चसद्धरुप आहे. कथानकािी दुहेरी वीण, परकीयाचं्या दे्वषािा अचवष्ट्कार, गंभीर 
व चवनोदी प्रसंगािंी एकाआड एक अशी केलेली माडंणी ही प्रस्तुत नाटकािी वैचशष्ट्ट्ये आहेत. काकासाहेब 
खाचडलकरानंी चलचहलेल्या नाटकाच्या प्रभावाखालील ‘आत्मतेज’ नाटकात द्रौपदीच्या चवटंबनेतून उर्फाळून 
आलेले आत्मतेज प्रकट झाले आहे. 

 
िारा भवाळकर 

 
संगीि गुप्िमंजूष : कोल्हिकर, श्रीपाद कृष्ट्ि. प्रकाशक : गजानन कचिामि देव, १९०३. श्रीपाद कृष्ट्ण 
कोल्हटकरािें हे नाटक. ‘गुप्तमंजूष’ नाटकािे कथानक रहस्यमय असून वषेातंर, नामातंर, प्रचतज्ञा इत्यादींिा 
यात अंतभकातव असून स्त्रीचशक्षणािा प्रिार हा एक दुय्यम हेतू आहे. ‘गुप्तमंजूष’ नाटकात नवऱ्याला व मुलीला 
टाकून जाणारी प्रौढ राणी, रुग्णमाजकातर औषधाने राजािा प्राण घेऊ इल्च्छणारा चवद्वान खलपुरुष. भचवष्ट्यामुळे 
बापापासून दूर ठेवलेला राजपुत्र, पुरुष वषेात आपल्या मुलीशी प्रणय करणारी आई या सववि गोष्टी सुरस आचण 
िमत्काचरक आहेत. अद भतुरम्यतेिे रूपातंर कृचत्रमतेत चकती लवकर होते यािा पुरावा म्हणजे ‘गुप्तमंजूष’ 
नाटक. ‘स्वकपोलकल्ल्पत’ आचण काव्यात्म नाटक म्हणून श्रीपाद कृष्ट्णाचं्या नाटकातले प्राचतचनचधक नाटक 
असा यािा चनदेश करता येईल. 

 
केिकी कुिकिी 

 
संगीि चंद्रग्रहि : णिपिीस, यशवंि नारायि. प्रकाशक : एम. ्ही. आगाशे, पुिे, दुसरी आवृत्ती, १९२०. 
चवजापूरच्या बादशहाशी एकचनष्ठ असलेल्या जगदेवराव सरदाराला चशवाजीने आपलासा करून, स्वराज्य 
चनर्शमतीच्या कायकातला अनुकूल कसा करून घेतला यावर कथानक रिून यशवतं नारायण चटपणीस यानंी हे 
नाटक चलचहले आहे. चशवाजीिी व्यल्क्तरेखा उदात्त. तत्कालीन वातावरण चनर्शमतीसाठी हेर, िोर दरवाजे, 
वषेातंर यािंा उपयोग. ऐचतहाचसक व काल्पचनक व्यल्क्तरेखािंी चनर्शमती. नाटकाच्या पचहल्या आवृत्तीत संगीत 
नव्हते. रंजक माडंणीिे सुखपयववसायी ऐचतहाचसक नाटक. 
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वीिा देव 
 

संगीि दाणमनी : पेडिेकर, णहराबाई. प्रकाशक : णहराबाई पेडिेकर, कनािक पे्रस, मंुबई, १९१२. चहराबाई 
पेडणेकर या श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकराचं्या चशष्ट्या. त्याचं्या या नाटकालाही कोल्हटकरप्रणीत कल्पनारम्य 
सुखाचंतकेिे रूप प्राप्त झालेले चदसते. गुंतागुंतीिे, रहस्यपूणव, उत्कंठावधवक कथानक असलेल्या या नाटकािा 
उदे्दश दंभस्र्फोट करणे हा आहे. समाज आंधळ्या भक्तीने साधुवषेधाऱ्याचं्या भजनी लागतो आचण त्यािा र्फायदा 
संधीसाधू उठचवतात असा धोक्यािा इशारा या नाटकाने कल्पकतेने चदला आहे. नाटकात एकूण ७२ पदे असून 
ती सुचश्लष्ट, सुबोध व प्रासाचदक आहेत. लेचखका संगीतािी चवशषे जाणकार असल्याने चतिी पदरिना लक्षणीय 
स्वरूपािी आहे. १९०८ मध्ये चकलोस्कर नाटकमंडळीने हे नाटक रंगभमूीवर आणले. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
संगीि नंदकुमार : गुजिर, णव. सी. प्रकाशक : िुकाराम गिपि धामिकर, १९३०. चवठ्ठल सीताराम गुजवर यािें 
एके काळी प्रयोगदृष्ट्ट्या गाजलेले लोकचप्रय नाटक. 

 
नंदकुमार नामक सच्छील राजपुत्राला सावत्र माता सुमती चहच्याकडून सहन कराव्या लागणाऱ्या 

छळािी आचण चतिी कारस्थाने उघडकीस येऊन सद्गुणी व्यक्तींना चमळालेल्या न्यायािी ही नाट्यरूप 
कहाणी, राजपुत्राबरोबर त्याच्या आईिा, इंदुमतीिाही काळ होतो. काळ्या-पाढंऱ्या रंगात रंगचवलेली सुष्ट-दुष्ट 
पाते्र, राजघराण्यातील सापत्नभाव, वृद्ध राजा व तरुण संुदर बायका त्यामुळे होणारा व्यचभिार इ. अनेक 
गुंतागुंती व घोटाळे नाटकात असून शवेट सुखपयववासी आहे. 

 
हे घटनाप्रधान गद्य नाटक असून राज्य बचहष्ट्कृत प्रधान व राजपुत्र यानंी राज्यावरील परिक्र थोपवनू 

महत्त्वकाकं्षी राणीिा दुष्टपणा उघड करणे इ. गोष्टी ‘मकॅ्बेथ’च्या प्रभावातून आलेल्या चदसतात. 
 

िारा भवाळकर 
 
संगीि पि—वधिन : िेंबे, गोकवद सदाणशव. प्रकाशक : गो. स. िेंबे, रामकृष्ट्ि पे्रस, मंुबई, १९२४. 

महाभारतातील द्रौपदीवस्त्रहरणाच्या प्रसंगावर आधाचरत असे हे नाटक आहे. द्रौपदीवस्त्रहरण प्रसंगामागील 
कारणािा शोध घेण्याच्या चनचमत्ताने स्वदेशी वस्त्रािंा वापर करण्यािी आव्यकता प्रचतपादन केली आहे. 
स्वकालीन चवषयािंा संबंध पौराचणक कथेशी जोडण्याच्या हव्यासातून नाटकात कृचत्रमता आल्यािे जाणवते. 
‘ताचरणी नववसन धाचरणी’, ‘मधुसूदना हे माधवा’, ‘शातंवा हो मानसा’ अशी लोकचप्रय पदे हेि नाटकािे खरे 
बलस्थान, संगीतकार टेंब्यािें त्याकाळी गाजलेले हे नाटक होय. 

 
वसंि नरहर कुबेर 
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संगीि ब्रह्मकुमारी : बेडेकर, णवश्वनाथ (णवश्राम) कचिामि. प्रकाशक : हरी णवष्ट्िू मोिे, पुिे, १९३३. चवर्श्नाथ 
वितामण ऊर्फव  चवश्राम बेडेकर यानंी पारंपचरक पौराचणक कथेच्या आवरणाखाली समकालीन ज्वलंत सामाचजक 
समस्यािें प्रभावी व कलात्मक दशवन घडचवणारे हे नाटक चलचहले आहे. अहल्या-गौतम आचण इंद्र याचं्या प्रमुख 
कहाणीला तारा-बृहस्पती आचण िदं्र याचं्या चवरोधी जोडकथानकामुळे उठाव व नाट्यपूणवता लाभली आहे. 
चववाह संबधंात स्त्री-पुरुष चवषयक चभन्न कसोट्यामुंळे चस्त्रयावंर सतत अन्यायि होत राचहला आहे. पचतव्रत्य, 
सतीत्व, शील या भ्रामक कल्पनामुंळे स्त्रीिे सत्त्व आचण पुरुषािी न्यायी वृत्ती यािंा लोप झाल्याने मुळाति गल्लत 
झाली असल्यािी चववेिक माडंणी लेखकाने केली आहे. तारेच्या परखड उत्तरातून स्त्रीचवषयक समस्येसंबंधी 
एक दुलव चक्षत चविार नव्याने दृचष्टपथात येतो. 

 
िारा भवाळकर 

 
संगीि मणिणवकार : कोल्हिकर, श्रीपाद कृष्ट्ि. प्रकाशक : मॉडनि बुक डेपो, पुिे. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकरािें 
हे नाटक चकलोस्कर नाटक मंडळीच्या रंगभमूीवर आले. बक्षीस लावनू मागचवलेल्या नाट्यकृतींतून हे नाटक 
चनवडले. 

 
कोल्हटकरानंी खऱ्याखुऱ्या सामाचजक कथानकाला वा प्र्नाला या नाटकात हात घातला आहे. 

िकोरासारख्या जपानहून परत आलेल्या तरुणाने िचंद्रकेिी भेट घेण्याकचरता बैराग्याच्या वषेाने चतच्या घरी 
जाणे वा तरंचगणीने कल्याणी नावाने बुरख्यात मनोहरच्या आश्रमात राहणे या गोष्टी वास्तव वाटत नाहीत. पण 
िटकदार कथानक, संुदर संवाद व कल्पनायुक्त पदे्य इ. गुणामुंळे हे नाटक गाजले. या नाटकात िकोर, 
िचंद्रका, सरस्वती, आनंदराव इत्यादी समकालीन मध्यमवगीय पात्रादं्वारा पुनर्शववाह प्र्न माडंला असून, 
चवषमचववाह, केशवपन, भ्रणूहत्या इ. सामाचजक प्र्नािंाही ओघाने समावशे केला आहे. 

 
केिकी कुिकिी 

 
संगीि मानापमान : खाणडिकर, कृष्ट्िाजी प्रभाकर. प्रकाशक : यशवंि कृष्ट्ि खाणडिकर, मंुबई १९११. 
कृष्ट्णाजी प्रभाकर खाचडलकरािें पचहले संगीत नाटक. पाि अंकी कल्पनारम्य सुखाल्त्मका. कतृवत्वाने 
सेनापतीपद चमळचवणाऱ्या स्वाचभमानी, तडर्फदार अशा धैयवधरािी आचण श्रीमंतीच्या कैर्फामुळे गचरबानंा 
कस्पटासमान लेखणारी भाचमनी चहच्या मानचसक पचरवतवनािी शृगंारप्रधान कथा. धैयवधर-भाचमनी याखेरीज 
लक्ष्मीधर-चवलासधर इ. अन्य व्यल्क्तरेखा. शृगंार, वीर व हास्यरसािंा पचरपोष. शूरा मी वचंदले, मला मदन 
भासे इत्यादी अनेक पदे श्रुचतसुभग रंगभमूीवर नव्या प्रकारच्या संगीतामुळे गाजले. 

 
ग. ना. जोगळेकर 

 
संगीि मूकनायक : कोल्हिकर, श्रीपाद कृष्ट्ि. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, १९०३. श्रीपाद कृष्ट्ण 
कोल्हटकरािें ‘मूकनायक’ हे नाटक मद्यपान चनषेध या चवषयावरील आहे. ते प्रथम चवचवधज्ञानचवस्तारातून 
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प्रचसद्ध झाले. ‘मूकनायक’ नाटकािी सुरुवात एकाि वळेी सारी स्त्री पातं्र एकत्र आणून केली व त्या पात्राचं्या 
भाषणातून मोठ्या कौशल्याने या नाटकाच्या चवषयािा म्हणजे मद्यपान चनषेधािा प्रस्ताव केला. 

 
या नाटकात रोचहणी ही गृचहणी तशीि पे्रमळ भावजय आहे. सरोचजनी ही बुचद्धप्रधान, पे्रमळ चततकीि 

कठोर नणदं आहे. रोचहणीच्या स्वभावधमकातला अनुसरून भजनी ढंगाच्या जुन्या थाटाच्या पदािंी योजना करून 
लेखकाने चतच्या स्वभाव रेखाटनाला उठाव आणला आहे. रंगभमूीच्या द्वारे राजकीय प्र्नाला लोकापंुढे 
माडंण्यािा प्रयत्न नाटकातून केलेला चदसतो. 

 
केिकी कुिकिी 

 
संगीि मृच्छकणिक : भाषांिरकार गोडबोिे, परशुरामपंि. प्रकाशक : सेंरि बुक डेपो, मंुबई, १८६२. शुद्रक 
राजाने चलचहलेल्या मूळ संस्कृत नाटकािे हे परशुरामपतं गोडबोले यानंी केलेले मराठी भाषातंर गुणवान. परंतु 
पचरल्स्थतीने दाचरद्र्य प्राप्त झालेला िारूदत्त आचण रूपगुणसंपन्न गचणका वसंतसेना यांिी प्रणयरम्य पे्रमकथा हा 
नाटकािा मुख्य चवषय. याखेरीज व्यावहाचरक दुष्टता, राजकारण व खलस्वभावी व्यक्तींिी चित्रणे या नाटकात 
रेखाटली आहेत. नाटकािे मूळ दशाकंी स्वरूप भाषातंरकत्यकातने कायम ठेवले असून गद्य संवाद व पद्य श्लोक, 
आयकात, कटाव यािंा प्रासाचदक रसाळ अनुवाद केला आहे. मात्र प्रायोचगक दृष्टीिा येथे अभाव जाणवतो. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
संगीि रिदुदंुभी : जोशी, वीर वामनराव. प्रकाशक : बिवंि पुस्िक भांडार, मंुबई, १९२७. वीर वामनराव 
जोशी यािें मराठी रंगभमूीवर गाजलेल्या नाटकापंैकी एक महत्त्वािे नाटक मा. दीनानाथ याचं्या ‘बलवंत संगीत 
मंडळी’ने रंगभमूीवर प्रयोचगत केले. महाराष्ट्रात आचण गोवा आदी भागात त्या काळात अचतशय गाजलेले 
नाटक. त्यातल्या संगीतामुळे आचण प्रभावी व्यल्क्तरेखन, नाट्यभाषा यामुळे हे यशस्वी ठरले. 

 
कदंबाचधपती कंदपव एक चवलासी राजा. त्यािा मातंग देशातील राजाशंी राज्याबद्दल झालेला तह. 

सौदाचमनीिा कदंबाच्या योजनेस स्वाथकातसाठी पावठबा. चततकाि तेजस्वी चतिा प्रखर चवरोध, चतला झालेली 
चशक्षा, कदंब आचण मातंग याचं्यात युद्ध. ह्या सगळ्यातून नाट्य उभे राहते. एक काल्पचनक ऐचतहाचसक नाटक, 
उत्तम संवाद, श्रवणीय संगीत यामुळे नाटक लोकचप्रय. मराठी नाटकाच्या श्रेयनामावलीत या नाटकािे 
प्रयोगमूल्य चवशषे मानले जाते. 

 
णव. भा. देशपांडे 

 
संगीि रिराणगिी : गुप्िे, शां. गो. प्रकाशक : न. रा. जोशी, मंुबई, १९२३. गडकऱ्यानंंतरच्या चपढीतील 
नाटककार शा.ं गो. गुप्ते यािें झाशीच्या राणीवरील ऐचतहाचसक नाटक. राणीबद्दल आवशेपूणव चरतीने 
चलचहण्यापेक्षा एका कोमल चविाराच्या स्त्रीच्या चठकाणी कतवव्याच्या आिेमुळे चनमकातण झालेली न्यायचनष्ठुरता 
रंगचवण्याकडे नाटककारािे लक्ष आहे. अशा चवषयावर चलचहल्या जाणाऱ्या नाटकापेक्षा काहीतरी नावीन्यपूणव 
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सूिक चलचहण्यािा ऊमी गुप्ते याचं्यात चदसते. मार्फक कल्पनाचवलास, आटोपशीर माडंणी, सुटसुटीत पदे 
याचं्यामुळे नाटक लोकचप्रय झालेले चदसते. झाशीच्या राणीच्या भाषेवर चटळकप्रणीत देशस्वातंत्र्यािी भावना 
िेतचवण्यािी धाटणी उमटलेली चदसते. ती सहन न होऊन परकीय सरकारने या नाटकावर बंदी घालून त्यािी 
मुस्कटदाबी केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात हे नाटक या आपत्तीतून मुक्त झाले. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
संगीि रािसी महत्त्वाकांिा : जोशी, वीर वामनराव. वामन गोपाळ जोशी ऊफि  वीर वामनराव जोशी, आवृत्ती 
पणहिी, १९१४. वीर वामनराव जोशी यािें हे पचहले नाटक. या पचहल्याि नाटकाने त्यानंा नाटककार म्हणून 
मान्यता. या नाटकािी कल्पना त्यानंा ‘खूबसूरत बला’ या उदूव नाटकावरून सुिली. उदूव नाटकातील वर्फादा’ 
च्या तत्त्वाला मध्यवती ठेवनू राक्षसी महत्त्वाकाकं्षा श्रेष्ठ की दैवी महत्त्वाकाकं्षा श्रेष्ठ हे सूत्र या नाटकात 
स्वतंत्रपणाने माडंले. लचलतकलादशव नाटक मंडळी या संस्थेने हे नाटक रंगभमूीवर आणून लोकचप्रय केले. हे 
एक काल्पचनक इचतहासकालीन नाटक. भाषा, वातावरण त्या पद्धतीिे राणी मदालसा ही महत्त्वािी 
व्यल्क्तरेखा. ही उन्मत्त, महत्त्वाकाकं्षी राणी. आपल्या राज्याबरोबरि इतरािंी राज्ये काबीज करावीत आचण 
सते्तिा उपभोग घ्यावा ही चतिी आसुरी महत्त्वाकाकं्षा. चतच्या चवरोधात राजा िदं्रशखेर आचणा राजा चवक्रातं. 
त्याचं्या संघषकाततून नाट्य उभे राहते. अचतभडक जातीिे हे नाटक. व्यक्तीरेखनही त्यािा अंगाने झालेले तरीही 
नाट्यसंघषकातला अनुकूल प्रसंग, पल्लेदार नाट्यसंवाद यामुळे प्रभावी प्रयोगदशवन. 

 
णव. भा. देशपांडे 

 
संगीि वधूपरीिा : कोल्हिकर, श्रीपाद कृष्ट्ि. प्रकाशक : ्यंकिेश बळवंि पेंढारकर, िीिाविी छापखाना, 
मंुबई, १९२८. गद्यस्वरूपात रंगभमूीवर आलेले आचण सन १९२३ मध्ये संगीत स्वरूपात सादर झालेले 
कोल्हटकरािें हे पचहले नाटक. अनुलोमचववाहावर आधाचरत असलेल्या या नाटकात बालचववाह, चवषम चववाह 
आचण जातीभेदासंबधंी चविार आले आहेत. अचतशय गुंतागुंतीिे कथानक असून देखील घटना व पात्रािंी योग्य 
सागंड घालून कथानकािी उकळ मोठ्या कौशल्याने केली आहे. पुरुष पात्रापेंक्षा स्त्रीपाते्र अचधक उठावदार 
आहेत. िटकदार व कोटीबाज संवादानंी रंगत वाढते. यातील भाषा संुदर, सुसंस्कृत बनली आहे. नाटकातील 
पदे अथववाही. प्रासाचदक आहेत. एकदा बदं पडून दीड-पावणेदोन तपानंी पुनजवन्मािे भाग्य लाभलेले आचण 
कोल्हटकरी प्रचतभेतील गुणदोषािंा एकत्र प्रत्यय देणारे िागंले नाटक म्हणून महत्त्वािे. 

 
संगीि णवद्याहरि : खाणडिकर, कृष्ट्िाजी प्रभाकर. प्रकाशक : शं. न. जोशी, णचत्रशाळा पे्रस, पुिे १९१३. 
कृष्ट्णाजी प्रभाकर खाचडलकर यािें महाभारतातील कि देवयानी आख्यानावर आधारलेले तीन अंकी पौराचणक 
संगीत नाटक. दैत्यगुरू शुक्रािायव याचं्याकडील संजीवनी चवद्या बृहस्पतीपुत्र किास कशी प्राप्त होते हा मुख्य 
कथाभाग. 

 
दारूच्या व्यसनाने सववनाश कसा होतो हे पे्रक्षकाचं्या मनावर ठसचवण्यािा खाचडलकरािंा हेतू. कि हा 

आदशव ध्येयचनष्ठ चवद्याथी, देवयानी ही चनग्रही पे्रयसी आचण शुक्रािायव हा व्यसनाधीनतेमुळे पराभतू झालेला 
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तपस्वी या मुख्य व्यक्ती रेखा, चशष्ट्यवर हे चवनोदी पात्र पौराचणक कथानकाला वतवमानकालीन संदभव देणारे 
हेतुपूणव नाटक. मधुकर बनवन, मधुमधुरा तव चगरा, सुरसुखखाचन तू, चवमला इ. काही पदे लाचलत्यपूणव. 

 
गं. ना. जोगळेकर 

 
संगीि वीरिनय : कोल्हिकर, श्रीपाद कृष्ट्ि. प्रकाशक : णनिियसागर प्रकाशन, मंुबई १८९६. शृगंाररसाबरोबर 
वीररसािा पचरपोष करावा आचण नवीन िालींिी पदे प्रिारात आणावी या हेतूने श्री. कृ. कोल्हटकरानंी हे 
नाटक चलचहले. ‘बकुल’ या वीरपुत्राच्या शौयकातमुळे त्यािा चपता शूरसेन व चप्रया शाचलनी यािें होणारे मीलन हा 
प्रस्तुत नाटकािा चवषय. नाट्यतंत्रदृष्ट्ट्या अनेक दोषानंी मुक्त असून देखील सामाचजक भावनाप्रधान नाटकानंा 
कंटाळलेल्या पे्रक्षकानंी काल्पचनक कथानकाचं्या या नाटकािे िागंले स्वागत केले. या नाटकातून शब्दचनष्ठा 
चवनोदाला सुरुवात झाली असली तरीही त्यात िमक नाही. मुख्यतः गुजराथी, पारशी नाटकातील िालींिा 
पदासंाठी केलेला वापर आचण त्यात चमळालेले यश हे या नाटकािे वैचशष्ट्ट्य. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
संगीि वीरवचन : अते्र, प्रल्हाद केशव. प्रकाशक : रामकृष्ट्ि कप्रिीस, मंुबई १९३२. आिायव अत्र्यानंी आपल्या 
उमेदवारीच्या काळात, शालेय चवद्यार्थयांसाठी चलचहलेले ऐचतहाचसक नाटक. मराठ्याचं्या इचतहासातील 
कंुभेरीच्या वेढ्ाच्या रोमहषवक प्रसंगावरिे हे नाटक असून प्रयोग व पचरणाम लक्षात घेऊन मूळ ऐचतहाचसक 
कथेत लेखकाने अनेक बदल करून ऐचतहाचसक घटनानंा मनोरंजनािी जोड चदली आहे. भाषाशलैीवर 
गडकऱ्यािंी छाप स्पष्ट चदसते. नाटकातील पदे तत्कालीन लोकचप्रय पदाचं्या िालीवर आधाचरत आहेत. 
नाटककार अत्र्यािंी जडणघडण िालू असता त्यािंा आत्मचवर्श्ास वाढचवण्यास उपयुक्त ठरलेले नाटक 
म्हणून महत्त्वपूणव. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
संगीि शहाणशवाजी : णिपिीस, यशवंि नारायि. प्रकाशक : इंदुप्रकाश छापखाना, मंुबई, णशवशक २४७. 
यशवतं नारायण चटपणीस यािें ऐचतहाचसक गद्यपद्यात्मक नाटक. आपले स्वराज्य चनर्शमतीिे अपुरे स्वप्न 
आपला पुत्र पूणव करताना पाहून शहाजी सुखावलेला. चवजापूरच्या बादशाहाशी एकचनष्ठ असूनही, चशवाजीशी 
झालेल्या पचहल्या भेटीत, स्वराज्य चनर्शमतीच्या कायकातवरील चनष्ठेबाबत चशवाजीिी परीक्षा घेतो आचण संतुष्ट 
होतो. चवजापूरिे बोलावणे येताि चशवाजीिा चवरोध न जुमानता तो जातो. शहाजीशी बाजी घोरपडे कपट 
करतो व त्यास कैद होते. ह्या प्रसंगातून शहाजीिी सुटका चशवाजी आचण सईबाई याचं्या मुत्सदे्दचगरीने व 
चशपाईचगरीने होते. 

 
दोन वगेळ्या चनष्ठा जपणाऱ्या चपता-पुत्रािंी ही कथा आहे. यामध्ये काही शूर, स्वाचभमानी, राष्ट्रभक्त 

आचण काही स्वाचभमानशून्य राष्ट्रद्रोही पात्रािंी योजना करून नाटककाराने पे्रक्षकाचं्या मनािी पकड घेईल असे 
नाट्य उभे केले आहे. 
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वीिा देव 
 

संगीि शारदा नािक : देवि, गोकवद बल्लाळ. प्रकाशक : रामचंद्र गोकवद देवि, सांगिी, १८९९. श्री. गोववद 
बल्लाळ देवल हे नामवतं नाटककार. त्यािंी एकूण आठ नाटके प्रचसद्ध आहेत. यापंैकी सात नाटके इंग्रजी 
अथवा संस्कृत नाटकावंर आधाचरत असून संगीत शारदा हेि एक त्यािें स्वतंत्र नाटक आहे. श्री. देवल हे श्री. 
अण्णासाहेब चकलोस्करािें चशष्ट्य तसेि नाट्य चदग्दशवकही होते. त्याचं्या नाट्यरिना स्वतंत्र नसल्या तरी 
त्यामध्ये रिना कौशल्य चदसते. ‘बालजरठ चववाह’ या दुदैवी सामाचजक रूढी चवरुद्ध, चिरंतन मूल्य लाभलेले 
संगीत शारदा हे स्वतंत्र सामाचजक नाटक. हे पचहले सामाचजक स्वतंत्र नाटक, असल्याने त्यानंा या एकाि 
नाटकाने सामाचजक नाट्यािे जनकत्त्व बहाल केले. 

 
या नाटकातील प्रमुख पाते्र : भजंुगनाथ (जराग्रस्त परंतु चववाहासाठी उत्सुक श्रीमंत), भदे्रर्श्रशास्त्री 

(चववाह जुळचवणारा मध्यस्थ कािंनभट (शारदािे वडील, धनलोभी चभक्षकु), कादंड (शकंरािायांिा चशष्ट्य, 
चहरण्यगभव (कोदंडािा स्नेही), शारदा (नाचयका), इंचदराबाई (शारदेिी आई), जयंत (शारदेिा लहान भाऊ), 
वल्लरी, जान्हवी (शारदेच्या मचैत्रणी) 

 
श्रीमंत भजंुगनाथ हा पिंाहत्तर वषांिा वृद्ध गृहस्थ. या वयातही त्यािी लग्न करण्यािी इच्छा असते. 

कािंनभट या लोभी चभक्षकुाच्या तरुण कन्येबरोबर भदे्रर्श्रशास्त्री हा चववाह जुळचवणारा धूतव गृहस्थ, शारदेिे 
लग्न भजंुगनाथाशी ठरचवतो. धनाच्या लोभाने या चभक्षकुाने या लग्नाला संमती चदली आहे. कोदंड या श्रीमंत 
शकंरािायांच्या चशष्ट्याला ही बातमी लागते. भदे्रर्श्राला या चववाहात कोदंड हा अडसर ठरणार यािी कल्पना 
येते. तो कोदंडाला कोंडून ठेवतो. चहरण्यगभव हा कोदंडािा स्नेही त्यािी सुटका करतो व कोदंड हा चववाह 
मोडण्यात यशस्वी होतो. हा चववाह मोडल्याने शारदा आनंदी होते पण त्यानंतर आपल्याशी कोण चववाह 
करणार या भीतीने आत्महत्या करण्यािा प्रयत्न करते. पण श्रीमंत शकंरािायांच्या आशीवकातदाने कोदंड शारदा 
यािंा चववाह होतो आचण भजंुगनाथ संन्यास स्वीकारतात. 

 
गद्य आचण पद्य या दोन्हीवरही प्रभतु्व असलेली श्री. देवलािंी साधी आकषवक भाषा, भावपूणव आचण 

कलापूणव स्वभाव रेखाटन, शुद्ध कथानक ही नाटकािी वैचशष्ट्ट्ये. लग्नािे वय झालेल्या परंतु परस्वाधीन, 
अगचतक वधू त्यािेंवर असलेले संस्कार आचण समाजािे दडपण ही पचरल्स्थती आजही तशीि आहे. आपल्या 
वचडलानंा उदे्दशून शारदेने म्हटलेले पद, ‘यमापाश गळ्याशी ज्यास लागला, त्यासं मला का ं देता? आचण 
‘मूर्शतमंत भीती उभी मजसमोर राचहली’ ही गाजलेली पदे. 

 
संगीि णशक्काकट्यार : णिपिीस यशवंि नारायि. प्रकाशक : बिवंि पुस्िक भांडार, मंुबई १९५०. यशवतं 
नारायण चटपणीस यािें हे नाटक प्रथम १९१८ मध्ये ‘राज्यारोहण’ नावाने आयकातवतव नाटक मंडळीने रंगभमूीवर 
आणले. नंतर १९२७ साली लचलतकलादशव मंडळीने ‘चशक्काकट्यार’ या नावाने रंगभमूीवर सादर केले. 

 
मोगलाचं्या कैदेतून सुटलेला संभाजी पुत्र शाहू आपले राज्य परत चमळव ूपाहत असताना राजारामािी 

पत्नी ताराबाईकडून चवरोध होतो. ताराबाईही आपला वेडसर पुत्र चशवाजी ह्यालाि राज्यावर बसचवण्यािी 
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स्वप्ने पाहते. शाहूला तोतया ठरव ू पाहते. परंतु खंडोबल्लाळ, धनाजी जाधव हे शाहूपाशी एकचनष्ठ असतात. 
चशके यािंी राजकंुवर शाहूवर पे्रम करते व शाहूला मदत करते. अखेर शाहूला राज्य चमळते आचण पत्नीही 
चमळते. 

 
असे नाट्यमय घटनानंी नाटक रंगतदार झाले आहे. 
 

वीिा देव 
 

संगीि संिसखूबाई : आपिे, हरी नारायि. प्रकाशक : अ. णव. पिवधिन, आयिभूषि, पुिे १९११. हरी नारायण 
आपटे यािें हे नाटक १९११ सालच्या ‘करमणूक’ चनयतकाचलकाच्या वासंचतक अंकात प्रचसद्ध झाले. 
नाट्यकला प्रवतवक मंडळींच्या चवनंतीवरून, त्याच्यात योग्य ते रे्फरर्फार करून, ते प्रयोगक्षम करण्यात आले. 
मूळ श्राव्य नाटकातील अभगंाबरोबर काही पदेही रिून नंतर त्याला संगीत नाटकािे स्वरूप देण्यात आले. 
यातील पदे कृष्ट्णाजीपतं महेर्श्रकर यािंी. नाटकािा पचहला प्रयोग २६ ऑगस्ट १९११ रोजी पुण्याच्या 
चवजयानंद चथएटरमध्ये झाला. दैवी िमत्कारयुक्त आचण भल्क्तरसप्रधान असल्याने हे नाटक लोकचप्रय झाले. 

 
वसंुधरा बनहट्टी 

 
संगीि सत्यणवजय : पाििकर, माधव नारायि. प्रकाशक : रा. ब. साठे, १८९५. वहदी भाषेमध्ये “आस का बाप 
। चनरास की मा । होते की बहेन....” असा एक दोहा आहे. त्या दोह्यामध्ये व्यक्त झालेला आशय, एका 
सावकारपुत्राला एक लाख रुपयाचं्या बदल्यात अनुभवावा लागला हा नाट्यकथेिा चवषय. एकापुढे एक अशा 
प्रसंगािी बाळबोध पण वधेक अशी माडंणी. चकलोस्कर पद्धतीच्या सुबोध, भरपूर पदामुंळे एका काळी हे नाटक 
चवलक्षण लोकचप्रय झाले होते. केवळ रंजनापेक्षा नीचतबोध, हसचवण्यािा प्रयत्न. संवाद घरगुती स्वरुपािे. 
व्यल्क्तदशवन ठसठशीत संगीत योजना चकलोस्कर नाटाकानंा अनुसरणारी असे या नाटकािे स्वरूप आहे. 

 
मु. श्री. कानडे 

 
संगीि सोन्याचा कळस : वरेरकर, भागिवराव णवठ्ठि. प्रकाशक : माई वरेरकर, मंुबई १९३२. भागववराव चवठ्ठल 
वरेरकराचं्या ‘धावता धोटा’ या कादंबरीवर आधाचरत हे गद्यपद्यमय नाटक. भाडंवलदार आचण मजूर 
याचं्यातील संघषव दाखचवणाऱ्या नाटकापंैकी एक. कापड चगरणीतील कामगारािें प्र्न या नाटकातून माडंले 
असून “मराठ्यािं डोकं आचण गुजरात्यािा चखसा” एक झाला तर मंुबईच्या धुरकटलेल्या वातावरणावर 
सोन्यािा कळस िढेल, असा चनष्ट्कषव काढला आहे. आधुचनक समाजव्यवस्थेतील उचणवा दाखचवण्यािा प्रयत्न 
करणाऱ्या वरेरकरानंा वास्तवाशी सुसंगत माडंणी करण्यात अपयश आले असले तरी चवषयाच्या नावीन्यामुळे 
या नाटकािे महत्त्व आहे. 

 
वसंि नरहर कुबेर 
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संगीि सौभद्र : णकिोस्कर, बळवंि िथा अण्िासाहेब पांडुरंग. प्रकाशक : आयिभूषि छापखाना, पुिे, १९२७. 
अण्णासाहेब चकलोस्करािें ‘संगीत सौभद्र’ हे अत्यंत यशस्वी आचण लोकचप्रय नाटक होय. संगीत नाटकािंी 
गोडी महाराष्ट्राला लावण्यािे श्रेय अण्णासाहेबानंा आचण ‘संगीत सौभद्र’ या त्याचं्या नाटकाला द्याव ेलागते. 

 
१८४३ साली चवष्ट्णुदास भावे याचं्या ‘सीता स्वयंवर’ या नाटकाने मराठी रंगभमूीवर नाटकािंी सुरुवात 

झाली असली तरी अण्णासाहेबाचं्या ‘संगीत शाकंुंतल’ आचण ‘संगीत सौभद्र’ ने खऱ्या अथकातने मराठी नाटकािंी 
सुरुवात झाली असे म्हणाव ेलागते. सुरुवातीला (१८ नोव्हेंबर १८८२) तीन अंकात नाटकािे सादरीकरण केले 
जात असे, मात्र मािव, १८८३ मध्ये पाि अंकात ‘सौभद्र’ सादर केले जाऊ लागले. 

 
महाभारतातील आचण भागवतातील ‘सुभद्राहरणा’च्या कथेवर आधाचरत असलेली या नाटकािी कथा 

अण्णासाहेबानंी आपल्या प्रचतभेच्या जोरावर अनेक बदल करून चवरही पे्रमीजनाचं्या कथेच्या स्वरूपात माडंली. 
त्यात अनेक अवीट गोडीिी पदे असल्यामुळे या नाटकािे प्रयोग पाहण्यासाठी लोकाचं्या झंुडीच्या झंुडी 
नाट्यगृहावर लोटू लागल्या आचण त्यातली पदे अबालवृद्धाचं्या तोंडी झाली. अशी ही मोचहनी प्रस्तुत नाटकाने 
अद्याप चटकचवली आहे. 

 
एका ब्राह्मणाच्या गायी िोरानंी िोरल्या. त्या गायी सोडचवण्यासाठी धमव व द्रौपदी ज्या शस्त्रागारात 

एकातंात होते तेथे जाणे अजुवनाला भाग पडले. नंतर अजुवनाने त्या गायी सोडवल्या. पण धमव-द्रौपदीिा एकातं 
पाचहल्यामुळे नारदासमक्ष घालून चदलेल्या आिारसंचहतेला अनुसरून अजुवन प्रायचश्चत घेण्यासाठी बारा वष े
वनवासाला जातो. त्यावळेी तीथकातटन करीत प्रभासके्षत्री श्रीकृष्ट्णाच्या दशवनाला येतो. तेथे सुभदे्रला पाचहल्यावर 
कामचवव्हल होतो. त्यावर ‘सुभदे्रिे हरण कर’ असा सल्ला श्रीकृष्ट्णाने अजुवनाला चदला. तसे त्याने चतिे हरण 
केले. ही मूळ कथा त्रीदंडी संन्यास, कृष्ट्णािे कपटनाट्य यािंी भरती अण्णासाहेबानंी स्वतःिी घातली आहे. 
आचण नाटकातील कथानकातील घटनािें कतृवत्व श्रीकृष्ट्णाला चदले आहे. 

 
अण्णासाहेबानंी या नाटकासाठी पौराचणक कथा चनवडली असली तरी ती एक कुटंुब-कथा आहे यािी 

जाणीव पे्रक्षकानंा होत राहते. पुराणकालातील पात्रानंा मानवी पातळीवर आणण्यािे कौशल्य, अण्णासाहेबानंी 
अप्रचतमपणे प्रकट केले आहे. यावरून ‘सौभद्र’ हे स्वतंत्र नाटक आहे यािी जाणीव होते. कारण यािी पे्ररणा 
पुराण कथेत असली तरी त्यािा आचवष्ट्कार प्रणयाच्या चित्रणात आहे; कौटंुचबक वातावरणात आहे, असे म्हणावे 
लागते. प्रा. ना. सी. र्फडके यानंी या नाटकाच्या यशस्वीतेसंबंधी पुढील उद्गार काढले आहेत— ‘सौभद्र’ हे 
नाटक अनेक दृष्टींनी मोलाि ंआहे… मराठी रंगभमूीिी चकतीही ल्स्थत्यंतरे होवोत, लेखनािी आचण अचभनयािी 
तंत्र चकतीही बदलोत, कोणत्याही जमान्यात कोणत्याही स्थळी जे नाटक रचसकानंा वसंतोत्सवासारखं वाटेल 
असं अण्णासाहेबािं ं‘सौभद्र’ हे नाटक आहे, हे प्रा. र्फडके यािें उद्गार साथव आहेत. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
संगीि स्वगावर स्वारी : शुक्ि, सदाणशव अनंि. प्रकाशक : अनंि सखाराम गोखिे, १९२८. भक्त प्रल्हाद 
आचण दैत्यसम्राट चहरण्यक्यपू याचं्या कथेवर आधाचरत गद्य-पद्यात्मक नाटक. सत्त्व, शील, धमव ही त्रयी 
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पराक्रमािा पाया असून पराक्रमाला सद्धमकातिा पाया हवा, तसेि परमेर्श्राच्या शार्श्त स्वरूपािा शोध लागणे 
शक्य नाही, दुजवनािंा नाश करून सज्जनािें रक्षण करण्यासाठी परमेर्श्र अवतार घेतो ही तेजस्वी तत्त्वे चवशद 
करण्यासाठी हे नाटक चलचहले. प्रल्हादािी दैवी शक्ती, चहरण्यक्यपूिी पाशवी शक्ती यातून महात्मा गाधंी व 
इंग्रजी सरकार याचं्यातील संघषव सूचित केला असून दैवी शक्तीिा चवजय होतो, या घटनेतून इंग्रजी 
राजवटीिा अंत अपचरहायव असल्यािे सूचित केले आहे. सामान्य पे्रक्षकानंा भावणारे िमत्कार, पात्रानुरूप 
भाषाशलैी, िटकदार घटना प्रसंगािंी गुंर्फण आचण बालमोहन नाटक मंडळीतील बालनटीिे पचरश्रम यामुळे हे 
नाटक लोकचप्रय झाले. 

 
वसंि नरहर कुबेर 

 
संगीि स्वयंवर : खाणडिकर, कृष्ट्िाजी प्रभाकर. प्रकाशक : यशवंि कृष्ट्ि खाणडिकर, मंुबई १९१६. कृष्ट्णाजी 
प्रभाकर खाचडलकरािें पाि अंकी संगीत पौराचणक नाटक भागवतातील कृष्ट्ण-रुल्क्मणी चववाह प्रसंगावर 
आधारलेले सुखान्त नाटक खाचडलकराचं्या यशस्वी नाट्यपरंपरेतील उत्कषव गाठणारे हे नाटक असून याही 
नाटकात पौराचणकतेला वतवमानािा संदभव देण्यािा त्यािंा प्रयत्न चदसतो. वीर, शृगंार व करुण रसािंा 
प्रामुख्याने पचरपोष. दृ्य पचरणामाला प्राधान्य देणारे अनेक नाट्यपूणव प्रसंग नाटकात आहेत. नाथ हा माझा, 
कचरन यदुमनी सदना, मम आत्मा गमला, नरवर कृष्ट्णासमान यासंारखी अवीट गोडीिी अनेक पदे या नाटकात 
आली आहेत. अचभजात संगीतािा उपयोग हे ‘स्वयंवरािे’ बलस्थान आहे. 

 
गं. ना. जोगळेकर 

 
संगीि हाच मुिाचा बाप : वरेरकर, भागिवराम णवठ्ठि. प्रकाशक : श्री. महादेव णवष्ट्िू आगासे, पुिे, १९१७. श्री. 
वरेरकर यािे हे सामाचजक नाटक हंुडा या चवषयावर असून गरीब वधूचपत्यािी समाज काय अवस्था करतो यािे 
चित्रण सदर नाटकात आहे. प्रमेय/प्रहसन या प्रकारिे नाटक चलहून चवनोदी पद्धतीने हंुडा हा चवषय श्री. 
वरेरकरानी समाजासमोर ठेवला आहे. श्री. वरेरकरािें हे नाटक गाजलेले नाटक. मोचलयरच्या नाट्य लेखन 
तंत्रािा प्रभाव सदर नाटकावर आहे, असे मत बऱ्याि जाणकारानंी व्यक्त केले आहे. रावबहादूर व चदगंबरपतं 
हे चमत्र. रावबहादुरानंा वसंत आचण मंचजरी ही दोन मुले. चदगंबरपंतािी कन्या यमुना. रावबहादूर श्रीमंत पण 
चदगंबरपंत गरीब. रावबहादुर पैशािे लोभी, मुलाच्या लग्नात हंुडा पाचहजे पण मुलीला मात्र चववाहात हंुडा 
देण्यािी त्यािंी तयारी नाही. वसंतािे यमुनेवर पे्रम आहे आचण त्याने चतला लग्नािे विनही चदले आहे. पण 
बापािा लोभी स्वभाव हा लग्नाला अडथळा आहे. चदगंबरपंतानंा ते लग्नािा नकार देतात. डॉ. गुलाब, 
चदगंबरपंतािा भािा रावबहादुराना सागंतो की, त्याला त्याच्या काकािी एक लाख रुपयािी इस्टेट चमळाली 
असून तो वसंतासाठी िार हजार रुपये हंुडा द्यावयास तयार आहे. दरम्यान बचहणीच्या मदतीने वसंता 
रावबहादुराचं्या चतजोरीतील िार हजार रुपये िोरतो. हंुड्यापोटी चमळालेली रक्कम पाहून त्यानंा संशय येतो 
कारण त्याच्याजवळील नोटािें व या रकमेिे नंबर एकि असतात. मुलाने रक्कम िोरल्यािे चनष्ट्पन्न होताि 
रावबहादूर वसंत, यमुना यानंा संतापून घराबाहेर काढतात. दरम्यान डॉ. गुलाबवर मंचजरीिे प्रथमदशवनीि पे्रम 
जडते. रावबहादूर डॉ. गुलाब जवळ त्याचं्या कन्येशी-मंचजरीशी लग्न करावे असे सुिचवतात पण तो 
हंुड्याचशवाय लग्न करण्यास तयार होत नाही. वसंतावरील रागामुळे रावबहादुरानंी आपली सवव संपत्ती बकेँत 
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ठेवलेली असते व ही बकँ बुडाल्यािे वृत्त त्याचं्या कानी येते. आता रावबहादूर रावािे रंक होतात व मनोहर 
नावािा एक वरही हंुड्याचशवाय मंचजरीशी लग्न करण्यास नकार देतो व ‘गचरबाकडून हंुडा मागणारा हाि 
मुलािा बाप’ अशी चनभवत्सवना करतो. डॉ. गुलाबही रावबहादुरािंी कानउघडणी करतो. वस्तुल्स्थतीिी जाणीव 
झालेले रावबहादुर सवांिी क्षमा मागतात. डॉ. गुलाब खुलासा करतो की, ‘बकँ बुडाल्यािी खोटी तार त्याने 
त्याच्या चमत्राकडून केलेली असते.’ अशा तऱ्हेने शवेट गोड होतो. 

 
संगीिाने गाजिेिी रंगभूमी : जोशी न. ग. िथा बाबूराव. प्रकाशक : स्कूि अॅण्ड कॉिेज बुक स्िॉि, 
कोल्हापूर, १९५९. पुस्तकाच्या पचहल्या चवभागात चदनाकं ११ ऑक्टोबर १८८० रोजी संगीत नाटकािी नादंी 
झडली, इ. ऐचतहाचसक माचहती असून सूत्रधारी संगीतािी पार्श्वभमूी चदली आहे. इ. स. १८८० ते १८८९, 
१८९० ते १९१०, १९११-१९२०, १९२१-१९३४ व १९३४ ते १९५९ असे कालखंड पाडून नाट्य संगीतात घडलेले 
बदल व त्यािंा ऐचतहाचसक मागोवा घेऊन धावता परामशव घेतला आहे. ह्या मध्ये चकलोस्करी संगीतािे महत्त्व 
सागंून १९१० पयंत संगीतात केलेले चवचवध प्रयोग, सागंून त्या काळातील श्रेष्ठ नाट्यसंगीतकार व गवई यािंी 
माचहती चदलेली आहे. १९११ ते १९२० हा रंगभमूीिा सुवणवकाल मानला आहे. संगीतकार व नाटककार इथे 
वगेळे झाल्यािी नोंद केलेली आहे. १९२१ नंतर चतिा पडता काळ सुरू झाला. स्वतंत्र स्वररिना करण्यािे श्रेय 
मा. कृष्ट्णरावानंा चदले आहे. संगीत तसेि नाटक कंपनीिा इचतहास या भागात शवेटी चमळतो. दुसऱ्या भागात 
नाट्यसंगीत ििकात (वादचववाद व मते मतभेद) सादर केली असून साथसंगत व साथीदार यािें चवषयी एक लेख 
आहे. लोकचप्रय पदािंी यादी व काही महत्त्वाच्या पदािें स्वरलेखनही चदले आहे. 

 
मराठी रंगभमूीवरील संगीत परंपरेिा व चवकासािा आढावा घेणारी महत्त्वािी समीक्षा. 
 

सुरेश गजेंद्र वाडकर 
 

संि कान्होपात्रा : कुिकिी, नारायि णवनायक. प्रकाशक : णवठ्ठि रामचंद्र खाणडिकर पुिे, १९३१. गंधवव 
नाटक मंडळािे मालक अचभनय सम्राट बालगंधवांच्या सूिनेवरून ना. चव. कुलकणी यानंी ‘संत कान्होपात्रा’ 
नाटक चलचहले हे नाटक ‘गंधवव नाटक मंडळाने’ रंगभमूीवर आणले. गचणका असलेल्या कान्होपात्रा या 
मंगळवढेे येथील संत कवचयत्रीिी अचधकृत माचहती उपलब्ध नाही. कुलकणी यानंी मचहपचतबाबा यािंा 
‘भल्क्तचवजय’ (३९वा अध्याय), इंचदरापे्रस संपाचदत संत गाथेतील कान्होपाते्रिे अभगं, प्रो. रा. द. रानडे यािें 
संतविनामृत हे संपादन, पचंडत कवी मोरोपतंाचं्या सन्मणी मालेतील आयकात ह्या साधनसामग्रीिा आधार नाटक 
चलचहण्यासाठी घेतला. िोखामेळा हा कान्होपाते्रच्या दीडश ेवष ेआधी मंगळवेढे येथे होऊ गेलेला संत होता. 
िोख वागणारा तो िोखा. म्हणून नाटकात िोखोबा हे पात्र नाटककराने कल्पनेच्या सहाय्याने चनमकातण केले 
आहे. या नाटकात कान्होपात्रा व चतिी आई शामा ही दोन पाते्र ऐचतहाचसक आहेत. पण संचवधानक चनर्शमती व 
रसपचरपोषासाठी गुलाबिंद शठेजी त्यािा बाप लक्ष्मीिदं, बेदरच्या बादशहािा मंगळवढेे येथील पाळेगार 
चवलासराव, त्यािी पत्नी शीलवती, कान्होपाते्रिी दासी शवेतंी, रु्फलवंती व झेंडू पत्नी-पत्नी अशी पात्रचनर्शमती 
केली आहे. कान्होपाते्रला चवठ्ठल भक्तीकडे वळवणारा िोखोबा ही नाटककाराने चनर्शमलेली, कान्होपाते्रला 
गुरुस्थानी असलेली महत्त्वािी व्यल्क्तरेखा आहे. या पाि अंकी नाटकात कान्होपात्रा, गुलाबिदं, चवलासराव-
शीलवती, खलनायक आनंदराव-शीलवती याचं्या संदभकाततील प्रसंगानंी नाटकाच्या संचवधानकाल उठाव चमळून 
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हे पािअंकी नाटक रंगतदार झाले आहे चवशषे म्हणजे रसानुकूल पदाचं्या जोडीला ज्ञानेर्श्र, नामदेव, 
िोखामेळा आचण कान्होपात्रा या संतकवींिे मूळ अभगं नाटककाराने समाचवष्ट केले आहेत. ‘जोहार मायबाप’, 
‘धाव घाली चवठू आता, ‘देह जावो अथवा राहो’, ‘अवघािी संसार सुखािा करीन’, ‘उस डोंगा परी रस नाही 
डोंगा’, ‘माझ्या जीवािे जीवन’, ‘दीन पतीत अन्यायी, ‘पचतत तू पावना म्हणचवसी नारायणा’, ‘पचतत पावन 
म्हणचवशी आधी’, ‘अगा वैकंुठीच्या राया’ या सववपचरचित ‘अभगंामुंळे कान्होपात्रा’ नाटकाच्या रसक्तेत भर 
पडली आहे. चवठ्ठलाच्या दारी मृत होऊन पडलेल्या कान्होपाते्रला पाहून सवव मंडळी दुःखात बुडून जातात. 
िोखोबाच्या भाषणाने नाटकािा शवेट होतो. कान्होपाते्रिी महती सागंताना तो म्हणतो, “कान्हेप्रमाणे 
पाचवत्र्यानं राहू इल्च्छणाऱ्या कोणाही देवदासीवर प्राणािं मोल देण्यािी पाळी येऊ देऊ नका.” संत. कान्होपात्रा 
या नाटकाद्वारे चदलेला हा संदेश नाटककार ना. चव. कुलकणी याचं्या द्रष्टेपणािी चन आशावादी भचूमकेिी साक्ष 
पटवणारा आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
संि, पंि व िंि : मािे, श्री. म. प्रकाशक : ठोकळ प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, १९५७. श्री. म. माटे हे 
लघुकथालेखक आचण अपेचक्षत समाजािे चित्रण करून त्याचं्या समस्या वािकापंुढे माडंणारे वैिाचरक म्हणून 
पचरचित आहेत. लचलत आचण वैिाचरक असे दोन्ही प्रकारिे चवपुल लेखन त्यानंी केले आहे. 

 
‘संत, पतं आचण तंत’ या गं्रथात श्री. म. माटे यानंी एकूण पंिवीस शोधचनबधं समाचवष्ट केले आहेत. या 

सवव लेखािंी शीषवके पाचहली तर पतं आचण तंत म्हणजे शाचहरी काव्यापेक्षा संत काव्यािी ििकात अचधक प्रमाणात 
झाली आहे, असे चदसते. ‘पाडुंरंगािे स्थलातंर आचण पुडंचलकािे रूपातंर’, ‘आपेगाविा ज्ञानेर्श्र व आळंदीिा 
ज्ञानेर्श्र एकि’, ‘भागवतकार आचण ज्ञानदेवीकार’, ‘महार संताचं्या मनािे सामाचजक दुखणे’, ‘आनंदवनभवुन 
म्हणजे वाराणसी की महाराष्ट्र’, ‘मराठी काव्यािे बंधचवमोिन’, ‘पतंकाव्यािे दुबोधत्व व त्यािी सामाचजक 
मीमासंा’, इ. लेख पाचहले तर माटे यानंी पचरश्रमपूववक संशोधनाच्या िौकटीत हे लेख चलचहले आहेत, यािी 
जाणीव होते. 

 
तेराव्या शतकापासून अठराव्या शतकापयंतच्या संत, पचंडत व शाचहरी काव्याच्या इचतहासािा घेतलेला 

शोध असे या गं्रथािे स्वरूप आहे. माटे यािें हे लेखन अभ्यासकानंा तसेि चजज्ञासंूना मागवदशवक आहे. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

संििीिामृि : मणहपिी, प्रकाशक : मोरोबा गोकवदा मनुचायि, जगदीश्वर छापखाना, मंुबई, १८७०. 
‘संतलीलामृत’ या गं्रथािी रिना शके १६८९ मध्ये झालेली आहे. पूवी अपूणव राचहलेली वकवा न चलचहलेली 
संतािंी िचरते्र वगेवगेळे गं्रथ पाहून, माचहती जमवनू व आधार शोधून चलचहलेले आहेत, असे कवीनेि साचंगतले 
आहे. ‘संतलीलामृत’ या गं्रथािे ३५ अध्याय असून त्यात ५२५९ ओव्या आहेत. या गं्रथात ज्ञानदेव (समाधी-
प्रसंग), नामदेव, िागंदेव, रोचहदास, गोपीिदं, एकनाथ, संत सखू, तुकाराम, कान्होपाठक इ. संतािी िचरते्र 
आलेली आहेत. संत हे परमेर्श्रि आहेत अशा उत्कट भल्क्तभावनेने हे लेखन झाले आहे. संतािंी िचरते्र 



 

 

अनुक्रमणिका 

श्रवण-पठण केल्याने मोक्ष चमळतो या श्रदे्धने या िचरत्रानंा भाचवकाचं्या देवघरात स्थान चमळाले. परमेर्श्रावरील 
चनतातं चनष्ठा, संताबद्दलिी आदरभावना, धमवपरायण मनोवृत्ती आचण प्रासाचदक भाषेतील हृदयस्पशी प्रचतपादन 
ही मचहपतीच्या रिनेिी वैचशष्ट्ट्ये आहेत. भाडंारािे जतन केले ही मराठी भाषा आचण वाङ्मय याचं्या दृष्टीने 
त्यािंी महनीय कामचगरी आहे. 

 
चंद्रकांि धांडे 

 
संि वाङ्मयाची सामाणजक फिश्रुिी : सरदार गं. बा. प्रकाशक : श्रीणवद्या प्रकाशन, पुिे, १९५०. महाराष्ट्रीय 
संत आचण अन्यधमीय थोर पुरुषाचं्या सासं्कृचतक व सामाचजक कामचगरीिा आढावा घेणारा गं्रथ. जैन, 
महानुभाव, िोखामेळा, ज्ञानेर्श्र, एकनाथ, तुकाराम, रामदास इ. संताचं्या कायकातिी वैचशष्ट्ट्ये सागंून धार्शमक 
प्रबोधनािी र्फलश्रुती म्हणजे संतानंी लोकजागृती, समाजसुधारणा, भतूदया यावर भर देऊन धार्शमक समतेिा 
प्रिार मराठी मायबोलीतून केला. १९८२ च्या िौर्थया आवृत्तीत ‘िोखामेळा संत भला’ हा लेख व धार्शमक 
प्रबोधनािे आशय स्पष्ट करणारे पचरच्छेद समाचवष्ट करण्यात आले आहेत. 

 
लेखकाच्या प्रचतपादनाला काहीसा समाजवादी अचभचनवशे सोडल्यास मराठी संताचं्या व अन्य 

धमीयाचं्या कायकातिे महत्त्वमापन व चवविेन मूलगामी आहे. 
 

रा. ्यं. जोशी 
 

संिणवजय : मणहपिीबुवा िाहराबादकर. प्रकाशक : दामोदर सावाळाराम आणि मंडळी, मंुबई, १९२७. 
‘भक्तचवजय’, ‘संतलीलामृत’, ‘भक्त लीलामृत’ हे िचरत्रगं्रथ चलहूनही समाधान झाले नाही म्हणून आपल्या 
उतारवयात ‘संतचवजय’ या नावािा गं्रथ मचहपतीबुवानंी चलचहण्यािे ठरचवले. रामदास स्वामी व बाबाजी 
गोसावी यािंी िचरते्र त्यानंी चलचहली. पण हा गं्रथ पूणव होऊ शकला नाही. नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे गं्रथारंभी नमन 
नाही, संतस्तवन नाही की प्रास्ताचवक नाही. मचहपतीबुवा एकेका संतािी माचहती चमळवनू िचरत्र पूणव करीत 
असावते असे चदसते. 

 
“संतािी िचरते्र संपूणव । एकदािे न कळती जाण । तेव्हा जी झाली आठवण । ती िचरते्र चलहून ठेवावी” 

असे त्यानंी नमूद करून ठेवले आहे. 
 

चंद्रकांि देऊळगावकर 
 

संत्र्यांची बाग : शांिाराम. प्रकाशक : रामकृष्ट्ि प्रकाशन मंडळ, मंुबई, १९४२. ‘संत्र्यािी बाग’ हा कथाकार 
‘शातंाराम’ (के. ज. पुरोचहत) यािंा पचहला कथासंग्रह आहे. साठ वषांपूवी म्हणजे पारंपाचरक कथा लेखनाच्या 
काळात कथालेखन करणाऱ्या ‘शातंारामा’ च्या कथातं पुढील काळातील नवकथेिी चबजे सामावलेली 
चदसतात. एका चवचशष्ट वबदूपासून सुरुवात करून त्यािंी कथा पुढे चवकचसत होत जाते. जवळच्या चमत्राला 
आपल्या आयुष्ट्यातील हचककत सागंावी त्या पद्धतीने अगदी मोकळेपणाने कथेिा आशय साचंगतला जातो. 
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त्याि दरम्यान ‘शातंाराम’ लघुचनबंध चलचहत होते. त्या लेखनािाही हा पचरणाम असावा. ‘संत्र्यािंा बाग’ 
कथेतील जाईिी हचककत शातंारामानंी मनमोकळ्या पद्धतीने साचंगतली आहे. चनवदेनातील भाष्ट्य, 
वितनशीलता, सुभाचषतवजा वाक्यािंा अवलंब ही वैचशष्ट्ट्ये त्याचं्या प्रारंभीच्या या कथातं चदसून येतात. 
मराठीतील आधीच्या कथेतील पाल्हाळ, खाडेंकरािंी जीवनवादी भचूमका यािंा आढळ शातंारामाचं्या कथेत 
झालेला चदसून येतो. ‘जीवनािा साक्षात्कार’, ‘जीवनािे तत्त्व’ आढळ ‘त्याग’ या कथातं बोधवादी भचूमकेिे 
प्रचतवबब पडले आहे. ‘शागंिू’, ‘विंना’, ‘जीवनािे तत्त्व’ या कथातं प्रणय भावनेिा आचवष्ट्कार झाला आहे. 
कपड्यािा व्यापार करणाऱ्या शागंिू या चिनी चमत्रावरील कथेिे स्वरूप व्यल्क्तचित्रासारखे आहे. आपल्या चिनी 
पे्रयसीला प्राप्त करून घेण्यासाठी तो लष्ट्करात शौयव गाजवतो; पण शवेटी अरू्फच्या व्यसनाच्या आहारी जातो. 
पुरुषी स्वावलंबन शीलतेिे दशवन या कथेत होते. ‘सी. आय. डी. च्या घरातील िोरी’, ‘विंना’, ‘सौंगडी’ या 
कथावंर र्फडके पद्धतीिे तंत्र आचण प्रणयाचवष्ट्करािा प्रभाव आहे. उमेदीच्या काळात कथालेखन करणाऱ्या 
‘शातंारामा’ंवर पूववसुरींिा असा पचरणाम होणे स्वाभाचवक होते. असे असले तरी या संग्रहातील ‘भेदरेखा’ या 
आचदवासी जमातीच्या अनुभवावरील कथेत कथाकार ‘शातंारामा’ंिे सामर्थयव प्रकट झाले आहे. आचदवासी आचण 
युरोपीयन समाज याचं्या नृत्यािे वडे, मचदरापन, नृत्याच्या वळेिा बेबदंपणा-मुक्तपणा याबाबतीत सभ्य असले 
तरी भारतीय आचदवासी आचण पुरोगामी सुचशचक्षत इंग्रज याचं्या नैचतकतेत मोठा भेद असतो, हे ‘भेदरेख’ ह्या 
कथेतून लेखकाने सूचित केले आहे. इंग्रज अचधकाऱ्या चववाहापूवी बरोबर बेबंद-मुक्तपणे नािणारी आचदवासी 
स्त्री चववाहानंतर नैचतकता साभंाळण्यासाठी आपल्या पतीला इंग्रज अचधकाऱ्यािा ‘भेद’ करण्यासाठी प्रवृत्त करते 
‘शातंारामाचं्या’ भचवष्ट्य काळातील प्रभावी सामाचजक कथेिी चबजे ‘भेदरेखा’ या सारख्या कथेत आढळून येतात. 
‘संत्र्यािंी बाग’ ह्या त्याचं्या पचहल्या कथासंग्रहािे हेि वैचशष्ट्ट्य आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
सिरावे वषि : भावे, पुूषोत्तम भास्कर. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, १९४९. पु. भा. भाव ेयाचं्यातील 
कथाकारािें प्रभावी दशवन घडचवणारा कथासंग्रह. 

 
रु्फकट चमळालेल्या वस्तंूिा मोबदला चकती भयंकर द्यावा लागतो यािे चित्रण ‘रु्फकट’ या कथेत आहे 

तर ‘सतराव े वषव’ मध्ये नव्या पौरुषाच्या जाचणवनेे येणारी अस्वस्थता, थरार यािें मार्शमक रेखाटन आहे. तर 
‘माणुसकीच्या मयकातदा’मध्ये माणसातील माणुसकीिे दशवन क्वचित होते, एरवी तो जनावर असतो हे ववदारक 
सत्य स्पष्ट केलेले आहे. या मानवी वृत्ती प्रवृत्तीिे दशवन सखोलपणे घडचवतात. त्यात लेखकाच्या भाषा व 
शलैीिाही महत्त्वािा वाटा आहे. 

 
मराठी नवकथेच्या एका समथव चशल्पकाराच्या सामर्थयकातिा प्रत्यय देणारा महत्त्वपूणव संग्रह म्हणून 

लक्षणीय. 
 

उर्णमिा दळवी 
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सत्तावनचा सेनानी : वरखेडकर, वसंि. प्रकाशक : प्रथम प्रकाशन, १९५७, अमराविी. १८५७ च्या 
स्वातंत्र्यलढ्ातील एक श्रेष्ठ लढवय्या सेनापती तात्या टोपे याचं्या जीवनावरील ऐचतहाचसक कादंबरी. 

 
बह्यावतकाततील तात्यािें बालपण, इंग्रजािें पेन्शन खाऊन लािार चजणे जगणारा चभत्रा आचण रंगेल 

बाजीराव व त्यािें सहकारी, जनसामान्यातंील असंतोष आचण संस्थाचनक सरदारािंी गुलामी मनोवृत्ती या 
साऱ्या पार्श्वभमूीवर इंग्रजाचं्या अन्यायाचवरुद्ध तात्यानंी जनतेच्या उठावाला चदलेले नेतृत्व, त्यािें युद्धकौशल्य, 
धैयव व शौयकातबरोबर त्याचं्यातील उसळून चनघालेली माणुसकी, त्यािंी दुदैवी हार आचण इंग्रजानंी चवर्श्ासघाताने 
घडचवलेला मृत्य ूया सवांिे चित्रण या कादंबरीत येते. 

 
भारतीय इचतहासातील तेजस्वी पण इंग्रजी इचतहासकारानंी दडचवलेल्या कालखंडावर आधाचरत 

तत्कालीन राजकीय सामाचजक ल्स्थतीिे वस्तुचनष्ठ चित्रण करणारी कादंबरी म्हणून मराठी ऐचतहाचसक 
कादंबरी वाङ्मयात महत्त्वािी आहे. 

 
शरद दळवी 

 
सत्तचेे गुिाम : वरेरकर, भागिवराम णवठ्ठि. प्रकाशक : बॉम्बे बुक डेपो, मंुबई, ६वी आवृत्ती, १९४४. श्री. 
भागववराम चवठ्ठल वरेरकर, नाटककार, कादंबरीकार आचण अनुवादक. मराठी साचहत्य चवर्श्ात नाटककार या 
नात्याने त्यानंा मान आहे. प्रस्तुत सते्तिे गुलाम नाटकात, ‘सते्तिा गुलाम बनून व्यक्ती जर दुसऱ्याच्या कलाने 
सववथैव वागू लागली तर त्या व्यक्तीिा नाश ठरलेला’ हे सूत्र आहे. त्या काळात हे नाटक र्फारि गाजले, 
यामध्ये आधुचनक वषेभषूा व नेपर्थय यािंाही सहभाग होता. चशवाय हे नाटक रिण्यासाठी नाटककाराने एक 
सत्य घटनेिा आधार घेतला आहे. या नाटकामध्ये बाबासाहेब, हेरंब (बाबासाहेबािें चद्वतीय पुत्र), वैकंुठ 
(नाटकािा नायक व बाबासाहेबािें तृतीय चिरंजीव व हेरंबिे सावत्र भाऊ), कान्होबा (बाबासाहेबािंा पुतण्या) 
केरोपतं ऊर्फव  केरो महादेव नाटकातील खलनायक मातंडराव (वकील) नचलनी गोखले - नाटकािी नाचयका व 
बाबासाहेबाचं्या परम चमत्रािी कन्या, क्षमा - नचलनीिी धाकटी बहीण, रेवा (बाबासाहेबािंा ज्येष्ठ पुत्र सदानंद 
यािंी बायको), रमा (हेरंबरावािी बायको) ही प्रमुख पाते्र आहेत. 

 
बाबासाहेब पस्तीस लाख रुपयािें धनी असलेले, हचरद्वारला मरण पावतात. त्यानंी केलेल्या 

मृत्युपत्रात अनेक अटी घातलेल्या असतात. राहते घर हेरंबला आचण िेंबूर येथील शते वैकंुठला अशी वाटणी 
केलेली असते. परागंदा सदानंद सापडल्यास त्याला, वकवा त्याच्या बायकोला वकवा त्याचं्या मुलास रोख रक्कम 
द्यावी. यापैकी कोणीही नसेल तर ही रक्कम नचलनी गोखलेला द्यावी, अशी व्यवस्था केलेली असते. सदानंद, 
त्यािी पत्नी यािंा तपास न लागल्याने संपत्ती नचलनीला चमळते. केरोपतं संपत्तीच्या लालसेपायी नचलनीशी 
चववाह करू इल्च्छतो. केरोपंत हेरंबला नचलनीवर कोटव केस करण्यािे सागंतो. केस करू नये असे सागंणाऱ्या 
वैकंुठला हेरंब घरातून हाकलून देतो, केरोपतंािंी कारस्थाने उघड करणाऱ्या वैकंुठवर नचलनीिे पे्रम बसते. 
नचलनीकडे राहत असलेली रेवा हीि सदानंदिी बायको हे चसद्ध होते. व ही संपत्ती कायदेशीर पण चतला 
चमळते पण ती या सवव संपत्तीिा उपभोग घेण्यासाठी सवांनाि एकत्र बोलावते व कान्होबा या बाबासाहेबाचं्या 
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पुतण्यािे लग्न क्षमा या नचलनीच्या धाकट्या बचहणीशी लावनू चदले जाते. श्री. वरेरकरािें हे एक महत्त्वािे 
सामाचजक नाटक आहे. 

 
सत्याग्रही : शुक्ि, सदाणशव अनंि. प्रकाशक : बिवंि पुस्िक भांडार, मंुबई आ. ३री, १९५९, प्रथम प्रकाशन 
१९३३. हे सदाचशव अनंत शुक्ल यािंी पौराचणक नाटक धु्रवबाळाच्या कथाख्यानावर रिले आहे. चडसेंबर १९३३ 
मध्ये यशवंत संगीत मंडळीने ते ‘सत्याग्रही’ मंुबईमध्ये रंगभमूीवर आणून अत्यंत लोकचप्रय केले. 

 
‘सत्याग्रही’ नाटक सत्य व न्यायासाठी खडतर तपश्चयकात करणाऱ्या धु्रवाच्या कथाभागावर आधाचरत 

असले तरी प्रिचलत राजकीय चविारािंी सूिनाही त्यातून चमळते. यातील धु्रवािे ‘देवा, कोठे गुंतला’ हे पदही 
गाजले होते. 

 
केिकी कुिकिी 

 
संध्याकाळच्या सावल्या : शणशकांि पुनविसू. प्रकाशक : य. गो. जोशी प्रकाशन, पुिे, १९४४. शचशकातं पुनववसू 
यािंा हा कथा-संग्रह हे पुस्तक गतकाळातील रम्य आचण मधूर स्मृतींस अपवण केले आहे. 

 
यात लहान लहान एक दोन पानाचं्या तर काही िार-पाि पानाचं्या १७ कथा आहेत. सुरुवातीच्या 

काही कथा िुटकेवजा, चवनोदी वकवा गंमतीशीर, काही गंभीर. वळेोवळेी चलचहलेल्या कथािंा लेखनकाल 
साधारणपणे १९३५ ते १९४४ पयंत. एक नवा प्रयोग या दृष्टीने कथा लक्षणीय. 

 
वसंुधरा बनहट्टी 

 
समाजणचते्र - भाग १ व २ : केळकर णगरीजाबाई. प्रकाशक : मनोहर गं्रथमािा, भाग १ - १९२९, २ - १९३४. या 
दोन्ही कथासंग्रहात सौ. चगचरजाबाई केळकर याचं्या एकूण २४ गोष्टी आहेत. बहुतेक कथा मनोरंजन 
कालखंडातील कथा प्रामुख्याने बोधपर. स्त्रीजीवनावरील चवचवध प्र्नािंी ििकात, जुनी संस्कृती, जुनी एकत्र 
कुटंुबपद्धती, जुन्या रूढी यािंा चजव्हाळा कथातूंन प्रगट होतो. कथेिे चनवदेन साधे, सरळ, बालबोध पद्धतीिे 
पुष्ट्कळ कथा प्रदीघव व प्रकरणात चवभागलेल्या स्वभावलेखनापेक्षा कथानकाला प्राधान्य. ‘पुस्तकी शोक 
व्यवहारी चभक’, ‘पुरी हौस चर्फटली’ या दीघवकथा आचण ‘माझा प्रवास’, ‘पे्रमािे रूपातंर’ यासारख्या छोट्या 
कथा चनवदेन शलैीमुळे चवशषे उल्लनेखनीय. मराठीतील कथा लेचखकाचं्या वाटिालीत या कथासंग्रहािे महत्त्व 
आहे. 

 
म. ना. अदवंि 

 
समाधी व इिर सहा गोष्टी : केळकर, णदवाकर कृष्ट्ि (णदवाकर कृष्ट्ि). प्रकाशक : श्री. हरी श्रीपाद घारे, पुिे, 
१९२७. श्री. चदवाकर कृष्ट्णानंी १९२१ ते १९५६ या काळातं र्फक्त एकवीस कथा चलचहल्या. या कथा संख्येने 
कमी असल्या तरी गुणानंी श्रेष्ठ आहेत. त्यािें तीनि कथासंग्रह प्रचसद्ध झाले. या सवव कथा स्वतंत्र आचण 
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मौचलक असून चदवाकर कृष्ट्णानंा ‘आधुचनक वळणाच्या नव्या मराठी कथेिे जनक’ असे संबोचधले जाते. 
व्यक्तीिे मन, मनािे आंतचरक व्यापार यािे चित्रण करून त्यानंी मराठी बचहमुवख कथेला अंतमुवख केले. प्रस्तुत 
संग्रहात केवळ सात कथा असून यापैकी ‘समाधी’ ही कथा प्रथमतः या संग्रहात प्रचसद्ध झाली. इतर कथा यापूवी 
‘मनोरंजक’ माचसकात प्रचसद्ध झाल्या. ‘अंगणातला पोपट’ ही पचहली कथा. पोपटलाल हा आईचवना पोरका 
मुलगा. वडील भाईसाहेब सदैव व्यापारात दंग. त्यािें पोपटलालकडे लक्ष नाही. या पोरक्या मुलािी तडर्फड 
चदवाकर कृष्ट्णानंी चवलक्षण तन्मयतेने रंगचवली आहे. अखेर हा मुलगा झुरून मरतो. ‘हातरहाट’ ही दुसरी 
कथा. या कथेिा नायक चभवाजी. त्यािी ‘पे्रयसी मंजुळा’ हा हातमागािे काम सोडून मंुबईला जातो व आपल्या 
पे्रयसीला अंतरतो. ‘संकष्टी ितुथी’ ही चतसरी कथा. या कथेत शातंा या नाचयकेिे मानचसक ताण रंगचवले 
आहेत. चतच्या मनात िाललेल्या खळबळीिी जाणीव एका त्रयस्थाला असते. चतिी स्वप्ने, सोचशकपणा, पतीने 
केलेली उपेक्षा, सासूिा जाि, यामुळे चतच्या मनािा झालेला कोंडमारा कथेत व्यक्त झाला आहे. ‘देवाच्या घरी’ 
या िौर्थया कथेत मुलीच्या मनोव्यापारािे वणवन आहे. मृणाचलनीिे लावण्य ही चदवाकर कृष्ट्णािंी महत्त्वािी 
कथा. या कथेतील लावण्यवतीला यािी जाण असते की आपल्या लावण्यानें आपला लहानपणीिा सवगंडी 
अशोक यािे मातेरे झाले. या कथेत या प्रसंगाला अनुसरून मृणाचलनीच्या अंतमवनात िाललेल्या आंदोलनािे 
वणवन येते. सहावी कथा ‘वडे्यािी कहाणी’ ही गरीबी आचण चवर्फलन पे्रमािी कथा ‘समाधी’कथेतील वातावरण 
राजघराण्यािे. हे कृचत्रम खानदानी वातावरण चदवाकर कृष्ट्णानंी रंगचवले आहे. गरीब-श्रीमंत भेदाने 
गुदमरलेली आचण व्यचथत झालेली ‘लीलागौरी’ या कथेत वर्शणली आहे. 

 
सरिादेवी : भोळे, वा. वा. प्रकाशक : के. नारायि काळे, १९३१. ‘नाट्यमन्वतंर’ काळातील प्रयोगशील 
नाटककार श्री. वासुदेव वामन भोळे या नाटककारािे प्रस्तुत नाटक केवळ प्रिारात्मक नाटक नसून 
समाजातील नाजूक प्र्नािंी माडंणी करणारे असे हे चवमशकातत्मक नाटक आहे. त्यातील सूक्ष्म स्वभावचित्रामुंळे 
पचरणामकारक झाल्यािा समकाचलनािंा अचभप्राय आहे. 

 
‘सरला’ नावाच्या एका संुदर व चनष्ट्पाप तरुणीला चतच्या नात्यातील संुदरराव नावाच्या एका 

बेजबाबदार पुरुषाच्या वासनेिी चशकार व्हाव े लागल्याने चतच्यावर कुमारी माता होण्यािा प्रसंग आला. तर 
चतच्या पे्रमळ मामामुंळे परदेशात जाऊन पुन्हा आयुष्ट्यात ल्स्थर होण्यािी चतला संधी चमळते. (सत्यपाल नावाच्या 
उदारमतवादी सज्जन वकील तरुणाशी चववाह झाल्याने प्रचतष्ठा चमळाली असतानाि चतच्या चववाहपूवव काळातील 
अपत्यािा शोध संुदररावाला लागतो. त्यािा संुदररावाने खून केल्याने पेिप्रसंग – भर कोटकातत सत्य कबूल 
करूनही पारंपचरक पूववसंस्कारामुळे अपराधी भावनेने घर सोडण्यािा सरलेिा चनश्चय चतच्या उदर, समंजस 
पतीमुळे स्थचगत होतो.) कंुती ही माता म्हणून वदंनीयि, असे चविार माडंणारा आदशव नायक कुमारी माताचं्या 
सामाचजक समस्येला उत्तर म्हणून आलेला आहे. 

 
िा. रा. भवाळकर 

 
सकि शीच्या करगिाि : कािेकर, णशवाजी शंकरराव. प्रकाशक : मॅजेन्स्िक बुक स्िॉि, मंुबई, १९५९. सकव शीिा 
जन्म, चतच्याचवषयी माचहती, त्यातील काही व्यक्ती, काही थरारक प्रसंग वगैरेिा समावशे असणाऱ्या १५ 
लेखािंा संग्रह. 
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भारतीय सकव शीच्या जन्मािी कथा, चतिे जनक चवष्ट्णुपतं छते्र यािें व्यल्क्तमत्त्व, सकव शीच्या 
चपछेहाटीिी कारणमीमासंा असे तीन लेख आहेत. 

 
सकव सचवषयी अत्यंत महत्त्वपूणव माचहती, त्या के्षत्रातील प्रचसद्ध व्यक्तींिी व्यल्क्तचिते्र, कालेकर 

सकव शीच्या कारचकदीतील काही विेक असे चित्तथरारक प्रसंग अशी नवी माचहती देणारे हे पुस्तक मराठी 
साचहत्यात वैचशष्ट्ट्यपूणव व महत्त्वािे आहे. 

 
शरद दळवी 

 
संशयरत्नाविी : मोरोपंि. संपादक : चांदेकर, वासुदेव णवठ ठि, प्रकाशक : रामचंद्र वासुदेव कुिकिी, 
अमराविी, १९०९. प्रािीन मराठीतील पचंडती परंपरेिे मुकुटमणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कवी मोरोपतंािंी 
ही रिना होय. ‘संशय रत्नावली’ हे त्यािें ४९ आयांिे संुदर लघुकाव्य आहे. भक्ताचवषयी अत्यंत पे्रमळ, 
कनवाळू असलेल्या त्याचं्या हाकेसरशी त्याच्या उद्धारासाठी धाव घेणारा परमेर्श्र आपला उद्धार करण्यास 
मात्र येत नाही यािे काय बरे कारण असावे? असा प्र्न त्यानंा पडतो व त्यािी न येण्यािी कारणे चवचवध 
कल्पना करून ते सागंू लागतात. हेि संशयरत्नावली काव्य होय. मनात चनमकातण झालेल्या या शकंा म्हणजे 
आपणि शकंा उपल्स्थत करावयािी व आपणि चतिे चनराकरण करावयािे असे या रिनेिे स्वरूप आहे. 
‘संशयरत्नावलीत’ मोरोपतंाचं्या आतव भल्क्तभावनेिा आचवष्ट्कार िमत्कृचतपूणव कल्पनाचवलासाने नटलेला आहे. 
या काव्यरिनेिी पे्ररणा मचहपतीच्या पाडुंरंग स्तोत्रापासून झाली असावी. 

 
सशाचे कान : करंदीकर, णवन्दा. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, १९५७. कल्पनारम्य व कथात्मक 
बालगीतािंा संग्रह. दुसऱ्याला चिडचवण्यािे गाणे, गाऱ्या गाऱ्या वभगोऱ्या, लपंडाव, सशािे कान, हत्तीिी 
कहाणी, िार पायािें झाड, दवाखाना वगैरे कचवतात कथानकाला महत्त्व आहे. त्यात कल्पना रंजकतेबरोबरि 
जगािा उलटा व्यवहार, ढोंगीपणा यािेंही ममवग्राही दशवन. जर-तरिी गंमत, बक्षीस वगैरे कचवतातूंन ही गंमत, 
खोडकरपणा याबरोबरि भेदक आशयही आहे. प्राण्यावंरील कचवतादेखील पचरचित चवषय असूनही 
हाताळणीिे नावीन्य व चजवंतपणामुळे वेगळीि गोडी देते. 

 
नावीन्यपूणव व मौचलक कथा, आशयघनता, लोकगीतासारख्या सर्फाईदार िाली, मानवी 

भावाभावनािंा साववचत्रक आचवष्ट्कार, नादमाधुयव, बालकल्पनाशक्तीला रुिेल अशा कल्पना, सोपेपणा आचण 
मुलाबंरोबरि मोठ्याचं्याही मनाला भीडण्यािा सववस्पशीपणा व वसंत सरवटे यािंी बोलकी चिते्र यामुळे हा 
संग्रह मराठी कचवतेिा एक उत्तम आचवष्ट्कार ठरावा. 

 
उर्णमिा दळवी 

 
संस्कार : चोरघडे, वामन. प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, पुिे, १९५०. ‘संस्कार’ हा वामन िोरघडे यािंा 
सहावा कथासंग्रह. या कथासंग्रहातील १५ कथापंैकी पचहल्या सात कथा आत्मचनवदेनपर कथा आहेत. 
लोकसाचहत्यािा अभ्यास आचण, लोकगीतािंा संग्रह करताना िोरघड्यानंा जे अनुभव आले त्या अनुभवािें 
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कथन सुरुवातीच्या सहा कथातं आहे. चवदभकाततील लोकजीवन आचण लोकसंस्कृतीच्या अनुभवावंर 
आधारलेल्या कथातं लेखकािी आई, वडील, आजोबा, भावडें, चशक्षक यािंी रेखाटने आहेत. िोरघडे यानंी 
आपल्या शालेय जीवनातील आठवणी प्राजंल शलैीत साचंगतल्या आहेत. माझ्या असंस्कृत मनाला आकार 
आला त्यािें स्मरण या चनचमत्ताने मला घडत आहे. ते स्मृचतकण आज मी वाितो तेव्हा, सवव जग पुन्हा नवे 
चदसायला लागते, या शब्दातं लोकजीवनाशी चनगचडत कथाबंद्दलिी प्रचतचक्रया लेखकाने व्यक्त केली आहे. 
‘सुनबाई’ या शीषवकािी कथा लोकसाचहत्यावर आधरलेली असली तरी लेखकाने मूळ कथेत काही बदल केले 
आहेत. कहाणीला शोभणारी भाषेिी गोड लय प्रभावी सामाचजक आशय, नाट्यपूणव घटनािंी चनर्शमती ही या 
कथेिी वैचशष्ट्ट्ये आहेत. संग्रहातील नंतरच्या आठ कथा लघुकथा आहेत. ‘ज्योचतमवयी’, ‘गोरी बायको’, ‘तें जुने 
पुस्तक त्याग’, ‘पकंज’, ‘क्रव्याद’, ‘मधुबोल’, ‘हा तरी जगायला हवा होता.’ या कथामंध्ये वामन िोरघडे 
याचं्या कथाचवशषे प्रत्ययास येतात. चव. स. खाडेंकरानंी या संग्रहासाठी चलचहलेल्या प्रस्तावनेत िोरघडे याचं्या 
कथेतील गुणदोषािंी सचवस्तर ििकात केली आहे. िोरघड्याचं्या कथातूंन वास्तववादी जीवनदशवन घडते. 
व्यापक सामाचजक दृचष्टकोनामुंळे, तावनू सुलाखून मनासी चनचश्चत केलेल्या जीवनमूल्यावरच्या श्रदे्धमुळे 
िोरघड्यािंी कथा काव्यात्मक असूनही वैचवध्यपूणव झाली आहे. लेखक ध्येयवादी असूनही त्यािी कथा बोधपर 
न होता वास्तवदशी ठरली आहे. चदवाकर कृष्ट्णानंंतर िोरघड्याचं्या कथेनेि मराठी कथा साचहत्यात 
काव्यात्मक वळण घेतले. ‘िोरघडे’ याचं्या कथेत जोश नाही, ओज नाही, त्याचं्या कथेत भयानक व भव्य 
अनुभव प्रकार होत नाहीत. त्याचं्या कथा बोधपर आहेत.’ या प्रकारिे काही आके्षप िोरघड्याचं्या कथेवर घेतले 
गेले आहेत. तथाचप, िोरघड्याचं्या लघुकथािें सामर्थयव अन्य वैचशष्ट्ट्यातं शोधाव ेलागते. उत्कटता, कोमलता व 
सौम्यता हे त्याचं्या कथािें चवशषे आहेत. त्याचं्या कथा वािकाला जीवनाच्या क्षदु्र, स्वाथी, संकुचित वकवा 
केवळ आत्मचनष्ठ पातळीवर ठेवीत नाहीत, कलेिा नाजूकपणा कसोशीने जपण्यािा प्रयत्न केल्यामुळे वामन 
िोरघडे याचं्या कथेिे स्वयंभ ूस्थान मराठी कथाचवर्श्ात कायम राचहले आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
संस्कृि कणवपंचक : णचपळूिकर, णवष्ट्िू कृष्ट्िशास्त्री. प्रकाशक : णनिियसागर, मंुबई, १८११. ‘संस्कृत 
कचवपिंक’या पुस्तकामध्ये काचलदास, भवभतूी, बाण, सुबधंी व दंडी या ५ कवींच्या काव्यािा चविार चवष्ट्णुशास्त्री 
चिपळूणकरानंी केला आहे. प्रत्येक कवीच्या काळािा चनणवय, पुढे त्याचं्या गं्रथाच्या चनदेश व त्याचवषयी चवविेन 
आचण शवेटी उत्कृष्ट उतारे अशा क्रमाने लेखन. 

 
सुबधं या कवीिी कीती त्याने रिलेल्या ‘वासवदत्ता’ या एकाि गं्रथाने चसद्ध होते, असे लेखक 

म्हणतात. गद्यरिनेिा प्रकार सुबंधूनेि पचहल्यादंा अवलंचबला असे मतही माडंले आहे. 
 
दंडीचवषयी चलचहताना त्याचं्या ‘दशकुमारिचरत’ वा ‘काव्यादशव’ या गं्रथािी ििकात केली आहे. 
 

सुधा कापरे 
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संस्कृि का्याचे पंचप्राि : वािवे, के. ना. प्रकाशक : मनोहर गं्रथमािा प्रकाशन, पुिे, १९४७. ‘रसचवमशव’ ह्या 
रस-संकल्पनेिे चवश्लेषण करणारा महत्त्वपूणव गं्रथािे लेखन के. ना. वाटव ेयानंी केले आहे. 

 
‘संस्कृत काव्यािे पिंप्राण’ ह्या गं्रथात डॉ. वाटव ेयानंी संस्कृत पिंमहाकाव्यािंी कथानके सागंून त्यािें 

रसग्रहणात्मक चवविेनही केले आहे. काचलदासािे ‘कुमारसंभव’ व ‘रघुवशं’ भारवीिे ‘चकराताजुवनीय’, माघािे 
‘चशशुपालवध’ आचण श्रीहषकातिे ‘नैषधीयिचरत’ही ती पिंमहाकाव्ये होत. या पंिमहाकाव्यािंी (१) कचवपचरिय 
(२) कथासार (३) रसग्रहण व (४) सुभाचषते या क्रमाने वाटव ेयानंी ओळख करून चदली आहे. 

 
या गं्रथाला काव्याच्या तत्त्वािंी आचण काव्यािा इचतहास सागंणारी सत्तर पानािंी चवस्तृत अशी 

प्रस्तावना वाटव ेयानंी चलचहली आहे. 
 
संस्कृत आषव महाकाव्यािंा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकानंा तसेि चजज्ञासूंना संस्कृत पिंमहाकाव्यािंी 

चवस्ताराने ओळख करून देणारा मराठीतील महत्त्वािा गं्रथ म्हणून प्रस्तुत गं्रथािा उल्लेख करता येईल. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

संस्कृणि-संगम : केळकर, दत्तात्रय. प्रकाशक : मनोहर गं्रथमािा, पुिे, १९४१. भारताला स्वातंत्र्य चमळण्याच्या 
काही वष े आधी द. के. केळकर यािंा ‘साचहत्य-संगम’ हा संस्कृतीचवषयी साधकबाधक ििकात करणारा गं्रथ 
प्रचसद्ध झाला. जगातील सवव भपू्रदेशात चवचवध संस्कृतींिा प्रवाह चकत्येक वष ेअप्रचतहतपणे सुरू आहे. इंग्रजी 
आमदनीत आध्याल्त्मक भारतीय संस्कृती आचण आचधभौचतक पाश्चात्त्य संस्कृती यातंील चवरोधािी जाणीव 
तत्कालीन चविारवतंानंा तीव्रतेने झाली. अशा  चववेकी चविारवतंापंैकी द . के. केळकर हे एक आहेत. 
‘काव्यलोिन’ ह्या काव्यशास्त्रावरील गं्रथानंतर प्रचसद्ध झालेला ‘संस्कृचत-संगम’ हा वैिाचरक गं्रथ त्यातील 
समतोल चविारामुळे चजज्ञासू वािकामंध्ये चप्रय ठरला. लेखकाने गं्रथारंभी प्रस्तावनेत संस्कृती या शब्दािी 
व्याख्या करून संकल्ल्पत गं्रथािे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. केळकरानंी संस्कृतीिी केलेली व्याख्या अशी 
“अन्तःसृष्टी आचण बाह्य सृष्टी यातंील ज्या ज्या गोष्टींवर त्याने (मानव समूहाने) आपल्या मानव्यािी संस्कारमुद्रा 
ठोकली आहे, त्या त्या सवव गोष्टींिा कलाप म्हणजे संस्कृती.” द. के. केळकरानंी आपल्या संस्कृती संबधंीच्या 
चवविेनािी माडंणी िौदा प्रकरणातं केली आहे. भारतातील नेत्याचं्या-इंग्रजाचं्या संस्कृतीला कसा प्रचतकार 
केला जातो, यािे चववेिन पचहल्या तीन प्रकरणातं आहे. पाश्चात्त्य चविारवंत स्वतःच्याि संस्कृतीिी कशी वनदा 
करतात, यािी माचहती िवर्थया प्रकरणात आहे. पािव ेव सहावहेी प्रकरण पाश्चात्त्य आचण पौवकातत्य संस्कृतींिा 
तुलनात्मक परामशव घेणारी आहेत. पाश्चात्त्य संस्कृती आचधभौचतक आचण पौवकातत्य संस्कृती आध्याल्त्मक आहे, हे 
चसद्धातंवजा वगीकरण लेखकाला मान्य नाही. आपल्या संस्कृतीमधील दुलव चक्षत आचण उपेचक्षत भागाकडे लक्ष 
वधूेन घेण्यािा प्रयत्न लेखकाने सात ते नऊ या तीन प्रकरणातं केला आहे. संस्कृतीला प्राप्त झालेले संचमश्र 
स्वरूप हा दहाव्या प्रकरणातील प्रचतपादनािा चवषय आहे. आपली संस्कृती ‘वैचदक संस्कृती’ म्हणून गणली 
गेली तरी चतच्यात वदेबाह्य अशा बऱ्याि गोष्टी आहेत. चशवाय, सचहष्ट्णुता व संग्राहकता भारतीय संस्कृतीत 
कशा पोसल्या गेल्या आहेत, यािे सोदाहरण चववरण अकराव्या प्रकरणात आहे. चविारस्वातंत्र्यािा आग्रह न 
धरल्यामुळे संस्कृतीला ल्स्थरावस्था प्राप्त झाली. या ल्स्थरावस्थेतील मनोवृत्तीिे शास्त्र, चवद्याकला, 
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समाजशासन या के्षत्रातं मूलगामी चविारािंी धमक खिली. आपण जगाच्या शयवतीत मागे पडलो. यािे तेराव्या 
प्रकरणात चवश्लेषण केल्यावर लेखकाने आपल्या चवविेनािा समारोप केला आहे. लेखकाच्या चनष्ट्कषववजा 
चविारािंा साराशं असा. पाश्चात्त्य संस्कृती ही आसुरी संस्कृती म्हणून चतच्यापासून दूर न पळता आपल्या 
भारतीय संस्कृतीतील प्रगचतपर, चवधायक चविारािें स्मरण ठेवनू भौचतकशास्त्रािी जोपासना भारतीयानंी केली 
पाचहजे. 

 
सवांना समान संधी देणारा साम्यवाद अंगीकारला पाचहजे. पारलौचककािी वकवा धमकातिी उपासना ही 

वैयल्क्तक बाब आहे. वैयल्क्तक स्वातंत्र्यािा आदर राखूनही सामाचजक सुव्यवस्था, संपन्नता, भौचतक प्रगती 
यािेंकडे लक्ष चदले पाचहजे. ‘संस्कृचत-संगम’ गं्रथातील चवविेनासाठी लेखकाने ऐचतहाचसक पुराव ेसाधार चदले 
आहेत. गं्रथकार नामसूिीत २६ मराठी, २४ संस्कृत, ६४ इंग्रजी गं्रथािंा नामचनदेश केला आहे. त्यावरून 
लेखकाच्या व्यासंगािा आचण पचरश्रमशीलतेिा प्रत्यय येतो. पुस्तकाच्या शवेटी व्याकरणकार दादोबा पाडुंरंग 
यािें गुरू बापूशास्त्री शुक्ल यानंी दादोबाचं्या ज्ञानलालसेिे कौतुक केले होते, त्यािे उदाहरण चदले आहे. पण 
दादोबा नाल्स्तक झाल्याबद्दल गुरुवयांनी खेद व्यक्त केल्यावर दादोबानंी आपणाला धमव नीट समजाऊन न 
चदल्यामुळे तसे घडल्यािे साचंगतले. पूववसंस्कारामुळे नव्या जमान्याकडे ज्यानंा चनर्शवकार बुद्धीने पाहता येत 
नाही त्याचं्याशी वाद घालीत न बसता नव्या चवदे्यिे स्वागत करणे आपले कतवव्य आहे, अशी मार्शमक प्रचतचक्रया 
दादोबानंी त्या वळेी व्यक्त केली. उपरोक्त यथोचित उदाहरण देऊन लेखकाने नव्या ज्ञानािा सदुपयोग 
करणाऱ्यािा मौचलक सल्ला वािकानंा चदला आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या सीमारेषेवरील काळात प्रचसद्ध 
झालेल्या द. के. केळकर चलचखत ‘संस्कृचत-संगम’ ह्या मौचलक गं्रथामुळे पाश्चात्त्य-पौवकातत्य संस्कृतीिा पचरिय 
चजज्ञासूना होतो; त्यािप्रमाणे दोन्ही संस्कृतींकडे समन्वयशील, आशावादी भचूमकेने पाहण्यािे सूिनही होते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
सहवास : संि ना. मा. आणि संि, इंणदरा. प्रकाशक : िक्ष्मि नारायि चापेकर, १९४०. या पतीपत्नींच्या 
कचवतािंा हा पचहलाि व एकमेव जोडसंग्रह असून प्रीतीच्या स्पशकातने पुलचकत झालेल्या दोन पे्रमी जीवािें 
भावमधुर नादचननाद या कचवतातूंन उमटले आहेत. इंचदराबाईंच्या काव्यातील भावनाचवष्ट्कार अचधक उत्कट, 
सहजसंुदर व हृदयंगम आहे. रिनेिी सहजता, उस्रू्फतवता आचण भाषासौष्ठव या गुणाबंरोबरि स्त्रीमनािी 
हळुवारता, मुग्ध प्रीतीिी सलज्जता, नवतारुण्यािी गोड हुरहुर, सहवासातील माधुयव आचण चवयोगातील आतवता 
यािें ल्स्नग्ध दशवन ओवीछंदातील त्याचं्या कचवतामंधून घडते. चनसगव सौंदयकातने पुलचकत होणारे त्यािें मनही या 
संग्रहातून प्रगटते. इंचदरा संतानंा मराठी काव्यात पुढे जे श्रेष्ठ स्थान लाभले त्यािी अंधूक िाहूल या 
कचवतामंधून लागते. ना. मा. संत याचं्या काव्यातही पे्रमभावनेिीि अनुभतूी भरून राचहली असून चतिा 
आचवष्ट्कार मात्र अचधक संयत व प्रयत्नपूववक वाटतो. 

 
अनुराधा पोिदार 

 
सह्याद्रीवििन : रवळो्यास. महानुभाव कवी व चलपीकार म्हणूनि प्रचसद्ध असलेल्या रवळोव्यास यानंी 
चलचहलेले सह्याद्री वणवन हे काव्य पथंातील महत्त्वाच्या साती गं्रथात समाचवष्ट झालेले आहे. या काव्यािी 
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ओवीसंख्या ५१७ असून रिनाकाराबद्दल चवद्वानाचं्यामध्ये मतभेद आहेत. डॉ. चव. चभ. कोलते यानंी हा गं्रथ शके 
१२७५ (इ. स. १३५३) मध्ये चलचहण्यात आला असावा असे म्हटले आहे. तर श्री. य. खु. देशपाडें याचं्या मते हा 
काल इ. स. १३३२ होय. रवळोव्यास हा चहराईसेिा चशष्ट्य. या काव्यात अनेक चठकाणी त्याने गुरुगौरव केला 
असून गं्रथरिनेिे श्रेय चतला चदले आहे. 

  
सह्याद्री पववताच्या पचरसरात वास्तव्य करणाऱ्या श्रीदत्ताते्रयािे िचरत्र सागंण्याच्या हेतूने हा गं्रथ 

चलचहण्यात आला आहे. प्रारंभी नमनाच्या वीस ओव्या असून काव्यािा चवषय असलेल्या दत्ताते्रयािे वणवन र्फक्त 
१८३व्या ओवीपयंत आहे. पुढील भागात कवीने अळकव , सहस्त्राजुवन व परशुराम यानंा श्रीदत्ताते्रयाकडून 
झालेल्या अनुग्रहािे वणवन आहे. काव्याच्या राचहलेल्या भागात गोववदप्रभूनंा झालेले शल्क्तदान, िक्रधरािें 
अवतारकायव, कालयुगािे वणवन, गुरुद्रोहािे पचरणाम असा कथाभाग आलेला असल्याने सह्याद्री वणवन हे 
गं्रथशीषवक पुरेसे ठरत नाही, यातील सह्याद्री म्हणजे माहूरिा पववत होय. 

 
िक्रधरस्वामींवर कवीिी चनतातं चनष्ठा आहे. या परमेर्श्र अवतारािी प्रतीती आल्यामुळे कवींच्या 

अंतःकरणात चनमकातण झालेल्या भल्क्तभावनेमुळे काव्य रसोत्कट झाले आहे. काव्याच्या उत्तराधकातत 
िक्रधरस्वामींिी वेधशक्ती, बोधशक्ती, त्याचं्या प्राप्तीिी साधने या साधनािें आिरण करणाऱ्या भक्तानंा 
लाभणारे परमेर्श्री संरक्षण, िक्रधरस्वामींनी साचंगतलेला जीवोद्धारणािा ‘परमागव’ यािी चवस्तृत वणवन झाले 
आहे. कल्पनाचवलास व भावनोत्कटता हे या काव्यािे चवशषे आहेत. अलंकारािें वैभव, अलंकारातील समपवक 
प्रचतमािंी योजना या चवशषेावरून कवीच्या अचभजात प्रचतभाशक्तीिा, सौंदयवदृष्टीिा व रचसकत्वािा प्रत्यय 
येतो. कवीने गं्रथलेखनात महानुभाव पंथातील थोर कवी नरेन्द्र पचंडत आचण भास्करभट्ट बोरीकर यािें 
अनुकरण केले असले तरी स्वतंत्र रिना म्हणून या गं्रथास वगेळे महत्त्व आहे. ज्ञानेर्श्रीनंतर सुमारे साठ-सत्तर 
वषांनी चनमकातण झालेल्या या गं्रथात मराठी भाषेिे तत्कालीन स्वरूप चदसत असल्यामुळे भाषेच्या दृष्टीने गं्रथ 
महत्त्वािा ठरतो. प्रस्तुत गं्रथकाराने ‘सकळी’ ही संकेतचलपी शोधून काढली व महानुभाव पथंातील गं्रथ या 
चलपीत चलचहले गेल्यामुळे महानुभाव वाङ्मय इतरानंा दीघवकाल पारखे झाले. 

 
संिेप रामायि : संपादक : जनादिन बाळाजी मोडक आणि वामन दाजी ओक. प्रकाशक : जावजी दादाजी, 
णनिियसागर प्रकाशन व पे्रस, मंुबई, १८९१. मुक्तेर्श्रािे ‘संके्षप रामायण’ हे काव्य श्लोकबद्ध असून त्यात 
चवचवध वृत्तान्तािी योजना आहे. या काव्यातील श्लोकसंख्या १७२५ असून मूळ रामायणातील कथा संके्षपाने 
मराठीत सागंावी या हेतूने हे लेखन झालेले चदसते. बालकाडं, अयोध्याकाडं, अरण्यकाडं, चकल्ष्ट्कंधाकाडं, 
युद्धकाडं असा एक भाग आचण उत्तरकाडं हा दुसरा उपसंहारािा भाग अशी या काव्यात कथानकािी माडंणी 
झालेली आहे. 

 
एकनाथािंा नातू असलेल्या मुक्तेर्श्राचं्या रिनेत एकनाथी वाङ्मयािे संस्कार जसे डोकावतात तसेि 

प्रस्तुत काव्यात ‘हनुमन्नाटक’ व जयदेवकृत ‘प्रसन्नराघव’ या नाट्यवृत्तींिा प्रभावही स्पष्ट चदसून येतो. 
 

साकी : बी. रघुनाथ. प्रकाशक : वीिा प्रकाशन, नागपूर, १९४०. मराठवाड्यात कवी, कथाकार व 
कादंबरीकार म्हणून लोकमान्यता चमळालेल्या बी. रघुनाथ याचं्या एकोणीस कथािंा “साकी” हा संग्रह. 
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“साकी” हा त्यािंा पचहलाि संग्रह आहे. चनझामी राजवटीत भोगलेल्या दुःखािे, सामान्य माणसाच्या 
चपळवणुकीिे शोषणािे दशवन त्याचं्या कथेत घडते. तंत्रािा बडेजाव न माजवता स्वतःला आलेला अनुभव 
प्राजंळपणे माडंण्याकडे त्यािंा कल आहे. ‘साकी’ या संग्रहात प्रणयजीवनाशी चनगचडत शृगंाचरक कथा आहेत; 
काही कथातं लेखकािी वितनशील व आदशववादी वृत्ती प्रकट झाली आहे. सरंजामी शासनव्यवस्था आचण 
कायकातलयात काम करणारी माणसे हाही लेखकाच्या आस्थेिा चवषय आहे. ‘नंदादीप आचण पणती’, ‘बाभळीिे 
झुडूप’, ‘कंदील’ या कथातं लेखकािी तत्त्वदशी वितनशील वृत्ती चदसते. भोवताली घनदाट अंधार असला तरी 
इवलीशी पणती मात्र आपल्या सवव शल्क्तचनशी अंधाराला तोंड देण्यासाठी प्रयत्न करते. ‘छोट्या माणसािे मोठे 
काम’ इथे लेखकाला सूचित करावयािे आहे. ‘र्फाउंटन् पेन’, ‘बेगम सकीना’, ‘एक हंगामी जागा’, 
‘चनळावतंीिी लावणी’ या कथानंा कायकातलयीन वातावरणािी, सरंजामी राजवटीिी पार्श्वभमूी आहे. बी. 
रघुनाथाचं्या पे्रमकथामंध्ये कारुण्य, असहाय्यता, अपेक्षाभगंािे दुःख, नैरा्य, असर्फलता या भावना अचभव्यक्त 
होतात. ‘बेगम सकीना’ कथेमधील मुबारकिा होणारा अपेक्षाभगं, ‘चनरुद्ध जीवन’ कथेतील मुमताजिे शोषण, 
‘र्फाकेमस्ताच्या आठवणी’मधील नायकािी कमळीच्या आठवणींनी झालेली चवव्हल अवस्था, ‘रू्फल आचण काटा’ 
कथेतील नायकािा दयाभाव, ‘माणूस आचण’ मधील चववाचहतेिी अतृप्ती आचण कुिंबणा इत्यादींिा या संदभकातत 
चनदेश करता येईल. ‘दोन चित्रें’ या कथेत लेखकाने दोन चवरोधी घटनािें चनवेदन करून सामाचजक चवषमता 
सूचित केली आहे. सुखवस्तू सधन कुटंुबातील लहान मूल खूप काळजी घेऊनही अशक्त राहते; तर रस्त्यावर 
वाढणारे एका गरीब वडारणीिे मूल अगदी सुदृढ, धडधाकट आचण तजेलदार असते. वडारणीच्या मुलाकडे 
पाहत वकिाळणाऱ्या चन रडणाऱ्या सुखवस्तू कुटंुबातल्या मुलािे वणवन करून लेखक म्हणतो, “पुढारलेली 
संस्कृती आपल्या पुरातन प्राथचमक वैभवाकडे पाहून जणू त्या चकडक्या मुलाच्या रूपानंि रडत होती न 
काय?...” बी. रघुनाथ यानंा प्रतीत झालेले अनुभव ‘साकी’ या संग्रहात प्राजंलपणे आचवष्ट्कृत झाले आहेत. 
मराठवाड्यािी भौगोचलक, सासं्कृचतक, सामाचजक पार्श्वभमूीिा वारसा चमळालेल्या बी. रघुनाथाचं्या कथेिे बळ 
लेखकाच्या अनुभवसृष्टीच्या ‘स्वतंत्र’ अचभव्यक्तीत आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
सािासमुद्रापणिकडे : गाडगीळ, गंगाधर. प्रकाशक : सुणवचार प्रकाशन मंडळ, नागपूर, १९५९. रॉकरे्फलर 
र्फौंडेशनतरे्फ केलेल्या जगप्रवासातील चवचवध अनुभतूींिे चित्रण करणारे लचलत लेखन. 

 
रोम, व्हॅचनस व पॅरीसमधल्या सामान्य माणसािें, त्याचं्या वृत्ती प्रवृत्तींिे, धमव व संस्कृती याचवषयीिे 

अनुभव, युरोप, अमेचरका व पूवव न्ययूॉकव , कॅचलर्फोर्शनया व जपानमधील अनुभव, युरोप, अमेचरका व पूवव 
यामंधील र्फरक, या सवांशी भारतीय जीवनािी तुलना या लेखातं केली आहे. ‘तरंगते चदवस’मध्ये अटलाचंटक 
सागरावरील चदवसािें काव्यात्म वणवन असून ‘कॅचलर्फोर्शनयातील प्राणीपे्रम’मध्ये अमेचरकन प्राचणपे्रमािे 
मासलेवाईक वणवन आहे. काही लचलत लेखानंा कथािंा आकार आहे. 

 
हे सारे लेख प्रवासातील असले तरी रूढ अथकातने प्रवासवणवने नाहीत. चवनोद व उपहास याचं्या साह्याने 

जगातील चवचभन्न जीवनपद्धती, समाज व संस्कृती यािें दशवन प्रवासवणवन, लचलतलेख व कथा या सवांिे 
चमश्रण असल्याने मराठीत एका वगेळ्या वैचशष्ट्ट्यपूणव पुस्तकािी भर पडली आहे. 
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शरद दळवी 
 

साविीच्या उन्हांि : अत्तरदे, श्रीराम हरी. प्रकाशक : नागपूर प्रकाशन, नागपूर, १९४६. श्रीराम अत्तरदे यािंी 
‘सावलीच्या उन्हातं’ ही कादंबरी सातपुड्याच्या आचण आजूबाजूच्या चभल्ल, पावरी, कुणबी, कोळी या 
शोचषताचं्या जीवनािे चित्रण करणारी कादंबरी आहे. १९३०-४० च्या दरम्यान त्या भपू्रदेशात सुरू असलेल्या 
वगीय संघषकातिे दशवन प्रस्तुत कादंबरीत घडते. रामभाऊ मनसाराम भारंबे या काँगे्रस पक्षाच्या कायवकत्यकातला 
कें द्रस्थानी ठेवनू जगनशठे, चमठाराम हे धचनक व संुदऱ्या, चझपरू कोळी चनधवन या पात्राचं्या चित्रणाद्वारे 
कादंबरीिा आशय लेखकाने शब्दाचंकत केला आहे. रेंजर आचण सावकाराकंडून होणारे चभल्ल, पावरींिे शोषण, 
त्यािें जचमनीिे प्र्न, ह्या पैलंूिे चित्रण करताना अत्तरदे यानंी लालबावटेवाल्यािंा लढाऊ कायवक्रम आचण 
काँगे्रस कायवकत्यांिे मवाळ धोरण यातंील वािकासंमोर ठेवला आहे. चित्रदशी रेखीव चनसगववणवने, स्थलवणवने, 
प्रसंगरेखाटने आचण व्यल्क्तदशवने हा या कादंबरीिा ठळक चवशषे आहे. कादंबरीकाराने कथावस्तूच्या 
उभारणीसाठी खानदेशी बोलीमधील गाणी, चतथले अस्सल ग्रामीण शब्द आचण पात्रािें संवाद यासंाठी 
अचहराणी लोकभाषेिा अवलंब केला. चवशषे म्हणजे, मूळ ग्रामीण बोलींतील संवाद कंसात ग्राचंथक मराठीत 
चदले आहेत. पुस्तकाच्या शवेटी दोनश ेखानदेशी शब्दािंी सूिी चदली आहे. “देशभक्त म्हणवण्याऱ्या खादीधारी 
बगळ्याचं्या सावकारी छायेच्या दाहक उन्हात लाखो श्रमजीवी आत्मे कसे भाजून चनघत आहेत, हे ‘सावलीच्या 
उन्हातं’ तुम्हाला सागेंल. चवर्श्स्ताचं्या राजकारणािे चदवस संपले आहेत. कामगार चकसानाच्या वगीय 
संघटनाि लोकशाही चनमूव शकतील हे चनर्शववाद.” असे जे लेखकाने प्रस्तावनेत म्हटले आहे त्यािा प्रत्यय 
कादंबरी वािताना येतो. कादंबरीिा हेतू मतप्रिारािा असला तरी लेखक ज्या शतेकरी वगकाततून आला आचण 
ज्याचं्यासाठी त्यािे कायव केले अशा दीनदुबळ्याचं्या व्यथावदेना साकार करण्यािा लेखकािा प्रयत्न चविारात 
घ्यावा असा आहे. १९६० नंतर मराठीत ग्रामीण कादंबऱ्यािंी चवपुल चनर्शमती होण्याच्या अगोदर श्रीराम अत्तरदे 
यानंी ‘सावलीच्या उन्हातं’ ही समूहजीवनािे चित्रण करणारी व ग्रामसंस्कृतीिे दशवन घडवणारी कादंबरी 
चलहावी, ही घटना चनचश्चतपणे उल्लेखनीय आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
साणहत्य : णनर्णमिी आणि समीिा : बेडेकर, णद. के. प्रकाशक : णचत्रशाळा प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, 
१९५४. ‘साचहत्यचविार’, ‘हेगेल : जीवन आचण तत्त्वज्ञान’ इ. गं्रथािे लेखन करणारे चद. के. बेडेकर माक्सववादी 
चविारवंत म्हणून प्रचसद्ध आहेत. 

 
‘साचहत्य : चनर्शमती आचण समीक्षा’ या गं्रथात पचहल्या सहा प्रकरणांमधून साचहत्य, साचहत्यसमीक्षा, 

कवीिे व्यल्क्तमत्त्व या चवषयी ताचत्त्वक ििकात आली आहे. नंतरच्या प्रकरणामंधून प्रत्यक्ष समीक्षणे आली आहेत. 
 
‘साचहत्यसमीके्षिे स्वरूप’ ह्या प्रकरणात कलाचनर्शमती व इतर चनर्शमती यातील र्फरक, कला आत्मचनष्ठा 

की वस्तुचनष्ठ या संबधंीिी ताचत्त्वक ििकात करून ‘कला जीवनािी सहिरी आहे’, असे चवधान बेडेकरानंी केले 
आहे. ‘कवीच्या व्यल्क्तमत्त्वािी मीमासंा’ या लेखात “कचवमन व बाह्य वास्तव याचं्या परस्पर प्रचक्रयेतून 
कलाकृतीिा जन्म होतो” अशी कचवतेिी चनर्शमतीप्रचक्रया स्पष्ट केली आहे. ‘कला आचण स्वातंत्र्य’ ‘काव्यातील 
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अबोधवाद’, ‘काव्यामध्ये शशैवािी जपणूक’, ‘करुणरसािी मीमासंा’ या काव्यासंबधंी ताचत्त्वक प्रकरणानंंतर 
‘नवकाव्य : परंपरा व अंतःप्रवाह’ या समीक्षा-लेखात मढेकरप्रणीत नवकाव्यातील दुबोधतेिा चविार केला 
आहे.’ ‘नवकाव्यातील चवर्फलता’, ‘मानवजंतूसाठी वदेान्त’ ‘आजच्या भयाकुलतेिे रहस्य’, ‘मंजुळेला 
गवसलेला माणूस’ हे या गं्रथातील आणखी काही समीक्षात्मक बेडेकराचं्या चवदग्ध वृत्तीिी साक्ष पटचवतात. 

 
साचहत्यािा सौंदयकातच्या अंगाने आचण जीवनसंबद्ध भचूमकेतून चविार करणारा महत्त्वािा समीक्षागं्रथ 

म्हणून ‘साचहत्य : चनर्शमती आचण समीक्षा’ या गं्रथािा उल्लेख करता येईल. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

साणहत्य आणि समाजजीवन : पेंडसे, िािजी. प्रकाशक : अ. ज. आवडे, मंुबई, १९३५. माक्सववादी साचहल्त्यक 
व चविारवतं म्हणून लालजी पेंडसे पचरचित आहेत. 

 
साचहत्यशास्त्रीय चववेिनाला चवचशष्ट समाजशास्त्रीय बठैक चमळवनू देण्यािा प्रयत्न लालजी पेंडसे यानंी 

‘साचहत्य आचण समाजजीवन’ या गं्रथात केला आहे. 
 
चवचशष्ट भौचतक पचरल्स्थतीत चवचशष्ट प्रकारच्याि चविारसरणी व कलाकृती चनमकातण होत असतात असे 

लालजी पेंडसे यािें म्हणणे आहे. 
 
वाङ्मय कालचनष्ठ की व्यल्क्तचनष्ठ? वाङ्मयाच्या चनर्शमतीमध्ये लेखकािी प्रचतभा चकती महत्त्वािी असते 

आचण तो ज्या पचरल्स्थतीत वाढला त्या सामाचजक पचरल्स्थतीिी पे्ररणा चकती महत्त्वािी असते यासंारख्या 
साचहत्यशास्त्रीय प्र्नािंी ििकात पेंडसे यानंी केली आहे. 

 
माक्सववादी साचहत्यदृष्टीिा प्रत्यय या गं्रथाच्या वािनाने येतो. माक्सववादी दृचष्टकोन असलेली 

साचहत्यचवषयक भचूमका घेणारे सुरुवातीच्या काळातील महत्त्वािे लेखक म्हणून लालजी पेंडसे आचण अशा 
स्वरूपािा गं्रथलेखनािा पचहला प्रयत्न म्हणून ‘साचहत्य आचण समाजजीवन’ या गं्रथािा उल्लेख करता येईल. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
साणहत्य मंजरी : मािे, श्रीपाद महादेव. प्रकाशक : श्री. म. मािे, नािूबाग, पुिे-२, प्रथमावृत्ती, १९५४. त्या 
काळी हंस, वसंत, लोकसत्ता, नवयुग, दीपावली, इत्यादी माचसकातूंन वळेोवळेी प्रचसद्ध झालेल्या चनवडक 
पधंरा लेखािंा, प्रा. माटे यानंी स्वतः चनवडून स्वतःि प्रचसद्ध केलेला लेखसंग्रह वाङ्मयीन, सामाचजक, 
ताचत्त्वक, आत्मचनवदेनपर असे लेखािें स्वरूप असून ‘साचहत्य’ असे गं्रथशीषवकास पद असले तर चनव्वळ 
वाङ्मयीन स्वरूपािे लेखन संग्रहीत करण्यािा लेखकानंी चविार केलेला नाही. 
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नव ेमतप्रचतपादन, सामाचजक प्र्नािंी जाण, उपेचक्षत माणसाबंद्दल आस्था, चवचवध चवषयािंी आवड, 
त्यािंा व्यासंग आचण चवषयानुरोधाने आत्म प्रगटीकरन, स्वानुभव कथन, तसेि दुसऱ्यासं ज्ञान देण्यािी लालसा 
या गोष्टी माटे मास्तराचं्या वपडात ठासून भरल्या होत्या; चवषय समजून देताना त्याच्या सव्य-अपसव्य बाजंूिा 
चविार करून आपले मत मार्शमकतेने पटवनू देताना त्यानंी दाखवलेला चववके त्याचं्या या संग्रहातील लेखामंध्ये 
आवजूवन चदसतो. 

 
मराठी लेखकािें स्वगकातत संमेलन भरवनू - साचहल्त्यकािंी वैचशष्ट्ट्ये त्याचं्या तोंडून वदवण्यािी क्लृप्ती 

वािून मौजेबरोबर केलेली त्या त्या साचहल्त्यकािंी गुणदोष ििकात ही वगेळीि साचहत्यििकात ठरावी, श्रीज्ञानेर्श्र, 
तात्यासाहेब केळकर हे एकमेकाशी बोलतात ही कल्पनाि मनोज्ञ करून माटेंनी लेखात मराठीिा स्वगव भरवला 
आहे. या लेखाबरोबरि ‘श्रद्धा सचरतेिी गंगोत्री’ हा बुचद्धप्रामाण्यवादािी ििकात करणारा लेख, आचण ‘संस्कृतीिी 
वाटिाल’ दाखवणारा लेख अभ्यासपूणव असून ते मूळातून वािण्यासारखे आहे ‘अडगळीिी खोली’सारख्या 
लेखासं उत्कृष्ट ‘लघुचनबंधािा’ दजकात प्राप्त व्हावा इतका भावनाचविार आचण कल्पना-लाचलत्य यािंा सुमेळ 
जमला आहे. 

 
श्री. म. माटे यािंा ताचत्त्वक आचण वैिाचरक, अनुभवकथनपर चनबंधािंा वािनीय संग्रह. 
 

मोहन पािीि 
 

साणहत्यधारा : मािे, श्रीपाद महादेव. प्रकाशक : ठोकळ प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, १९४३. ‘उपेचक्षतािें 
अंतरंग’, ‘माणुसकीिा गचहवर’ हे कथासंग्रह; ‘चववकेमण्डन’, ‘संत, पतं आचण तंत’ इत्यादी वैिाचरक गं्रथािे 
लेखक म्हणून श्री. म. माटे पचरचित आहेत. 

 
त्यािंा ‘साचहत्यधारा’ हा तेरा स्रु्फट लेखािंा संग्रह आहे. ‘भाषाचभवृद्धीिी सामाचजक दृष्टी’ हा या 

गं्रथातील पचहला आचण महत्त्वािा चनबंध आहे. तो नंतर शालोपयोगी पुस्तकामंधून समाचवष्ट करण्यात आला. या 
चनबधंात शब्दप्रयोग, वाक्प्रयोग, म्हणी इत्यादींिा सचवस्तर चविार केला आहे. व्यवसाय करणाऱ्या लोकािंी 
भाषा कशी असते यािे संत काव्यातील नरहरी सोनार, सावता माळी, सेना न्हावी याचं्या अभगंािंी उदाहरणे 
देऊन चवश्लेषण केले आहे. ‘चशक्षकाने केव्हा मरावे’ हा चशक्षकाचं्या दयनीय अशा आर्शथक ल्स्थतीिे चित्रण 
करणारा चनबंध वािकाला अस्वस्थ करतो. ‘श्रृंगाररसािंा राजा’ या लेखात शृगंार हा रस आपल्या चवचवध 
रूपानंी मानवी जीवनाला कसा व्यापून राचहला आहे यािे चवविेन केले आहे. ‘शके्सचपअरिी कुिाळी’, ‘माझी 
चवद्वत्ता’, ‘लचलत लेखक जीचवतािे अनुकरण करतात काय?’ इ. आणखी काही महत्त्वािे चनबधं या गं्रथात 
समाचवष्ट आहेत. 

 
चवचवध चवषयावंर वैिाचरक भाष्ट्य करणारा गं्रथ म्हणून प्रस्तुत चनबधंाकडे पाहता येते. 
 

णव. दा. वासमकर 
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साणहत्याचा धु्रविारा : वाकळबे, रा. शं. प्रकाशक : मनोहर महादेव केळकर, मनोहर गं्रथमािा, पुिे, १९४५. रा. 
श.ं वावळबे हे एक महत्त्वािे साचहत्यमीमासंक व समीक्षक आहेत. त्यािंी साचहत्यचवषयक भचूमका प्राधान्याने 
संस्कृत साचहत्यशास्त्रावर पोसलेली आहे. ‘साचहत्यािा धु्रवतारा’, ‘वाङ्मयीन टीका शास्त्र आचण पद्धती’, 
‘साचहत्यातील संप्रदाय’, ‘साचहत्यमीमासंा’ इ. अनेक ताचत्त्वक व साचहत्यसमीक्षात्मक गं्रथ प्रचसद्ध आहेत. 

 
‘साचहत्यािा धु्रवतारा’ हा वावळबे यािंा पचहला गं्रथ. ‘साचहत्य व रंजन’, ‘साचहत्य व बोधवाद’, ‘साचहत्य 

व जीवन’ ‘लोकसाचहत्य व नवा वास्तववाद’, ‘संवदेनािें तत्त्वज्ञान’, व ‘साचहत्यािी थोरवी’ या सहा महत्त्वाच्या 
चवषयािंी ििकात प्रस्तुत गं्रथात वावळबे यानंी केली आहे. रंजनपरता, बोधवाद, जीवनचनष्ठा, वास्तवदशवन, 
सौंदयववितन इ. प्रयोजनािंा परामशव घेऊन साचहत्याने कोणत्या ध्येयािा धु्रवतारा आपल्यासमोर ठेवावा यािे 
चदग्दशवन वावळबे यानंी या गं्रथात केले आहे. 

 
गं्रथाच्या शवेटी लेखकसूिी व चवषयसूिी जोडून या संशोधनपर गं्रथािी सागंता केली आहे. 
 
साचहत्यमीमासंा, चवशषेतः साचहत्यािे प्रयोजन यासंबधंी ििकात करणारा एक उपयुक्त गं्रथ म्हणून 

‘साचहत्यािा धु्रवतारा’ या गं्रथािी नोंद करता येईल. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

साणहत्यािीि संप्रदाय : वाकळबे, रा. शं. प्रकाशक : कॉन्न्िनेन्िि प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती १९५०, णिसरी 
आवृत्ती १९७४. चनष्ठेने साचहत्योपासना करणारे अभ्यासक म्हणून डॉ. रा. श.ं वावळबे मराठी रचसकानंा पचरचित 
आहेत. साचहत्यमीमासंा, समीक्षा, अशा अनेक चवषयावर चवपुल गं्रथचनर्शमती डॉ. वावळबे यानंी केली आहे. 

 
‘साचहत्यातील संप्रदाय’ हा डॉ. वावळबे यािंा महत्त्वािा गं्रथ आहे. १९५०च्या पचहल्या आवृत्तीनंतर या 

गं्रथािी १९६६ मध्ये सुधारून वाढचवलेली आवृत्ती प्रचसद्ध झाली. 
 
प्रस्तुत गं्रथात अचभजातवाद, स्वच्छंदवाद, वास्तववाद, अचतवास्तववाद यािंी सचवस्तर ििकात डॉ. 

वावळबे यानंी केली आहे. या वगेवगेळ्या वादािंी ििकात करताना पाश्चात्त्य साचहत्यकृती, तसेि संस्कृत आचण 
मराठीतील साचहत्यकृतींिी उदाहरणे देऊन हा गं्रथ चसद्ध केला आहे. 

 
युरोपमध्ये साचहत्यातील संप्रदायािंा उदय व चवकास कसा झाला हे सागंणे हा या गं्रथािा प्रमुख उदे्दश 

असून स्वच्छंदवादािी सागंोपागं ििकात करणे हा हेतू आहे. मराठीत स्वच्छंदवादाच्या अनुषंगाने केशवसुतापंासून 
रचवचकरण मंडळापयंत महाराष्ट्रात जी नवीन स्वरूपािी कचवता चनमकातण झाली चतिी चवस्ताराने ििकात वावळबे 
यानंी केली आहे. 

 
“डॉ. वावळबे यािंा पािश े पानािंा हा गं्रथ म्हणजे प्रमुख वाङ्मयीन वादािंा ज्ञानकोशि म्हटला 

पाचहजे” असा अचभप्राय डॉ. हे. चव. इनामदार यानंी व्यक्त केला आहे. 
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“हा समग्र गं्रथि अत्यंत वािनीय आचण चविारात नवी भर टाकणारा झाला असून मराठीच्या 
प्राध्यापकानंा, अभ्यासू चवद्यार्थयांना आचण चजज्ञासू वािकानंा तो र्फार मागवदशवक ठरेल असाि मोलािा आहे” 
असा अचभप्राय प्र. के. अते्र यानंी व्यक्त केला आहे. अते्र याचं्या अचभप्रायाति प्रस्तुत गं्रथािे महत्त्व व्यक्त झाले 
आहे. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
संुदर मी होिार : देशपांडे, पु. ि. प्रकाशक : ग. पा. परचुरे प्रकाशन मंणदर, पुिे, १९५८. ‘संुदर मी होणार’ हे 
१९५८ साली रंगभमूीवर आलेले रुपातंचरत नाटक आहे. रुडाल्र्फ बेचसयर यानंी इंग्रजीतील ख्यातनाम कवचयत्री 
एचलझाबेथ ब्राउवनग व चतिा पती कवी रॉबटव ब्राउवनग याचं्या प्रणय जीवनावर चलचहलेल्या ‘द बरेॅट्स ऑर्फ 
चवम्पोल स्रीट’ या नाटकािा प्रस्तुत मराठी रूपातंराला आधार आहे. याचशवाय ब्राउवनग दाम्पत्यािे िचरत्र 
‘ईमॉटवल लव्ह’ आचण व्हर्शजचनया वुल्र्फ चहच्या ‘फ्लॅश’ पुस्तकािेही साहाय्य रूपातंरासाठी नाटककाराने घेतले 
आहे. हे रूपातंर करीत असताना मूळ नाटकािे सूत्र कायम ठेवनू पु. ल. देशपाडें यानंी त्यात काही कल्ल्पतािे 
रंग भरले आहेत. इंग्रजी नाटकािे रूपातंर करणे ही अवघड गोष्ट होती, पण नाटककाराने नाटकात भारतीय 
संस्थानंी वातावरणािे अस्सल रंग भरले आहेत. नंदनवाडीिे अरचसक व माणूसघाणे संस्थाचनक, त्यािंी 
चनसगवपे्रमी, स्वप्नाळू, अपंग मुलगी चददी, स्पष्टवक्ती मुलगी बेबी, वचडलािंा अन्याय चनमूटपणे सहन करणारे 
राजेंद्र व प्रताप हे मुलगे, चददीवर पे्रम करणारा व चददीच्या मनात आशावाद चनमकातण करणारा चतिा चप्रयकर 
संजय अशी परस्पर चवरोधी पात्रािंी चनर्शमती नाटककाराने केली आहे. माणसाला जगण्यासाठी पे्रम व 
चनसगवसौंदयकातिी आवड असावी लागते हे तत्त्व चददीच्या व्यक्तीरेखेतून प्रकट झाले आहे. आपल्या चशस्तशीर 
आचण सत्ताकाकं्षी स्वभावामुळे मुलापंासून दुरावलेले नंदनवाडिे महाराज हे नाटकातले प्रमुख पात्र आहे. 
महाराजाचं्या हेकट व जुलमी स्वभावामुळे त्याचं्यापासून दुरावलेली मुले व महाराज याचं्यातील चवरोध पु. ल. 
देशपाडें यानंी ताकदीने रु्फलवला आहे. त्यासाठी महाराजाचं्या मुलािंी लहानपणापासून जोपासना करणारे 
डॉ. पटवधवन आचण महाराजािंी पुतणी कल्पना व गायक नवरा सुरेश या पात्रािंी चनर्शमती नाटककाराने केली 
आहे. हुकमी, अत्यािारी व अन्यायी संस्थानी राज्यपद्धतीपेक्षा लोकशाही राज्यव्यवस्था समाजाच्या चहतािी 
असते, हे तत्त्वही नाटकातून सूचित होते. संचवधानकािी नेटकी रिना, पात्राचं्या स्वभावाला अनुरूप संवाद 
आचण मूळ इंग्रजी नाट्यकृतीला िढवलेला वास्तव भारतीय साज यामुंळे ‘संुदर मी होणार’ हे मराठीतील 
रूपातंचरत नाटकातंील एक महत्त्वािे नाटक ठरते. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
सुदाम्याचे पोहे-अथाि साणहत्यबणत्तशी : कोल्हिकर, श्रीपाद कृष्ट्ि. प्रकाशक : कोल्हिकर आणि कंपनी, 
मंुबई, णिसरी आवृत्ती १९२३. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर हे मराठीतील एक श्रेष्ठ चवनोदी लेखक, नाटककार 
आचण समीक्षक म्हणून प्रचसद्ध आहेत. 

 
चवनोदचनर्शमती हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवनू चलचहलेला हा चवनोदी लेखािंा संग्रह. या संग्रहात बत्तीस 

लेख असल्यामुळे त्यािे ‘साचहत्यबचत्तशी’ हे त्यािे दुसरे नाव अन्वथवक आहे. प्रस्तुत गं्रथािी दुसरी आवृत्ती 
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१९०९ साली प्रचसद्ध झाली. तीत अठरा लेख समाचवष्ट होते म्हणून त्या आवृत्तीिे नाव ‘सुदाम्यािे पोहे अथकातत 
अठरा धान्यािे कडबोळे’ असे योजले गेले होते. या आवृत्तीला न. वि. केळकरािंी प्रस्तावना होती. या 
आवृत्तीतील लेख एकदा चनयतकाचलकातून व दुसऱ्यादंा पुस्तकरूपाने प्रचसद्ध झाल्यामुळे १९०९ च्या आवृत्तीला 
दुसरी आवृत्ती असे संबोधण्यात आले. त्यानंतर १९२३ सालपयंत कोल्हटकरानंी जे आणखी १४ लेख चलचहले 
त्यािंी दुसऱ्या आवृत्तीत भर घालण्यात आली. आचण ती चतसरी आवृत्ती म्हणून ‘सुदाम्यािे पोहे-अथकातत 
साचहत्यबचत्तशी’ या नावाने १९२३ साली प्रचसद्ध झाली. 

 
मराठी चवनोदी वाङ्मयाच्या इचतहासातील पचहला श्रेष्ठ आचण अचभजात गं्रथ म्हणजे ‘सुदाम्यािे पोहे’ 

नॅशनल बुक रस्ट या चदल्लीच्या साचहत्य संस्थेने १४ भाषातूंन अनुवाद करण्यासाठी या गं्रथािी चनवड केली 
यावरून या गं्रथािे माहात्म्य लक्षात याव.े 

 
अचतशयोक्ती, शाल्ब्दक कोटी, उपरोध, उपहास, चवडंबन या साधनादं्वारे कोल्हटकर आपला चवनोदी 

लेख रु्फलचवतात. कोल्हटकर हे वृत्तीने समाजसुधारक असल्याने त्यानंी आपल्या चवनोदी लेखातून अंधश्रद्धा, 
रुढी याचं्यावर टीका केली आहे. सनातनी लोकावंर त्यािंा चवशषे कटाक्ष चदसून येतो. आपल्या अनेक वडेगळ 
िालीरीती, समजुती, रूढी त्यानंी हास्यास्पद ठरचवल्या आहेत. ‘कुलूप’, ‘चशमगा’, ‘गणेशितुथी’, ‘हजामतीिी 
नीचतमीमासंा’, ‘श्रावणी’, ‘िोरािें संमेलन’, ‘आमिे बठेै खेळ’, ‘साचहत्य पचरषदेिी तयारी’, ‘साधुसंत’, ‘झोप’, 
‘आमच्या गावातील पाण्यािे दुर्शभक्ष’ इ. अनेक चवनोदी लेखानंी तत्कालीन महाराष्ट्रात खळाळून हास्य चनमकातण 
केले. या गं्रथातील चवनोदािा दजकात अचभजात असल्यामुळे आजही या चवनोदी लेखामुंळे मराठी रचसक 
खळखळून हसून दाद देतो. 

 
श्रीपाद कृष्ट्णािें पाडुंतात्या व बडूंनाना हे मानसपुत्र मराठी साचहत्यचवर्श्ात गाजले. अनेंक लेखातं हे 

पाडुंतात्या व बडूंनाना आचण कधी कधी स्वतः लेखक याचं्याकडून चवनोदी घटना घडतात. कोल्हटकर हे 
वृत्तीने समाजसुधारक असल्यामुळे मूषकवाहन, वक्रतंुड, लंबोदर म्हणून गणपतीिी थट्टा त्यानंी केली. त्यािा 
पचरणामही त्यानंा भोगावा लागला अशी ििकात त्याकाळी होत होती. असे असले तरी मराठीतील चवदग्ध 
साचहत्यज्ञापासून सामान्य वािकापंयंत सवांना भावलेला हा गं्रथ आहे. न. वि. केळकरानंी “मराठी भाषेतील 
चवनोदपीठािे आिायव” ही बहुमोल पदवी श्रीपादकृष्ट्णानंा चदली आहे; ती साथव आहे. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
सुधारक : माधव जूणियन (माधव कत्रबक पिवधिन). प्रकाशक : वा. गो. परांजपे, आयिसंस्कृिी पे्रस, पुिे, 
१९२८ (रणवणकरि मंडळ प्रकाशन, क्रमांक ११). श्री. माधव वत्रबक पटवधवन ऊर्फव  माधव जुचलयन हे मराठीतले 
प्रचथतयश कवी. यानंी यशवतं, चगरीश, श्री. बा. रानडे या मान्यवर कवींसह ‘रचवचकरण मंडळ’ या मंडळािी 
१९२३ साली स्थापना केली. हे मंडळ सभासदाचं्या पुस्तकािें प्रकाशनही करीत असे. या मंडळाने एकूण ५० 
पुस्तके प्रकाचशत केली. कवी चगरीश (शंकर केशव कानेटकर) यानंी चलचहलेले श्री. माधवराव पटवधवन यािें 
‘स्वप्नभमूी’ हे िचरत्र हे मंडळािेि ५०व ेप्रकाशन. प्रस्तुत पुस्तकही मंडळािेि प्रकाशन आहे. 
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दोन खंडकाव्ये, िार कचवतासंग्रह, एक अनुवाचदत कचवता संग्रह, एक कोश, छंदोरिना हा गं्रथ, या 
गं्रथास मंुबई चवद्यापीठािी डी. चलट. पदवी इतके त्यािें साचहत्य प्रचसद्ध झाले आहे. र्फग्युवसन कॉलेज, पुणे; 
राजाराम कॉलेज, कोल्हापूर या महाचवद्यालयातं ते र्फाशी भाषेिे प्राध्यापक होते. 

 
‘सुधारक’ हे उपहासगभव, सामाचजक िालीरीतीवर टीका करणारे प्रदीघव खंडकाव्य. या संग्रहास 

कवीने प्रवाहपचततािें तरङ गारोहण या शीषवकािी प्रस्तावना चलचहली आहे. काव्यापेक्षा व्यल्क्तचित्रणावर भर 
चदला असून एकूण अठरा अध्यायाच्या या काव्यािी प्रकरणािंी शीषवके व्यक्तीनामेि असून यात या व्यक्तीिे 
वणवन येते. रावबहादूर केरो चवष्ट्णू ठोसर हे सुधारक वकील प्रथम पत्नीच्या मृत्यनंूतर ते चवमला या चवधवशेी 
चववाह करतात. त्यानंा तीन मुले. प्रथम पत्नीिे अपत्य सरला. चद्वतीय पत्नीिी अपत्ये अचजत आचण तरला. 
सरला जी. ए. होते व चतिा चववाह रंगराव देशमुख या चवधुराशी होतो. रंगराव देशमुखाशी, त्याच्या वतवणुकीने 
चवतुष्ट ती घरी परतते. मनाच्या या चवकल अवस्थेत ती डॉ. ओंकारस्वामीकडे जाऊ लागते. या स्वामींच्या 
भोंदूपणािे चतला दशवन होते. वासू राजे याचं्याशी चतिा पचरिय होऊन ती त्यािंी चशकवणी तरलेसाठी लावते. 
वासूिे आचण तरलेिे पे्रम जमते पण रावबहादूर हे लग्न मोडतात व त्याचं्या वरवरच्या सुधारकी मतािे खरे 
स्वरूप उघडे होते. तरलेिा चववाह शभं ूसबनीसाशी होतो. रावबहादूराचं्याकडे मधल्या काळात मेजर गोखले 
येतात. सरलाला त्यािेंबद्दल पे्रमभाव चनमकातण होते पण ते प्रचतसाद देत नाहीत. वासू राजे (नायक), ज्याने 
सरलेला स्वामीच्या तावडीतून सुटण्यासाठी मदत केलेली असते, तो तरलेबरोबरच्या पे्रमभगंाने पुण्याहून 
चनघून मंुबईला येतो. दरम्यान मेजर गोखले युद्धात मरण पावतात. या बातमीने सरलेला धक्का बसतो. या 
धक्क्यानेि ती मृत्य ूपावते. वासू मंुबईस चशक्षण घेत असतो. त्यािे ्यामा वेंगुलेकर या गचणकेच्या कन्येशी पे्रम 
जमते. सगुणा कुलकणी या चवधवनेे भ्रणूहत्या केल्यािी बातमी वासूच्या वािनात येते. न्यायमूतींनी सगुणेला 
चववाहािी परवानगी चदलेली असते. वासू चतच्याशी चववाह करतो. परंतु चतिाही मृत्यू होतो. पण मरतेसमयी 
सगुणा वासू-्याम यानंा एकत्र आणते. यानंतर वासू दयाश्रम उघडतो. बचहष्ट्कृत, पचतत, अनाथ यानंा चशक्षण 
देण्यािे कायव सुरू करतो. इतके या काव्यािे कथानक श्री. गोपाळ गणेश आगरकर याचं्या साप्ताचहकािे नाव 
‘सुधारक’ नायक वासू हा श्री. आगरकरािें चविार मानणारा. त्यामुळे या काव्यािे शीषवक ‘सुधारक’ हे 
अन्वथवकि. या खंडकाव्यात उत्कटता असली तरी ‘तुतारी’ या एकाि वृत्तात केलेल्या रिनेवर आके्षप घेतला 
गेला आहे. संपूणव काव्य या एकाि वृत्तात आहे. समाजातील रूढी, चनरचनराळे सामाचजक प्र्न, मनुष्ट्य स्वभाव, 
मध्यमवगीयाचं्या उथळपणावर टीका, सामाचजक हेतू, प्रिचलत समाजव्यवस्थेतील स्त्री आचण पुरुष यानंा 
चमळणारा चवषम न्याय या सवव चवषयावंर काव्य करताना कवीच्या प्रचतभेिा मुक्त संिार दृष्टोत्पत्तीस येतो. अनेक 
पाते्र, सामाचजक समस्या इत्यावदिे चित्रण करण्यािा यशस्वी प्रयत्न या खंडकाव्यात आहे. 

 
सुभाणषि रत्नाविी : महाराष्ट्र सारस्वि गं्रथमािा, पुष्ट्प पणहिे : वदे, िुकारामबाबा. संपादक : सदानंद 
िक्ष्मि कापडी, िक्ष्मीनारायि पे्रस, मंुबई, १९४०. भतृवहरीच्या शतकत्रयीिे तुकारामबाबा वदे यानंी केलेले हे 
समश्लोकी भाषातंर आहे. रिनाकाळ-सोळाव्या शतकाच्या शवेटी व सतराव्या शतकाच्या आरंभी. 

 
भतृवहरीच्या नीचतशतकाच्या व वैराग्यशतकाच्या श्लोकदशकालात चनरचनराळी नाव े देऊन त्यातील 

श्लोक त्या त्या सदराखाली येतील असा श्लोकानुक्रम रूपातंरकाराने साधलेला आहे. नीचतशतकात दहा 
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पद्धती आलेल्या आहेत. अज्ञपद्धती, चवद्वत पद्धती, शयैवपद्धती, अथवपद्धती, दुजवनपद्धती, सज्जनपद्धती, 
परोपकारपद्धती, शलपद्धती, दैवपद्धती व कमवपद्धती. 

 
वैराग्यशतकात आशादूषणपद्धती, संसार पचरत्यागपद्धती, कालमचहमापद्धती अवधूतियकातपद्धती, अशा 

प्रकारिी दशके आलेली आहेत. 
 
शृगंारशतकात पाि ‘ववशती’ कल्ल्पलेल्या असून त्यािंी नाव ेस्त्रीप्रसंग, काचमनी प्रशसंा, काचमनीगहवण, 

काचमनीचवहगवण व षडऋतुवणवन अशी आहेत. 
 
तुकारामबाबा वदे यानंी भाषातंर करताना वामनपचंडताप्रमाणे मुळातील श्लोकािंी संख्या कमी केलेली 

नाही वा वाढचवलेली नाही, तर प्रत्येकी शभंर श्लोकि चलचहलेले आहेत. संस्कृत वृत्तातही बदल न करता मूळ 
वृत्तािे मराठी रुप र्फक्त चदलेले आहे. म्हणून ते खऱ्या अथकातने समश्लोकी भाषातंर आहे. 

 
ििा मोहरीर 

 
सुस्त्रीचािुयिदशिन अथवा गुिाबछकडीचा मनोरंजक फासि : िेखक व प्रकाशक : जोगळेकर, दत्तात्रय वासुदेव. 
१८८५. गुलाबछकडी नावािी एक रूपगुणसंपन्न पचतव्रता स्त्री आपल्या रूपसौंदयकातमुळे गावातल्या सोरट 
शोचकताकंडून गाजंली जाते. आपल्या वृद्ध नवऱ्याला चवर्श्ासात घेऊन ती गावातल्या प्रचतचष्ठतािंी कशी र्फचजती 
करते यािे वेधक चित्रण या र्फासकातत आले आहे. न्यायाधीश, र्फौजदार, राजा यानंा ती रात्रीच्या समयी 
चनरचनराळ्या वळेी बोलाचवते. एक आल्यानंतर दुसरा थोड्या वळेाने येतो व अगोदरच्या व्यक्तीला बाईिे सोंग 
घेऊन रात्रभर दळाव े लागते, पेटीत लपून बसाव े लागते. शवेटी सवांिी र्फचजती होते. अश्लीलतेकडे न 
झुकल्याने या र्फासविी रंगत वाढत राहते व पे्रक्षकानंा चवर्श्ासात घेऊन र्फचजतीिे चित्रण केल्याने क्षणोक्षणी 
उत्कंठा वाढवीत केले आहे. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
सुिभ णवश्वकोश (सणचत्र) : संपादक : दािे, य. रा.; कवे, कच. ग. प्रकाशक : य. गो. जोशी, पुिे, १९४९-
१९५०. डॉ. केतकरािें सहकारी व त्याचं्याि परंपरेतील कोशकार ‘महाराष्ट्र शब्दकोशािे’ कते य. रा. दाते व 
वि. ग. कवे यानंी १९४९ ते १९५० या काळात सुलभ चवर्श्कोश (सचित्र) तयार करून प्रकाचशत केला. हा एक 
प्रकाराने ‘लघुज्ञानकोश’ि आहे हा कोश चनव्वळ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशािी छोटी आवृत्ती नसून यातील लेखांिे 
धोरण आचण आखणी व माडंणी अगदी वेगळ्या प्रकारिी आहे. ‘या कोशात जगातील सवव चवषयािंी, व्यवहारािंी 
माडंणी सुबोध आचण थोडक्यात सापडेल’ असे संपादकानंी साचंगतले आहे. या कोशात सुमारे १३०० नोंदी 
असून १००० चिते्र व नकाश े आहेत. याच्या सवव खंडानंा प्रस्तावना आहेत. त्या अशा—भाग-१, 
सृष्ट्ट्युत्पत्तीपासून मानवोत्पत्तीपयंत चवर्श्चवकास, भाग-२, भौगोचलक पचरल्स्थती आचण मानववशं, भाग-३, 
प्रािीन संस्कृचत-चवकास, भाग-४, ग्रीक व रोमन संस्कृचत-चवकास, भाग-५, भारतीय व चिनी संस्कृचत-चवकास. 
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सु. रा. चुनेकर 
 

सुविििुिा : गोखिे, णवद्याधर. प्रकाशक : संजय प्रकाशन, मंुबई, १९६०. ‘सुवणवतुला’ हे चवद्याधर गोखले यानंी 
चलचहलेले चतसरे नाटक. चवसाव्या शतकात मराठी रंगभमूीवर संगीत नाटकािंी मुद्रा उमटलेली होती. 
कालातंराने संगीत नाटकािंी परंपरा उतरणीला लागली. १९६० नंतर ज्या संगीत नाटकानंी मराठी रंगभमूीिे 
पुनरुज्जीवन केले त्यातंील रचसकमान्य ठरलेले ‘सुवणवतुला’ हे महत्त्वािे नाटक आहे. हे नाटक ‘हचर-चवजय’ 
ह्या पचंडत कवी श्रीधराचं्या कथाकाव्यावर आधारलेले आहे. प्रस्तुत नाटकातील शवेटच्या अंकात राधेच्या 
व्यल्क्तरेखेला महत्त्वािे स्थान आहे. वस्तुतः मूळ महाभारतात वकवा भागवतात राधेिी व्यक्तीरेखा नाही. ‘अनया 
राचधतो नूनं....’ या भागवतातील श्लोकाच्या आधारे कल्पनेच्या साहाय्याने पौराचणक कवींनी चनमकातण केलेली 
‘राधा’ ही व्यल्क्तरेखा आहे. उत्तरकालीन कवींनी राधा-कृष्ट्ण पे्रमाला वैषचयक वकवा शृगंाचरक वळण चदले आहे. 
मात्र नाटककाराला प्रस्तुत नाटकात राधेच्या चनष्ट्काम व चनःस्वाथव भक्तीिा मचहमा नाटकाच्या माध्यमातून 
वणवन करावयािा आहे. त्यासाठी चवद्याधर गोखले यानंी तीन अंकाचं्या संचवधानकातून अत्यंत बाधेंसूदपणे 
कथावस्तू पे्रक्षकासंमोर ठेवली आहे. सत्यभामा आचण रुल्क्मणी या दोघींच्या कृष्ट्णपे्रमासंबधंी संशय चनमकातण 
व्हावा, त्यािंी मने कलुचषत व्हावीत म्हणून प्रयत्न करतात. त्याति कृष्ट्णािी बालमैत्रीण रैवतक पववताजवळच्या 
राजमंचदरात मचैत्रण उतरणार असल्यािे समजताि सत्यभामेच्या रागािा पारा अचधकि िढतो. कृष्ट्णािे पे्रम 
कायम आपल्यावर राहावे म्हणून चशवािे व्रत करणारी सत्यभामा दुसऱ्या अंकात नारदानंा भेटते. या 
व्रताबरोबरि आणखी एक साधे व्रत करण्यािा ‘सोपा’ मागव कळलाव े नारद सत्यभामेला सुिवतात. कृष्ट्णािे 
दान चवधीपूववक एखाद्या सत्पात्र ब्राह्मणाच्या हाती सोडणे हा तो उपाय. आयत्याि उपलब्ध झालेल्या 
नारदमुनींच्या हातावर सत्यभामा पतीिे श्रीकृष्ट्णािे दान सोडते. नाटकािा चतसरा अंक नाट्यपूणव घटनानंी 
भरलेला आहे. या कपटनाट्याच्या मुळाशी देवेंद्र आहे, हे समजल्यामुळे बलराम युद्धािी भाषा करतात. पण 
संघषव टाळण्यासाठी श्रीकृष्ट्णािी सुवणांच्या मोहरानंी तुला करण्यािी अट नारदमुनी घालतात. ती अट मान्य 
केली जाते. सुवणव, जडजवाचहरासोबत, स्यमंतक मणी, सत्यभामा व रुल्क्मणीिे दाचगने हे सवव पारड्यात 
टाकूनही कृष्ट्णािे पारडे जडि राहते. शवेटी रुल्क्मणी श्रीकृष्ट्णािे पूजन करून तुलशीदल पारड्यात टाकते. 
श्रीकृष्ट्णाच्या भावभक्तीिे प्रतीक असलेले तुळशीिे पान राधेच्या सूिनेनुसार पारड्यात टाकले जाताि 
िमत्कार घडतो. रुल्क्मणी व सत्यभामा यानंा भल्क्तभावाच्या तुलसीदलािंा जागता पाहारा कृष्ट्णाभोवती 
ठेवण्यािा सल्ला राधा सत्यभामा व रुल्क्मणी यानंा देते. नाटककार गोखल्यानंी आकषवकपणे केलेली प्रवशेािंी 
माडंणी, सत्यभामा-रुल्क्मणी याचं्या स्वभावातील चवरोध, नारदािा कळलावेपणा, कृष्ट्णाने नारदाशी संगनमत 
करून चनमकातण केलेले कपटनाट्य, बलरामािा आपल्या घराण्याचवषयीिाचभमान आचण वीरवृत्ती ही या 
नाटकािी ठळक वैचशष्ट्ट्ये आहेत. नाटकातील संवाद अनौपिाचरक आहेत. रसानुकूल पदातंील ‘रचतहुन संुदर 
मदनमंचजरी’, ‘रु्फलला मनीं वसंत-बहार!’ ‘येचतल कधीं यदुवीरसखये’ ही महाराष्ट्रातील संगीतपे्रमींच्या 
मनावर कायम मोचहनी घालणारी पदे आहेत. चवद्याधर गोखले चलचखत ‘सुवणवतुला’ नाटकाला सातत्याने 
चमळणाऱ्या प्रचतसादात नाटकाच्या यशािे रहस्य सामावलेले आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 
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सुशीिा यमुना अथवा वासुदेव बळवंि फडके यांच्या बंडाची धामधुम : पंणडि, बळवंि मनोहर. प्रकाशक : 
जावजी दादजी, मंुबई, १८९१. रामोशाचं्या मदतीने बडं उभारून परकीय सते्तिा नायनाट करू पाहणाऱ्या 
वासुदेव बळवंत र्फडक्याचं्या कायकातिी पार्श्वभमूी लाभलेली ही कादंबरी बळवंत मनोहर पचंडत यानंी चलचहली 
आहे. कादंबरीत यमुना नावाच्या दुदैवी स्त्रीिे कथानक गुंर्फले आहे. समकालीनत्वामुळे िागंली माचहती चदली 
आहे. लेखकाला इंग्रजािें सामर्थयव लक्षात आल्यामुळे काही वळेा वासुदेव बळवतं र्फडके यािें कायव हे अव्यापारेष 
व्यापार असल्याने, तर काही प्रसंगी र्फडके यािें बडं राजकीयदृष्ट्ट्या महत्त्वािे असल्यािे दाखचवतो. रिना 
मात्र चवस्कळीत, शुष्ट्क, नीरस आचण संभ्रचमत आहे. भाषा पचंडती वळणािी आहे. 

 
भीमराव कुिकिी 

 
सुषमा : चोरघडे, वामन. प्रकाशक : ह. णव. मोिे, प्रणिभा कचेरी, मंुबई, पणहिी आवृत्ती, १९३६. १९३० ते १९४६ 
पयंतिा कालखंड हा लघुकथेिा कालखंड मानला जातो. या कालखंडातील वामन िोरघडे हे चवशषे 
उल्लनेखनीय लघुकथाकार. १९३२ मध्ये त्यािंी पचहली ‘अम्मा’ ही कथा प्रचसद्ध झाली. ‘हवन’, ‘यौवन’, 
‘प्रस्थान’, ‘पाथेय’, ‘संस्कार’, ‘प्रदीप’, ‘नागवले’, ‘मजल’, ‘बेला’ इ. कथासंग्रह प्रचसद्ध असून ‘सुषमा’ हा 
त्यािंा पचहला कथासंग्रह. या संग्रहात ‘कुसुमिी पचहली लघुकथा’, ‘प्रत्येकाने साचंगतलेली गोष्ट’, ‘चवहीर’, 
‘मातीिी भाडंी’, ‘झोपेत चलचहलेली गोष्ट’, ‘आणभाक’, ‘अंतरंग’ इत्यादी सोळा कथा समाचवष्ट आहेत. 

 
चवचवध उत्कट अनुभवातून स्रु्फरलेल्या या कथा अंतमुवख करायला लावणाऱ्या असून चनवदेनातील 

अकृचत्रमता हा िोरघडे यािंा लेखन चवशषे या कथातूंन नजरेत भरतो. बाह्यघटना आचण भडक प्रसंग या कथात 
येत नाहीत. लहान-लहान लयदार वाक्ये, चनसगव, माणूस याचं्यातील सहसंवदेनािी जाणीव त्याचं्या कथातूंन 
आलेली आहे. वितनशीलता, उत्कटता, तंत्राबद्दलिी उदासीनता, अनुभवाबद्दलिी आस्था, ध्येयवादािे 
आकषवण आचण तत्त्वशोधनािी हौस हे या कथािें लक्षणीय चवशषे आहेत. 

 
लघुकथेिा चवकास समजावनू घेण्यासाठी कथासंग्रह अभ्यासनीय. 
 

यशवंि च्हाि 
 

सेंि पीिरचे पुराि : फादर कृवा. पाद्री एचलयन-द-ला कृवा (र्फादर कृवा) या जेजुइत (चिस्ती) पथंीय िें ि 
पाद्रीने (इ.स. १५७९ ते १६४३) ग्राचंथक मराठी भाषेत रिलेले ‘सेंट पीटरिे पुराण’ गोव्यात १६२९ साली रोमन 
चलपीत प्रचसद्ध झाले. या २१८७ ओवीसंख्येच्या बृहत्काव्य गं्रथािे मूळ शीषवक पोतुवगीज भाषेत असून त्यािे 
मराठीपण ज्यात वहदू धमकाततील िुकािें खंडन केले आहे असे ‘सेंट पीटरिे िचरत्र’ असे होईल. संपूणव गं्रथाच्या 
तीन चवभागानंा ‘पुराण’ असे नाव देऊन त्यािंी ‘काडंात’ आचण प्रत्येक ‘काडंा’िी ‘अवस्वरू’मध्ये चवभागणी 
आढळते. र्फादर ल्स्टर्फन्सननंतर रायतूर (गोवा) येथील सेंट इग्नेशस कॉलेजिा प्रािायव झालेल्या या पाद्री 
कृवाने नवचिस्त्याचं्या उद बोधनासाठी म्हणून हे महापुराण चलचहले. त्यासाठी चवष्ट्णू, राम, कृष्ट्ण, महेश, गणेश, 
तुलसी इ. वहदू देवदेवतािंी वनदा व कमालीिा उपहास आचण चवपयकातस या प्रभावी शस्त्रािंाही तो र्फार वापर 
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करताना आढळतो. योगवचसष्ठ, गीता, अर्श्मेघ, भागवत, द्रोणपुराण, आचदपुराण इ. वहदंूच्या प्रािीन गं्रथािें 
त्याने चदलेले संदभव लक्षवेधक वाटतात. 

 
णव. बा. प्रभुदेसाई 

 
सेिू : बापि, वसंि. प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई, पणहिी आवृत्ती १९५७. वसंत बापट हे स्वातंत्र्योत्तर 
काळातील एक महत्त्वािे कवी. ‘चबजली’, ‘सेतू’, ‘अकरावी चदशा’, ‘सकीना’ इत्यादी तेरा कचवतासंग्रह; 
‘िगंामंगा’, ‘अबडक तबडक’, ‘रु्फलराणीच्या कचवता’ इत्यादी सहा बालकचवतािें संग्रह प्रचसद्ध. याचशवाय 
बालनाट्य, बालनृत्यनाट्य, प्रवासचिते्र, समीक्षा इ. वाङ्मयप्रकारािं लेखन. 

 
‘सेतू’ हा वसंत बापटािंा ‘चबजली’नंतरिा महत्त्वािा कचवतासंग्रह. या संग्रहात त्याचं्या वैचशष्ट्ट्यपूणव 

कचवता समाचवष्ट झाल्या आहेत. नव्या अनुभतूी प्रत्ययाला आणून देणारा कचवतासंग्रह म्हणून या संग्रहािा 
उल्लेख करता येईल. या कचवताचं्या अचभव्यक्तीत कलात्मक अपचरहायवता जाणवते. 

 
या संग्रहात एकंदर ५२ कचवता समाचवष्ट झाल्या आहेत. 

 
“शरदामधली पहाट आली तरणीताठी । 
चहरव ेचहरवे िुडे िमकती दोन्ही हाती । 
चशचर मोत्यािें कचणस तरारून झुलते आहे । 
खादं्यावरती शुभ्र कबूतर खुलते आहे ॥” 

अशा तऱ्हेने चनसगकातवर मानवी भावनेिा आरोप करणारी ही कचवता आहे. ‘स्मरते तुजला?’ यासारख्या कचवतेत 
स्त्री-पुरुषािे हळवे, कोमल आचण ज्याला चवचशष्ट नात्यात बाधूंन ठेवता येत नाही असे चित्रण बापट यानंी 
उत्कटतेने केले आहे. ‘रंु्फकर’ ही बापटािंी आणखी एक महत्त्वािी कचवता या संग्रहात येते. भतूपूवव पे्रयसीच्या 
घरी नायक जातो त्यावळेी आपल्या पे्रमािा थोडा का होईना पचरणाम कुठे जाणवतो का हे पाहणारा नायक 
आचण त्यािे भावचवर्श् कवी प्रकट करतो. ‘चवस्मृती’, ‘चविार ते’, ‘कसे सागंू तुला’ इत्यादी कचवता पे्रमािी 
वगेवगेळी रूपे चिचत्रत करतात. ‘ऋतुराजानंो’ ही कचवता चनसगकातिी वगेवगेळी रूपे चिचत्रत करणारी आचण 
दीघवकचवतेकडे झुकणारी आहे. ‘चप्रयंवदा’ ही नाट्यकचवता संग्रहािे सौंदयव वाढचवते. 

 
बापटािंी कचवता बहुरंगी प्रचतमासृष्टी चनमकातण करते. अतींचद्रय अनुभवानंा ती रूप-रस-गंधािे लावण्य 

देणारी कचवता म्हणून चतिे महत्त्व आजही आहे. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

सेनापिी िात्या िोपे यांचे अल्पचणरत्र : िेखक व प्रकाशक : ना. दा. सावरकर, १९३२. १८५७च्या क्राचंतयुद्धािे 
नेतृत्व करणाऱ्या सेनापती तात्या टोपे यािें छोटेखानी िचरत्र डॉ. ना. दा. सावरकर यानंी प्रचसद्ध केले. यािी 
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दुसरी आवृत्ती १९४० मध्ये चनघाली. तात्या टोपे हे स्वातंत्र्यवीर होते आचण त्याचं्या झंुझार जीवनािी आचण 
हौताम्यािी कथा ओजस्वी भाषेत कथन केली आहे. 

 
म. श्री. दीणिि 

 
सोपानदेवी : सोपानदेव. सोपानदेवानंी भगवत गीतेवर समश्लोकी टीका केली असून ती ‘सोपानदेवी’ म्हणून 
ओळखली जाते. १२७७ ते १२९६ हा सोपानदेवािंा जीवनकाळ असल्याने साहचजकि हा गं्रथ ह्या 
कालावधीतला आहे. 

 
श्री. त्र्यं. ह. आपटे यानंी इ. स. १९९४ मध्ये ‘सोपानदेवी’ हा गं्रथ प्रचसद्ध केला आहे. (या व्यचतचरक्त 

काही लहान-लहान प्रकरणे व अभगं आचण पदे अशी सोपानदेवािंी अन्य रिना आहे.) 
 

णव. पा. देऊळगावकर 
 

सोयराबाईचे अभंग : िौदाव्या शतकाच्या पूववकाळातील मंगळवेढ्ािा अभगंकार िोखामेळा यािंी पत्नी 
सोयराबाई चहने चलचहलेले ६२ अभगं सकलसंत गाथेच्या पचहल्या खंडात समाचवष्ट करण्यात आलेले आहेत. 

 
सोयराबाई ‘िोखयािी महारी’ असा स्वतःिा उले्लख अभगंामंधून करते. ‘हीन मी काय वानू देवा’ अशी 

आपल्या हीन जातीचवषयीिी जाणीव िोखोबापं्रमाणेि चतच्याही अभगंामंधून व्यक्त झालेली आहे. 
भगवद भक्तीिी चतच्या मनाला लागलेली ओढ “येई येई गरुडध्वजा, चवटेसचहत करीन पूजा” अशा आवगेासह 
साकार होते. त्यािप्रमाणे सामाचजक मानखंडना व आपले दाचरद्र्य यािें आघातही ती व्यक्त करते— “ पढंरीिे 
ब्राह्मणे िोखयासी छचळले । जयालागी केले नवल देवे”, “आमिी तो दशा चवपरीत झाली । कोण आम्हा घाली 
पोटामध्ये” देहािा चवटाळ मानणाऱ्या कमवठािंी कानउघाडणी करून लोकाचं्या संसारासक्तीिा कडक चनषेध 
चतने केलेला आहे. सवव चमत्र-गोत्र केवळ सुखािे सोबती असा कडवट अनुभवही व्यक्त केला आहे. 

 
सोयराबाईच्या प्रासंचगक व सापं्रदाचयक स्वरूपाच्या अभगंामंधून चतच्या मनािे उत्कट, संवदेनशील व 

अकृचत्रम स्वरूप सहजपणे व्यक्त झालेले आहे. 
 

चंद्रकांि धांडे 
 

सौंदयि आणि साणहत्य : मढेकर, बाळ सीिाराम. प्रकाशक : मौज प्रकाशनगृह, मंुबई, १९५५. मढेकरानंी 
वळेोवळेी व चवचवध प्रसंगाचं्या चनचमत्ताने चलचहलेल्या सौंदयवशास्त्राचवषयक व अन्य लेखािंा संग्रह. सौंदयवदृष्ट्ट्या 
चविार करणे म्हणजे एखाद्या कलाकृतीने स्रु्फरचवलेल्या संवदेनाचं्या अंगभतू खुणातंील संवाद, चवरोध, समतोल 
वकवा प्रमाणबद्धता यानंा अनुसरून चविार करणे हा महत्त्वािा चसद्धातं मढेकरानंी माडंला आहे. 
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पुस्तकाच्या पचहल्या चवभागात सौंदयववािक चवधानािें स्वरूप, सौंदयवभावना म्हणजे काय, कलेिी 
र्फलश्रुती, सौंदयवशास्त्रातील एकदोन ससे, सौंदयवशास्त्रातील काही प्र्न, धूमकेतू (प्रभाकर पाध्याचं्या ‘कलेिी 
चक्षचतजे’ या गं्रथािी प्रस्तावना), सौंदयवचविार असे सात लेख आहेत. 

 
दुसऱ्या भागात साचहत्यावरील दहा लेख असून त्यातील दोन लेख मराठी समीके्षच्या दृष्टीने चवशषे 

महत्त्वािे आहेत. ‘लचलतवाङ्मयकृतीिा घाट’ या लेखात मढेकरानंी घाट वकवा र्फॉमव ही संकल्पना स्पष्ट केली 
आहे, तर ‘वाङ्मयीन महात्मता’ या लेखातं त्यानंी ‘लेखनपूवव’ व ‘लेखनगभव’ आत्मचनष्ठामंधील र्फरक दाखचवला 
आहे. यानंतर त्यानंी ‘तादात्म्य’ या संकल्पनेसंबधंीिा चविार माडंला आहे. वाङ्मयीन महात्पनेसंबधंी 
चलचहताना ते म्हणतात की, महात्मता ही र्फक्त कैवल्यपूणव स्वयंचसद्ध मूल्यभावाचं्या आश्रयानेि पचरणत होऊ 
शकेल. हा कैवल्यपूणव मूल्यभाव म्हणजे भावनाचं्या संगतीतून उत्पन्न होणाऱ्या लयबद्धतेतून व्यक्त होणारे सौंदयव 
अशी अचभव्यक्तीवादी भचूमका मढेकर घेतात. 

 
पुस्तकाच्या साचहत्य या चवभागातील ‘वाङ्मय आचण सौंदयवशास्त्र’, ‘काव्यातील नवीचनता’, ‘मी का 

चलहीतो’ हे तीन लेख वाङ्मय समीके्षसंबधंीच्या वितनातून चलचहले गेले आहेत. ‘साचंगतक’ हा लेख ऑपेरा या 
साचंगचतक-साचहल्त्यक प्रकारािे स्पष्टीकरण करतो. या चवभागातील अन्य िार लेख पुस्तकािें परीक्षण करणारे 
आहेत. ‘साचहत्यमीमासंा व अॅचरस्टॉटलिा दृचष्टकोन’, ‘सौंदयवभावना व चरिर् वस’ यावर दोन पचरचशष्टे असून 
चतसऱ्या पचरचशष्टात श्री. िैतन्य यानंी मढेकराचं्या ‘सौंदयवशास्त्रातील एकदोन ससे’ या लेखावर घेतलेल्या 
आके्षपानंा उत्तरे चदली आहेत. 

 
मढेकराचं्या साचहत्यचवषयक मतानंा जशी मान्यता चमळाली आहे. तसेि त्या चविारातील कच्चे दुवे व 

चवसंगतीही डॉ. रा. भा. पाटणकर व श्री. प्रभाकर पाध्ये यानंी समथवपणे दाखवनू चदल्या आहेत. मढेकरािें 
चसद्धातं चववादास्पद व आके्षपाहव ठरले तरीही मराठी समीके्षवरील त्याचं्या प्रभावासंबधंी दुमत नाही. 

 
मराठी समीके्षच्या दृचष्टने मढेकरािें साचहत्यकलाचवषयक चविार क्राचंतकारी व कलाटणी देणारे ठरले 

आहेत. मराठी समीके्षला पारंपचरक समीके्षकडून रूपवादाकडे, नवसमीके्षकडे वळवण्यािे कायव मढेकराचं्या या 
गं्रथाने केले आहे. 

 
अशोक जोशी 

 
सौंदयिशोध आणि आनंदबोध : जोग, रा. श्री. प्रकाशक : ्हीनस प्रकाशन, पुिे, पणहिी आवृत्ती, १९४३. रा. 
श्री. जोग हे मराठीतील एक चिचकत्सक साचहत्यमीमासंक आचण समीक्षक म्हणून ज्ञात आहेत. ‘अचभनव 
काव्यप्रकाश’ हा त्यािंा भारतीय साचहत्यशास्त्रावरील महत्त्वािा गं्रथ अभ्यासकानंा मागवदशवक ठरला आहे. 

 
‘सौंदयवशोध आचण आनंदबोध’ हा मराठीतील सौंदयवशास्त्रावरील महत्त्वािा गं्रथ आहे. या गं्रथािे मुख्य 

दोन भाग आहेत. पचहल्या भागात ‘सौंदयकातिा शोध’ घेतला आहे तर दुसऱ्या भागात या ‘सौंदयकात’पासून जो आनंद 
होतो त्यािे स्वरूप कोणते आहे हे ‘आनंदबोध’ या शीषवकाखाली पाचहले आहे. चशवाय गं्रथाला ‘चवषयप्रवशे’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

आचण ‘उपसंहार’ यािंी जोड चदली आहे. एकंदरीत संशोधनाच्या चशस्तीच्या िौकटीत या गं्रथािी चसद्धता झाली 
आहे. 

 
पौवकातत्य तसेि पाश्चात्त्य साचहत्यमीमासंकाचं्या मनािी चिचकत्सा जोग यानंी केली आहे. 

वाङ्मयसौंदयकातिी ििकात करण्यािा या गं्रथािा हेतू आहे. साचहत्य ही लचलत कला असल्याने इतर लचलत 
कलािंा जो ‘सौंदयवशोधन, सौंदयवदशवन, सौंदयववणवन’ असा हेतू असतो तोि साचहत्यािाही हेतू असतो; ‘लचलत 
वाङ्मयासह सवव लचलत कलासंह सामान्य असा चविार करणारे जे शास्त्र ते सौंदयवशास्त्र होय’ असे रा. श्री. जोग 
म्हणतात. 

 
गं्रथाच्या शवेटी संचक्षप्त रूपािें स्पष्टीकरण आचण सूिी जोडली आहे. भारतीय आचण पाश्चात्त्य 

साचहत्यशास्त्राच्या अभ्यासकानंा हा गं्रथ मागवदशवक आहे. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

सौंदयाचे ्याकरि : बारकिगे, सुरेंद्र. प्रकाशक : मराठवाडा साणहत्य पणरषद, १९५७ (आवृत्ती पणहिी). 
वगेवगेळ्या चनचमत्ताने चलचहलेल्या कलास्वरूपाचवषयक लेखािंा संग्रह. कलास्वरूपािे कलासौंदयकातिे घटकािें 
चवविेन हा मुख्य उदे्दश यात चदसतो. संुदर ही कल्पना चनखय व अल्स्तत्व चवलक्षण आहे हा जी. ई. मूरिा 
चसद्धातं बारवलगे मान्य करतात. सौंदयववािक चवधानातील उदे्दश व चवधेय यािंा जसा बारवलगे यानंी चविार 
केला आहे तसाि भारतीय साचहत्यशास्त्रातील रसकल्पनेिाही चविार त्यांना महत्त्वािा वाटतो. याबरोबरि 
केलेिे स्वरूप, कलाहेतू, सौंदयवशास्त्र व वाङ्मय यािंा संबधं, सामान्य भाषेिे स्वरूप, समीक्षा व मूल्याकंन या 
अन्य चवषयािी ििकातदेखील लेखकाने केली आहे. 

 
आधुचनक तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने सौंदयवशास्त्रीय प्र्नाकंडे पाहणाऱ्या मराठीतील पचहल्या काही पुस्तकातं 

या पुस्तकािा समावशे होतो. 
 

अशोक जोशी 
 

स्त्री-पुरुष िुिना : कशदे, िाराबाई. प्रकाशक : िाराबाई कशदे, बुिढािे, १८८२. १९व्या शतकातील एक 
महत्त्वािा वैिाचरक चनबधं म्हणून ताराबाई वशदे चलचखत ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ या छोटेखानी पुस्तकािा उल्लेख 
करता येईल. महात्मा रु्फले यानंी या गं्रथािा अचतशय गौरव केला आहे. 

 
१९व्या शतकाच्या उत्तराधकातत स्त्री सुधारणेला चमळालेली िालना, ही या गं्रथािी चनर्शमतीिी पे्ररणा आहे 

असे म्हणता येईल. 
 
गं्रथाच्या सुरुवातीलाि वहदू समाजात चस्त्रयािंी चकती वाईट अवस्था आहे. पुनर्शववाह न करण्यािी िाल 

महान रोगाप्रमाणे पसरली आहे; असे परखड मत ताराबाई वशदे व्यक्त करतात. पुरुषािंी ही जुलमी व्यवस्था 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रािीन काळापासून िालत आलेली आहे यािी रामायण महाभारतातील उदाहरणे देऊन ताराबाई सागंतात. 
स्त्रीला नेहमी गुलाम म्हणून राबवनू घेण्यासाठी ज्या रूढी आचण समज वहदू धमकातत रूढ झाल्या आहेत त्यािंा 
समािार ताराबाईंनी घेतला आहे. (१) स्त्रीने पुरुषाने जरी लाथा मारल्या तरी त्यािे पाय रगडाव.े (२) 
नवऱ्याच्याआधी बायकोने मराव.े (३) परदेशगमन वज्यव. (४) स्त्री कुऱ्हाडीसारखी असून पुण्यवृक्ष तोडते. (५) 
चस्त्रया म्हणजे अचविारकमकातिे नगर. (६) चस्त्रया म्हणजे गोठ्यातील म्हशीप्रमाणे मूखव इ. अंध समजािंा समािार 
ताराबाईंनी घेतला आहे. ताराबाईच्या समकालीन अद भतुरम्य कादंबऱ्यामंध्ये जी चस्त्रयािंी वणवने आली आहेत 
ती चकती खोटी आचण अचवर्श्सनीय आहेत यािी ताराबाईनी ििकात केली आहे. 

 
आजच्या काळातसुद्धा चस्त्रयावंर होणारे अन्याय पाचहले तर ताराबाई वशदे याचं्या ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ या 

गं्रथािी १९व्या शतकाप्रमाणेि २१व्या शतकातही चनतातं आव्यकता आहे असे स्पष्टपणे म्हणता येते. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

स्थानपोथी : मुणन्यास. संपादक : डॉ. णव. णभ. कोििे, प्रकाशक : अरुि प्रकाशन, मिकापूर, १९५०. 
महानुभाव संप्रदायात ‘स्थानपोथी’ हा एक महत्त्वािा गं्रथ मानला जातो. कुमरे आक्नायातील मुचनव्यास (पचंडत 
कमळाकर अयाचित) यानंी शके १२७५ च्या सुमारास हा गं्रथ तयार केला. या गं्रथकारािे पूवकातश्रमीिे नाव पचंडत 
कमलाकर अयाचित असे होते. हा गं्रथ ऐचतहाचसकदृष्ट्ट्या तर महत्त्वािा आहेि पण भौगोचलक दृष्ट्ट्याही 
महत्त्वािा आहे. महानुभाव पथंािे संस्थापक िक्रधर यानंी ज्या-ज्या चठकाणी भेटी चदल्या त्या सवव स्थानानंा त्या 
पथंात तीथवस्थानीिे महात्म्य प्राप्त झाले. हा गं्रथ महानुभाव वाङ्मयात पूज्य अशा श्रीिक्रधरस्पषृ्ट तीथवस्थानािंी 
नोंद करतो. प्रस्तुत स्थानपोथीत जवळ-जवळ दोन-अडीिश े गावािंी नोंद आलेली आहे. त्यावरून 
महाराष्ट्रािा भगूोल तसेि तत्कालीन सामाचजक पचरल्स्थतीिे आकलन होण्यास मदत होते. 

 
यशवंि काणनिकर 

 
स्फूर्णििहरी : का्यणवहारी (गदे्र, धों. वा.). प्रकाशक : ना. वा. गदे्र, बुधगाव-सांगिी, १९३६. कृष्ट्णा-काठच्या 
पचरसरातील व केशवसुत-संप्रदायािा वारसा ‘चकती तुतारी भक्त जाहले, त्यातील मी एक’ या शब्दात 
सागंणारे धोंडो वासुदेव गदे्र (काव्यचवहारी) याचं्या या कचवतासंग्रहातून केशवसुतािें अनुकरण चदसते. 
दृष्टरूढीचवरुद्ध काही कचवतातूंन जोरदार प्रहार. बहुताशं कचवता गेय स्वरूपािी व समाजाचभमुख वृत्तीिी. 
रूपकात्मक रिना करून बोध देण्यािी वृत्ती. ‘उंबरातील चकडे’, पाळीव पोपटास’, ‘पाखरास’ इत्यादी 
कचवतातूंन हे चवशषे जाणवतात. ‘जगािा न्याय’ ही कचवता गाजलेली. बऱ्याि कचवता गद्यप्राय शलैीत. 

 
ग्रामीण जीवानातील काही पचरणामकारक शब्दचिते्र (‘मोटेवरिे गाणे’, ‘खेड्यातील देखावा’, ‘मंजूळा’ 

इत्यादी) लक्षात राहतात. ‘दोन चिते्र’, ‘खार आचणा घार’ अशा काही रिनातंील ध्वन्यथववेधक. प्रस्तावनाकार 
चव. स. खाडेंकरानंी म्हटल्याप्रमाणे ‘गोववदाग्रजािंा कालखंड व रचवचकरणमंडळािा कालखंड’ याचं्यामधला 
संचधकाल ज्यानंी सुना भासू चदला नाही. अशा कवींमध्ये इचतहास काव्यचवहारींिी चनचश्चत गणना करील’. 
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णव. म. कुिकिी 
 

स्मरि-यात्रा : कािेिकर, काकासाहेब; (कािेिकर, दत्तात्रय बाळकृष्ट्ि). प्रकाशक : देशमुख आणि कंपनी, 
पुिे, १९४९. श्री. काकासाहेब कालेलकर, प्रचसद्ध गाधंीवादी चविारवतं, चशक्षणतज्ज्ञ, प्रवासवणवनकार, अनेक 
भाषाअभ्यासी. त्यािंी अकरा पुस्तके प्रचसद्ध झाली असून यामध्ये चनबंध, समीक्षा, प्रवासवणवन, आत्मिचरत्र या 
वाङ्मयप्रकारािंा समावशे आहे. ‘स्मरण-यात्रा’ या पुस्तकातं बालपण, चवद्याथीदशा, वय वषे ७ ते १८, सन 
१८९२ ते १९०३ या कालखंडातील प्रसंगािें वणवन आहे. स्वतः लेखकानेि “माझी ही स्मरणयात्रा ‘आत्मिचरत्र’ 
नाही” असे प्रस्तावनेति नमूद केले आहे. या स्मरणयाते्रत अनेक प्रसंग, आठवणी, व्यल्क्तचिते्र यािंी गुंर्फण 
आहे. स्मरणयाते्रिे प्रयोजन आचण पचरिय, संस्मरणािंी पार्श्वभमूी इ.स. १८९२ ते १९०३ या दोन 
प्रास्ताचवकासंह एकूण ७९ लेख संग्रचहत केले आहेत. वचडल सरकारी सेवते असल्याने आचण बदल्यामुंळे त्यािें 
चशक्षणही चनरचनराळ्या चठकाणी झाले. प्रसंगोपात्त ही गावे, तेथील चनसगव, शाळा, सवगंडी, चशक्षक यािेंवर हे 
लेखन आहे. आपले भाऊ, त्यािें स्वभाव, छंद आपल्या धाकट्या भावाला सवव गोष्टींिे ज्ञान करून देण्यासाठी 
त्यानंी केलेले प्रयत्न. बहीण अक्का आचण चतच्या चनधनािे त्यानंी केलेले लेखन कारुण्यपूणव आहे. आईबद्दलही 
प्रसंगा/प्रसंगात त्यानंी अत्यंत चजव्हाळ्याने चलचहले आहे. त्याचं्या घरातील नोकर महादू, चवठू, भानू याचं्या 
व्यल्क्तचित्रािेंही वणवन या पुस्तकात आहे. सावनूर शहरातील बागेिे वणवन तपशीलाने केले आहे. मोडक 
मास्तर, हकीम साहेब, िादंवडकर मास्तर याही व्यल्क्तंिे चित्रण त्यानंी तन्मयतेने केले आहे. वामन मास्तर 
म्हणजे वामन मंगेश दुभाषी (प्रख्यात साचहल्त्यक पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपाडें यािें आजोबा, आईिे वडील) यािें 
व्यल्क्तचित्र ‘वामन मास्तर’ या शीषवकानेि चलचहले आहे आचण माझे ‘पूज्य चशक्षक’ असा त्यािंा गौरव केला 
आहे. त्यानंी चशकचवलेल्या ‘A Mother’s Love’ या कचवतेसंबंधीिे हे लेखन मूळातूनि वािले पाचहजे. अनेक 
चठकाणी जवळ-जवळ प्रत्येक लेखात त्यानंी आपल्या वचडलाचंवषयी चलचहले असले तरी ‘जीवन पाथेय’ या 
शवेटच्या लेखातं वचडलानंी जो संस्कार केला त्यािे वणवन र्फारि संुदर शब्दात व्यक्त केले आहे. लेखकािंी 
तीव्र स्मरणशक्ती हे या पुस्तकािे ठळक वैचशष्ट्ट्य आहे. 

 
स्मरिसांखळी : देशपांडे, कमिाबाई. प्रकाशक : मनोहर गं्रथमािा, पुिे, १९४३. मराठी साचहत्यातील 
आत्मिचरत्र या साचहत्य प्रकारात काही चस्त्रयानंी चलचहलेली आत्मिचरते्र अत्यंत वैचशष्ट्ट्यपूणव आहेत. रमाबाई 
रानडे, लक्ष्मीबाई चटळक, आनंदीबाई (बाया) कवे, आनंदीबाई चशके इत्यादी. या आत्मिचरत्र माचलकेत प्रस्तुत 
आत्मिचरत्रही वैचशष्ट्ट्यपूणव आहे. प्रस्तुत गं्रथात एकूण अठरा प्रकरणे आहेत. लेचखका साचहत्य सम्राट नरवसह 
वितामण केळकर यािंी कन्या. लेचखकेच्या प्रत्येक उपक्रमात या समथव चपत्याि हातभार होता. अनेक प्रसंगी 
उद भवलेले मतभेद ही त्यानंा नोंदवले असून यामध्ये चपता आचण कन्या यािें संवादही तपशीलाने नोंदचवले 
आहेत. स्त्रीमध्ये जन्मतःि असलेला वत्सलभाव, पे्रमळ स्वभाव, सूक्ष्म चनरीक्षणे प्रसंगानुरुप नोंदचवले आहेत. 
लेचखकेिे पदवीिे चशक्षण महषी धोंडो केशव कवे याचं्या आश्रमशाळेत झाले. त्यानंी जी. ए. ही पदवी चमळचवली 
होती. श्री. केळकर हे चटळकािें अनुयायी त्यामुळे लोकमान्यानंा झालेल्या चशके्षसंदभकातत, त्याकाळच्या 
वातावरणािे संदभव चवस्तृत तपशीलाने नोंदचवले आहेत. पुणे म्युचनचसपालटीत मोर्फत प्राथचमक चशक्षणािा ठराव 
केवळ पुरुषासंाठी माडंला जातो या चवरुद्धच्या सभेत लोकमान्याचं्या उपल्स्थतीत लेचखका स्त्री चशक्षणालाही 
प्राधान्य द्याव ेअसे मत व्यक्त करते. लग्नानंतर दोन वषांति लेचखकेला वैधव्य येते. ‘स्वप्नदृ्य’ या प्रकरणात 
या ल्स्थतीिे वणवन येते. महषी कवे याचं्या भारतवषीय मचहला चवद्यापीठाच्या त्या आजन्मसेचवका होत्या. स्त्री 
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चशक्षणाबद्दल सुरुवातीपासूनि आस्था आचण तळमळ असल्याने सातारच्या कन्या शाळेिी त्या स्थापना करतात. 
आर्शथक नुकसान सोसून या शाळेसाठी त्यानंी जी कामचगरी केली त्यािे यथाथव वणवन प्रस्तुत आत्मिचरत्रात 
असून या संदभकातत या आत्मिचरत्रात पाि प्रकरणे आहेत. लेचखका श्री. न. वि. केळकरािें आर्शथक साहाय्य 
घेऊन परदेशी जाते. प्राग चवद्यापीठातून डॉ. ववटरचनट्त्झ् या प्रख्यात प्राच्यचवद्यापचंडताच्या मागवदशवनाखाली 
“The Origin and Development of संस्कार” हा चवषय घेऊन पीएि. डी. पदवी चमळवते. भारतात परत 
आल्यावर श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महाचवद्यालयात प्रािायवपदी रुजू होते. डॉ. कमलाबाईिी सवव 
कारकीदव चशक्षणके्षत्रातील त्यातूनही चस्त्रयाचं्या चशक्षणासाठी व्यतीत झाली. सातारिी कन्याशाळा त्याचं्या 
ध्येयवादी जीवनािे मूतव रूप. सरकारी नोकरी करावयािी नाही ही प्रचतज्ञा. स्वराज्य िळवळीच्या काळात 
व्यल्क्तत्व घडले. स्त्री चशक्षणासंबधंीच्या तत्कालीन घडलेल्या घटनाही नोंदचवल्या आहेत. चस्त्रयासंबंधी समाजात 
उमटलेले पडसाद नोंदचवले आहेत. ‘एखाद्या धमवचनष्ठ पुरुषािे लहान मुलीशी लग्न, एखाद्या बालचवधवसे 
केशवपन करावयास लावणे’ या घटनाचंवरुद्ध स्पष्ट मत नोंदचवले आहे. अचतशय प्राजंळपणे चलचहलेले हे एक 
महत्त्वािे आत्मिचरत्र. 

 
स्मृणिणचते्र : णिळक, िक्ष्मीबाई. प्रणसद्धी भाग एक िे चार १९३४ िे १९३६, संिेपक- देवदत्त नारायि णिळक, 
संणिप्ि आवृत्ती १९५८, प्रकाशक : पॉप्युिर प्रकाशन, मंुबई. लक्ष्मीबाई चटळक ह्या चववाहानंतर अक्षरज्ञान 
चशकलेल्या आचण अचभजात साचहत्यकृती चलचहणाऱ्या लेचखका म्हणून सववज्ञात आहेत. ‘स्मृचतचिते्र’ या 
आत्मिचरत्राबरोबर कचवतालेखनही त्यानंी केले आहे. चनसगवकवी रे. ना. वा. चटळक याचं्या पत्नी म्हणून त्यािंी 
सुरूवातीिी ओळख असली तरी नंतर स्वतंत्र आचण प्रचतभावतं व्यल्क्तमत्त्व म्हणून त्यािंी ओळख चनमकातण झाली. 

 
‘स्मृचतचिते्र’ हा आत्मिचरत्रपर गं्रथ म्हणजे लक्ष्मीबाई चटळकािंा संघषवमय जीवनािा िचरत्रपट आहे. 

पती नारायण वामन चटळक याचं्या चिस्ती धमकातच्या स्वीकारािा लक्ष्मीबाईंच्या मनावर कोणता पचरणाम झाला; 
त्या त्या सवव घटनानंा कशा धैयकातने सामोरे गेल्या; या सवांिे तपशीलवार चित्रण लक्ष्मीबाईंनी केले आहे. 

 
या आत्मिचरत्रािे िार भाग आहेत. पचहल्या भागात ३१ प्रकरणे असून लक्ष्मीबाईंच्या लग्नापासून ते 

चटळकाचं्या धमांतरापयंतिे चित्रण आले आहे. दुसऱ्या भागात चटळक चिस्ती झाल्यापासून रेव्हरंड (दीचक्षत) 
होईपयंतच्या िचरत्रािा काळ आला आहे. चतसऱ्या भागात चटळकाचं्या मृत्यपूयंतिा भाग आला आहे. शवेटच्या 
िौर्थया भागात चटळकाचं्या मृत्यनंूतरिा आचण करािीस वास्तव्याला जाईपयंतच्या भागािे चित्रण आले आहे. 

 
लक्ष्मीबाईंिे वडील आचण सासरे दोघेही कमवठ होते. वचडलानंा ‘सोवळे’ झाले होते असे त्या 

सुरूवातीलाि सागंतात. मीठ, साखर इ. वस्तूसुद्धा ते धुऊन कसे घेत असत यािे वणवन लक्ष्मीबाई प्रत्ययकारी 
चरतीने करतात. सासरेही छळ करणारे. जेवावयास सून बसली की िुकलेले काम दाखवनू अध्यकात जेवणावरून 
चतला उठवत. नवरा कधी रागीट तर कधी पे्रमळ. अशा स्वभावाच्या माणसाचं्या हाताखाली लक्ष्मीबाई वाढल्या. 
नवरा चिस्ती झाल्यानंतर त्याचं्या मनािी अवस्था कशी झाली यािे चित्रण करुणरसािी प्रतीती देते. 

 
या गं्रथातील भाषाशलैी वैचशष्ट्ट्यपूणव आहे. लाबंलिक वाक्यापेंक्षा विेक शब्दािंी त्रोटक वाक्ये 

चलचहण्यात त्यािंा हातखंड आहे. उदा. ‘काळजी काय ती खाण्यािी व नाण्यािी’, ‘जन्मभर माझी बेरीज व 
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चटळकािंी वजाबाकी िालू असे’. एखादे लाबंलिक सुसंगत कथानक सागंण्यापेक्षा प्रत्येक प्रकरणात एखादी 
घटना त्या िटकदारपणे सागंतात. त्यािें चलखाण शलैीने सुबोध, सहज स्रु्फरलेल्या थोड्या अलंकारानंी व 
वणवनानंी मनोहर चवसंगती चटपण्याच्या त्याचं्या जन्मजात स्वभावामुळे चवनोदी व हृद्य होते. शब्दकोशकार ह. अ. 
भाव ेयानंी “जोपयंत मराठी भाषा आहे तोपयंत हे पुस्तक चटकेल व वािले जाईल” असा अचभप्राय व्यक्त केला 
आहे. 

 
णव. दा. वासमकर 

 
स्मृणिस्थळ. ‘स्मृचतस्थळ’ हा महानुभाव पंथाच्या िचरत्रमालेतील चतसरा आचण अखेरिा गं्रथ आहे. (मात्र त्यािा 
चवषय ‘चलळािचरत्र’ वकवा ‘ऋचधपुरिचरत्र’ याप्रमाणे परमेर्श्रावतार नसून नागदेवािायव हा आहे. ‘स्मृचत’ या 
शब्दाला महानुभाव वाङ्मयात एक चवशषे अथव आहे. परमेर्श्रािें चवहरण वतवनदेचखले तैसें स्मरौचन चलळािचरत्र 
ते स्मृचत बौचलजे अशी ‘स्मृचत’िी व्याख्या ‘लक्ष्मणरत्नाकरा’वरील बत्तीस लक्षणािी टीप करते. थोडक्यात, 
िक्रधरािंी विने म्हणजे ‘श्रुचत’ व नागदेवािायकातिी विने म्हणजे ‘स्मृचत’, ‘स्थळ’ म्हणजे ज्यात चवविेन केले 
जाते तो गं्रथ. म्हणून ‘स्मृचतस्थळ’ म्हणजे तो नागदेवािायांच्या उक्तींिा आचण आठवणींिा संग्रह. 

 
‘स्मृचतस्थळ’ हा गद्यात चलचहलेला िचरत्रगं्रथ असून त्यात नागदेवािें गोववदप्रभूचं्या चनधनानंतरिे 

िचरत्र आले आहे. त्यािा सवव बाजंूनी चविार करून त्यािे पचहले संपादक वा. ना. देशपाडें असे म्हणतात की, 
“सध्यािे ‘स्मृचतस्थळ’ कुणाही एका लेखकािे नसून त्यात अनेकाचं्या पाठातील कमीअचधक मजकूर चमसळला 
गेला असावा.” हे मत स्थूलमानाने बरोबर असले तरी त्यािा मूळ लेखक ‘रूल्क्मणीस्वयंवरािा’िा कतकात नरेंद्र 
कवी असण्यािी शक्यता पुष्ट्कळ आहे. त्यात महानुभाव पथंािे पचहले आिायव नागदेव यािें इ.स. १२८७ ते 
१३१२ पयंतिे िचरत्र आठवणींच्या रूपाने साचंगतले आहे. या आठवणींिी संख्या एकूण २६० असून त्यात पुढे 
भर पडत गेली असे चदसते. िक्रधर आचण गोववदप्रभ ू याचं्या पश्चात महानुभाव पथंािी धुरा नागदेवािायांनी 
उत्तम प्रकारे साभंाळली. ‘स्मृचतस्थळ’ त्याचं्या व्यल्क्तमत्त्वािे अनेक पैलू प्रकाशात आले असून पंथािे आिायवत्व 
साभंाळताना आपण श्री िक्रधरस्वामींिे पाइक आहो, स्वतंत्र आिायव नाही, ही भचूमका त्यानंी अखेरपयंत 
राखलेली चदसून येते. ‘स्मृचतस्थळा’िा आणखी एक चवशषे म्हणजे त्यात आलेले आघाडीच्या महानुभाव 
गं्रथकारािें व त्याचं्या गं्रथरिनेिे उल्लेख. ही सवव गं्रथरिना नागदेविायांच्या मागवदशवनाने आलेली असल्याने 
पथं ती प्रमाण मानतो. मराठी वाङ्मयेचतहासालाही ‘स्मृचतस्थळ’ हा एक साधनगं्रथ म्हणून महत्त्वािा आहे. 
प्रािीन मराठी गद्यािाही तो एक आदशव आहे. 

 
शं. गो. िुळपुळे 

 
स्वात्मबोध : मोनीस्वामी. प्रकाशक : जगदीश्वर पे्रस, मंुबई, १८७८. ‘स्वात्मबोध’ या गं्रथािे कते श्रीमौनीस्वामी 
अथवा मौनी महाराज यािें मूळ नाव नारायण चभकाजी रत्नपारखी. त्यािें गुरू रघुनाथ, नारायणेंद्र सरस्वती हे 
त्यािें संन्यासोत्तर नाव, हा गं्रथ शके १७४०, इ. स. १८१८ मध्ये पूणव झाला. या गं्रथािे १६ अध्याय असून श्रोता-
वक्ता अशा संवाद रूपाने हा गं्रथ चलचहलेला आहे. वेदान्त शास्त्राधारे आत्मरूपािे चवविेन व त्यािी प्राप्ती कशी 
करावी, त्यािी साधने कोणती, हा या गं्रथािा चवषय आहे. (साधना ितुष्ट्ट्याने व वैराग्य चनत्याचनत्य चववके या 



 

 

अनुक्रमणिका 

गुणानंी जीवन्मुक्ती साधता येते असे दहा अध्यायातं वणवन आले असून ११व्या अध्यायात चवदेह मुक्तीिे वणवन 
आहे. चववेिनात उपचनषद, गीता, पिंदशी आचद संस्कृत गं्रथािंी विने असून त्यानंी गं्रथ व्यापलेला असल्यामुळे 
तो ल्क्लष्ट वाटतो. चवविेनािे सूत्रही काही वळेा हरवल्यासारखे होते. गं्रथावर शाकंरवदेातंािी छाया चदसते.) 
आधुचनक काळातील उदै्वत परंपरेतील गं्रथ असे यािे वणवन करता येईल. 

 
म. प. पेठे 

 
स्वेदगंगा : करंदीकर, कवदा. प्रकाशक : गो. णव. करंदीकर, रत्नाणगरी, आवृत्ती १९४९. कचववयव ववदा 
करंदीकरािंा पचहला काव्यसंग्रह. करंदीकर पोंभणु्यकातहून कोल्हापूरला आले. इंग्रजी-मराठी वाङ्मयािा मोठा 
व्यासंग, उपजत वितनशील वृत्ती; तशात प्रारंभीि कवी माधव ज्युचलएन याचं्या व्यल्क्तमत्वािा आचण त्याचं्या 
वाङ्मयािा प्रभाव. यामुळे त्याचं्या प्रजे्ञला आचण प्रचतभेला ठोस वळण चमळाले. करंदीकरािंी चविारगंगा 
वहदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, गाधंीवाद या टप्प्यावरून वळणे घेत घेत नव्या नव्या आशयाने पुष्ट होत माक्सववादाच्या 
जागचतक क्राचंतसागराला चमळाली. या जीवनानुभवािा व चविार, वितनािा प्रचतभामय चवलास ‘स्वदेगंगा’ 
संग्रहातील कचवतातूंन पाहावयास चमळतो. 

 
१२७ पषृ्ठाचं्या घट्ट पुठ्ठाबाधंणीिा त्यानंी स्वतः प्रकाचशत केलेल्या या पचहल्याि संग्रहात १९४०-१९४९ 

या साधारण दशकभरातील ७८ कचवता संग्रहीत केल्या आहेत. 
 
पचहल्याि संग्रहात ववदा करंदीकरािंी प्रयोगचशलता आचण वितनचशलता ही त्याचं्या कचवतािंी मुख्य 

वैचशष्ट्ट्ये चदसताति; तशीि ती कचवताही वािताना नवी वाटते. ‘स्वदेगंगा’, ‘मजूर’, ‘कीतवन’, ‘दगडाकडून 
देवाकडे’, ‘लोकशक्ती’ या कचवतातूंन शोषणाचं्या रुक्ष चविारानंा सुरेख काव्यरुप चदलेले आहे ते खरोखरीि 
मुळातून वािण्यासारखे आहे. इतर ‘पुनर्शमलन’, ‘जीचवतक्रीडा’ अशा काही कचवतातं मनातील अंतःस्थ 
भावनािें नाजूक चित्रण आढळते तर ‘नारद’ (शेंडेपाखरू) ‘बागुलबोवा ही अद भतूरम्य ‘चशशुगीतेही’ 
वािावयास चमळतात. 

 
करंदीकरािंी कचवता प्रारंभापासूनि रोकडी, वितनशील आचण रूढ भेदानंा अनुभवािे नव े चवशाल 

पटल देणारी असून चतिी एक धीट वाट आहे. या संग्रहात ‘शब्दचिते्र’, ‘भावगीते’, ‘कोकणी भाषेतील गाणी’, 
‘बालगीते’, ‘िुटके’ इ. चवचवध काव्यप्रकारातील कचवताही संग्रही आहेत. ते पाहता आज जे त्यानंा प्रयोगशील 
कवी म्हणून श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त झाले आहे त्यािी बीजे या संग्रहात लपली आहेत असे चदसते. 

 
मोहन पािीि 

 
हरी नारायि आपिे : चणरत्र आणि वाङ्मयणववेचन, िेणखका : पानसे, वेिूिाई. प्रकाशक : नारायि सखाराम 
पानसे, पुिे, १९३१. हरी नारायण आपटे यानंी चलचहलेले अपूणव आत्मिचरत्र गहाळ होणे, काशीताई 
काचनटकरािंी िचरत्रलेखनािी असमथवता व बापूजी आंबेकर यानंी चलचहलेले िचरत्र संचक्षप्त असणे या 
कारणामुंळे वेणूताई पानसे प्रस्तुत िचरत्रलेखनास प्रवृत्त झाल्या. हचरभाऊंच्या वैयल्क्तक व कौटंुचबक जीवनाशी 
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लेचखकेिा चनकटिा संबधं होता. हचर नारायण आपटे यािें कौटंुचबक जीवन, त्याचं्या वैयल्क्तक जीवनातील 
ताणतणाव, त्यािंा स्वभाव, सभोवतालिी तत्कालीन सामाचजक पचरल्स्थती यािंा त्याचं्या गं्रथचनर्शमतीशी 
असलेला संबंध स्पष्ट केल्यामुळे हे िचरत्र तत्कालीन िचरत्र वाङ्मयात वेगळे ठरले आहे. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
हणरभाऊ : कभगारे, ि. म. प्रकाशक : स्कूि व कॉिेज बुक स्िॉि, कोल्हापूर, १९५६. हचरभाऊ आपटे याचं्या 
साचहत्यािा हा कालानुक्रमी अभ्यास मुळात पीएि.डी.च्या पदवीसाठी चलचहलेला प्रबंध. “मूर्शतभजंन, 
मूर्शतपूजन, आचण भोंगळ समन्वय यापंैकी कशाच्याही आहारी जावायािे नाही अशी मनोमन इच्छा धरून 
हचरभाऊचवषयी जे वाटले ते तसेि चलचहले” असो लेखकाने चनवदेनात म्हटले आहे. प्रबंध लेखनासाठी 
हचरभाऊंच्या उपलब्ध साचहत्याचशवाय ८८० पषृ्ठाचं्या दुर्शमळ साचहत्याच्या प्रती लेखकाने चमळचवल्या. त्या आधारे 
हचरभाऊ व त्याचं्या साचहत्याचवषयी रूढ असलेल्या बऱ्याि समजुतींना धक्का देणारी काही चवधाने या गं्रथात 
केली आहेत. 

 
हचरभाऊंच्या अभ्यासकानंा उत्तम संदभव गं्रथ. लेखकािे प्रचतपादन व माडंणी आग्रही असली तरी ती 

साधार आहे. 
 

चंद्रशेखर कपाळे 
 

हणरवंश : मोरोपंि. प्रकाशक : यशवंि छापखाना, पुिे, १९१४. मोरोपतंानंी आपल्या वयािी पन्नाशी उलटून 
गेल्यावर आचण आयकातभारत व मंत्रभागवत या गं्रथािंी रिना पूणव केल्यानंतर, इ. स. १७८२ ते ८७ या 
कालावधीत हचरवशं हा गं्रथ चलचहला. आपले यजमान पुत्र पाडुंरंग नाईक याच्या सततच्या आग्रहामुळे आपण 
हा गं्रथ रिल्यािे पतंानंी स्वतः नमूद केले आहे. बहुधा यामुळेि प्रस्तुत गं्रथ आयकात भारताप्रमाणे, सत्य उतरला 
नसावा. या गं्रथािें ५४ अध्याय असून त्यातील आयकातिी संख्या ५४४५ आहे. श्रीकृष्ट्णािे उत्तराधकातत िचरत्र प्रस्तुत 
गं्रथात वणवन करण्यात आले आहे. 

 
हणरश्चन्द्राख्यान : मोरोपंि. संपादक : परशुरामपंि गोडबोिे, मुद्रक : बाळकृष्ट्ि रामचंद्र ठकार, पुिे, १८५९. 
इसवी सनाच्या १८व्या शतकातील प्रचसद्ध पचंडत कवी मोरोपतं यानंी हे आख्यान रिले आहे. मोरोपंतािें 
पचहलेि काव्य ‘कुशल’ व्याख्यान हे आहे. मोरोपतंाचं्या रामायणावरील, महाभारतावरील रिना तर प्रचसद्धि 
आहेत. 

 
‘हचरश्चदं्राख्यान’ हे मोरोपतंाचं्या अनेक आख्यानापैकी एक आख्यानकाव्य आहे. मोरोपतंािंा व्यवसाय 

पुराचणकािा होता. साहचजकि इतर वणवनापेक्षा कथाचनवदेनाकडे त्यािें लक्ष चवशषे असते. पाल्हाळ न लावता, 
खुबीदारपणे, आटोपशीरपणे, नीटनेटके असे केलेले चनवदेन व संके्षपचवस्तार कुशलता हे गुण त्याचं्या 
आख्यानकाव्यातही आढळतात. चवर्श्ाचमत्राने घेतलेली सत्त्वपरीक्षा व स्वप्नात चदलेल्या विनासाठी अनेक 
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संकटानंा तोंड देऊन या सत्त्वपरीके्षच्या कसोटीस उतरणारा राजा हचरश्चदं्र; हा या आख्यानािा चवषय मोरोपंत 
यानंी प्रभावीपणे हाताळला आहे. 

 
मोरोपतंाचं्या शलैीमध्ये क्वचित दुबोधता व िमत्काचरक शब्दयोजना आढळते. हे चकरकोळ स्वरूपािे 

दोष त्याचं्या या आख्यानकाव्यात आढळतात. 
 

िु. शं. कुिकिी 
 

हळवे कभग : भावे, य. द. प्रकाशक : मधुकर कप्रकिग पे्रस बेळगाव, १९५१. १९४५ नंतरच्या वास्तववादी कचवतेिे 
समथवन करणाऱ्या कवीिा दुसरा संग्रह. ४७ कचवताचं्या या लहानशा संग्रहात समकालीन सामाचजक दुःखाच्या 
तीव्र प्रचतचक्रया उमटलेल्या चदसतात. यंत्रयुगाने चनर्शमलेली भाडंवलशाही, मजुरािंी चपळवणूक, बेकारी, 
रेशनशॉपच्या बदं स्वगकातपुढे चरत्या बाटल्या, चठगळ्या चपशव्या घेऊन रागं लावणारे पापात्मे, दाचरद्र्य नैरा्य 
नको असलेले जीवन जगण्यािा शाप भोगणारी माणसे-हे या संग्रहातील कचवतामंागिे अनुभतूीचवर्श्. 

 
“तनूतली कंुडचलनी जागली आहे, थोडी कळ काढ”-असा आशावाद असला तरी बव्हंश कचवता 

नैरा्यािी, तीव्र उपहासािी व तुच्छतेिी धार असलेली, प्रखर भावना वगेाने चलचहली गेलेली उत्कट चजवतं 
कचवता अशी आहे. या कचवतेतील तळमळ, संताप आचण रोखठोकपणा वािकाला सरळ चभडणारा आहे. 

 
प्रभा गिोरकर 

 
हािीमिाई चणरत्र : प्रभू, कृष्ट्िराव माधवराव. प्रकाशक : कृष्ट्िराव माधवराव प्रभू, मंुबई, १८५४-५५. अरबी-
र्फारशी भाषातील कथासंग्रहापैकी मराठीत उघडपणे आलेला गं्रथ म्हणजे कृष्ट्णराव माधवराव प्रभ ूयानंी इ. स. 
१८५४-५५ मध्ये सात भागात रूपातंचरत केलेला ‘हातीमताई िचरत्र’ हा सुमारे ४५० पषृ्ठािंा गं्रथ होय. मूळ 
र्फारशी गं्रथाच्या डंकन र्फोबवसकृत इंग्रजी भाषातंरावरून हा मराठी केलेला अनुवाद होय. ह्या िचरत्र कथािें 
सूत्र असे की, हुस्नबानू या स्त्रीने चविारलेल्या सात कूट प्र्नािंी उत्तरे आपल्या चमत्रासाठी शोधण्याकचरता 
परोपकारी हाचतम मोचहमेवर चनघतो. मुख्य कथेमध्ये एकातून एक अशा नवीन कथािंी सूते्र चनघत असतात. या 
चनचमत्ताने अनेक अद भतू घटनािंी साखळी चवणली जाते. या सवव गोष्टींिे स्वरूप एकाि धाटणीिे आहे. कथािंी 
रंजकता राक्षसाचं्या वस्त्या, चिनी व्यापारी, इत्यादींच्या उपकथानंी मूळकथा वाढत राहते. 

 
वसंि बोरगावकर 

 
कहडिग्याचा प्रसाद : कािेिकर, काका (द. बा. कािेिकर). प्रकाशक : सुिभ राष्ट्रीय गं्रथमािा, १९३४. 
दत्ताते्रय बाळकृष्ट्ण ऊर्फव  काका कालेलकर यािें मराठीत चलचहलेले हे एकमेव पुस्तक. या चनबंधामध्ये वहडलगा 
(बेळगाव) येथील तुरंुगात असताना केलेल्या वितनातील चवषय आले आहेत. खेडेगावािें प्र्न, आश्रमीय 
चशक्षण पद्धती, परलोकचवषयक कल्पना, वणवव्यवस्थेिा पुनरुद्धार, गीताििकात, उपासनापद्धती अशा चवषयावंरिे 
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हे वितन आहे. यािे दोन भाग असून पचहल्या भागात ‘लोकजीवन’ आचण दुसऱ्या भागात ‘धमवचविार’ यावरिे 
लेखन आहे. ग्रामचवकासािा चविार माडंणाऱ्या थोड्या पुस्तकापंैकी हे एक आहे. 

 
श्रीपाद जोशी 

 
कहदू धमाचे पणहिे प्रणसद्धीकरि : (अॅन एक्सोजर ऑफ द कहदू णरणिजन) संपादक : जॉन णवल्सन, प्रकाशक : 
आर. पे्ररा यांचा छापखाना, मंुबई, १८३२. या गं्रथािे संपादक जॉन चवल्सन हा धमोपदेशक असून तो भारतात 
१८२८ ते १८७५ या ४७ वषांच्या कालावधीत वास्तव्य करून होता. मोरभट ट दाडेंकर यानंी छापलेल्या वहदू 
धमवचवषयक पुस्तकाला यात उत्तर चदले आहे. वहदू धमकाततील तत्त्वे, अवतार कल्पना, रामकृष्ट्णाचदकािंी िचरते्र, 
मूर्शतपूजा, जाचतभेद यावंर टीका करून व पुराणे वदे यातंील गोष्टींिी चिश्चन धमकाततील चसद्धातंाशी तुलना करून 
या गं्रथािा लेखक चवद्वानानंा आव्हान देतो की, आपल्या या मतप्रचतपादनास कुणी उत्तरे देईल तर आपण 
आपल्या मतािे खंडण करावयास चसद्ध आहोत. 

 
म. प. पेठे 

 
कहदूधमिित्त्व : फडके, गंगाधरशास्त्री. प्रकाशक : गिपि कृष्ट्िाजी, मंुबई, १८५२. १९व्या शतकाच्या पूवकातधकातत रे 
चवल्सन, रे. मरे चमिेल या चिश्चन चमशनऱ्याचं्या वहदू धमकातवरील हल्ल्यानंा तोंड देण्यासाठी भारतीयानंी प्रयत्न 
सुरू केले. ‘वहदुधमवतत्त्व’ हा गं्रथ त्यातंील प्रमुख प्रयत्न म्हणता येईल. या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत गंगाधरशास्त्री 
र्फडके यानंी आपला गं्रथरिनेिा हेतू स्पष्टपणे साचंगतला आहे. वहदूधमवगं्रथ संस्कृत भाषेत आहेत, त्यामुळे 
लोकानंा धमवचविार समजत नाहीत. त्यानंा वहदूधमव समजावा, स्वधमकातचवषयीिे त्यािें अज्ञान दूर व्हावे, जाणत्या 
पचंडतानंी या उदाहरणाने मराठीत धमवचविार माडंावते व वहदू धमकातिे रक्षण व्हावे, यासाठी गंगाधरशास्त्री र्फडके 
यानंी हा गं्रथ चलचहला. १७६ पषृ्ठािंा छोटासा गं्रथ इ. स. १८५२ मध्ये गणपत कृष्ट्णाजी यानंी मंुबईस प्रचसद्ध 
केला. तो धमवशास्त्रावर आधाचरत असून तकव शुद्ध पद्धतीने चलचहलेला असून यािी रिना १२ अध्यायातं केली 
आहे. 

 
म. प. पेठे 

 
कहदू शास्त्रांि सांणगििेिे ब्राह्मिांचे महत्त्व (द ब्रहॅणमन्स क्िेयस्) : णनन्ज्बि रॉबिि, प्रकाशक : बॉम्बे रॅक्ि अॅण्ड 
बुक सोसायिी, मंुबई १८४८. वहदू धमवगं्रथातून ब्राह्मणािें जे महत्त्व साचंगतले आहे ते त्यानंी स्वतःि चनमकातण केले 
आहे, आपले स्वतःिे महत्त्व वाढचवण्यासाठी केले आहे. वास्तचवक ब्राह्मण मोठा नाही. तो देवावतार नाही. तो 
सामान्य माणूस आहे, असे चिश्चन शास्त्राशी तुलना करून या गं्रथात प्रचतपादन केले आहे. अखेरी चिस्ती धमकातत 
असे काही नसल्यािे सागंून ब्राह्मणािंा मोठेपणा अमान्य केला आहे. वहदू धमकाततील जातीसंस्थेवर 
धमोपदेशकानंी केलेल्या हल्ल्यािे हा गं्रथ म्हणजे एक उदाहरण होय. 

 
म. प. पेठे 
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कहदूसमाज दशिन : प्रकाशक : भोपिकर, ि. ब. १९३७. वहदूमहासभेच्या प्रिारकानंा केवळ भावनात्मक 
आवाहनावर चवसंबनू राहू लागू नये, या हेतूने चलचहलेला तरुण चपढीत उत्साह उत्पन्न करील अशा साधार आचण 
चवर्श्सनीय माचहतीतून समाज दशवन घडचवणारा गं्रथ. आक्रमक इस्लामीक आचण चिस्ती धमकातिे प्रिारक वहदू 
धमकाततील आचण समाजातील वैगुण्यावर भर देतात. त्यानंा उत्तर देण्यासाठी वहदूसमाजातील उज्ज्वल गोष्टींच्या 
संग्रहाबरोबरि अन्य धमीयाचं्या दोषािंा, अत्यािारािंा, कत्तलींिा, लुटालुटींिा, दंग्यािंा त्रोटक इचतहास 
गं्रथात चदलेला आहे. 

 
श्री. पु. गोखिे 

 
कहदुस्थानचे दुसरे स्वािंत्र्ययुद्ध : ओक, पुरुषोत्तम नागेश. प्रकाशक : मंगिा अमरेन्द्र गाडगीळ, पुिे, १९४७. 
१८५७ िा उठाव स्वातंत्र लढा की बडं या बद्दल वाद असला तरी नेताजी सुभाषबाबूचं्या नेतृत्वाखाली लढलेले 
युद्ध चनर्शववाद स्वातंत्र्ययुद्धािे होते. नेतृत्व, एक चनशान, अनेक धमव, पथं यानंी एकचत्रतपणे घेतलेला भाग, 
आंतरराष्ट्रीय अल्स्तत्व, आधुचनक रणसाचहत्य यामुळे हे स्वातंत्र्ययुद्ध या संजे्ञस पात्र होते. 

 
८ चडसेंबर १९४१ रोजी जपानने दूरपूवेत युद्धाला सुरुवात केल्यापासून १४ ऑगस्ट १९४५ रोजी 

जपानवर अणुम्बाब पडून तो शरण येईपयंतिा इचतहास येथे आलेला आहे. 
 
स्वातंत्र्यािे मोल पुरेपूर चदल्याचशवाय ते प्राप्त होत नाही. ही नेताजींिी युक्ती हा इचतहास वािल्यावर 

अचतशय साथव वाटते. आझाद वहद र्फौजेिा स्वातंत्र्य लढ्ािा इचतहास सागंणारा मराठीतील प्रयत्न या दृष्टीने 
महत्त्व. 

 
रा. ्यं. जोशी 

 
णहमणशखरे : बुधे, कांिदशी. प्रकाशक : वीिा प्रकाशन, नागपूर, १९५०. गूढवादी व अध्यात्मपर गद्यगीतािंा 
संग्रह. परंतु मराठी अध्यात्मपर कचवतेशी त्यािें नाते नाही. रवींद्रनाथ व खलील चजब्रानच्या गद्यकाव्याशंी त्यािें 
नाते जुळते. “गूढवाद म्हणजे प्रतीकाचं्या साहाय्याने परमात्म्याप्रत पोिण्यािी वृत्ती.” या व्याख्येनुसार बुधे 
याचं्या गद्यगीतातही सववगत व सवकाततीत एकाच्या साक्षात्काराला उत्कट ध्यास व तळमळ आहे. सववसाधारणपणे 
गूढवादी कचवतेत मधुराभक्ती आढळते तशीि ती या ही कचवतेत आहे. पे्रयसीच्या भचूमकेतून ईर्श्राचवषयीिी 
आतव तळमळ, याच्या चवरहाने होणारी तडर्फड कवीने व्यक्त केली आहे. भावनोत्कटता, आतवता, ऋजुता या 
मधुराभक्तीपर काव्याचं्या वैचशष्ट्ट्यािंा प्रत्यय ‘चहमचशखरे’तील अनेक गीतातूंन येतो. 

 
प्रभा गिोरकर 

 
णहमाियांिीि प्रवास : कािेिकर, काका (दत्तात्रय बाळकृष्ट्ि कािेिकर), अनुवादक : भाऊ धमाणधकारी, 
प्रकाशक : सुिभ राष्ट्रीय गं्रथमािा, पुिे, १९३९. श्री. काकासाहेब कालेलकर यानंी गुजराथी भाषेमध्ये साठ 
पुस्तके चलचहली आहेत. सदरिे पुस्तक हे मूळ गुजराती पुस्तकािे मराठी भाषातंर आहे. श्री. काणेकर, श्री. 
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कालेलकर आचण श्री. पु. ल. देशपाडें यानंी मराठी प्रवासवणवन गं्रथात मोलािी भर घातली आहे. 
चहमालयातंील प्रवास हा गं्रथ त्यानंी चलचहलेले लेख एकचत्रत करून तयार केला आहे. गं्रथासंबधंीच्या माचहतीिे 
प्रकरण असून संकल्प आचण शवेटिे या पचहल्या व शवेटच्या भागासह एकूण ४६ लेख एकचत्रत केले आहेत. 
संदभव आचण शब्दाथव या नावािे पचरचशष्टही गं्रथात शवेटी समाचवष्ट आहे. महाराष्ट्रीय मंडळी चजज्ञासू वृत्तीने यात्रा 
करतात व माचहती चमळवतात असे भारतातील इतर राज्यािें मत आहे असा उल्लेख श्री. कालेलकरानंी गं्रथात 
केला आहे. प्रसंगानुसार स्थलािे, चनसगकातिे, मानवी प्रवृत्तीिे वणवन श्री. कालेलकरानंी चवचशष्ट शलैीने केले. 
स्वतःच्या सवयी त्यानुसार चनमकातण झालेल्या अडिणी यािें वणवन रोिक आहे. लेखािंी शीषवके भक्तीच्या 
पुष्ट्पके्षत्रात, सचच्चत्सुख तो तंू परब्रह्म केवळ, धमवशाळा की ऋचषकुल? याप्रमाणे असून ही अत्यंत अन्वथवक अशी 
आहेत. कल्पनाशल्क्त, योजनावृत्ती आचण स्मरणशक्ती याचं्या साहय्याने एक उत्तम गं्रथािी चनर्शमती झाली आहे. 
मूळ गुजराथी गं्रथािा आशय कायम ठेवनू श्री. धमकातचधकारी यानंी गं्रथािा अनुवादही उत्तम केला आहे. 

 
हृदय : कुमार रघुवीर. (रघुवीर सामंि). प्रकाशक : नवभारि गं्रथमािा, मंुबई, १९३२. रघुवीर सामंत यानंी 
‘कुमार रघुवीर’ या टोपणनावाखाली १९२९ ते ३२ या काळात ‘प्रगचत’ माचसकात चलचहलेल्या िौतीस 
शब्दचित्रािंा संग्रह. रघुवीर सामंतानंी स्वतःच्या चनरीक्षण-अवलोकनातून उच्चभ्र ू स्त्री-पुरुषापंासून 
तळागाळातल्या दचरद्री, अचशचक्षत, दचलत-ग्रामीण माणसापंयंत अनेक व्यक्तींिा पट शब्दचित्रांतून उभा केला 
आहे. वकील, कारकून, शतेकरी, बेरड, कोळी, कोळीण, भगंीण, माळीण, चिनी कापडचवक्या, रमड्रायव्हर, 
ल्व्हक्टोचरयावाला अशा चभन्न स्तरातंल्या स्त्री-पुरुषािें चित्रण सामंतानंी केले आहे. त्यात शब्दातूंन हुबेहूब चित्र 
रेखाटण्यािे सामंतािें कौशल्य चदसून येते. पुढील काळात सामंतानंी स्वभावचिते्र, चित्रबधं, लघुचनबंध, 
लघुकथा व कादंबरी या स्वरूपािे लेखन जे केले त्यािी चबजे शब्दचित्र या स्रु्फटलेखनात आहेत. नंतर 
मराठीत झालेल्या व्यल्क्तचित्रणपर लेखनािी मुळे ‘कुमार रघुवीर’ टोपणनावाने रघुवीर सामंतानंी चलचहलेल्या 
शब्दचित्रणपर लेखनात आहेत. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
हृदयशारदा : णिळक, कमिाबाई. प्रकाशक : हरी णवष्ट्िू मोिे, पुिे, १९३२. कमलाबाई चटळक याचं्या दहा 
कथािंा संग्रह चवसाव्या शतकाच्या पूवकातधकातत ज्या मोजक्याि मराठी लेचखका कथालेखन करीत होत्या त्यातं 
कमलाबाई चटळक ह्या एक आहेत. तत्कालीन स्त्री-पुरुष संबधंािें चित्रण पुरोगामी दृष्टीकोनािा स्वीकार करून 
लेचखकेने केले आहे. प्रस्तुत संग्रहाच्या वा. म. जोशी यानंी चलचहलेल्या प्रस्तावनेत लेचखकेिी साधी, सरळ भाषा 
आचण लेखनातील अंतमुवख व बचहमुवख वृत्तींिा चमलार्फ यािंा गौरव केला आहे. जुन्या वळणाच्या, वस्तुचनष्ठ 
स्वरूपाच्या चवचवध कथा ज्या काळात चलचहल्या जात होत्या त्या काळात स्त्री-पुरुषाचं्या मनोवस्थािंा व 
मानचसक आंदोलनािंा वेध लेचखकेने घ्यावा, हे वैचशष्ट्ट्य नमूद करण्याजोगे आहे, ‘कोंकणी वहाणा’, ‘बाहुल्या’, 
‘मृगजल’, ‘आत्मदान’ या कथा त्या दृष्टीने चवशषे उल्लेखनीय आहेत. ‘कोंकणी वहाणा’ कथेतील मंदाचकनीच्या 
मनात हणमंतरावाबंद्दल चनमकातण होणारी आंदोलने, ‘बाहुल्या’ कथेतील प्रभेला खेळण्यातंील बाहुल्याचंवषयी 
वाटणारे गूढ आकषवण, ‘मृगजल’मधील सदानंदाच्या वाट्याला आलेल्या चवपरीत अनुभवामुळे त्याला संपूणव 
आयुष्ट्याबद्दल वाटणारी घृणा, ‘आत्मदान’ कथेमधील उषेच्या पुरुष पे्रमाबद्दलच्या व सहजीवनाच्या स्वतंत्र 
कल्पना इत्यादींमधून लेचखकेने मानवी वृत्ती-प्रवृत्तींिा शोध घेतला आहे. ‘हृदय शारदा’ कथेिी नाचयका 
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आपल्या काव्यपे्रमी कलासक्त पतीच्या अपेक्षा आपण पूणव करू शकू वकवा नाही, या आशकेंने भयभीत झाली 
आहे. ‘नजर’ कथेिा चवषय तसा साधा आहे. नजर लागल्यामुळे खंगत गेलेल्या एक नवचववाचहतेच्या 
शोकाचंतकेला आपण कारणीभतू ठरलो, या भावनेने चवव्हळ झालेली चमनू ही कथा नाचयका सनातन 
स्त्रीसभावािे, स्त्रीच्या अंधश्रद्धा वृत्तीिे सूचित करते. दोन पुरुषाकंडे आकर्शषत होणारी चनमवला ही ‘पे्रमािा वाटा’ 
कथेिी नाचयका पुढे काय करावे, ह्या चविाराने संभ्रचमत झाली आहे. ती कोणताही ठाम चनणवय घेऊ शकत 
नाही. एक नवा आचण धाडसी चविार माडंण्यािा प्रयत्न लेचखकेने या कथेत केला आहे. कमलाबाई चटळकाचं्या 
‘हृदयशारदा’ ह्या संग्रहातील कथा लेचखकेच्या स्वतंत्र कथा प्रवासािी साक्ष पटवणाऱ्या आहेत; आचण 
समकालीन लेचखकाचं्या कथापेंक्षा आशय, अचभव्यक्तीच्या दृष्टीने वेगळ्याही. 

 
णव. शं. चौघुिे 

 
हेमाणद्रकृि िेखनकल्पिू : संपादक : मुनशी, गिपिराव सािारकर. प्रकाशक : रखमाजी देवजी मुळे, मंुबई, 
१८५३. यादवािंा सववश्रेष्ठ ‘करणाचधप’ ऊर्फव  र्फडणवीस हेमाडपतं याने यादवाचं्या मोठ्या, थोरल्या 
राज्यचवस्तारातील अनेक बाबींसंबंधी चलखाण कसे असाव,े जमा-खिकातिी काय पद्धत असावी, तसेि पत्र-
व्यवहारािी पद्धत काय असावी हे सागंण्यासाठी त्या चशस्तीिा हा गं्रथ केला असावा. 

 
इ. स. १८५३ साली मुनशी गणपतराव यानंी मूळ गं्रथावरून तपासून ‘हेमतदे्रकृत लेखन कल्पतरू’ या 

नावािा एक गं्रथ मंुबईत प्रचसद्ध केला आहे. प्रस्तावनेत ते चलचहतात “महाराष्ट्र देशातील लोकासं आपल्ने 
वचडलोपार्शजत जे लेखन िालत आले आहे त्यािी रीती पुरातन स्वदेशीि कवींनी काय योजली व सप्रमाण 
लेखन कोणते, हे कळले पाचहजे म्हणून, हा गं्रथ प्रचसद्ध केला जात आहे. या गं्रथािी रिना अनेक वृत्तात्मक 
श्लोकबद्ध असून त्या श्लोकावंर पुढे गद्य टीका चदली आहे. यात शुद्ध, साचत्त्वक आचण रहस्य अशा चलचहण्याच्या 
तीन रीती कल्ल्पल्या आहेत. यात सुमारे शभंर-सवाश ेमायने चदले आहेत. यात चनरचनराळे सरकारी कामगार व 
साधू पुरुष वगैरेिे मायने चदले असून लहान-थोर, धनी-नोकर, गुरु-चशष्ट्य, नवरा-बायको इ. नी एकमेकासं 
चलचहताना कोणते मायने योजावते हेही साचंगतले आहे. 

 
आजच्या काळी होणाऱ्या पत्रव्यवहारातही या गं्रथातील पद्धती काही चठकाणी अवलंचबली जाते. 
 
हा गं्रथ हेमाद्रीने रिलेला नसावा, असेही मत आहे. परंतु हेमाद्रीच्या नावावर अनेक बाबी रूढ झाल्या 

होत्या तेव्हा लेखनासंबचंधही त्यािी चनचश्चत अशी भचूमका असावी त्या भचूमकेिाि आचवष्ट्कार 
‘लेखनकल्पतरू’सारख्या गं्रथातून स्पष्ट होतो. 

 
िु. शं. कुिकिी 

 
हानाजीबाळाकृि िावण्या : संपादक : शाळीग्राम, शंकर िुकाराम. प्रकाशक : श्रीणशवाजी छापखाना, पुिे, 
१८७९. ‘होनाजीबाळाकृत लावण्या’ या पुस्तकािी चतसरी आवृत्ती, १९२४ साली प्रचसद्ध झाली. या संग्रहात 
लावण्या व पोवाडे या दोहोंिा समावशे आहे. पोवाड्यािंी संख्या िार-पाि इतकीि आहे. सवाई माधवरावािंा 
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‘रंगािा समारंभ’ आचण ‘खड्यकातिी लढाई’ या प्रसंगावरील पोवाडे होनाजीकडून भर दरबारात गाऊन घेण्यात 
आले होते. शृगंाचरक लावण्याखंेरीज होनाजीने इतर शाचहरापं्रमाणेि ईशस्तुतीपर, पौराचणक कथानकावर, 
के्षत्रवणवनपर व सामाचजक चवषयावंरही लावण्या रिल्या आहेत. श्रीकृष्ट्णाच्या बाळलीला त्याच्या लावण्यातूंन 
वर्शणल्या आहेत. “घन्याम संुदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला....” ही त्यािी चवख्यात भपूाळी रिनादृष्ट्ट्या व 
आशयदृष्ट्ट्या अत्यंत हृद्य झालेली आहे. होनाजीिी ही भपूाळी त्यािे नाव काव्याच्या इचतहासात अजरामर 
करणारी आहे. 

 
लटपट लटपट तुझं िालणं ग मोठ्या नखऱ्याि ं। बोलण ंग मंजुळ मनेैि ं। या लावणीतील नाचयकेच्या 

चवभ्रमाच्या व चतच्या बारीकसारीक हालिालींच्या वणवनातूंन चतिं एक मनोरम चित्र होनाजीने उभे केले आहे. 
 
रामजोशींप्रमाणेि त्यािी भाषाही संस्कृतप्रिुर आहे. असे असले तरी होनाजीिी रिना बोजड वाटत 

नाही. अनेक प्रसंगािंी शब्दचिते्र त्याने आपल्या लावण्यातूंन मार्शमकपणे रेखाटली आहेत. 
 

िु. शं. कुिकिी 
 

ज्ञानप्रबोध : बाळापूरकर, णवश्वनाथ. चवर्श्नाथ बाळापूरकरािंा ‘ज्ञानप्रबोध’ आचण नारोबास बहाचळये यािें 
‘ऋचद्धपुरवणवन’ ही जुळी भावडें असल्याप्रमाणे आहेत. त्यािें स्वरूप चभन्न असले तरी त्यािंी रिना 
परसारसापेक्ष झाली असे त्यािंा इचतहास सागंतो. महानुभावाचं्या ‘सातीगं्रथा’ंपैकी हे दोन अखेरिे गं्रथ ठरतात. 
‘ज्ञानप्रबोध’ ही गीतेवरील मराठी टीका आहे. पण या गं्रथाच्या एकूण सुमारे १२०० ओव्यापंैकी गीताटीकापर 
ओव्या केवळ १५८ म्हणजे मूळ गं्रथाच्या एक-अष्टमाशं आहेत. उरलेला भाग स्वतंत्र असला तरी त्यावर त्यापूवी 
सव्वाश ेवषकातपूवी चलचहलेल्या ‘ज्ञानेर्श्री’िा भाषा व शलैी या बाबतीत प्रभाव पडलेला स्पष्ट चदसतो. 

 
शं. गो. िुळपुळे 

 
ज्ञानेश्वरी : ज्ञानदेव. ज्ञानेर्श्रीला ऐचतहाचसकदृष्ट्ट्या मराठीिा आद्य गं्रथ म्हणता आले नाही तरी नंतरच्या सवव 
मराठी संत साचहत्यािा पे्ररणादायी मूळ स्रोत म्हणून आद्यपूजेिा मान या गं्रथाला देण्यात येतो. मराठी 
मनावरिी या गं्रथािी मोचहनी सात शतके उलटून गेली तरी कायम आहे! असा हा अलौचकक गं्रथ संत 
ज्ञानेर्श्रानंी शके १२१२ मध्ये (इ. स. १२९०) प्रवरा नदीच्या काठी नेवासे येथे महालसा मंचदरात साचंगतला व 
सचच्चदानंद बाबानंी तो चलहून घेतला. 

 
‘ज्ञानेर्श्री’ ही भगवतगीतेवरील टीका आहे. गीतेच्या मूळ सातश े श्लोकावंर ज्ञानदेवानंी सुमारे नऊ 

हजार ओव्यािें हे काव्यमय प्रविन केले आहे. 
 
धमव, तत्त्वज्ञान, काव्य, साचहत्य या सवांिे अद भतु रसायन म्हणजे ‘ज्ञानेर्श्री’. अनेक रसज्ञानंी व 

संतानंी ज्ञानेर्श्रीबद्दल धन्योद्गार काढले आहेत. चवनोबा म्हणतात—“ज्ञानेर्श्रीच्या रूपाने मराठी भाषेिा 



 

 

अनुक्रमणिका 

वदेक त्यानंी (ज्ञानेर्श्रानंी) चनमकातण केला आहे. मराठी भाषेतून ज्ञानेर्श्री वजा केली तर मराठी साचहत्य 
ज्ञानेर्श्रीशून्य.” असेि चलहाव ेलागेल. 

 
आपल्या गं्रथलेखनासाठी मराठी भाषेिा अवलंब करून ज्ञानेर्श्रानंी ज्याप्रमाणे मराठी भाषा समृद्ध 

केली त्याप्रमाणे केवळ संस्कृत भाषेच्या िौकटीत अडकून पडलेले ज्ञान सामान्य जनाचं्या आटोक्यात आणले 
ही घटनाही भावी काळातील मराठी माणसाच्या व मराठी समाजाच्या जडणघडणीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वािी 
होय. 

 
यशवंि काणनिकर 

 
ज्ञानेश्वरीिीि णवदग्ध रसवृत्ती : वाकळबे, रा. शं. प्रकाशक : प्रसाद प्रकाशन, पुिे प्रथमावृत्ती, १९५३. रा. श.ं 
वावळबे हे चवदग्ध सौंदयवमीमासंक व समीक्षक म्हणून मराठी रचसकानंा पचरचित आहेत. 

 
‘ज्ञानेर्श्रीतील चवदग्ध रसवृत्ती’ या चवषयावर सखोल संशोधन करून वावळबे यानंी पुणे चवद्यापीठािी 

पीएि.डी. ही पदवी १९५३ साली प्राप्त केली. या संशोधन प्रबंधािे गं्रथरूप म्हणजे प्रस्तुत ‘ज्ञानेर्श्रीतील 
चवदग्ध रसवृत्ती’ हा गं्रथ होय. 

 
या गं्रथात एकूण वीस प्रकरणे आहेत. ‘कचवपोषक’ या पचहल्या प्रकरणात ज्ञानेर्श्रािें कवी म्हणून 

व्यक्तीमत्त्व कसे आहे, यािे सोदाहरण चवश्लेषण आले आहे. दुसऱ्या प्रकरणात ‘शब्दािे व्यापकपण’ सागंताना 
शब्द आचण अथव, ध्वनीत अथव यािंी ििकात आली आहे. याचशवाय प्रकरण १५ ते १८ मध्ये ज्ञानेर्श्रीत आलेल्या 
अलंकारािंी तपशीलवार ििकात आली आहे. प्रकरण एकोचणसाव्या ‘ओवी’ या छंदािी ज्ञानेर्श्रीच्या अनुषंगाने 
ििकात आली आहे. याचशवाय या गं्रथाला सात पचरचशष्टे आचण तीन सूिी, संदभवगं्रथािंी यादी जोडली आहे. 

 
डॉ. हे. चव. इनामदार यानंी वावळबे याचं्या ज्ञानेर्श्रीवरील संशोधनाचवषयी पुढील साथव अचभप्राय व्यक्त 

केला आहे— “गं्रथगत चवविेनात ते (डॉ. वावळबे) अथपासून इचतपयंत चवलक्षण रंगून गेले असल्यामुळे 
समरसतेतील सौंदयव त्याचं्या लेखनात सहजतेने उतरले आहे.” 

 
डॉ. वावळबे यािंा सूक्ष्म संशोधनवृत्तीिा चनदशवक म्हणून प्रस्तुत गं्रथािा उल्लेख करता येईल. 
 

णव. दा. वासमकर 
 

ज्ञानोपासना व भारिीयांचे किि्ये : बनहट्टी, श्री. ना. प्रकाशक : नवभारि गं्रथमािा, नागपूर, १९३१. 
जगातील ज्ञानचवषयक प्रगतीिा आढावा घेऊन भारतीयाचं्या ज्ञानोपासनेिे स्वरूप थोडक्यात चवशद करणे, हा 
गं्रथचनर्शमतीिा हेतू. या गं्रथािे स्थूलमानाने िार चवभाग पडतात.–(१) ज्ञानािी व्याख्या-स्वरूप यािंी माचहती. 
(२) शास्त्रािी संकल्पना, शास्त्र, चवद्या, कला व वाङ्मय यािें स्वरूप, शास्त्रािे वगीकरण व पचरणयन. (३) 
भारतीयािंी ज्ञानोपासना हा महत्त्वािा पोटचवषय—लेखकाच्या मते अवघड व नाजूक चवषय— भारतीयाचं्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोपासनेचवषयी पाश्चात्त्य चवद्वानािंा दृचष्टकोन व भारतीयािें समथवन यािंा तौलचनक व सापेक्ष परामशव, 
ज्योचतषशास्त्र-साखं्यन्याय, वैशचेषक तत्त्वप्रणालींिा पचरिय, कौचटल्यािा अथवशास्त्रावरील गं्रथ इत्यादींिी ििकात 
व माचहती. 

 
गं्रथािे स्वरूप संकल्पनात्मक असल्याने तपचशलवार चवविेन नाही. वािकािंी िौकस बुद्धी, बहुश्रुतता 

व ज्ञानािी लालसा वृवद्धगत होण्यास साह्य व्हाव ेही अपेक्षा मात्र पूणव होते. 
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