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णनवेदन 
 

(/) ज्ञान, त्तवज्ञान आत्ति कला यासंबधंीं शास्त्रीय आत्ति संशोधनात्मक लेखनािा प रस्कार करिें हा 
सात्तहत्य आत्ति संस्कृत्ति मंडळाच्या कायािा एक भार् आहे. त्याप्रमािें अनेक त्तित्तकत्सक व मात्तहिीपर 
प स्िकें  मंडळानें प्रकात्तशि केलीं आहेि. ‘संत्तहिासमीक्षा आत्ति पात्तरभात्तिक संज्ञा’ हें अशा प स्िकापंैकीं एक 
आहे. 
 

गं्रथािंें संशोधन आत्ति संपादन हें एक त्तजत्तकरीिें व र् ंिार् ंिीिें काम असिें. त्यािंत्तह हस्ित्तलत्तखिें 
आत्ति ज ने मराठी गं्रथ याचं्या संत्तहिा त्तनत्त िि करिें, हें अत्तधक त्तबकट. साधनें, प राव,े यािें वस्ि त्तनष्ठ 
संि लन करून त्तनष्ट्किग काढण्यासाठीं व्यासंर्, प्रत्तिभा आत्ति त्तिकाटी, यािंें सहाय्य अपत्तरहायग ठरिें. 
साधनािंा अप रेपिा, प राव्यािंें त्तनसरडें स्वरूप, यामं ळे त्तनिगय करण्यासाठीं कल्पकिा आत्ति िप िया 
आवयक ठरिाि. ााईर्दीनें िंकवा लवकरािं लवकर काहंीं त्तनष्ट्किग काढून काम हािावरे्ळें  करिा ं येि 
नाहीं. साहत्तजकि अशा के्षत्रािं ि रळक मािसें व्यग्र असिानंा त्तदसिाि. जीं थोडीं मािसें त्तजद्दीनें अशीं कामें 
करीि राहािाि, त्याचं्या कामािी व्याप् ि एकूि कामाच्या मानानें मयात्तदि रात्तहलेली असिे, िी प्रा ि 
पत्तरप्स्थिीम ळें. पत्तरिामीं या अभ्यासके्षत्रािें शास्त्र र्त्तिमान व त्तवकत्तसि होण्यास मयादा पडलेल्या असिाि. 
मराठींि संत्तहिासमीके्षच्या के्षत्रािं असेंि दृ य त्तदसिें. सकंल्पनात्मक जािीव आत्ति पात्तरभात्तिक संज्ञा यािंी 
मयादा हीस द्ा ंया कामािंील र्त्ति रोधण्यास कारिीभिू होि असिे. या पत्तरप्स्थिींि प्रस्ि ि प स्िकाच्या 
प्रकाशनानें अभ्यासािें एक मूलभिू साधन अभ्यासकानंा उपलब्ध होि आहे. त्तवशिेिः या के्षत्रािंील 
पात्तरभात्तिक संज्ञा इिक्या व्यापक प्रमािािं त्तववरिासह मराठींि प्रथमि येि असल्याम ळें  अभ्यासके्षत्रािा 
बराि मोठा मार्ग मोकळा होईल, असा त्तव वास बाळर्िा ंयेईल. 
 
स रेंद्र बारिंलरे् अध्यक्ष, सात्तहत्य आत्ति ससं्कृत्ति मंडळ 
यशोधन, म ंबई ४०० ०२० स टेंबर १९८६ 
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(०)्इणतहसास्आणि्ऋि 
 

म ंबई मराठी गं्रथसगं्रहालयाच्या मराठी संशोधन मंडळाच्या त्तवद्यमानें कै. प्रा. अ. का. त्तप्रयोळकर 
याचं्या स्मृत्तित्तदनात्तनत्तमि १३ एत्तप्रल १९७७ रोजीं मी textual criticism या त्तवियाशीं संबंत्तधि अशा एका 
त्तवियावर व्याख्यान द्यावें, अशी सूिना त्यावळेिे संशोधन मंडळािे संिालक प्रा. स रेंद्र र्ावस्कर यानंीं मला 
केली. ही सूिना जेव्हा ं केली रे्ली, िेव्हापंासून व्याख्यानाच्या त्तदवसापयंििा मधला अत्यल्प कालावत्तध 
बाून व्याख्यान देण्यािी सूिना स्वीकारावयािीि झाली, िर त्तनदान व्याख्यानािा त्तविय िरी बदलून 
द्यावा, असें मी स ित्तवलें . कारि ‘टेक्स्चच्य अल त्तित्तटत्तसझम’ ह्या त्तवियासंबधंीं त्यावळेीं मला काडीिीत्तह 
मात्तहिी नव्हिी. पि व्याख्यान मीि द्यावें व िेंत्तह याि त्तवियावर, असा प्रा. र्ावस्कर यािंा त्तनग्रह त्तदसला 
आत्ति िे आपला आग्रह सोडीनाि. िेव्हा,ं ‘संत्तहिासमीक्षा : काहंीं त्तविार’ असा र्रजेप्रमािें कसात्तह त्तफरविा ं
येईल, असें मला त्यावळेीं वाटलें  होिें, असा त्तविय ठरवनू मी ियारीला लार्लों. ही ियारी अथािि या 
त्तवियािें कसलेंि पूवगत्तशक्षि, मात्तहिी िंकवा मार्गदशगन नसल्याम ळें  स्विःच्या ब द्ीनेंि अर्दीं मूळाक्षरापंासून 
मला करावी लार्ली. ही ियारी करीि कसिानंा माझ्या लक्षािं आलें  िें असें कीं, या त्तवियािी व्याप् ि 
इिकी मोठी आहे कीं, त्यािंील काहंीं भार्ासंबधंींत्तह ‘काहंीं त्तविार’ माडंण्याइिकी ियारी त्यावळेीं उपलब्ध 
कालावधींि आपि करंू शकिार नाहीं. िरी ियारी िालू ठेवली, कारि द सरें र्त्यंिरि नव्हिें. मी हें 
व्याख्यान देऊं शकि नाहीं, असें सारं्नूत्तह स टका करून ाेिा ं येिें शक्य नव्हिें. त्याम ळें  ियारी करीि 
रात्तहलों आत्ति व्याख्यानाच्या त्तदवसापंयगि–नव्हे, व्याख्यानाच्या वळेेपयंि ‘संत्तहिासमीके्षिी पत्तरभािा’ असा 
त्तववत्तक्षि त्तविय मयात्तदि करून ाेऊन मी हें व्याख्यान त्तदलें . पि हा मयात्तदि त्तवियत्तह व्याख्यानाच्या 
वळेेच्या बंधनामध्यें मी प रा माडंूं शकलों नव्हिों. 
 

ह्या व्याख्यानािी सतं्तहिा संशोधन मंडळाला त्तलहून द्यावी, अशी सूिना होिी. त्यान सार 
व्याख्यानानंिर मी िी त्तलहून काढण्यास बसलों. कारि व्याख्यानाआधीं त्यािी संत्तहिा त्तलहून काढिें शक्य 
झालेलें  नव्हिें. त्तलत्तहिा ं त्तलत्तहिा ं त्यािा त्तवस्िार अपेके्षपेक्षा ं त्तकिी िरी अत्तधक होिो आहे, यािें भान येि 
रे्लें . पि संके्षप करिें मला इष्ट वाटलें  नाहीं. म्हिनू मी प ढें प ढें त्तलहीि रे्लों आत्ति प्रस्ि ि गं्रथािंील 
‘पात्तरभात्तिक संज्ञा’ हा मजकूर ियार झाला. हा मजकूर त्तलहून ियार झाल्याबरोबर मी िो प्रा. र्ावस्कर 
याचं्या स्वाधीन केला. िो वािून पात्तहल्यानंिर प्रा. र्ावस्करानंीं मला आिखी असें स ित्तवलें  कीं, या 
मजक राला संत्तहिासमीके्षसंबधंीं आिखी मजकूर जोडला, िर बरें होईल. हें लेखनत्तह मी पाठोपाठ करावें, 
म्हिजे एकूि मजकूर त्तमळून स्विंत्र प स्िक छापिा ंयेईल, असें प्रा. र्ावस्करानंी सातं्तर्िलें . या सूिनेप्रमािें 
प नहा ंया त्तवियािं मी डोकें  ख पसून बसलों. पत्तरिामीं ‘संत्तहिेिें सामात्तजक अत्तभसरि आत्ति सतं्तहिासमीक्षा,’ 
िसेंि, ‘संत्तहिासमीक्षा : स्वरूप आत्ति यंत्रिा,’ हे दोन त्तनबंध त्तलहून िे मी प्रा. र्ावस्कराचं्या स्वाधीन केले. 
व्याख्यानाच्या त्तदवसापासून या साऱ्या र्ोष्टींना एक विग लार्लें . 
 

त्यावळेच्या एकूि पत्तरप्स्थिींि प्रा. र्ावस्कर हें लेखन त्याचं्या स्वाधीन केल्यानंिरत्तह बराि काळ 
छापखानयाकडे पाठवू ंशकले नाहींि. मध्यंिरी प्रा. र्ावस्करािंा आकप्स्मक द ःखद अंि झाला. त्यानंिर मी 
या मजक रािें बाड आिून माझ्याकडेि ठेवनू त्तदलें . मराठी संशोधन मंडळ जेव्हा ं केव्हा ंप स्िक प्रकात्तशि 
करण्यािें ठरवील, िेव्हा ंिें प नहा ं त्याचं्या स्वाधीन करावें, असें ठरवनू मी र्प बसलों. कै. प्रा. अ. का. 
त्तप्रयोळकर याचं्या स्मृत्तित्तदनाच्या व्याख्यानामधून त्तनष्ट्पन्न झालेलें  हें लेखन असल्याम ळें  िें मराठी संशोधन 
मंडळाकडून प्रकात्तशि होिें औत्तित्यपूिग होिें. पि प्रा. र्ावस्करानंिरच्या संशोधन मंडळािंील जबाबदार 
मंडळींना िंकवा म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालयािंील कत्या मंडळींना िसें िें वाटि होिें कीं नाहीं, यािी 



 अनुक्रमणिका 

त्तनत्त िि कल्पना मला कधीं आली नाहीं. प स्िक प्रकाशनािा योर् ज ळून येि नव्हिा. विअ अशींि त्तनानू 
िाललीं होिीं व अखेरपयंि पत्तरप्स्थत्ति अशीि होिी. 
 

आिा ं हें प स्िक– ‘संत्तहिासमीक्षा आत्ति पात्तरभात्तिक संज्ञा’ –महाराष्ट्र राज्य सात्तहत्य आत्ति 
संस्कृत्ति मंडळाकडून प्रकात्तशि होि आहे. यामधला प ढाकार आत्ति किअपिा डॉ. स रेंद्र बारत्तलरे् यािंा 
आहे. त्यािंा लोभ, आस्था आत्ति त्वरा, यामं ळेंि हा योर् आला. सात्तहत्य आत्ति ससं्कृत्ति मंडळाकडे हें 
हस्ित्तलत्तखि स पूदग केल्यानंिरत्तह म द्रिािी व्यवस्था मनासारखी होईना, म्हिून दोन-िीन विािा 
कालावत्तध मध्यें रे्ला. पि त्याला क िािाि इलाज नव्हिा. 
 

प्रस्ि ि त्तवियािें सर्ळेंि के्षत्र आज मराठींि प्रयोर्ावस्थेंि आहे, असें म्हटलें , िर त्यािं 
अत्तिशयोप्क् ि होिार नाहीं. या अवस्थेंिील एक प्रयोर् म्हिजेि हें लेखन आहे. या त्तवियािंील जाििे 
आत्ति अन भवी माझ्या या प्रयोर्ािी पाहिी करून योग्य िो त्तनष्ट्किग काढिीलि. मी स ित्तवलेल्या 
पात्तरभात्तिक संज्ञाबंद्दल मी इिकें ि म्हििों कीं, त्या संज्ञा सतं्तहिासमीके्षच्या मराठी व्यवहारािं व त्तविारािं 
वापरल्या रे्ल्या, िरि त्तजविं राहिार; नाहींिर त्यावंर इत्तिहासािा पडदा पडिार. पि त्यािूंन अभ्यासक 
प ढिी मजल मारण्यास सज् ज होऊं शकिील, असा त्तव वास बाळर्ण्याइिकी मेहनि ाेण्याबाबि 
माझ्याकडून मी कसूर केलेली नाहीं. 
 

हें लेखन करिानंा डॉ. अशोक केळकर व डॉ. स. र्ं. मालश,े यानंीं मला काहंी सूिना केल्या, 
अभ्याससाधनें स ित्तवलीं. डॉ. अशोक केळकरानंीं िर पत्तरभािेसंबंधीं संपूिग हस्ित्तलत्तखि वािनू काहंीं 
शकंास्थळें दाखवनू त्तदलीं. पत्तरभािात्तवियक या हस्ित्तलत्तखिािा आपल्या अभ्यासासाठीं आपिासं खूप 
उपयोर् झाला, असा त्तदलासात्तह त्यानंी मला त्तदला. त्याम ळें  आपि फालिू काहंींिरी केलेलें  नाहीं, असा 
त्तव वास मला प्रा ि झाला. त्याचं्या सवगि सूिना मी पाळंू शकलों, असें नाहीं. पि मला अत्तधक त्तविाराला 
त्यानंीं नक् कीि प्रवृि केलें . डॉ. भीमराव क ळकिी यानंीं काहंीं सामग्री ित्परिेनें त्तमळवनू त्तदली होिी. 
म ळािं मला पूिग अपत्तरत्तिि असलेल्या एका नव्या त्तवियाच्या या अभ्यासािं प्रथम प्रा. र्ावस्कर आत्ति 
त्यानंिर ही सवग आस्थेवाईक व माझ्यावर लोभ ठेविारी मंडळी, याचं्याम ळें  मी या कामािं काहंीं थोडा रस 
ाेिला. या सवांिाि मी ऋिी आहे. आभारीत्तह आहे. 
 

डॉ. स रेंद्र बारिंलरे् व सात्तहत्य आत्ति संस्कृत्ति मंडळ यािंा मी त्तवशिे ऋिी आहे. 
 

याबरोबर सात्तहत्य आत्ति संस्कृत्ति मंडळािे सत्तिव, गं्रथप्रकाशन आत्ति म द्रिव्यवस्था याशंीं संबतं्तधि 
असे मंडळािे अत्तधकारी व कमगिारी याचं्या सत्तिय पािंठब्याबद्दल त्यािें मनःपूवगक आभार मानिें मी माझें 
किगव्य समजिो. 
 

महाराष्ट्र राज्य म द्रि आत्ति लेखनसामग्री संिालनालयािे संिालक, उपसंिालक व इिर 
अत्तधकारी, िसेि कमगिारी, आत्ति शासकीय मध्यविी म द्रिालयािे व्यवस्थापक, उपव्यवस्थापक, इिर 
अत्तधकारी, कमगिारी व कामर्ार या सवांनींि या प स्िकाच्या म द्रिाबाबि त्तदलेलें  सहकायग आत्ति ाेिलेले 
श्रम, याबंाबि त्यािें ऋि मोठें आहे. आस्थेनें आत्ति त्वरेनें त्यांनीं हें काम नेटकेपिानें करून त्तदलें . 
 

प स्िकाच्या सूिीच्या कामािं सौ. उमा पाध्ये यािंी मदि झाली. त्यािें मनःपूवगक आभार. 
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श्री. शािंाराम पवार यानंीं स्नेहभावानें म खपृष्ठ, माडंिी, रेखाटिें, छपाई, सवगि बाबिींि जािीनें 
लक्ष ाालून अवय िेव्हा ंधावंपळत्तह केली. ही र्ोष्ट अन ल् लेत्तखि िंकवा अनात्तमक ठेविें मला शक्य नाहीं. 
त्यािें आभार मानून त्याचं्या ऋिािूंन मोकळें होण्यािी मला कल्पनाि करिा ंयेिार नाहीं. रेखाटिािंील 
आत्ति त्तवशिेकरून मजक रािंील मोडी अक्षराचं्या संयोजनािी कायगवाही करण्यािं त्यानंीं जें लक्ष ाािलें , 
त्याम ळें  सबंंत्तधि अंर्ािंी म द्रिपूर्ति यथाथगपिें होऊं शकली. ही र्ोष्ट नमूद केलीि पात्तहजे. 
 

माझें काम माझ्या मयादेंि मी केलें  आहे. यािंील नयनू प रिें करण्यािें काम आिा ंया त्तवियािंील 
त्तवशिे जाििे व अन भवी याचं्यावर सोंपवनू मी मोकळा होि आहे. 
 
वसंि दाविर 
३३, शफेाली, मकरंद सहत्तनवास, स्वा. सावरकर मार्ग, 
माहीम म ंबई ४०० ०१६ 
स टेंबर १९८६ 
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(००)्णववेचनाची्ाैठक 
 

००/१ म द्रिकलेिा महाराष्ट्राला पत्तरिय झाल्यानंिर जीं हस्ित्तलत्तखिें छापून काढण्यािं आलीं, 
त्यामंार्ें िीन उत्तद्दष्टें त्तदसिाि : 
 

(अ) भात्तवकानंा धमगगं्रथ उपलब्ध करून देिें. 
(आ) पूवगसंत्तिि अशा वाङ मयािें जिन करिें. 
(इ) नवत्तशक्षिािं ज नया मराठी वाङ मयाच्या अभ्यासासाठीं गं्रथ उपलब्ध करून देिें. 

 
००/२ यापंकैीं पत्तहल्या दोन उत्तद्दष्टानं सार त्तविार करिा ं उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिामंधील सतं्तहिािंी 

छाननी प्रामाण्य, अत्तधकृििा, अनवथगकिा, या दृष्टींनीं करण्यािा फारसा प्र न उ् भवण्यािें कारि नव्हिें. 
कारि अशा उत्तद्दष्टाचं्या पूिीसाठीं जें हािीं आलें , िें िसेंि, िंकवा भात्तवकानंा रुिेल अशा स्वरूपािं छापून 
काढलें , िर त्यािं त्तबाडण्यासारखें काहंीं नव्हिें. साहत्तजकि, उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिािंी त्तविारपूवगक िंकवा 
अभ्यासपूवगक अथवा त्तवशिे पद्िीनें छाननी करून संपात्तदि सतं्तहिा प्रत्तसद् करण्यािी काहंीं प्रत्तिया आत्ति 
व्यवस्था असूं शकेल का, यािी मात्तहिी करून ाेऊन त्यान सार हस्ित्तलत्तखिें प्रत्तिश द् करून छापून प्रत्तसद् 
करण्यािें भान राखलें  रे्लेलें  नसेल, िर त्यािं नवल वाटण्यासारखें काहंीं नाहीं. िेव्हा,ं उपलब्ध झालेलीं 
िंकवा उपलब्ध करून ाेिलेलीं हस्ित्तलत्तखिें त्तमळालीं िशीं अथवा वैयप्क् िक मिान सार काहंीं द रुस्िी 
करून छापून प्रकात्तशि केलीं रे्लेलीं असिें स्वाभात्तवक मानिा ंयेिें. 
 

००/३ त्तिसऱ्या उत्तद्दष्टाच्या पूिीसाठीं लेखकािा काल, गं्रथािा काल, संबतं्तधि सात्तहत्यािी व त्या 
सात्तहत्याच्या त्तनर्तमिीच्या िंकवा रिनेच्या काळािंील भात्तिक वैत्तशष्ट्यें, गं्रथािें स्वरूप, लेखक-कवीिा 
उदे्दश, अशा र्ोष्टी व त्यािंा परस्पर संबंध आत्ति सतं्तहिेिा अनवय, अथग, याबंद्दल त्तववरि करून िंकवा हें भान 
राखून गं्रथसंपादन व गं्रथप्रकाशन करण्यािी र्रज काहंीं प्रमािािं िरी लक्षािं येण्यासारखी पत्तरप्स्थत्ति 
होिी. त्याम ळें  त्तिसऱ्या उत्तद्दष्टान सार गं्रथप्रकाशन करिानंा उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिामंधून सतं्तहिािंी काहंीं 
प्रमािािं छाननी अथवा त्तित्तकत्सा झालेली असिें स्वाभात्तवक ठरिें. या प्रत्तियेमधून संत्तहिासमीके्षिीं काहंीं 
मूळाक्षरें जाििेपिानें िंकवा अजाििेपिानें त्तर्रवलीं रे्लेलीं असिें शक्य आहे. पि या प्रकरिीं सतं्तहिेंिील 
पाठािंी त्तनवड करिानंा सबंंत्तधि व्यक् िीिी आवड िंकवा त्तिच्या वैयप्क् िक दृष्टीनें मिािा कल यानंा 
त्तनिगयामध्यें प्राधानय िंकवा मानयिा त्तमळून सतं्तहिासमीके्षिीं हीं मूळाक्षरें शास्त्रकायंाच्या कसोटीला 
उिरिारी त्तकवा िशी क्षमिा बाळर्ून उिरलेलीं असिील, ही शक्यिा नव्हिी. यािें प्रत्यंिर मराठीमधील 
संत्तहिासमीके्षच्या प्राथत्तमक काळािंील प्रयत्नािंें अवलोकन केलें  असिा ंसहज लक्षािं येण्यासारखें आहे. 
त्यासाठीं प राव ेदेण्यािी र्रज नाहीं, इिकी ही पत्तरप्स्थत्ति सावगत्तत्रि मानिा ंयेईल. साहत्तजकि, या काळािं 
मराठी संत्तहिासमीके्षिा पद्िशीर पाया ाािला जािें शक्यि नव्हिें. 
 

००/४ म द्रिकलेच्या पत्तरियापूवी हस्ित्तलत्तखिाचं्या प्रिी होि आत्ति प्रत्तिश द्ीस द्ा ं होि. पि या 
प्रिी िंकवा प्रत्तिश त्तद् करिानंा काहंीं पद्त्ति अवलंत्तबल्या जाि कीं संबतं्तधि व्यप्क् ि ्प्रिी करिाऱ्या) िंकवा 
अभ्यासक ्प्रत्तिश त्तद् करिारे) याचं्या वैयप्क् िक मिप्रामाण्यानें संबतं्तधि पाठािंी स्वीकृत्ति होई अथवा 
त्तनत्त ित्ति होई, याबद्दल मराठीच्या अभ्यासके्षत्रािं व्यवप्स्थि िंकवा अव्यवप्स्थि कसलीि मात्तहिी त्तमळि 
नाहीं. त्यासबंंधीं काहंीं अन मान करण्यासाठींत्तह मात्तहिी त्तमळालेली नाहीं. त्याम ळें  अशा प्रिी आत्ति प्रत्तिश त्तद् 
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याचं्यासबंधंीं पूवगसतं्तििािा अभाव आहे. िेव्हा,ं अशा पूवगसतं्तििाच्या बळावर मराठी सतं्तहिासमीके्षिा नक् की 
पाया पाहिें िंकवा उभारिें शक्य अथवा संभवनीय नाहीं. 
 

००/५ या पत्तरप्स्थिीम ळें  मराठी संत्तहिासमीके्षिी आत्ति त्तिच्या पत्तरभािेिी त्या काळािं अर्दीं 
प्राथत्तमक स्वरूपािंदेखील पद्िशीर पायावर जडिाडि झालेली असिें िंकवा यात्तवियीं प्रत्तियेला प्रारंभ 
झालेला असिें मानय करिा ं येण्यासारखें त्तदसि नाहीं. अशा पत्तरप्स्थिींि उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिामंधून 
एकाि गं्रथाच्या त्तनरत्तनराळ्या सतं्तहिा दृष्टोत्पिीस येिील अशा आवृत्ति प रेशा प्रमािािं अवलोकनािं 
आल्यानंिरि आत्ति त्यािंी िौलत्तनक छाननी करण्यािें भान आल्यानंिरि, िसेंि, इंग्रजीद्वारा 
संत्तहिासमीके्षसंबधंीं काहंीं मार्गदशगनाथग लक्ष वळल्यानंिर मराठी सतं्तहिासमीक्षा आत्ति त्तििी पत्तरभािा 
दबकि दबकिि प ढें येिें स्वाभात्तवक मानावें लार्िें, असें म्हटलें , िर िें र्ैर ठरिार नाहीं. िंकबह ना, हीि 
वस्ि प्स्थत्ति आहे, असें मानय करावें लारे्ल. 
 

००/६ अशी प ढें आलेली मराठीिींल सतं्तहिासमीक्षा आत्ति त्तििी मराठी पत्तरभािा लक्षािं ाेिली, 
अर्दीं आजिार्ायि या के्षत्रािं झालेली व होि असलेली अल्पस्वल्प प्रर्त्ति नजरेखालून ाािली, म्हिजे 
पत्तहली र्ोष्ट लक्षािं येिे िी अशी कीं, ही समीक्षा आत्ति त्तििी पत्तरभािा अर्दीं ि टप ंजी आहे. या मराठी 
पत्तरभािेिी इंग्रजी पत्तरभािेशीं केवळ सापं्ख्यकी जरी ि लना केली, िरी मराठी पत्तरभािा त्तकिी भयानक 
ि टप जंी आहे, यािें प्रत्यंिर येिें. अर्दीं बारीकसारीक िपशील वर्ळण्यािें ठरत्तवलें , िरी इंग्रजींिील 
संत्तहिासमीके्षच्या परीाािं जवळजवळ दोनशेंच्या ारािं जािारा संज्ञािंा वावर त्तदसिो. अर्दीं 
आजिार्ायििी पत्तरप्स्थत्ति पात्तहली, िरी मराठींि जेमिेम पन्नाससाठि संज्ञा दृष्टीस पडिाि. यािा अथग 
असा कीं, मराठी संत्तहिासमीके्षिा व्यवहार इिका मयात्तदि आहे. म्हिजेि असें कीं, संत्तहिासमीके्षिी 
िीनिि थाश व्याप् ि मराठीला अज्ञािि रात्तहलेली आहे. साहत्तजकि याम ळें  या के्षत्रािंील मराठी पत्तरभािात्तह 
ख रटलेल्या अवस्थेंि आहे. 
 

००/७ अशा अवस्थेंि संत्तहिासमीक्षा आत्ति िदनिर्गि पात्तरभात्तिक संज्ञा यािंें ारक ल मराठींि 
बाधंिें, ही एक अवाड बाब ठरिारी आहे. पि हें अवाड आहे, म्हिून टाळलें , िर एका त्तवद्याके्षत्रीय 
त्तवियाच्या प्रर्िीला म कण्यासारखें आहे. िेव्हा,ं या पत्तरप्स्थिींिून मार्ग काढिें आवयक आहे. 
 

००/८ हा मार्ग काढिानंा नैसर्तर्क प्रत्तियेिा स्वीकार करिें शक्य आहे, असें त्तदसि नाहीं. नैसर्तर्ि 
प्रत्तिया अशी : मराठींिील प्रत्यक्ष संत्तहिासमीक्षा-व्यवहारािूंन संज्ञािंें सकंलन करिें आत्ति त्यािंी व्यवस्था 
लाविें. या प्रत्तियेिे काहंीं लक्षिीय फायदे असिाि. उदाहरिाथग : पात्तरभात्तिक संज्ञा आकलनस लभ 
असिें; त्यािंी वास्ित्तवकिा पटिें; त्या रुळण्यास मदि होिें; त्तवशिे भात्तिक अडिि न होिा ं त्यादं्वारे 
आवयक िें आदान-प्रदान आत्ति संदेशन स लभिेनें होिें; या संज्ञानंा सावगत्तत्रक अशी समाजािं सहजपिें 
मानयिा त्तमळिें; या संज्ञादं्वारा त्तवियानिर्गि व त्तवियािा इिर त्तवियाशंीं संबतं्तधि व्यवहार सहजिेनें करिा ं
येिें; त्तवियासबंंधी व्यवहारािी व त्या अन रोधानें पत्तरभािेिी प्रर्त्ति होिें, त्यािंा त्तवकास होिें; त्तवियानिर्गि 
सैद्ाप्निक व व्यावहात्तरक त्तवत्तनमयाला, ििअला, त्तवविेनाला आत्ति पात्तरभात्तिक सजं्ञाचं्या त्तनर्तमिीला व 
व्यवस्थेला वरे् येिें; इत्यात्तद. या प्रत्तियेिें सैद्ाप्निक आत्ति व्यावहात्तरक श्रेय फार मोठें आहे, हें मानय करावें 
लारे्ल. पि या नैसर्तर्क प्रत्तियेिा मराठींि त्तकिी उपयोर् होण्यासारखा आहे? त्तजथें म ळािं अभ्यासािें 
िीनिि थांश के्षत्र अज्ञाि आहे, त्तिथें या प्रत्तियेनें हािीं काय लार्िार? या दोनही प्र नािंें नैसर्तर्क उिर 
नकाराथी आहे. द सरा मार्ग कोििा? 
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००/९ अर्दींि नवा त्तविय जेव्हा ंप्रथमि एखाद्या भािेंिून माडंावयािा असिो, आत्ति त्यासंबधंींच्या 
संज्ञा प्रिीकात्मक िंकवा त्तिनहात्मक असिाि, िेव्हा ंकाहंीं मार्ग िटकन सापंडिें सोपें असिें. कारि अशा 
वळेीं द सऱ्या एखाद्या भािेंिील त्तसद् संज्ञा जशाच्या िशा सरळ उिलून ाेिा ं येिाि. म्हिजेि त्या दिक 
ाेिा ंयेिाि आत्ति व्यवहार करिा ंयेिो, िो प्रर्त्तिपथावर ठेविा ंयेिो. संत्तहिासमीके्षच्या संदभाि मराठीमध्यें 
इंग्रजींिून अशा संज्ञा सहज दिक ाेऊन व्यवहार करिा ं येईल का? प्रथमदशगनीं िरी हा मार्ग 
व्यवहारस लभ वाटिारा आहे. कारि या के्षत्रािं त्तवशिे काम करिाऱ्या िंकवा करंू इप्च्छिाऱ्या अभ्यासकानंा 
यासाठीं आवयक िेवढी इगं्रजी भािा अवर्ि आहे आत्ति इंग्रजींि ग्रीक-लॅटीन परंपरेमधून ही पत्तरभािा 
त्तसद् आहे. या व्यवहारािंील िीनिि थांश के्षत्र मराठींि अज्ञािि रात्तहलेलें  असल्याम ळें  इिक्या मोठ्या 
प्रमािािं संज्ञात्तह अज्ञािि आहेि. िेव्हा,ं यात्तवियीं मराठींिून व्यवहार करण्यासाठीं इंग्रजी संज्ञाि 
वापरण्यािा मार्ग सहज स ििारा आहे. पि हा मार्ग वाटिो त्तििका सोपा नाहीं. एक िर, संबतं्तधि संज्ञा 
प्रिीकात्मक िंकवा त्तिनहात्मक क् वत्तििि; सामानयिः नाहींिि. द सरें असें कीं, इंग्रजी-मराठी भात्तिक 
रिना, वळिें, स्वभाव, इत्यादींमधील भेदामं ळें  मराठींि या संज्ञा िपखलपिें व सहज वाटिील अशा 
बसिार नाहींि. त्तशवाय, याप्रकारें इंग्रजी संज्ञा वापरून केलेला व्यवहार मराठींिून होिो आहे, असा 
आभासत्तह होिार नाहीं. आत्ति म ख्य म्हिजे या मार्ानें मराठी पात्तरभात्तिक संज्ञािंा या त्तवियािं त्तवकासत्तह 
स्विंत्रपिें करण्यािा प्रन बाजूलाि पडेल. आिखी एक र्ोंधळािं टाकिारी र्ोष्ट अशी कीं, आधींि मराठी 
व्यवहारािं वापरलेल्या आहेि म्हिून एकिि थाश संज्ञा मराठी आत्ति िीनिि थाश इगं्रजी, असा प्रमािवार 
र्ंर्ाजमनी प्रयोर् अडििींि आििारा ठरेल. व्यवहारािंील ि टप ंज्या मराठी संज्ञा बाद ठरवनू सवगि संज्ञा 
इंग्रजीमधील ाेिल्या, िर उ् भविाऱ्या पत्तरप्स्थिीिें त्तनदअशन आधीं केलें  आहे. कसेंत्तह ाेिलें , िरी 
संत्तहिासमीक्षा आत्ति त्तििी मराठी पत्तरभािा या संदभाि सवग इंग्रजी संज्ञा ाेण्यािा िंकवा काहंीं इंग्रजी संज्ञा 
ाेण्यािा मार्ग वजग ठरिो. 
 

००/१० आिखी एक मार्ग असा कीं, मराठीशीं क लसंबंध असलेल्या एखाद्या भािेंि अशी पत्तरभािा 
त्तसद् असेल, व िी अनथग ाडत्तविार नसेल, िर िी उिलून ाेिें. या दृष्टीनें पाहािा ंलक्षािं ाेण्यासारखा 
एक प्रयत्न ससं्कृि भािेंिि आढळिो. ‘प्रौढमनोरमा-शब्दरत्नम्’िें संशोधन-संपादन करिानंा श्री. वेंकटेश 
लक्ष्मि जोशी यानंीं ही पत्तरभािा, पात्तरभात्तिक संज्ञा त्तनमाि करून सूत्ति केलेली आहे. या पात्तरभात्तिक संज्ञा 
जशाच्या िशा वापरून व्यवहार करिा ंआला, िर सोनयाहून त्तपवळें होईल. पि त्तनरत्तनराळ्या कारिानंीं 
िशी शक्यिा त्तदसि नाहीं. एक म्हिजे, यािंील काहंीं सजं्ञािंा मराठींि याआधीं वापरल्या रे्लेल्या संज्ञाशंीं 
मेळ ाालिा ं येिार नाहीं. ही आपत्ति टाळण्यासाठीं मराठींि आधीं वापरल्या रे्लेल्या सवगि संज्ञा 
व्यवहारािूंन बाद कराव्या, असें म्हटलें , िरी िें शक्य होिार नाहीं. आत्ति द सरें म्हिजे श्री. जोशी यानंीं 
संस्कृिमध्यें संज्ञा म्हिून स्वीकारलेल्या शब्दािंा िंकवा शब्दसम च् ियािंा मराठी म्हिनू स्वीकार करिें शक्य 
होिार नाहीं. हें कसें िें प ढें इंग्रजी संज्ञा, त्तिच्यासाठीं श्री. जोशी यानंीं स्वीकारलेली संस्कृि संज्ञा आत्ति 
त्याप ढें िी मराठींि का ंस्वीकारिा ंयेिार नाहीं, यासंबधंीं त्तववरि, या िमानें नम नयादाखल माडूंन दाखवीि 
आहे. 
 

Codex – हस्ित्तलत्तखिम्, मािृका : मािृका ही संज्ञा मराठींि प्रस्ि ि संदभाि स्वीकारिें शक्यि 
नाहीं. कारि matrix या अथी िी आधींि मराठींि रूढ होऊन बसली आहे. एकि संज्ञा दोन वरे्वरे्ळ्या 
शास्त्रािं िंकवा के्षत्रािं त्तनरत्तनराळ्या अथानीं िंकवा काहंींशा फरकानें ाेिें शक्य असलें , िरी प्रस्ि ि प्रकरिीं 
िसें करिा ंयेिार नाहीं. कारि ज्या म द्रिव्यवहारािं ‘मािृका’ ही संज्ञा त्तवत्तशष्ट अथानें रूढ होऊन बसली 
आहे, त्या म द्रिव्यवहाराच्या के्षत्रािंील व्यवहार बाजूला ठेवनू संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेिा, पात्तरभात्तिक 
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सजं्ञािंा त्तविार करिें शक्य होिार नाहीं. ्हस्ित्तलत्तखिम् या संजे्ञला मराठी वळि देऊन त्तििा उपयोर् 
मराठी संज्ञा त्तनमाि करिानंा होण्यासारखा आहे. हीि र्ोष्ट codex या संजे्ञशीं त्तनर्त्तडि इिर संज्ञािंी 
आहे.) 
 

Colophon – प प्ष्ट्पका, इत्तिकथनम्, प्रकरिानि भार्ः, गं्रथानिभार् : यापंकैीं प प्ष्ट्पका ही संज्ञा 
मराठींि एका अभ्यासकानें वापरलेलीि आहे. त्तििें स्वार्ि करिें शक्य आहे. पि प्रस्ि ि संदभािील इिर 
संज्ञा एक िर विगनात्मक आहेि, त्तभन्नत्तभन्न संदभाि वापरिा ंयेिाऱ्या आहेि, सवग संदभाि प्रकरिानि भार् 
आत्ति गं्रथानि भार् यापंकैी कोििीत्तह एक वापरली, िर िालिार नाहीं. उदाहरिाथग, प्रकरिाच्या 
अखेरीच्या प्रस्ि ि संदभािील त्तनवदेनाच्या अथानें गं्रथानिभार् ही सजं्ञा वापरिा ंयेिार नाहीं. या सजं्ञापेंक्षा ं
मराठींि आधीि वापरलेल्या आहेि त्या समाप् िवाक्य िंकवा समाप् िलेख या सजं्ञा उजव्या ठरिाऱ्या 
आहेि. ्हें त्तवधान मी येथे केवळ ि लनात्मक दृष्टीनें करीि आहे.) 
 

Composite Version – संक त्तलिा, संत्तमश्रावृत्तिः : येथील संक त्तलिा हा शब्द मराठीच्या संदभाि 
समपगक नाहीं. कारि ‘संक ल’िे मराठी अथग – दाट, र्दीिा, आच्छात्तदि, या अथाशीं त्तनर्त्तडि आहेि. 
द सऱ्या संज्ञेंिील ‘संत्तमश्र’ या शब्दािा उपयोर् करून ाेिा ं येईल. पि ‘आवृत्ति’ हा शब्द त्याला जोडून 
त्तनमाि होिारी संज्ञा मराठींि म ळींि उपयोर्ािी नाहीं. कारि मराठींि आवृत्ति हा edition या शब्दासाठी 
वापरला जािारा शब्द आहे. श्री. जोशी यानंी copy आत्ति edition या अथीत्तह ‘आवृत्ति’ याि संजे्ञिा वापर 
केलेला आहे. यािा अथग असा होिो कीं, िीन संकल्पनासंाठीं एकि शब्द वापरला जािो िंकवा वापरावा 
लार्िो. यात्तशवाय, version या संजे्ञच्या स्विंत्र नोंदींि श्री. जोशी यानंी ‘प स्िक’ अशी संज्ञा त्तदली आहे. 
म्हिजे एके त्तठकािीं version म्हिजे आवृत्ति आत्ति द सऱ्या त्तठकािीं प स्िक. संदभानेंत्तह हें बरोबर नाहीं. या 
धरसोडीिें मराठींि केलेलें  अन करि र्ोंधळािी पत्तरप्स्थत्ति त्तनमाि करील. हें प्रस्ि ि संदभाि फलदायी 
ठरण्यासारखें नाहीं. 
 

Accidental – अनवधानजनय, अहेि क : येथे योजलेल्या या दोन संज्ञा मूळ इगं्रजी शब्दाला 
समानाथगक नाहींि. त्या परस्परत्तह समानाथग नाहींि. मराठींि त्या इंग्रजी शब्दाला पयायी ठरिाऱ्या नाहींि. 
मराठींि अनवधानजनय म्हिजे लक्ष न त्तदल्याम ळें  त्तनमाि झालेला आत्ति अहेि क म्हिजे हेि  नसिा ं
ाडलेला आत्ति accidental म्हिजे िर अपाािानें िंकवा आकप्स्मक. या पत्तरप्स्थिींि श्री. जोशी यानंी 
स ित्तवलेल्या संज्ञा स्वीकारिें शक्य त्तदसि नाहीं. 
 

Conflation – त्तमश्रीकरिम्, व्याक लीकरिम्, पाठत्तमश्रिम् : यापंैकीं पाठत्तमश्रि ही संज्ञा मराठींि 
वापरली जािेि; पि व्याक लीकरि ही संज्ञा मराठींि अपेत्तक्षि अथाहून त्तभन्न अथग व्यक  ि करिारी ठरेल. 
व्याकूळ म्हिजे मराठींि द ःखी-कष्टी. यावरून ही संज्ञा मराठींि त्तकिी अनथगकारक ठरण्यासारखी आहे, िें 
स्पष्ट आहे. 
 

Margin – पत्रस्य पा वगभार् : वास्ित्तवक येथें संज्ञा योजलेलीि नाहीं. इंग्रजी शब्दाच्या अथािें 
संस्कृिमध्यें स्पष्टीकरि त्तदलेलें  आहे. त्यािें मराठीकरि केलें  कीं, साहत्तजकि िी संज्ञा न ठरिा ं
स्पष्टीकरि होईल. िेथेंत्तह पा वगभार् या शब्दानें मराठींि कार्दाच्या डाव्या िंकवा उजव्या बाजूला सोडलेली 
जार्ा असा अथग व्यक् ि होि नाहीं. मराठींि यािा अथग कार्दािी मार्ील बाजू असा होईल. ढ ंर्ि हा अथग 
आपि बाजूलाि ठेवू.ं 
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Hermenia आत्ति Interpretation : यानंा श्री. जोशी यानंीं समान संज्ञा वापरल्या आहेि. त्या िशा 
मराठींि ाेिें सय प्क् िक नाहीं आत्ति व्यवहारािंत्तह त्या सोयीच्या ठरिार नाहींि. हीि र्ोष्ट omission व 
lacuna या संज्ञासंाठीं त्यानंीं योजलेल्या शब्दािंी. 
 

काहंीं त्तठकािीं श्री. जोशी यानंीं विगनेंि संज्ञा म्हिनू त्तदल्या आहेि. िंकवा संज्ञा देण्याऐवजीं 
इंग्रजींि वापरल्या रे्लेल्या संज्ञािंी त्या जार्ीं अथग देिारीं विगनें त्तदलीं आहेि. उदाहरिाथग पाहावें : 
 

Propria manu – समानाक्षरेि त्तलत्तखिम् । एकेनैव लेखकेन त्तलत्तखिम् । 
 

Recencio – मूलगं्रथत्तनधारम् त्तित्तकत्सा । मूलगं्रथरूपदशगनीत्तित्तकत्सा । 
 

Transmission – पूवास्मात् प स्िकात् संिमिम् लेखनम् । 
 

Documental probability – लेखत्तनकशलैीमात्तलकाविानिरस्य शब्दानिरस्य वा शक्यिा । 
 

Editio princeps – संपात्तदिास  नैकास  आवृत्तिि  आद्यावृत्तिः । 
 

हीं विगनें संज्ञा म्हिून मानिा ं येिें कसें शक्य आहे? अथात् एखाद्या भािेंि द सऱ्या भािेंिील 
शब्दाला एकि पयायी शब्द सापंडिें नेहमीि शक्य होिें असें नाहीं. अशा वळेीं या प्रकारच्या विगनानंीं 
कायगभार् उरकावा लार्िो, हें खरें. पि अशीं विगनें देऊन मराठींि संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेिी त्र त्तट भरून 
काढिा ंयेिार नाहीं. यात्तशवाय पयायि नाहीं कीं काय, यािा मराठींि स्विंत्र त्तविार करावा लारे्ल. 
 

Recentioners – या संदभाि अत्तिनव िंकवा नूिन या संज्ञा मराठींि योग्य िो अथग व्यक् ि 
करिाऱ्या ठरिार नाहींि. िीि र्ोष्ट examplar – या संदभाि आदशगप स्िक या संजे्ञिी. कारि या संज्ञानंीं 
प्रस्ि ि त्तवियािं अत्तभपे्रि संकल्पना त्तनदअत्तशि होि नाहींि. 
 

Homoeoarcta – पंप्क् िग्रास, Haplography–अक्षरग्रास, या संज्ञामंधील ‘ग्रास’ हा प्रस्ि ि 
संदभाि अपेत्तक्षि अथानें वापरिानंा मराठी वाटिार नाहीं. िीि र्ोष्ट apparatus criticus–र्विेिसामग्री 
या संजे्ञिी. 
 

Recto – अनंक पृष्ठम् आत्ति verso – अंकपृष्ठम्, या संज्ञामंधील अथगसंकेि त्या त्या अथीं मराठींि 
नाहींि. िे आधीं समजावनू ाेऊन िसे नव ेसकेंि रूढ करिें शक्य त्तदसि नाहीं. 
 

Stichometry – पत्रपङ क् त्यक्षरमापनम् । Variant Bearer – 
त्तविाराहगपाठभेदवत् । Haplography – आद्याक्षरसादृयजत्तनित्र त्तट । 

 
Ehminatio codicum Descriptorum – अप्रमात्तिि-अनत्तधकृि-हस्ित्तलत्तखिवजगनम् । – या 

संज्ञामंधील दीाग सामात्तसकिा मराठी म्हिनू रुळविे अवाड आहे; आत्ति त्याला पयाय नाहीं, असेंत्तह नाहीं. 
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या सवगि संज्ञािंा येथें त्तविार केलेला आहे, िो त्या बरोबर कीं िकू, या दृष्टीनें नाहीं. संस्कृि भािेंि 
प्रस्ि ि त्तवियािा ऊहापोह करण्यासाठीं ज्या संज्ञा उपयोर्ािं आिलेल्या आढळिाि, त्या मराठीसाठीं 
जशाच्या िशा िंकवा अल्प फरकानें सवगि उिलून ाेिा ं येिील का, या त्तविाराच्या संदभाि हें केवळ 
उदाहरिादाखल त्तनदअशन आहे. यािूंन त्तनािारा त्तनष्ट्किग असा कीं, काहंीं बाबिींि प्रित्तलि मराठी संज्ञा 
बाजूला ठेवनू िंकवा त्याचं्या बरोबरीनें संस्कृिमधील या संज्ञा मराठींि रुळविा ं येिार नाहींि; 
दीागसामात्तसक संज्ञा ाेिा ंयेिार नाहींि; काहंीं संज्ञाबंाबि संस्कृिमधील त्तनदअत्तशि अथग मराठींि स संर्िपिें 
व्यक् ि होिार नाहींि; काहंीं संज्ञा मराठींि फारि कृत्तत्रम ठरिील; काहंीं संज्ञाबंाबि भाष्ट्यात्मक विगनािंा, 
त्तनवदेनािंा आश्रय ाेिलेला आहे, िसा िो मराठींि अपत्तरहायग आहे का, हा प्रन आहे; काहंीं त्तठकािीं एका 
संकल्पनेला दोन-िीन संज्ञा आहेि, िशा त्या मराठींि आवयक ठरण्यािी शक्यिा त्तदसि नाहीं; उलट 
काहंीं त्तठकािीं एकाि संजे्ञनें दोन-िीन सकंल्पनािंा त्तनदअश केलेला आहे, त्याम ळें  आकलनािं र्ोंधळ 
उडण्यािी शक्यिा नाकारिा ं येि नाहीं. अशा काहंीं र्ोष्टी त्तविारािं ाेिा ं या संस्कृि संज्ञािंा मराठीला 
नेमकेपिानें अथगबोध होण्याच्या दृष्टीनें उपयोर् होण्यासारखा नाहीं. समान भािाक ल हें दोन भािामंधील 
संज्ञा समान ठेवण्यास उपय क् ि ठरिेंि असें नाहीं, असा यािा अथग होिो. ससं्कृि भािेच्या संदभाि जर ही 
अवस्था, िर इिर संस्कृिो् भव भािामंधील संज्ञाबंाबि अत्तधकि अडििी उ् भविील कारि प्रत्येक 
भािेिी परंपरा व पत्तरप्स्थत्ति वरे्वरे्ळी असिे; व त्याप्रमािें संज्ञािंा अथगबोध त्या त्या भािेंि वरे्वरे्ळा 
ठरत्तविारीं प्रकरिें असिाि. त्तशवाय, इिर भारिीय भािामंध्यें या त्तवियािा पत्तरपूिग िंकवा अत्तधक त्तवकास 
झालेला आहे, असें मानण्यासारखी पत्तरप्स्थत्ति माझ्या िरी त्तनदशगनास आलेली नाहीं. साराशं, इिर 
भािािंात्तह उपयोर् या कामीं मराठीला होण्यासारखा नाहीं. 
 

००/११ िेव्हा,ं उरला अनैसर्तर्क वाटिारा मार्ग. िो म्हिजे – आधीं पत्तरभािेिी त्तनर्तमत्ति आत्ति या 
पूवगत्तनर्तमि पत्तरभािेच्या दारािूंन त्तवियाच्या व्यवहाराच्या प्रपंिािें ार थाटिें. ि्विः आत्ति व्यवहारिः त्तह 
अशा अनैसर्तर्क वाटिाऱ्या प्रत्तियेिा त्तजथें अंर्ीकार करावा लार्िो, त्तिथें पात्तरभात्तिक संज्ञा या प्क्लष्ट् ट, 
बोजड, अपत्तरत्तिि, कृत्तत्रम आत्ति व्यवहाराला काहंींशा अडििीच्या वाटिें शक्य असिें. याबाबि, संज्ञा 
नव्यानें त्तनमाि करिानंा ज्या भािेंिील व्यवहारासाठीं त्या असिाि, त्या भािेच्या प्रकृिीिें व परंपरेिें 
िारिम्य राखलें  रे्लें , िर हा व्यवहार स लभ करिा ं येिें शक्य असिें. अडििी म ळापासून सवग नाहींशा 
होिील, असें नाहीं. पि बराि मार्ग मोकळा करून ाेिा ंयेईल. अशा अडििी प्रत्यक्ष व्यवहारािूंन अन भव 
ाेिि िमशः सोडवावयाच्या असिाि. त्यासाठीं प्रथम क ठें िरी स रुवाि करावी लार्िे. व्यवहार स रू 
व्हावा आत्ति प ढें जावा म्हिनू कामिलाऊ म्हिून का ंहोईना, पि स ििील त्या सजं्ञा ाेऊन मार्गिमिा 
केली पात्तहजे. म्हिनू अशा संज्ञा त्तसद् केल्या पात्तहजेि. िसें केलें  नाहीं, िर पात्तरभात्तिक संज्ञा नाहींि, 
म्हिून त्तवियानिर्गि व्यवहार नाहीं; आत्ति त्तवियानिर्गि व्यवहार नाहीं, म्हिून संज्ञात्तनर्तमिीिी प्रत्तियाि 
स रू होि नाहीं; प्रर्त्ति, त्तवकास, या र्ोष्टी िर दूरि रात्तहल्या; अशा द ष्ट् टििािं सापंडलें  जािें अटळ ठरिें. 
या द ष्ट् टििािूंन बाहेर पडण्यासाठीं अनैसर्तर्क ठरिाऱ्या प्रत्तियेनें का ंहोईना, संज्ञा उपलब्ध करून ाेिल्या 
पात्तहजेि. 
 

००/१२ उपय क् ि ठरेल त्या मार्ानें आत्ति पद्िीनें मराठींि सतं्तहिासमीके्षिी पत्तरभािा त्तसद् 
करिानंा िंकवा संात्तटि करिानंा एका अपत्तरहायग अडििीला िोंड देि मार्ग काढावा लारे्ल. िी अडिि 
अशी : काहंीं अल्प प्रमािािं का ंहोईना, मराठींि या त्तवियािा व्यवहार आहे आत्ति त्या अन रोधाने काही 
संज्ञा त्तनमाि झाल्या आहेि, त्यािंा वापर होि आला आहे. या संज्ञा संकल्पनाचं्या दृष्टीनें त्तकिी व्यवच्छेदक 
आहेि, त्तकिी अिकू आहेि, यात्तवियीं त्तविार करून प नमांडिी करावी लारे्ल. त्तनरत्तनराळ्या अभ्यासकानंीं 
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वापरलेल्या वरे्वरे्ळ्या संज्ञामंध्यें एकवाक्यिेिा अभावत्तह आढळेल. त्यासंबधंीं त्तविार करावा लारे्ल. अशा 
वळेीं वापरामधील संज्ञानंा काहंीं संदभांि िरी दूर ठेवनू नवी ाडी बसत्तविें आवयक ठरेल. प्रित्तलि िंकवा 
रूढ आहे िें न बदलिा ंस्वीकारावें, ह्या दंडकाला िंकवा संकेिाला त्तिकटून राहािा ंयेिार नाहीं. एकूि या 
पत्तरभािेिा व्याप लक्षािं ाेऊन नवीि ाडी बसवावी लारे्ल. हें अटळ आहे. काहंीं उदाहरिानंीं यािें 
प्रत्यंिर ाेण्यािा प्रयत्न करंू. 
 

Autograph आत्ति Emendetio या दोन वरे्ळ्या संज्ञानंीं इंग्रजींि व्यक् ि संकल्पनािंा वरे्ळेपिा 
लक्षािं ाेऊन मराठींिील यासंंबंधी संज्ञा वापरल्या रे्ल्या आहेि, असें त्तदसि नाहीं. 
 

Collation, colophon, corruption, omission, misreading, अशा काहंीं संज्ञानंी व्यक् ि होिाऱ्या 
संकल्पना मराठींि शक्य त्तििक्या अिूक व्यक् ि व्हाव्या, स्पष्टिा राखली जावी आत्ति मराठी वळि त्तमळत्तवलें  
जावें, अशा दृष्टींनीं वापरािंील संज्ञािंा प नर्तविार करावा लारे्ल. 
 

Interpolation – या सकंल्पनेसाठीं मराठींि प्रके्षप अशी संज्ञा योजली आहे, म्हिून त्तिच्याशीं सूत्र 
राखून स संर्त्ति राखिा ंयावी म्हिून omission – या सकंल्पनेसाठीं त्तवरोध दशगत्तविारी अवके्षप अशी संज्ञा 
वापरावी कीं मराठींि अव या उपसर्ाच्या अथगच्छटेिा त्तविार करून स्विंत्र संज्ञा त्तनमाि करावी, हेस द्ा ं
त्तविारपूवगक ठरवावें लारे्ल. 
 

००/१३ असा सवग त्तविार करून नवी व्यवस्था, नवें त्तववरि, आत्ति नव ेत्तनष्ट् किग हे अनेक त्तठकािीं 
प्रस्ि ि ठरिील. िीनिि थांश व्या िीिा िर पूिगपिें नवीनि त्तविार करावा लारे्ल. पूवगसूरींनीं वापरलेल्या 
संज्ञा या कालमानानें कामिलाऊ होत्या, असें मानून प ढिा मार्ग त्तनत्त िि करावा लारे्ल. इंग्रजीशीं संपकग  
ठेवनू हा मार्ग काढावा लार्िें अपत्तरहायग आहे. एका भािेंिील एखाद्या शब् दाला द सऱ्या भािेंि समानाथी 
शब्द सापंडिोि असें नाहीं. िसा शब् द ाडविा ं येिोि असें नाहीं. अशा वळेी मूळ शब्दाला अथग दृष्ट्या 
त्यािंल्या त्यािं जवळिा ठरेल, असा शब्द त्तनवडावा लारे्ल िंकवा त्तनमाि करावा लारे्ल. 
 

००/१४ अशा काहंींशा जात्तिवनेें प्रस्ि ि लेखनाच्या त्तिसऱ्या त्तवभार्ािं एक प्रयत्न केलेला आहे. 
यािंील दोनशेंहून अत्तधक संज्ञापंकैीं पािं-सहा संज्ञा या त्तवियािंील पात्तरभात्तिक संज्ञा नव्हेि ्उदा. 
amend, antonym, synonym, hypermetric, इत्यात्तद), असें काहंीं अभ्यासकािंें मि त्तदसिें. पि काहंीं 
अभ्यासक अशा संज्ञािंा समावशे या त्तवियािंील संज्ञामंध्यें करीि असिाि, असेंत्तह मला आढळलें  आहे. 
अशा सजं्ञािंी संख्या एकूि सजं्ञाचं्या त्तहशबेािं फारि अल्प आहे, असें त्तदसल्याम ळें  त्यािंा समावशे मी प्रस्ि ि 
त्तववरिामध्यें केला आहे. एक िर अवय िें शक्यिों र्ाळलें  जाऊं नये; अजाििेपिानें िंकवा अज्ञानाम ळें 
र्ाळलें  रे्लें , िर त्यािी प ढें द रुस्िी करिा ं येईल; पि जािनूब जून िंकवा काहंीं अभ्यासक िरी हे शब्द 
पात्तरभात्तिक संज्ञा म्हिून मानिाि; हें माहीि असिानंा प रेशा ििअच्या अभावीं त्या शब्दानंा पदभ्रष्ट् ट करंू 
नये, असा त्तविार करून िे शब्द मी संज्ञाचं्या माझ्या यादींि ाेिले आहेि. अभ्यासकानंीं यासबंंधीं अत्तधक 
त्तविार करावा, असें मला वाटिें. इिर काहंीं त्तवियािंील अशा संज्ञा या त्तवियािंत्तह त्तवशिे अथानें वापरण्यांि 
येि असिील िंकवा येण्यासारख्या असिील, िर त्यािंा अव्हेर करंू नये, अशी माझी दृप्ष्ट् ट आहे. 
 

००/१५ प्रस्ि ि संत्तहिासमीके्षत्तवियींच्या िंकवा पात्तरभात्तिक संज्ञासंंबधंीं माझ्या त्तवविेनािंील दृप्ष्ट् ट, 
मिें व पद्त्ति, सारेंि माझ्याप रिें प्रयोर् म्हिनू आहे. यािें एक कारि असें कीं, संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्यक्ष 
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कायगके्षत्रािंील अत्तधकारी म्हिून मी स्विःला मानीि नाही; आत्ति द सरें असें कीं, प्रयोर् करीि, ि कीच्या 
द रुस्िी करीि काहंीं करीि जावें, प ढें जाण्यािा प्रयत्न करीि जावें, अशा कायगपद्िीकडे माझा ओढा आहे; 
त्तनदान असा ओढा जार्ृि िंकवा वाहािा ठेवण्यािा माझ्याकडून शक्य त्तििका प्रयत्न मी हािीं ाेिलेल्या 
कामािं करीि असिों. या त्तठकािींस द्ा ं माझी भतू्तमका िीि आहे. या प्रयत्नािं प्रत्यक्ष त्तवविेनामध्यें 
पात्तरभात्तिक संज्ञाचं्या त्तवभार्ािं संज्ञािंा त्तवविेनासाठीं जो िम मी स्वीकारला आहे, िो अकारत्तवल्हेनें नाहीं. 
मी जो िम स्वीकारला आहे, त्यामार्ें या त्तवियािंील त्तनरत्तनराळ्या कृत्ति व प्रत्तिया यािंा िम माझ्या दृष्टीनें 
लक्षािं ाेिला आहे. या िमानें केलेल्या त्तवविेनािूंन त्तवियािंील व्यवहारािें एक िमवार, सलर् त्तित्र उभें 
राहण्यास मदि होईल, असा त्तव वास वाटल्याम ळें  आहे हा िम स्वीकारला आहे. प्रत्येक संजे्ञिी ििा 
स्विंत्र असल्याम ळें  काहंीं प नरुप्क् ि झाली आहे. पि िी त्या त्या संजे्ञच्या संदभांि स्पष्ट् टिेसाठीं आवयक 
वाटली म्हिून िशी ठेवली आहे. केवळ संज्ञासंग्रह ्अथासह) िंकवा शब्दावत्तल ियार करण्यािी दृप्ष्ट् ट मी 
बाळर्लेली नाहीं. म्हिूनत्तह अकारत्तवल्हेनें िम स्वीकारलेला नाहीं. या प्रयत्नािें स्वरूप त्याम ळें 
शब्दकोशासारखें नाहीं. ्सदंभग पाहण्यािी सोय म्हिनू प ढें अकारत्तवल्हेनें मराठी-इंग्रजी आत्ति इंग्रजी-
मराठी अशा दोन सूत्ति त्तदलेल्या आहेि.) 
 

एकूि प स्िकािं प्रथम त्तवियत्तसत्तद्, त्यानंिर त्तवियव्यवस्था आत्ति प ढें संकल्पना-संज्ञा-त्तववरि, 
अशी योजना आहे. अशी या प स्िकािी व्याप् ि आत्ति व्यवस्था आहे. 
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(१)्सं णहसतेचें्सामाणजक्अणभसरि्आणि्सं णहसतासमीक्षा 
 

१/१ कोििेंत्तह मनोर्ि जेव्हा ंशब्दरूपानें व्यक् ि होिें, िेव्हा ंत्यािी संत्तहिा त्तनमाि होिे. हें शब्दरूप 
मौत्तखक असेल िंकवा त्तलत्तखि. त्यान सार संत्तहिेच्या मौत्तखक व त्तलत्तखि अशा दोन परंपरा त्तनमाि होिाि. 
कधीं यापंैकीं एका परंपरेला द सऱ्या परंपरेिा आधार लाभिो व त्यािूंन त्तमश्र परंपरात्तह त्तनमाि झालेल्या 
असिाि. उदाहरिाथग : अभरं्ासारखी स्फ ट रिना घ्या. म खावाटें सहजो् र्ार म्हिून िी प्रकट झाली. 
श्रवि आत्ति श्रविािूंन संिमि, अशी ही अभरं्ािी सतं्तहिा प्रसात्तरि झाली. प ढें िी त्तलहून काढली रे्ली. 
त्तलहून काढलेल्या या सतं्तहिेिें पठि होऊं लार्लें . म्हिजे िमानें मौत्तखकाला त्तलत्तखि व त्तलत्तखिाला प नहा ं
मौत्तखक अशी संत्तमश्र परंपरा त्तनमाि झाली. हीि मौत्तखक संत्तहिा प नहा ं त्तलहून काढली कीं, प नहा ं त्तििी 
त्तलत्तखि परंपरा त्तनमाि झाली. त्तनत्यपठिािंील अशा संत्तहिेिें हें संत्तमश्रिेिें िि असेंि प ढें सरकि जािें. 
 

१/२ मनोर्ि ही एक जािीव असिे. साहत्तजकि जात्तिविेें जें स्वरूप िें सतं्तहिेिें स्वरूप असिें 
मनोर्ि ज्या उदे्दशानें व्यक् ि होिें, त्या उदे्दशान सारत्तह सतं्तहिेिें स्वरूप ठरिें. मनोर्ि व िें व्यक् ि करण्यािे 
उदे्दश अनेक आत्ति अनेकत्तवध असूं शकिाि. त्याम ळें  संत्तहिेिी स्वरूपें अनेकत्तवध होिाि. कसेंत्तह असलें  व 
हीं स्वरूपें त्तकिीत्तह असलीं आत्ति त्याचं्या वैत्तशष्ट्यानं सार त्याचं्या वर्ीकरिािं सतं्तहिेिेस द्ा ंत्तकिीत्तह प्रकार 
झाले, िरी शब्दरूपात्तशवाय संत्तहिेिी कल्पनास द्ा ंकरिा ंयेिार नाहीं. 
 

१/३ भाव, त्तविार आत्ति/िंकवा कल्पना, िसेंि या साऱ्याचं्या प्रस्फ रिािी व्याप् ि – कालमयादा – 
यानं सार मनोर्िाच्या अत्तभव्यक् िीिे त्तवत्तवध प्रकार व उपप्रकार संभविाि. र्द्य, पद्य, र्द्यपद्यत्तमत्तश्रि, हे 
झाले ढोबळ प्रकार. त्यािें कत्तविा, नाटक, कादंबरी, कथा, र्ीिकाव्य, आख्यानकाव्य, खंडकाव्य, 
महाकाव्य, पत्रलेखन, आदेशलेखन, त्तनबधं, बखर, इत्यात्तद त्तववत्तक्षि प्रकार होिील व त्यािेंत्तह त्तकिी िरी 
प्रकार, उप प्रकार सारं्िा ंयेिील. अन भव ाेण्याच्या, ज्ञान त्तमळत्तवण्याच्या व देण्याच्या, कल्पना करण्याच्या 
आत्ति भावरूपें संात्तटि करण्याच्या मािसाच्या बौत्तद्क-मानत्तसक क्षमिेला मयादा नसिाि. म्हिनू 
मनोर्िाच्या धारिेच्या स्वरूपाला व प्रकारानंा मयादा नसिाि, यािं नवी भर पडिि राहािे. ही भर अखंड 
साित्यानें पडि जािे असें नसलें , िरी हीं स्फ रिें होि राहिें, साित्यानें – त्तवत्तशष्ट् ट कालािंरानें होि 
राहिें, ही मानवते्तिहासाच्या त्तनरीक्षिाद्वारा आढळून येिारी वस्ि प्स्थत्ति आहे. िेव्हां, नव्या नव्या धारिा, 
संकल्पना, अन भव, त्तविार आत्ति कल्पना, यासंंबधंीं ब द्ीिी व मनािी क्षमिा, याचं्या अन िंर्ानें मनोर्ि हें 
अनंिरूपी आहे, असें मानिें भार् आहे. जसें मनोर्ि हें अनंिरूपी, िशीि स्वाभात्तवकि सतं्तहिास द्ा ं
अनंिरूपी मानावी लार्िे. संत्तहिेच्या या रूपानंा कायमिी िंकवा िात्कात्तलक मयादा ाालिा ं येि नाहीं. 
त्यािंी परंपरार्ि व प्रित्तलि अशीं जीं रूपें असिाि, िीं ऐत्तिहात्तसक अभ्यासानें नोंदिा ं येिाि, त्यासंबंंधी 
त्तववरि करिा ं येिें. पि त्याचं्या भावी स्वरूपासंबधंीं काहंींि क ं डली माडंिां येिार नाहीं. साहत्तजकि 
यात्तवियीं अमयादिा िंकवा अनंिरूपिा र्ृहीि धरून संत्तहिेसंबधंीं कसलात्तह झाला िरी त्तविार करिें 
अपत्तरहायग असिें. संत्तहिेिीं रूपें आत्ति त्यािें प्रकार याबाबि ही र्ृहीि–axiomatic प्स्थत्ति आहे. 
 

१/४ मनोर्िाच्या अत्तभव्यक् िीनें त्तनमाि झालेली सतं्तहिा ही अिल राहाि नाहीं. म्हिनूि िी प्स्थर 
नसिे. िी प्स्थर ठेवण्यािा मानवािा मनोभाव व प्रयत्न असला, िरी िें एक कल्पनासूत्र–केवळ िात्त्वक 
सत्य असिें. कारि सतं्तहिा त्तनमाि झाली कीं, त्तििें सामात्तजक प्रसरि अथवा अत्तभसरि स रू होिें. हें 
अत्तभसरि पाठािंर, मौत्तखक त्तनवदेन िंकवा हस्ित्तलत्तखिें अथवा म त्तद्रि आवृत्ति, याचं्या द्वारा सामानयिः होि 
असिें. सतं्तहिेच्या प्रसरि-अत्तभसरिािंीं कारिें, त्तनत्तमिें व उत्तद्दष्ट् टें वरे्वरे्ळीं व अनेक असूं शकिाि. 
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उदाहरिाथगः ज्ञान, मात्तहिी, बोध, धमग, पंथ, श्रद्ा, कमगकाडंें, प ण्य, क् लेशहरि, मनोरंजन ्करमिूक), 
क लपरंपरा, संग्रह, परंपरा, अभ्यास-स्वाध्याय, पाठािंर, प्रत्तिष्ठा, व्यापार, व्यवसाय, छंद, इत्यात्तदकािंें 
संपादन, संवधगन, प्रसार, यासंाठीं िंकवा यापंैकीं कोित्यात्तह एकासाठीं अथवा काहंींसाठीं हें प्रसरि-
अत्तभसरि होि असिें, असें मानवी जीवन-व्यवहाराच्या त्तनरीक्षिािूंन लक्षािं येण्यासारखें आहे. अथात् 
नम नयादाखल प्रसरि-अत्तभसरिािीं कारिें, त्तनत्तमिें, उत्तद्दष्ट् टें, यािंी ही नोंद केली आहे. िी पया ि आहे, 
असें मानण्यािी म ळींि र्रज नाहीं. 
 

१/५ संत्तहिेिें प्रसरि-अत्तभसरि कोित्यात्तह मार्ांनीं आत्ति कारिानंीं, त्तनत्तमिानंीं, उत्तद्दष्ट् टानंीं 
झालें , िरी प्रसरि-अत्तभसरिािा एक धमग असा आहे कीं, या प्रत्तियेंि सापंडलेली संत्तहिा बदलि जािे. 
संत्तहिा ही भािेद्वाराि प्रकट होिे व प्रसात्तरि होिे. त्याम ळें  पत्तरविगनक्षमिा व पत्तरविगनािी प्रत्तिया याबंाबि 
भािेशीं त्तििें साम्य िंकवा साधम्यग त्तदसिें स्वाभात्तवक आहे. संत्तहिेच्या प्रसरि-अत्तभसरिाच्या परंपरा 
मौत्तखक, त्तलत्तखि आत्ति मौत्तखक-त्तलत्तखि सतं्तमश्र, अशा आढळून येिाि. भारिीय परंपरेंि पात्तहलें , िर 
संपूिग वैत्तदक वाङ मयाच्या संत्तहिेिें प्रसरि-अत्तभसरि हें मौत्तखक परंपरेनेंि होि रात्तहलें . कालािंरानें या 
परंपरेला त्तलत्तखि संत्तहिेिी जोड त्तमळाली, िरी मौत्तखक परंपरा खंत्तडि झाली, असे काहंीं म्हििा ं येि 
नाहीं. िंकबह ना मंत्र-वाङ मयािी सतं्तहिा त्तलहून काढली रे्ली, िरी त्तििें अत्तभसरि मौत्तखकि रात्तहलें . 
काव्यें, महाकाव्यें, यानंा-त्याचं्या संत्तहिानंा त्तलत्तखि परंपरा आहे. पि त्यािंेंत्तह अत्तभसरि प्रसंर्त्तवशिेीं 
मौत्तखक परंपरेनें झालें  असण्यािी शक्यिा नाकारिा ं येि नाहीं. रामायिाच्या र्ायकािंा उल् लेख ख द्द 
रामायिािंि आढळिो, हें सवगश्र ि आहे. िारिाचं्या परंपरेनें अनेक प्रािीन, मध्यय र्ीन काव्यें, र्द्यकाव्यें, 
महाकाव्यें, याचं्या सतं्तहिािंें प्रसरि-अत्तभसरि मौत्तखक परंपरेनें केलें  आहे. महाभारिािंर्गि व इिर 
आख्यानें, प रािें, यािंें प्रसरि-अत्तभसरि कीिगनकार, प रात्तिक, कथेकरी, याचं्याद्वारें मौत्तखक परंपरेनें 
झालें  आहे. सतं्तहिेच्या त्तलत्तखि व मौत्तखक परंपरा एकमेकािं त्तमसळण्यािीं हीं उदाहरिें आहेि. 
लोकवाङ मयािंील कथा, काव्यें, म्हिी, उखािीं, र्ाऱ्हािीं आत्ति मंत्र, याचं्या सतं्तहिािंी परंपरा िर पूिगपिें 
मौत्तखक मानावी अशी आहे. त्यानंा त्तलत्तखि स्वरूप प्रा ि करून देण्यािे प्रयत्न अर्दीं अत्तलकडिे आहेि. 
पाठािंराच्या परंपरेनें िर दीाग काव्याचं्या संत्तहिािंेंत्तह प्रसरि-अत्तभसरि मौत्तखक परंपरेनें ाडलेलें  आहे. 
अभरं्, ओव्या, पदें, याचं्यासारख्या स्फ ट काव्याचं्या सतं्तहिािंें प्रसरि-अत्तभसरि, पाठािंरें व त्तनत्यपठि 
याचं्याद्वारा मौत्तखक परंपरेनें होि आलें  आहे. प्रविनाचं्या व पारायिाचं्या परंपरानंींत्तह कथा, काव्यें, याचं्या 
संत्तहिािंें प्रसरि-अत्तभसरि मौत्तखक परंपरेनें ाडि आलें  आहे. या परंपरा केवळ मौत्तखक आहेि, असें मात्र 
नाहीं. एखाद्या संत्तहिेिी त्तलत्तखि प्रि करून ाेिें व या प्रिीवरून पाठािंर, वािन, या मार्ांनीं त्तलत्तखि-
मौत्तखक असें त्तमश्र स्वरूपत्तह या प्रसरि-अत्तभरिाला लाभलेलें  आहे. 
 

१/६ मौत्तखक िंकवा त्तलत्तखि-मौत्तखक त्तमश्र, या परंपरामंध्यें सतं्तहिेिें मूळ स्वरूप त्तटकत्तवण्यािी 
भावना बाळर्लेली िंकवा प्रयत्न केलेला असला, िरी पत्तरप्स्थत्तिवशािि या प्रयत्नािं सतं्तहिेिें स्वरूप 
अत्तधकात्तधक बदलि जािें. कारि प्रसरि-अत्तभसरिाच्या या प्रत्तियेंि र् ंिलेलीं असिाि अनेक मािसें 
आत्ति काहंीं वळेा ंिर िीं सम दायानें. या मािसाचं्या/सम दायाचं्या स्मतृ्ति, उच् िार, याबंाबिच्या सैलपिािूंन 
िंकवा भ्रष्ट् टिेंिून आधींि मूळ संत्तहिा बदलि राहािे. एका मािसानें द सऱ्या मािसाला, द सऱ्यानें 
त्तिसऱ्याला,... अशा मात्तलकेनें िोंडी त्तनरोप पोंित्तवण्याच्या एका शालेय खेळािं जसा मूळ त्तनरोप 
व्यप्क् िर्त्तिक बदलि जािो, िशीि सतं्तहिा व्यापक प्रमािािं बदलि जािे. िशािं प्रसरि-अत्तभसरिाच्या 
या प्रत्तियेशीं त्तनर्त्तडि व्यक् िींना/सम दायानंा मूळ संत्तहिेंि – म्हिजे त्याचं्यापयंि पोंिलेल्या संत्तहिेंि 
स्थात्तनक/प्रासंत्तर्क रंर् भरण्यािी ब त्तद् होिे िंकवा आंित्तरक अथवा बाह्य पे्ररिा त्तमळिे, िेव्हा ंिर सतं्तहिेंि 



 अनुक्रमणिका 

नवी भर पडिे. अशा िऱ्हेनें संत्तहिेिें रूपािंर ाडिें. या प्रकारें रूपािंरें, बदल, होण्यािी त्तिया एखाद्या 
संत्तहिेबाबि एकदािं ाडिे, असें होऊं शकि नाहीं. हे बदल आिखी प ढें याि पद्िीनें होि राहािाि, 
आत्ति संत्तहिेिीं अनेक पाठािंरें त्तनमाि होिाि. 
 

१/७ संत्तहिेिीं पाठािंरें त्तनमाि होण्यािी ही अवस्था केवळ मौत्तखक िंकवा मौत्तखक-त्तलत्तखि-
मौत्तखक, अशा त्तमश्र परंपरेंिि दृष्टीस पडिे, असें नाही. त्तलत्तखि परंपरा असलेल्या संत्तहिेिींत्तह पाठािंरें 
होिाि, ही र्ोष्ट सवगश्र ि आहे. येथेंत्तह एक र्ोष्ट् ट स्पष्ट्    ट त्तदसिे. या पाठािंराचं्या म ळाशीं संत्तहिेच्या प्रसरि-
अत्तभसरिािी प्रत्तियाि असिे. मौत्तखक काय, कीं त्तलत्तखि काय, संत्तहिेिा पत्तहला उ् र्ार हा त्तििी 
संकल्पना करिारािा असिो, हें उाड आहे. त्तलत्तखि परंपरेंि हा उ् र्ार प्रथम त्तनमािा त्तलहून काढिो 
िंकवा त्तलहवनू ाेिो. याप ढें प्रिी होऊन सतं्तहिेिें प्रसरि-अत्तभसरि स रू होिें. प्रिी होण्याच्या प्रत्तियेंि 
प्रथम िंकवा नंिरत्तह एका वळेीं एकि प्रि झाली असेल, असें त्तन ियानें सारं्िा ं येण्यासारखें नाहीं. प्रि 
करिारी एक व्यप्क् ि लेखकािी प्रि आधाराला ाेऊन एक प्रि करील िंकवा लेखक अथवा अनय व्यप्क् ि 
लेखाच्या प्रिीवरून संत्तहिा सावकाश मोठ्यानें वािील आत्ति प्रिी करिाऱ्या इिर व्यप्क् ि एकाि वळेीं 
एकाहून अत्तधक प्रिी करून ाेिील. एकाि प्रिीिीं त्तनरत्तनराळीं पाने वरे्वरे्ळ्या व्यक् िींना आळीपाळीनें 
देऊन प्रिी झालेल्यात्तह असिें शक्य आहे. या प्रिी अनयत्र नेल्या जािाि आत्ति त्या प्रिींन सार िंकवा 
प्रिींवरून अशाि आिखी प्रिी होि जािाि. अनेक प्रिींमधून त्तनरत्तनराळे पाठ ाेऊनत्तह प्रिी होि रे्ल्या 
आहेि. म त्तद्रि प्रिी करण्यािी पद्ि स रू होऊन िी रूढ होईपयंि संत्तहिेच्या प्रिी होिें, त्याद्वारा संत्तहिेिें 
प्रसरि-अत्तभसरि होिें, यातं्तवियींिी ही पद्ि रूढ होिी. म त्तद्रि प्रिी करिें स रू झाल्यानंिर ही पद्ि 
सवगस्वीं बंद पडली, असें म्हििा ंयेण्यासारखें नाहीं. कारि काहंीं वळेा ंएखादें म त्तद्रि प स्िक जेव्हा ंद र्तमळ 
असिें, िेव्हा ं ज्यानंा त्तििी प्रि हवी असिे, िे स्विः िंकवा द सऱ्याला सारं्नू द र्तमळ प स्िकाचं्या उपलब्ध 
म त्तद्रि प्रिीवरून सतं्तहिा त्तलहून काढून प्रि करिाि. छायाप्रिी करण्यािी सोय उपलब्ध होण्यापूवीिी ही 
पत्तरप्स्थत्ति. छायाप्रिी करिें शक्य असलेल्या काळािंत्तह ही पद्ि िालू राहंू शकिे. 
 

१/८ संत्तहिेच्या प्रसरि-अत्तभसरिासाठीं अशा िऱ्हेनें प्रिी होि असिानंा त्तलत्तखि परंपरेंि प्रि 
करिाऱ्याच्या पात्रिेन सार आत्ति काहंीं वळेा ं उदे्दशान सारत्तह सतं्तहिा बदलिे. सतं्तहिेिी प्रि कशी करावी, 
त्यासाठीं कोििी खबरदारी घ्यावी, यातं्तवियीं अभ्यासकानंी नेमकें  मार्गदशगन केलेलें  असूनत्तह या 
संत्तहिामंध्यें बदल होिाि व त्यािंीं पाठािंरें त्तनमाि होिाि. प्रि करिाऱ्यािी पात्रिा िारं्ली आत्ति त्यािा 
उदे्दश त्तनमगळ असूनत्तह संत्तहिा बदलिे. यािी साक्ष अभ्यासकाचं्या अवलोकनामंधून त्तमळिे. संत्तहिा आत्ति 
पाठ यामंध्यें बदल होण्यािीं कारिें कोििी, यािी िपशीलवार नोंद अभ्यासकानंीं केली आहे. िरीत्तह 
संत्तहिा, पाठ बदलण्यािी प्रत्तिया काहंीं थाबंलेली त्तदसि नाहीं. एक िर या नोंदीिी दादखबर प्रि 
करिाऱ्याला असिेि असें नाहीं; आत्ति द सरें म्हिजे िी असली, िरी त्या नोंदीवरून खबरदारी ाेऊन प्रि 
करिानंात्तह बदल ाडिाि. िेव्हा,ं मूळािं बदल होिें हा प्रसरि-अत्तभसरिाच्या प्रत्तियेिा धमगि आहे, असें 
मानण्यावािंून र्त्यंिर नाहीं. 
 

१/९ ज नया वाङ मयाच्या सतं्तहिािंा त्तविार करिानंा लक्षािं येिारी एक र्ोष्ट् ट अशी कीं, या 
वाङ मयाच्या प्रिी प्राम ख्यानें धार्तमक भावनेंिून झालेल्या असिाि. त्तवद्या, मनोरंजन, कलात्मक आनंद, 
यासंाठीं होिाऱ्या र्ोष्टींिीत्तह सारं्ड धार्तमक व्यवहाराशीं ाािलेली असल्याम ळें  यासंाठीं होिाऱ्या सतं्तहिेच्या 
प्रिींिा संबंध धमाशीं आपोआप असिो. याम ळें  सतं्तहिेिें प्रसरि-अत्तभसरि धमगपीठें, िीथगके्षत्रें, धार्तमक 
उत्सव-समारंभ, त्तनत्यनैत्तमत्तिक त्तवत्तध, कायअ, याचं्या आश्रयानें ाडि आलेलें  त्तदसिें. या र्ोष्ट् टींिा पत्तरिाम 
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संत्तहिेवर झालेला आढळिो. सतं्तहिेच्या प्रिींि काय असावें व काय असूं नये, यािा त्तनिगय अनेकदा ं
धमगपीठािें आिायग, महंि िंकवा िीथगके्षत्रािंील उपाध्यायात्तद मंडळी, यानंीं केलेला असिो. हे आिायग, महंि, 
उपाध्याय, इत्यात्तदक यािंें प्रत्यक्ष त्तनयंत्रि नसलें , िरी या कें द्रािं एकत्र येिारा मािसािंा प्रवाह, त्याचं्या 
भावना, श्रद्ा आत्ति या पा वगभमूीवर संत्तहिेिें होिारें आदान-प्रदान, या म क् ि ्वा बधंम क् ि) व्यवहारािूंनत्तह 
संत्तहिेिें प्रसरि-अत्तभसरि होि असिें. या प्रसरि-अत्तभसरिािूंन व्यप्क् िशः व र्टवारीनेंत्तह सतं्तहिेिीं 
पाठािंरें त्तनमाि झालेलीं असिाि. 
 

१/१० केवळ त्तवद्यादान व त्तवद्याग्रहि एवढा त्तववत्तक्षि व्यवहार ाेिला, िरी या अत्तभसरिािंत्तह 
पाठािंरें टळि नाहींि. र् रूद्वारें त्तशष्ट्य जें ग्रहि करिाि, त्याचं्याकडून संत्तहिा प्रसात्तरि व अत्तभसात्तरि होिे, 
िेव्हातं्तह पाठािंरें होि असिाि. भारिािंील या के्षत्रािंील प्रािीन परंपरा िर पूिगपिें मौत्तखक असावी, 
असाि सावगत्तत्रक त्तनष्ट्किग आहे. िेव्हां या आदान-प्रदानािं अत्तभसरि व पाठािंरें हीं िमानेंि येिाि. जेथें 
त्तवभार्शः िरी त्तलत्तखि त्तटपिािंी परंपरा असिे, त्या त्तवद्यादान व त्तवद्याग्रहि परंपरेबद्दल एफ्. डब्ल्य.ू हॉल 
यानंीं असें म्हिून ठेवलें  आहे कीं : 
 

“The historian or philosopher does not write a book and entrust a well defined text to 
the pupils. He delivers orally the result of his ‘Research’ or his ‘Argument’ and the pupil may 
take it down in writing if he choose. The author provides the subject-matter, but the ‘book’, 
so far as it can be called a book, is written by the pupils. Another early name for such 
treatise– ..., an aid to memory’ –betrays clearly their origin. It is obvious that literature must 
have a very precarious existance under such conditions.... the prose..., if preserved at all, 
survives in an amorphous condition analogous to that of lectures notes, passed on from one 
generation of pupils to another and plagiarized by all as they be teachers in their turn [F. W. Hall, 
A companion to Classical Texts, Oxford, 1913, २६.]......”. 
 

१/११ धार्तमक, मनोरंजनात्मक, त्तवद्यात्तवियक, कलात्मक आनंद, या िंकवा इिर कोित्यात्तह 
र्रजामंधून लोकासंाठीं संत्तहिेच्या प्रिी करून ाेण्याच्या प्रत्तियेंि क िी श्रदे्नें प्रिी केल्या असिील, क िी 
मोलानें केल्या असिील. या वळेीं आधाराला ाेिलेली संत्तहिेिी प्रि मूळ संत्तहिेिी स्वच्छ, नेटकी, यथािथ्य 
प्रि असेल, अशी खात्री करून ाेिलेली असिें क् वत्तििि सभंवनीय असेल. प्रि करिाऱ्या व्यप्क् ि 
संत्तहिेच्या त्तवियाशीं पत्तरत्तिि िंकवा त्या त्तवियािं रस ाेिाऱ्या असिील-नसिील; िसेंि, प्रि करण्यासबंंधीं 
रीत्ति-त्तनयमाशंी त्या पत्तरत्तिि िंकवा त्याबाबि प्रत्तशत्तक्षि व अन भवी असण्यािी शक्यिा कमीि. अनेकदा ं
स्वच्छ वळिदार अक्षर असिें, हीि पात्रिा समजली रे्ली असिें अत्तधक शक्य. प्रि करिाऱ्यानंीं आपापल्या 
उदे्दशान सार कधीं संपूिग संत्तहिेिी, कधीं त्तिच्या काहंीं भार्ािंी, कधीं संकत्तलि अथवा संत्तक्ष ि स्वरूपािं प्रि 
केलेली असिें शक्य असिें. हािाशीं असिाऱ्या वळेेन सारत्तह असे प्रकार होिें शक्य असिें आत्ति त्यािंी नोंद 
प्रिींि नसिे. या सवांम ळें  संत्तहिेिीं पाठािंरें त्तवत्तवध प्रकारें होि असिाि. प्रसरि-अत्तभसरिािें प्रमाि 
त्तजिकें  व्यापक, त्तििकी पाठािंरािंी सखं्या व त्यािंें प्रमाि अत्तधक असिें साहत्तजक असिें. 
 

१/१२ मार्िीन सार व त्तवत्तशष्ट् ट श्रदे्म ळेंस द्ा ं आधाराला ाेिलेल्या सतं्तहिेंि बदल करून प्रिी 
केल्या जािाि. पाठािंरें त्तनमाि होण्यािा हा आिखी एक प्रकार असिो. मार्िी आत्ति त्तवत्तशष्ट् ट श्रद्ा 
याबंाबि थोडें अत्तधक स्पष्ट् टीकरि करिें आवयक वाटिें. 
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संपूिग सतं्तहिेच्या प्रिीिी मार्िी त्तवत्तशष्ट् ट कालावधींि प री करिें जेव्हा ंआवयक असेल, िेव्हा ंएक 
िर त्तनष्ट् काळजीपिानें भराभर प्रि करण्यािें काम झालेलें  असण्यािी शक्यिा नाकारिा ंयेि नाहीं. िसेंि, 
अशा रीिीनें िंकवा काहंींशा सावधत्तर्रीनेंत्तह केलेल्या प्रिींि ाडलेल्या ि कामंधून, म्हिजेि आधाराला 
ाेिलेल्या प्रिीबरह कूम प्रिींिील संत्तहिा नसण्याच्या उिीवा िपासून, िाडन पाहून, त्या दूर करण्यास 
मार्िींिील कालावधीच्या मयादेंि वळे त्तमळिें अशक्य झाल्याम ळें  ाडलेल्या बदलामंधून संत्तहिेिें पाठािंर 
त्तसद् होिें. उपलब्ध प्रिींपेक्षा ंजेव्हा ंअत्तधक प्रिींिी मार्िी असेल, िेव्हा िंकवा प्रिी जलद वरे्ानें व्हाव्याि 
म्हिून, संत्तहिेच्या आधाराला ाेिलेल्या प्रिीिीं वरे्वरे्ळीं पानें त्तनरत्तनराळ्या प्रि करिाऱ्याकंडे प्रि 
करण्यासाठी वाटूंन त्तदलीं रे्लीं असिील, िेव्हा ंकेलेल्या प्रिींच्या कार्दािंी प नहा ंिमवार ज ळिी करिानंा 
पानाचं्या िमािंी अदलाबदल होिें शक्य असिें. यामधून सतं्तहिेिें एक पाठािंर त्तनमाि होिें. याि 
पद्िीम ळें  िमानें या पाठािंरािं वाढ होिे. त्तशवाय ााईम ळें  ाडलेल्या बदलािंी िपासिी करून िे द रुस्ि 
करण्यािें राहून रे्ल्याम ळे होिाऱ्या पाठािंरािंी संख्यात्तह जमेस धरिें आवयक असिें. अशा प्रकारामं ळें 
अत्तधक पाठािंरें होिाि. मार्िी जशी एखाद्या संत्तहिेच्या संपूिग प्रिीिी असूं शकिे, िशीि त्तिच्या संके्षपािी, 
संकलनािी, काहंीं त्तवत्तशष्ट् ट भार्ािंी िंकवा प्रकरिािंीत्तह असूं शकिे. यान सार होिाऱ्या प्रिींम ळें  पाठािंरािंी 
वाढ होिे. मार्िीन सार ियार केलेल्या प्रिींिें प्रत्यक्ष त्तविरि होि असिानंा त्या संत्तहिेच्या आिखी प्रिींिी 
मार्िी िात्काळ प रत्तवण्यासाठीं जेव्हा ंप्रि होिे, िेव्हा ंियार केलेल्या प्रिींपैकींि एखाद्या प्रिीच्या आधारें 
नव्या प्रिी करून ाेिल्या जाि असल्या पात्तहजेि; अशा प्रिी त्तवकण्यािा धंदा करिाऱ्या िंकवा प्रवासािं 
अशा प्रिींिी त्तविी करिाऱ्या प्रवाशाचं्या ज्या हत्तककिी उपलब्ध आहेि, [त्तकिा, २६.] त्यावंरून असें म्हििा ं
येिें. अशा वळेीं आधाराला कसलेंि सत्यप्रामाण्य नसलेली प्रि ाेिलेली असिे. येथील ााई आत्ति 
सत्यप्रामाण्यािा अभाव म्हिजे होिाऱ्या प्रिींमध्यें आिखी पाठािंरें त्तनमाि होण्यास म बलक वाव. 
 

१/१३. धार्तमक गं्रथाचं्या सतं्तहिेमधील दैविािंीं नावंें बदलिें, हा श्रदे्िा भार्. सपं्रदायावरील 
श्रदे्म ळें  संत्तहिेंि म ळािं िंकवा आधाराला ाेिलेल्या प्रिींि असलेला, पि संप्रदायास अन कूल नसलेला 
भार् र्ाळून टाकला िंकवा त्यािं बदल केला कीं नवीं पाठािंरें त्तनमाि होिाि. 
 

एखाद्या समाजािं प्रमाि मानलेल्या नैत्तिक मूल्याबंद्दल असलेल्या श्रदे्म ळें  या नैत्तिक मूल्यानंा 
स संवादी नसिारा सतं्तहिािंा भार् र्ाळला असिा ं िंकवा बदलला असिा ंवरे्ळीं पाठािंरें त्तनमाि होिाि. 
[“In copying the Scriptures great care is to be used ln preserving idiomata or pecular phrases of scripture which are not in 
accord with the uses of the spoken language. The style of the Scriptures is devinely inspired and no attempt is to be made to 
bring it into agreement with the rules of human eloquence. The ‘incorrupta locutio quae Deo placuisse congnoscitur’ is to be 
preserved by an appeal to the two or three old and trustworthy manuscripts. “dourum uel trium priscorum emendatorum 
codicum auctoritas inquiratur (....). Orthography is to be studied in ancient authorities as epitomized by Cassiodorus himself. 
Punctuation is to be carefully preserved. In ecclesiastical writings other than the scriptures the text is to be treated according to 
the rules laid down for secular literature....”. त्तकिा, ६६.] 
 

१/१४ त्तकत्येकदा ंएखाद्या संत्तहिेमधील उिारे द सऱ्या एखाद्या सात्तहत्यकृिींि कारिपरत्वें ाेिले 
जािाि. हे ाेिानंा नेहमीि आधाराला एखादी श द्प्रि ाेिली जािेि असें नाहीं. काहंीं वळेा ं स्मरिािंले 
उिारे जसे आठवले असिील िसे ाेिले जािाि. याम ळें  िे म ळाबरह कूम असि नाहींि. हींस द्ा पाठािंरेंि 
होि. 
 

१/१५ सामात्तजक प्रसरि-अत्तभसरिािी सतं्तहिेंि बदल करण्यािी ही शप्क् ि अमाप असिे. या 
शक् िीवर माि करण्यािे प्रयत्न कधीं झालेि नसिील, असें कसें म्हिावें? वैत्तदक वाङ मयाच्या बाबिींि 
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उच् िारािंील आरोह-अवरोह यािंें काटेंकोर पालन करिाऱ्यािंी परंपरा त्तनमाि होऊन हें वाङ मय 
उच् िारािं प्स्थर राखण्यािे प्रयत्न झाले आहेि. महान भावाचं्या साकेंत्तिक त्तलत्तप कोित्या काय उदे्दशानें 
त्तनमाि करण्यािं आलेल्या असोि, पि पत्तरिामीं सतं्तहिा अत्तवकृि स्वरूपािं त्तटकत्तवण्यासाठीं या साकेंत्तिक 
त्तलपींिा उपयोर् झालेला आहे. असें असूनत्तह वैत्तदक िंकवा महान भाव सात्तहत्यािं पाठािंरें झालीं नाहींि, 
असें म्हििा ं येि नाहीं. िात्पयग असें कीं, संत्तहिेिें स्वरूप प्स्थर राखण्यािा त्तकिीत्तह प्रयत्न केला, िरी 
संत्तहिा बदलिे. हस्ित्तलत्तखि प्रिींच्याद्वारें होिाऱ्या सतं्तहिेच्या प्रसरि-अत्तभसरिाच्या प्रत्तियेंित्तह पाठािंरें 
असिाि. म्हिजे सतं्तहिेच्या सामात्तजक प्रसरि-अत्तभसरिाच्या प्रत्तियेंि बदल व त्यान सार पाठािंरें होऊं 
नयेि, म्हिून त्तकिीत्तह प्रयत्न होि रे्ले, िरी संत्तहिेंि बदल ही अटळ र्ोष्ट् ट बनिे. 
 

१/१६ संत्तहिेच्या प्रसरि-अत्तभसरिासाठीं म द्रिप्रत्तियेनें प्रिी उपलब्ध होिाि, िेव्हा ं सतं्तहिेच्या 
एकाि आवृिीमधील दोन प्रिींि सतं्तहिा व पाठ वरे्वरे्ळे असूं शकि नाहींि, असें सवगसामानय मि आहे. 
कारि एकाि ज ळिीबधंाच्या यातं्तत्रक प्रत्तियेनें केलेल्या त्या प्रिी असिाि. लेखकाच्या 
हस्ित्तलत्तखि/टंकत्तलत्तखि प्रिीवरून यथािथ्यिेनें आत्ति स धारिा/बदल असिील, िर िे लेखकानें 
केलेले/लेखकाच्या देखरेखीखालीं करून ाेिलेले असिाि. िेव्हा ंलेखकािी प्रि व ही म त्तद्रि प्रि यामंध्यें 
फरक पडण्यािें कारि नसिें. यावरून म द्रिाच्या सोयी उपलब्ध झाल्यानंिर संत्तहिासमीके्षिें के्षत्र 
म त्तद्रिशोधनाप रिें अथवा म त्तद्रिशोधनािंील ि का दाखत्तवण्याप रिें मयात्तदि होिें, [Sir Richard C. Jebb, Textual 

Criticism, A companion to Greek studies, Ed. Leonard Whibley, Cambridge, I916. ७२०.] असें मि मानयिा पावलेलें  आहे. 
पि हें मि त्तनरापवादपिें मानय करिा ंयेण्यासारखे नाहीं. छापखानयािंील ज ळारी बऱ्याि वळेा ंअल्पत्तशत्तक्षि 
असिो. िो त्तशत्तक्षि, प्रत्तशत्तक्षि असला, िरी अनेकदा ंहस्ित्तलत्तखि सतं्तहिेंिील बरोबर-िूक, योग्य-अयोग्य 
यासंबंंधीं स्विःिी ब त्तद्त्तह क् वत्तिि िालविो. म त्तद्रिशोधकत्तह काहंीं वळेा ं हस्ित्तलत्तखि प्रिीबरह कूम 
म त्तद्रिशोधन करण्याऐवजीं स्विःच्या ब द्ीनें योग्यायोग्यासबंंधीं, बरोबर िूक ठरवनू द रुस्िी करिाि. 
क् वत्तित् लेखकाशीं सल् लामसलि करिारे म त्तद्रि शोधक असिाि. या पत्तरप्स्थिींिून लेखकािी मूळ प्रि व 
त्तििी म त्तद्रि प्रि यामंध्यें फरक पडिो. एखाद्या आवृिीच्या काहंीं प्रिी म त्तद्रि होऊन रे्ल्यानंिर त्तववत्तक्षि 
मजक रािं बदल करण्यािी पत्तरप्स्थत्ति त्तनमाि झाली िंकवा आवयकिा भासली, िर िसें करण्यािं येिें. 
या प्रत्तियेंिून एकाि आवृिीच्या दोन म त्तद्रि प्रिींि दोन पाठािंरें त्तनमाि होऊं शकिाि. 
 

१/१७ ज नया हस्ित्तलत्तखिाचं्या वेर्वरे्ळ्या म त्तद्रि आवृत्ति त्तनााल्या, िेव्हा ंत्या प्रत्तसद् करिाऱ्यानंीं 
स्विःच्या ब द्ीनें आत्ति समकालीन वािकािंें आकलन नजरेसमोर ठेवनू सतं्तहिा त्तनत्त िि केल्या. त्याम ळें 
अभ्यासकानंीं सतं्तहिासमीके्षसाठीं म त्तद्रि आवृत्तित्तह त्तविारािं ाेिल्या आहेि. कृ. पा.ं क ळकिीसंपात्तदि 
“त्तववकेिंसध ”, वा. दा. र्ोखलेसंपात्तदि “अन भवामृि” आत्ति श्री. ना. बनहट्टीसंपात्तदि “ज्ञाने वरी” 
याचं्याद्वारा या र्ोष्ट् टींिा पडिाळा ाेिा ंयेिो. नव्या िंकवा समकालीन लेखकाचं्या सात्तहत्याच्या सतं्तहिाबंाबि 
वर जो प्रकार संभवनीय म्हिून सातं्तर्िला आहे, त्याम ळें  लेखकाच्या मूळ हस्ित्तलत्तखिाबरह कूम प ढें 
आिखी एक आवृत्ति प्रत्तसद् झाली, म्हिजे एकाि संत्तहिेिीं दोन पाठािंरे अप्स्ित्वािं येिाि. त्तशवाय, 
लेखकालाि आपल्या सतं्तहिेंि बदल करावासा ्नंिर–संत्तहिा प्रत्तसद् झाल्यानंिरत्तह–) वाटिो. [स्विः 
लेखकानें केलेल्या हस्ित्तलत्तखि प्रिींित्तह पत्तरष्ट् करिें असिाि, हें केशवस िाचं्या कत्तविेच्या हस्ित्तलत्तखिावरून मराठी वािकाला पत्तरत्तिि आहे. 
माधव ज्यूत्तलयन व प . त्तश. रेरे् याचं्या म त्तद्रि कत्तविामंध्यें म द्रिाच्या कालान सार त्तभन्न पाठ आढळिाि.] त्यान सार प ढील आवृिींि 
बदललेली सतं्तहिा येिे. पत्तरष्ट्करिवादी लेखकाचं्या बाबिींि हें अत्तधक संभवनीय असिें. लेखकाच्या 
हयािीनंिर त्याच्या सात्तहत्यािें म द्रि करिानंा ित्कालीन प्रकाशक, संपादक, अभ्यासक, आपापल्या 
दृष्ट् टींनीं व र्रजेन सार संत्तहिेंि बदल करिाि. त्याम ळें एकाि सत्तहत्याच्या त्तनरत्तनराळ्या आवृत्ति अथवा 
म द्रिें, यामंधून अनेक सतं्तहिा त्तनमाि होिानंा त्तदसिाि. लेखकाच्या हयािींिि त्तनाालेल्या आवृिींिील 
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संत्तहिािंीं पाठािंरें होिाि. [केशवक माराचं्या ‘झेंडूिी फ ले’ मधील त्तनरत्तनराळ्या आवृिींिील पाठािंरें या सदंभांि लक्षािं ाेण्यासारखीं 
आहेि.] अशा िऱ्हेनें म द्रिप्रत्तियेद्वारा सामात्तजक प्रसरि-अत्तभसरिासाठीं उपलब्ध होिाऱ्या प्रिींमधूनत्तह 
संत्तहिेिीं पाठािंरें त्तनमाि होऊं शकिाि. म द्रिानें सतं्तहिासमीके्षिें के्षत्र मयात्तदि केलें  आहे, असें ज्यािंें 
स्पष्ट् ट व त्तनर्तववाद मि आहे, त्या जे. पी. पोस्टरे्ट यानंींत्तह नमूद करून ठेवलें  आहे कीं : 
 

“Another question with which the textual critic of modern authors must be prepared to 
deal is the relative importance of different editions, each of which may have a prima facie 
claim to be considered authentic.” [Textual Criticism, Encyclopaedia Britanica, Cambridge, 1911. Vol. 26, ७१०.] 
 

िेव्हा,ं या सतं्तहिािंा त्तविार करिानंा संत्तहिासमीके्षिें के्षत्र म त्तद्रिशोधनाप रिें िंकवा 
म त्तद्रिशोधनािंील ि का द रुस्ि करण्याप रिें मयात्तदि झालें  आहे, असें मानिें अशक्यि आहे. सामात्तजक 
अत्तभरसिाद्वारा संत्तहिेंि बदल होण्यािी क्षमिा इिकी मोठी असिे. 
 

१/१८ ज नया हस्ित्तलत्तखिािंी संत्तहिा मीक्षा जसजशी होि जािे, िसिशी या प्रत्तियेसाठीं उपलब्ध 
असिाऱ्या संत्तहिािंी संख्या कमी होिे. हें खरें असलें  िरी एखाद्या संत्तहिेिी संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें एक 
आवृत्ति त्तसद् झाली कीं, िो त्या सतं्तहिेप रिा सतं्तहिासमीके्षिा पूिगत्तवराम झाला, असेंत्तह मानिा ंयेि नाहीं. 
कारि नवी साधनसामग्री उपलब्ध होिें िंकवा ज नयाि उपलब्ध साधनसामग्रीिी नव्यानें, नव्या स्वरूपािं, 
वरे्ळ्या दृष्ट् टीनें माडंिी करिें, अथग लाविें व त्यान सार संत्तहिा प्रत्तिश द् करिें, या प्रत्तियेला पूिगत्तवराम 
नसिो. िेव्हा,ं ज नया सात्तहत्यसतं्तहिाबंाबित्तह संशोधन व म द्रि यानंीं त्तनमाि होिाऱ्या पत्तरप्स्थिीमधून 
संत्तहिासमीके्षिें के्षत्र कमी कमी होि जाईल, असेंि काहंीं म्हििा ं येिार नाहीं. िंकबह ना, कालमानानें 
अत्तधक प्रिी, वरे्वरे्ळ्या परंपराचं्या अत्तधक प्रिी व त्यानं सार पाठािंरें उपलब्ध होण्यािी शक्यिा नाकारिा ं
येि नाहीं. अशी एखादी जरी प्रि उपलब्ध झाली, िरी पूवापार साऱ्या प्रयत्नािंी प नहा ंपरीक्षा करून नव्यानें 
त्तवत्तशष्ट् ट सतं्तहिेिी नवी प्रि त्तसद् करिें प्रा ि असिें. संत्तहिासमीके्षच्या के्षत्रािंील अभ्यासकानंा प्रयत्नवादी 
संशोधक नेहमीि साधनसामग्री प रवीि असिाि. असें असिानंात्तह केव्हा ंना केव्हा ंहा साधनसामग्रीिा साठंा 
संपेल, ज नया हस्ित्तलत्तखिािंी संत्तहिासमीक्षा शक्य त्तििकी पूिग होऊन रे्लेली असेल व 
संशोधकाचं्या/अभ्यासकाचं्या या के्षत्रािंील कायाला वाव उरिार नाहीं, असें अनंि काळािंलें  भत्तविव्य 
दृष्ट् टीसमोर ठेवनू– 
 

“As time goes on. textual criticism will have less and less to do. In the old texts its 
work will have been performed so far it is performable. What is left will be an absolute 
remainder of difficulties, for which there is no solution or only too many. In the newer texts, on 
the other hand, as the experience has already showr, it will have from the out-set but a very 
contracted field.” [त्तकिा, ७१५.] 
 

– असें प्रमाि मानलें  रे्लेलें  एक अवलोकन आहे. म द्रिप्रत्तियेनें संत्तहिािंें प्रसरि-अत्तभसरि 
होिानंात्तह पाठािंरािंी शक्यिा द रावि नाहीं, ज नया उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिािंा सतं्तहिासमीके्षच्या दृष्ट् टीनें 
नव्यानें अभ्यास होि राहण्यािी शक्यिा नाकारिा ं येि नाहीं. िेव्हां, वरील उद्िृ मिािी मयादा आधींि 
स्पष्ट् ट होिे. त्तशवाय नव्या के्षत्रािंात्तह त्तविार करिा ंयेईल अशी नवी पत्तरप्स्थत्ति दृष्ट् टीस पडिे. दोन उदाहरिें 
या संदभाि लक्षािं ाेण्यासारखीं आहेि : ्१) मौत्तखक परंपरेनें ज्यािें प्रसरि-अत्तभसरि होि आलेलें  
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आहे, अशा लोकसात्तहत्याच्या संत्तहिािंें संकलन, म द्रि, प्रकाशन होि आहे. स्थल-काल-प्स्थत्यंिरामंधून 
त्तनमाि झालेलीं त्यािीं पाठािंरेंत्तह संग्रत्तहि होि आहेि. हें के्षत्र अमयाद आहे. यामधून हािीं येिाऱ्या 
संत्तहिािंें मूळ रूप शोधिें अशक्यप्राय वाटलें , िरी अभ्यासकानंा िें एक नवें आव्हान आहे. या सात्तहत्यािा 
त्तनमािा व्यप्क् ि त्तकवा/आत्ति समाज, आत्ति िोत्तह अमूिग, अनात्तमक स्वरूपािं. अशा प्रत्तियेनें त्तनमाि 
झालेल्या व संित्तमि होि आलेल्या सतं्तहिािंें मूळ स्वरूप त्तसद् करण्यािा हव्यास म्हिजे कधींत्तह खरें न 
होिारें एक स्वन आहे, असें मानलें , िरी या आव्हानािें अप्स्ित्व नाकारिा ं येि नाहीं आत्ति ब त्तद्मंिाचं्या 
क्षमिेला पत्तरप्स्थिीच्या बधंनािं कैद करून ठेविें शक्य नाहीं. िेव्हा,ं हें आव्हान स्वीकारून सतं्तहिासमीके्षला 
नवी र्त्ति देिें शक्य आहे. त्यासाठीं हें नवें के्षत्र वाट पाहाि आहे. ्२) नाटकाचं्या प्रयोर्ािंीं िंत्रें व र्रजा 
इिक्या व इिक्या प्रकारानंीं बदलि आहेि कीं, लेखकानें प्रथम संकप्ल्पलेली व शब्दबद् केलेली संत्तहिा 
अत्तभनयानें िंकवा इिर साधनानंीं प्रकट करण्याप रिें नायप्रयोर्ािंें स्वरूप मयात्तदि रात्तहलेलें  नाहीं. 
नाटकाचं्या िालमींच्या वळेीं मूळ त्तलत्तहलेल्या सतं्तहिेंि त्तकिी व कसे बदल होऊन प्रयोर्ासाठी संत्तहिेिी 
अंत्तिम प्रि त्तसद् होिे, यािी साक्ष अनेक नाटककार व त्तदग्दशगक देिील. ही अंत्तिम संत्तहिा रंर्संत्तहिा असिे 
ही त्तसद् होि असिानंा िंकवा त्तसद् झाल्यानंिरत्तह नाटककाराला आपल्या मूळ वाङ मयीन संत्तहिेिें अप्रूप व 
ओढ असिें अशक्य नाहीं. सामानयिः प्रसात्तरि होिे िी रंर्संत्तहिा. म द्रिासाठीं स्वीकारली जािे िीत्तह ही 
रंर्संत्तहिा. या पत्तरप्स्थिींि लेखकािी मूळ वाङ मयीन संत्तहिा कोििी, हा संशोधनािा एक त्तविय आहे. ही 
संत्तहिा संशोधनाद्वारें िंकवा लेखकाच्या वर त्तनदअत्तशलेल्या अप्रूपाम ळें  व ओढीम ळें  प्रत्तसद् झाली कीं, एकाि 
नाटकाच्या दोन सतं्तहिा उपलब्ध होिाि. या सतं्तहिापंकैी मूळ वाङ मयीन सतं्तहिा कोििी व रंर्संत्तहिा 
कोििी, असा प्रन कालािंरानें त्तनमाि होऊं शकिो. कारि वाङ मयीन सतं्तहिा प्रत्तसद् होिानंा िी केवळ 
वाङ मयीन सतं्तहिा आहे िंकवा मूळ संत्तहिा आहे, अशी नोंद झालेली नसिार. त्तशवाय नाटकाचं्या काहंीं 
प्रयोर्ानंंिर काहंी बदल करून रंर्ावृत्ति प्रत्तसद् होिें शक्य असिें. नटवर्ालात्तह प्रयोर्ािं त्तलत्तखि सतं्तहिेंि 
पत्तरप्स्थत्ति पाहून बदल करण्यािा मोह प्रसंर्त्तवशिेीं होि असिो, हा िर अन भवि आहे. असे बदल 
संत्तहिेच्या प ढच्या आवृिींमध्यें समात्तवष्ट् ट होिें अर्दींि अशक्य मानिा ंयेिार नाहीं. िेव्हां, संत्तहिासमीके्षला 
हें आिखी एक नवें के्षत्र त्तमळिें. एकाि नाटकाच्या एकाहून अत्तधक आवृत्ति कशा शक्य होिाि, यासंबधंीं 
त्तवविेन फे्रडसन थायर बॉवसग यानंीं केलें  आहे. [F. T. Bowers, Textual Criticism, Encyclopaedia Britanica, Cambridge, 

1973, Vol. 21. ९१९.] िें लक्षिीय आहे. 
 

१/१९ या एकूि पत्तरप्स्थिीिा त्तविार केला कीं, संत्तहिासमीके्षिें के्षत्र संक त्तिि होि जाण्याऐवजीं 
त्तवस्िारि जाण्यािी एक शक्यिा र्ृहीि करावी लार्िे. 
 

१/२० संत्तहिासमीके्षिा प्राथत्तमक आधार म्हिजे संत्तहिेच्या उपलब्ध प्रिी. सतं्तहिेिी प्रि कशी 
करावी, याबद्दल त्तनत्त िि आदेश िंकवा त्तवधेयात्मक सूिना त्तदलेल्या आढळिाि. वैत्तदक परंपरेनें संत्तहिेच्या 
शब्दाचं्या उच् िारािा बारीक सारीक िपशील कंठस्थ करण्यािे दंडक मानले. पात्त िमात्य देशािं धार्तमक 
वाङ मयाच्या सतं्तहिेिी प्रि कशी करावी, हें िपशीलवार नमूद करून ठेवलेलें  अभ्यासकानंा आढळिें [(See 
3) “It is to be presumed.... thatsuch writers observed the rules of grammar which they were taught....”, F. W. Hall. पूवोक् ि, ६६] 
यावरून धार्तमक वाङ मयाच्या सतं्तहिा यथािथ्यिेनें जिन करून ठेवण्यात्तवियींच्या भावना त्तकिी खोलवर 
होत्या/असिील व प्रयत्न त्तकिी त्तनष्ट् ठेनें आत्ति नेकीनें झाले असिील, यािी कल्पना येिे. अशी त्तनष्ट् ठा व 
नेकी असिानंात्तह या सतं्तहिामंध्यें बदल होऊं शकले. हे बदलत्तह काहंीं वळेा ं धार्तमक भावनेपोटींत्तह झाले 
असले पात्तहजेि, यािा त्तनवाळा त्तमळिो. [“पूवीच्या लोकानंी आपापल्या सपं्रदायाि जी प्रि मानय केली होिी िी ाेऊनि त्तववरि 
अथवा भाष्ट्य त्तलत्तहले... क् वत्तिि प्रसरं्ी पाठत्तह त्तदले....” –श.ं वा. दाडेंकर, आशीवाद, श्री ज्ञाने वरत्तवरत्तिि अन भवामृि, सपंादक कै. डॉ. वा. दा. 
र्ोखले, नीलकंठ प्रकाशन, प िे-९, १९६७, ५. ..... “नकला लेखकानंी पत्तरश्रमपूवगक त्तलहून काढल्या. पि त्तलत्तहिाना आपापल्या काळाप्रमािें, 
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ब द्ीप्रमािें त्यानंी ससं्करिे केली आहेि. नकलाकारािंा उदे्दश धार्तमक स्वरूपािा असें. महान् सिंािंें वाङ मय आपि वािावें, त्यािें मनन करावें, 
इिरानंीत्तह िें वािावें असा स्वाथग-पराथग साधावा, प ण्यसपंादन करावें, हाि प्रम ख हेि  लेखकाचं्या मनाि असें. ज नया भािेिें स्वरूप कसें, हे 
दाखत्तवण्यािा त्तविार या लोकाचं्या ध्यानीत्तह नव्हिा. म्हिून द बोध शब्द त्तकवा कठीि वाक्य यािंें स लभीकरि वा अवािीनीकरि हस्ित्तलत्तखिाि 
अनेक त्तठकािी झाल्यािे त्तदसून येिें. पोथी एकि पि त्तनरत्तनराळ्या काळी त्तलत्तहलेल्या पोथ्यािं शब्दभेद, त्तलत्तपभेद नजरेस पडिाि......” –वा. दा. 
र्ोखले, श्री ज्ञाने वरत्तवरत्तिि अन भवामिृ, प्रस्िावना, नीलकंठ प्रकाशन, प िे-९, १९६७, ३०-३१.] धार्तमक वाङ मयािी ही पत्तरप्स्थत्ति, 
िर इिर वाङ मयाच्या संत्तहिािंीं पत्तरविगनें अत्तधक म क् िपिें झालीं असलीं, िर नवल नाहीं. सामानयासंाठीं, 
साधारिासंाठीं, त्तनत्यनैत्तमत्तिक उपयोर्ासाठीं प्रिी होिाि, िेव्हा ं त्या त्या संदभान सार सतं्तहिेच्या प्रिींि 
फरक पडि जािेंत्तह स्वाभात्तवक असिें. कथेकऱ्यानंींत्तह या पत्तरविगनाला बराि हािभार लावलेला असेल, हें 
त्याचं्या व्यवसायाच्या स्वरूपावरून सहज समजण्यासारखें आहे. ज्या समाजािं सावगत्तत्रक त्तशक्षि नाहीं, 
िेथें या सर्ळ्यािंा प्रभाव सतं्तहिेच्या पत्तरविगनावर त्तवशिे असावा, हेंत्तह नैसर्तर्क आहे. 
 

१/२१ स त्तशत्तक्षि मािसाला केवळ ‘स्मरिासाठीं मदि’ म्हिून नव्हे, िर संत्तहिेिें वािन, ग्रहि, 
आकलन, आस्वाद, यािं काहंीं त्तवशिे आनंद असिो; यािी जेव्हा ंजािीव होिे, िेव्हा ंत्तिच्या प्रिींिी मार्िी 
होिे. ही मार्िी प री करण्यासाठीं अनेक व अनेकत्तवध प्रिी होिाि. या प्रिी िंकवा इिर प्रिीत्तह एकाि 
ठरात्तवक प्रिीवरून होि नाहींि. म्हिनूि, इिर अनेक कारिाबंरोबर या कारिाम ळें त्तह प्रिी-प्रिीमध्यें 
फरक पडि जािो, संत्तहिा बदलि जािे. प नहा,ं हे बदल आधाराला ाेिलेल्या प्रिीच्या वर्ान सार, धमग, 
पंथ, त्तनष्ट् ठा, उपय क् ििा, इत्यादींन सार पडिाऱ्या प्रिींच्या वर्ान सारत्तह वरे्वरे्ळे असिाि. त्तनरत्तनराळ्या 
प्रिींिा िौलत्तनक संदभग ाेऊनत्तह प्रिी होिाि; आत्ति प्रिींिील पाठािंरािंी संख्याि नव्हे, िर त्याचं्यािंील 
परस्पर संबंधािंी र् ंिार् ंि वाढि जािे. केवळ क िूहलानें जरी या पाठािंराकंडे दृप्ष्ट् ट टाकली, िरी त्यािूंन 
पाठािंी त्तनवड करण्यािी स त्तशत्तक्षि मािसाला ब त्तद् होिें शक्य असिें. ही त्तनवड अथािि त्या त्या व्यक् िीला 
समाधान वाटेल, संत्तहिेच्या आकलन-आस्वादािा अत्तधक आनंद देईल, अशी असिें स्वाभात्तवक आहे. 
व्यप्क् ि-व्यक् िीच्या या समाधानाला, आनंदाला सावगत्तत्रक, प्रात्तित्तनत्तधक स्वरूप देण्यािी पे्ररिा ही यानंिरिी 
पायरी असूं शकिे व त्यासाठीं लेखकाला अत्तभपे्रि िंकवा मानय अशी मूळ संत्तहिा कोििी असेल, हें जािनू 
ाेण्यािी, त्तसद् करण्यािी त्तजज्ञासा, पे्ररिा त्तनमाि होऊं शकिे. अशा रीिीनें सतं्तहिासमीके्षिी प्रत्तिया स रू 
होिे. वरे्वरे्ळ्या प्रिी जमा करून, त्यािंें िौलत्तनक त्तनरीक्षि व अभ्यास करून लेखकाला अत्तभपे्रि िंकवा 
मानय अशी, अथवा त्तिच्या जवळपास जािारी प्रि त्तसद् करण्यािा प्रयत्न करिें, हा या के्षत्रािंला प्रर्ि 
अभ्यासािा टपा होय. या प्रत्तियेंि त्तकिी प्रिी पात्तहल्या, त्तकिी वरे्वरे्ळ्या प्रिींिें त्तनरीक्षि केलें , त्तकिी 
ज नया प्रिी त्तविारािं ाेिल्या, यासबंंधीं त्तविार करून ाेिलेल्या त्तनिगयािें मोल ठरत्तवण्यािी एक पद्ि 
आहे. पि या प्रत्तियेंि या र्ोष  टींना मौत्तलक मह्व नाहीं. मह्व आहे िें या प्रिींिा अभ्यास त्तकिी व 
कोित्या अंर्ानंीं व त्तनकिानंीं केला, याला. म्हिूनि अनेक प्रिींि येिारा एखादा पाठ हा मूळ ठरत्तविानंा 
िो स्वीकाराहग पाठ होय, असेंि काहंीं म्हििा ंयेिार नाहीं. मर्, ज्या प्रिींि हा पाठ आलेला असेल, त्या 
प्रिीिी परंपरा त्तकिीत्तह िारं्ली असो; त्या प्रिी त्तकिीत्तह स रत्तक्षि असोि. म्हिूनि म्हटलेलें  असावें की : 
 

“...codices should be weighed and not counted...” [F. W. Hall, पूवोक् ि, १२४.]. 
 

म्हिजे प्रिींच्या संख्याबलाला महत्व नाहीं, महत्व आहे िें त्यािंें मोल काय, या र्ोष्ट् टीला. 
 

१/२२ प्रिींच्या साहाय्यानें मूळ प्रि ठरत्तवण्यािा प्रयत्न करिें, त्या प्रिींिें मोल ठरत्तविें म्हिजे 
त्यासाठीं अभ्यासािी काहंीं त्तव वासाहग पद्ि स्वीकारिें आलें . प्रिींिा काल व परंपरा पाहून हें मोल 
ठरत्तवण्यािी सवगसामानयिः प्रमाि मानलेली ही पद्ि म्हिजे प्रिींिा क लवृक्ष ियार करिें आत्ति 
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सामग्रीसंि लन करिें. या पद्िीिें इिकें  मह्व मानलें  जािें कीं, या पद्िींि न बसिारा पाठ, अंिःस्फूिग 
पाठ िंकवा सतं्तहिा म्हिजे वैयप्क् िक आवड-त्तनवड, छंद, यािंीं द्योिक आत्ति म्हिून त्यानंा कोििेंत्तह 
सत्यप्रामाण्य नाहीं, असें मानलें  जािें. िो शास्त्रीय त्तनिगय ठरिार नाहीं, असेंत्तह मानण्यािं येिें. क लवृक्ष व 
सामग्रीसंि लन या पद्िीनें ज नयािंली ज नी आत्ति पाठत्तमश्रि नसलेली अशी प्रि अन मात्तनि करिा ंयेिें, हें 
खरें असलें , िरी या पद्िीनें उपलब्ध प्रिींच्या बाहेर जािा ं येि नाहीं. या पद्िीनें िावनूस लाखून 
त्तनाालेला पाठ हा उपलब्ध प्रिींपकैी, प्रिीमधलाि असिें अपत्तरहायग आहे. ज्या प्रिींिून हा पाठ ाेिलेला 
असेल, िी प्रि पाठसंकर झालेली असेल अथवा नसेल. पि त्तिच्या मात्तलकामूल प्रिीिी िी यथािथ्य 
नक् कल असेल, यािी खात्री मात्र देिा ं येि नाहीं. कारि या आधीं मात्तलकामलू प्रिीवरून झालेल्या प्रिी 
आत्ति मात्तलकामलू प्रि या उपलब्ध नसिाि. िेव्हा,ं क लमूल व सामग्रीसंि लन पद्िींनीं त्तकिीत्तह ाासून 
प सून पाठ ाेिला, िरी त्याच्या सत्यप्रामाण्यािी, श द्िेिी त्तनत्त ित्ति झालेली असेलि, असें काहंीं म्हििा ं
येिार नाहीं. त्याम ळे ही प्रि ्त्तििी सतं्तहिा) त्तिच्या मात्तलकामूल प्रिीपासून द रावलेली, आत्ति म्हिनू 
प्रस्ि ि पाठत्तह या मात्तलकामूल प्रिीमधील पाठाहून त्तभन्न स्वरूपािा असिें शक्य नाहीं का, असा प्रन 
अभ्यासकानंा पडिो. पात्त िमात्य देशािं प्रािीन हस्ित्तलत्तखिाचं्या अभ्यासकािें एक अग्रदूि लॅिमन, 
यानंींि हा प्रन उपप्स्थि केलेला आढळून येिो. [“Bekker had been content to analyse the existing manuscripts of an 
author in order to distinguish the best tradition or traditions that they contained. Karl Lachmann (1793–1851) a greater critic, 
does not content himself with the evidence which our existing manuscripts contain, but asks whether it is not possible in some 
cases to puch inquiry beyond the existing Documents, Does not their present condition betray some of the characteristics of their 
lost ancestors, and it is not possible sometimes to show that a common ancestor or archetype (to use the term which Lachmann 
first brought into use in this sense) lies behind all or some of them.” –F. W. Hall, –पूवोक् ि, १२५.] पि लॅिमनिे 
उिरकालीन अन यायी आत्ति कळि नकळि त्यानंा अन सरिारे मराठी संत्तहिासमीक्षक, यानंीं मात्र या 
प्रनाकडे द्यावें िसें लक्ष त्तदलेलें  त्तदसि नाहीं. िसेंि, क लमूल पद्िीला त्तवशिे व आग्रहपूवगक मह्व 
देिाऱ्या, हीि पद्त्ति शास्त्रीय पद्ि होय, असें मानिाऱ्या या के्षत्रािंील अभ्यासकानंीं आिखी एका 
र्ोष्ट् टीकडे द्यावें त्तििकें  लक्ष त्तदलेलें  नाहीं. िी र्ोष्ट् ट म्हिजे परंपरा नसलेल्या आत्ति प्राथत्तमक अथानें र्ौि 
िंकवा कत्तनष्ट् ठ दजाच्या ठरिाऱ्या प्रिी असिें आत्ति प्रत्तिश द्ीच्या प्रत्तियेंि िारं्ला व उ् बोधक ठरंू 
शकिारा पाठ अशा प्रिींि असण्यािी शक्यिा असिें. क लमूल पद्िीिें मह्व मानय करूनत्तह अशा 
प्रिीच्या उपय क् ििेिी मयादा नाकारिा ं येि नाहीं. ही कब ली मराठी संत्तहिासमीक्षकानंा सवगसामानयपिें 
प्रमाि वाटिाऱ्या जे. पी. पोस्टरे्ट यानंींत्तह देऊन ठेवलेली आहे. [“It not unfrequently happens that good or 
instructive readings are found in manuscripts which are in general of small trustworthiness....and whose relations to the general 
tradition is not worthwhile to investigate.” –J. P. Postgate. पूवोक् ि, ७१०] 
 

१/२३ यावरून अथगपूिग बोध ाेिा ं येिो िो असा. कोित्यात्तह यंत्रिेप्रमािें क लमलू पद्त्ति ही एक 
यंत्रिा आहे; आत्ति यंत्रिेला यंत्रिेच्या म्हिून ज्या मयादा असिाि, त्या या पद्िीलात्तह आहेि. म्हिनू या 
पद्िीनें त्तसद् होिारा पाठ हाि सत्यप्रामाण्याच्या दृष्ट् टीनें लेखकाला अत्तभपे्रि पाठ होय, असें म्हििा ंयेिार 
नाहीं. क लप्रि संत्तहिानविेि हाि या पद्िीनें र्ाठंिा ं येिारा अखेरिा टपा नव्हे. याप्रत्तियेंि प ढें टपे 
असिाि. प्रत्तिश द्ीिा टपा याप ढेंि असिो. म्हिनूि, क लमूल पद्त्ति व त्यावर आधारलेलें  
सामग्रीसंि लन, यादं्वारा उिम दजािी ठरिारी, म्हिजे उिम परंपरा असलेली आत्ति कमींि कमी 
प्स्थत्यंिरें झालेली अशी क लमूल पद्िीनें त्तसद् होिारी – जी प्रि, त्तिच्यािंील पाठ/संत्तहिा हीि प्रत्तिश त्तद् 
– या दृष्ट् टीनें मलूरूप अन मान म्हिनू शास्त्रीय, म्हिून त्तव वासनीय/स्वीकाराहग ठरिे, असें म्हििा ं येि 
नाहीं. उिम दजाच्या प्रिींिील – म्हिजे परंपरेनें त्तजच्यािंील पाठ यथाथग म्हिनू स रत्तक्षि ठेवण्यािे प्रयत्न 
झालेले आहेि अशा प्रिींिील – संत्तहिेंि अिंःस्फूिग पाठद रुस्िीला कमींि कमी वाव असिो, म्हिून त्तििें 
मह्व मानीि असिानंात्तह आत्ति उपलब्ध प राव्याच्या बाहेर जाऊन संत्तहिात्तनत्त ित्ति करण्यािा प्रयत्न करिें 
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हा वडेपट ्quixotic) छंद आहे, असा इशारा देऊनत्तह उदाहरिासंह ििा करून एफ्. डब्ल्यू. हॉल यानंीं 
असें नमूद करून ठेवलें  आहे कीं : 
 

“Thus it is evident that no strand of the tradition ever remains by itself. From the very 
first they have been intertwined. The existing manuscripts of the highest class represent early 
attempts at a disentanglement. But the men who made these attempts, although they ejected 
many of the worst readings before them, may equally well have ejected good reading which 
have been preserved in inferior manuscripts. 
 

Textual criticism, therefore, in authors such as Demosthenes must be largely electic, 
and a reading must not be rejected merely because it lacks the authority of the best 
manuscripts...” [पूवोक् ि, ५१.]. 
 

अत्तभजाि गं्रथाचं्या संत्तहिासमीके्षबद्दल ऐत्तिहात्तसक दृष्ट् टीनें पद्िशीर ऊहापोह करिाऱ्या या ग्रीक व 
लॅत्तटन सात्तहत्याच्या मीमासंकानें ही दृप्ष्ट् ट प रस्कात्तरली आहे; िसेंि, उिम दजाच्या प्रिींिी मयादा 
सारं्िानंा फे्रडसन थायर बॉवसग यानंींत्तह नमूद करून ठेवलें  आहे कीं : 
 

“The school of textual critics stemming from Karl Lachmann, favoured the acceptance 
of one ‘best’ manuscript and the rigid adherence to its readings in all possible circumstances 
as the only ‘scientific’ attitude for an editor. This school tacitly considered the textual for an 
editor. This school tacitly considered the textual criticism ended with the establishment of the 
family tree and the consequent decision in favour of some one preserved manuscript as the 
‘best’… The most advanced textual critic, however, no longer stops short with what the 
evidence of the genealogical chart indicates about the authority of the reading; nor does he 
rest content with fidelity to a chosen best manuscript.”. [पूवोक् ि, ९२१.] 
 

एफ्. डब्ल्य.ू हॉल यानंीं आिखीत्तह असें नमूद केलें  आहे कीं– 
 

“When the victory of Christianity destroyed the ancient book trade, the codices of a 
work which survived to be copied in monasteries became the parents of the different groups 
which are still preserved. The genealogical method therefore, by which these groups have 
been recognized and their value assessed can rarely do more than clear the ground. Where 
successful it provides a tentative text containing variant reading that were current at a very 
early period. But in constructing a text no group can be discarded till it has been scrupulously 
examined, since the papyri show that the inferior manuscripts can inherit. good reading..”. 
[पूवोक् ि, १४९.] 
 

१/२४ क लमलू पद्िीच्या या मयादा आत्ति द य्यम िंकवा कत्तनष्ट् ठ दजाच्या प्रिींमधील पाठ 
सत्यप्रमाि ठरण्यािी शक्यिा लक्षािं ाेिली कीं, क लमूल पद्त्ति हें संत्तहिासमीक्षेंि एक मह्वािें असलें , 
िरी प्राथत्तमक साधन आहे; प्रत्तिश द्ीिे मह्वािे टपे व प्रत्तिया त्याप ढेंि येिाि; आत्ति या टयािं व 
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प्रत्तियािं क लमलू पद्िीनें हािीं येिारे त्तनष्ट् किग बाजूला ठेवनू िंकवा त्याचं्या प ढें/पत्तलकडे जाऊन 
सत्यप्रमाि ठरंू शकिाऱ्या पाठािंी त्तनवड करिें शक्य व प्रा ि असिें. यासाठीं संबतं्तधि सात्तहत्यकृिीच्या 
कत्यािें सवग अंर्ानंीं अध्ययन, त्यािी शलैी, िंत्रें, त्याच्या कृिींिें मूळ कशािं यात्तवियीं नेमकें  आकलन, 
त्यािें सात्तहत्य कोित्या प्स्थिींि उपलब्ध आहे आत्ति त्या सात्तहत्यािा उिरकालीन इत्तिहास काय, या 
मात्तहिीच्या आधारावर केलेलें  भाष्ट्य अथवा अथगत्तन िय, यो र्ोष्ट् टी लक्षािं घ्याव्या लार्िाि. [त्तकिा, १४९.] 
यािाि प ढें जाऊन असा अथग करावा लार्िो कीं, संत्तहिेच्या यथाथग आकलनासाठींि संत्तहिासमीक्षा अवय 
असिे असें नाहीं, िर संत्तहिासमीक्षा यथाथगिेनें करण्यासाठीं त्या संत्तहिेच्या कत्यािें वाङ मयीन इिर 
आकलन हें पायाभिू ठरिारें असिें. संत्तहिेच्या प्रत्तिश द्ींि अथािि अंिःस्फूिग पाठानंा स्थान असिें. िें 
कमी मह्वािें मानिा ंयेि नाहीं. आिापंयंि त्तदलेलीं अविरिें न मात्तहिी यािंा त्तित्तकत्सक त्तविार केला, 
िर असें आढळून येईल कीं, अंिःस्फूिग पाठ स्वीकारिारी संत्तहिासमीक्षा पद्त्ति ही केवळ प्रत्तिभाबळावर 
पाठािंी त्तनवड करिारी पद्त्ति नव्हे. संत्तहिासमीक्षकाला वाटलें  म्हिून असे पाठ त्तनवडलेले नसिाि. या 
प्रत्तियेमध्येंत्तह पद्त्ति आहे, िमवार त्तविार आहे. प्रा. म. वा. धोंड यानंीं मराठी संत्तहिासमीके्षच्या संदभाि 
एके त्तठकािीं असा त्तनदअश केला आहे कीं, “ज्ञानयोग्यासारखी सरळ मूळ पाठाकडे झेप ाेिारी” [आध त्तनक 

मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, मराठी सशंोधन मंडळ, म ंबई, १९७५, २५.] ही पद्त्ति आहे. पि वास्ित्तवक िसें नाहीं. या पद्िीला 
अशास्त्रीयत्तह म्हििा ं येिार नाहीं. शास्त्रीय पद्त्ति म्हिजे क लमूल पद्त्ति ्म्हिजे क लवृक्ष त्तसद् करिें, 
सामग्रीसंि लन करिें, ही पद्त्ति) ही कल्पना िंकवा दृप्ष्ट् ट, हें समीकरि, यथाथग नव्हे, हाि त्तनष्ट् किग 
आिापंयगि उद्िृ केलेल्या या के्षत्रािंील प्रज्ञाविंाचं्या त्तविारावंरून काढावा लार्िो. क लमूल पद्त्ति ही 
िौलत्तनक पद्त्ति आहे. साहत्तजकि त्तिच्या उपयोजनासाठीं एकाहून अत्तधक प्रत्ति उपलब्ध असाव्या िंकवा 
र्ृहीि कराव्या लार्िाि. पि संत्तहिेिी एकि प्रि उपलब्ध असली ्व िी ग्रथकत्यािी प्रि नसली) िर या 
पद्िीिा उपयोर् नसिो. एखाद्या गं्रथािी गं्रथकत्याच्या हस्िाक्षरािंील प्रि ्autograph) िंकवा एक लिी 
एकि हस्ित्तलत्तखि वा म त्तद्रि प्रि उपलब्ध असली, िर संत्तहिात्तनत्त ििीिा प्रनि उपप्स्थि होि नाही; त्या 
प्रिींि उाड उाड त्तदसिारे लेखनप्रमाद वा म द्रिदोि दाखत्तविें एवढेंि संपादकािें काम; [त्तकिा, १.] असा 
समज आहे. पि सतं्तहिासमीके्षच्या के्षत्रािंील अगे्रसर अभ्यासकािंें मात्र िसें मि आहे, असें त्तदसि नाहीं. जे. 
पी. पोस्टरे्ट यानंीं असें नमदू करून ठेवलें  आहे कीं : 
 

“Autograph (which may be taken to include whatever, though not actually in the 
writing of its author, has been revised and attested by him) are not exempt from the operation 
of the textual criticism.” [पूवोक् ि, ७०८.] 
 

फे्रडसन थायर बॉवसग यानंींत्तह असें म्हटलें  आहे कीं : 
 

“Most autograph is likely to contain slips and errors that would be acknowledged as 
such by the author himself if they were pointed out to him. On the other hand lacking such 
specific acknowledgement, a critic can only view autograph errors as authoritative, since 
there is no higher authority than the author; but this does not prevent critical correction.” 
[पूवोक् ि, ९१८.] 
 

१/२५ पूवगसूरींच्या या विनािंें प्रामाण्य मानय करून त्तनष  किग काढावयािा झाला, िर िो असा कीं, 
कार्दोपत्रीं उपलब्ध साधनािंा प रावा, हें संत्तहिासमीके्षिें म ख्य अत्तधष्ट् ठान असलें , िरी िी त्तििी अतं्तिम 
मयादा ठरि नाहीं. िसेंि, संत्तहिासमीके्षसाठीं संबतं्तधि संत्तहिेच्या एकाहून अत्तधक प्रिी उपलब्ध असिें 
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आवयक आहे, असात्तह दंडक ाालिा ंयेि नाहीं. िंकबह ना, ख द्द लेखकाच्या हस्िाक्षरािंील ्िंकवा त्यानें 
प्रमाि ठरत्तवलेली) प्रि उपलब्ध झाली, िरी िी संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंिून स टंू शकि नाहीं. ‘Homer 
sometimes nod’ या विनािंील मत्तथिाथग इथें प्रस्ि ि मानला पात्तहजे. ि का आत्ति/िंकवा दोि आत्ति या 
‘ड लक्या’ यािंी र्ल् लि होऊं न देिें, ही सतं्तहिासमीक्षकाच्या कसोटीिी बाब ठरेल. स्वाक्षर प्रि िंकवा 
संत्तहिेिी एक लिी एक उपलब्ध प्रि सतं्तहिासमीके्षच्या कक्षेंि आििें, म्हिजे लेखकाच्या सतं्तहिेवर 
अत्यािार करिें होय, असें मानण्यािें कारि नाहीं. सतं्तहिासमीक्षकािी यांि कसोटी असिे. 
संत्तहिासमीक्षक म्हिून या कसोटीला उिरण्यािा हा धोका न पत्करिा ंत्यापासून परावृि होण्यानें काहंींि 
साधि नाहीं. अशा रीिीनें समोरील प्र नांिी सोडविकत्तह होि नाहीं. वर त्तनदअत्तशि धोका पत्करण्यानें 
प्र नािंी र् ंिार् ंि वाढेल, असें समजून िो प्रश   न िसाि ठेवण्यािं सतं्तहिासमीक्षकाच्या केवळ मयादाि स्पष्ट् ट 
होिाि असें नसून, संत्तहिासमीके्षिी प्रकृत्तिर्ि व्याप् ि संक त्तिि केल्यासारखें होिें. एखाद्या अभ्यासकानें 
आपल्या स्विःच्या मयादािंी जाि बाळर्िें व ‘गं्रथकत्यािी हस्ित्तलत्तखि प्रि ⋯ िंकवा एक लिी एकि वा 
म त्तद्रि प्रि उपलब्ध असली, िर सतं्तहिात्तनत्त ििीिा प्र न उपप्स्थि होि नाहीं’ असें म्हििें, या दोन र्ोष्ट् टी 
मूलिःि आत्ति प्रकृत्तििः त्तभन्न आहेि. द सरें त्तवधान संत्तहिासमीके्षिी व्याप् ि त्तवधानकत्यानें ओळखली नाहीं, 
यािें प्रत्यंिर आहे. िात्पयग, पोस्टरे्ट आत्ति बॉवसग यांच्या भािेिें अन करि करून असें सारं्िा ं येिें कीं, 
संत्तहिेिी लेखकािी प्रित्तह संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंिून स टि नाही; लेखक हें या के्षत्रािंील सवोच् ि 
अत्तधकारपद असलें , िरी त्या अत्तधकारपदानें त्तदलेल्या उपलब्ध त्तनिगयाच्या अभावीं संत्तहिेंि त्तित्तकत्सक 
द रुस्िीला प्रत्तिबधं नाहीं. 
 

१/२६ क लमूल पद्त्ति, अंिःस्फ रि आत्ति अंिःस्फूिग अन मान, या मार्ांनीं सतं्तहिासमीक्षेंि जावयािें 
असिें िें लेखकाला अत्तभपे्रि असिाऱ्या संत्तहिेच्या अन मानापयंि. या प्रत्तियेंि लेखकाला अत्तभपे्रि, 
लेखकािी, मूळ प्रि/सतं्तहिा हे शब्दप्रयोर् सवगसामानय स्थूल अथानेंि ाेिें शक्य असिें. कारि त्तकिीत्तह 
िकग श द् सत्यप्रमाि देि व आधार ाेि, प्रत्तिभाबलािा योग्य त्तिथें उपयोर् करून संत्तहिेिी प्रत्तिश द् प्रि 
ियार केली, िरी अशी प्रि लेखकािी/लेखकाला अत्तभपे्रि असलेली मूळ प्रि होि नाहीं. 
लेखकाच्या/लेखकाला अत्तभपे्रि असलेल्या मूळ प्रिीच्या त्तजिक्या जवळ जािा ं येईल, त्तििकें  जाण्यािा 
संत्तहिासमीक्षकािा प्रयत्न हा एक ध्र विारा असिो. या प्रयत्नािं क लमलू िंकवा मूलरूप प्रि त्तसद् करण्यािा 
त्तकिीत्तह काटेंकोर व सवग ब त्तद्, पिास लावनू प्रयत्न केला, िरी वर त्तनदअत्तशि पत्तरप्स्थत्ति बदलि नाहीं. 
कारिें सरळि आहेि. लेखकािी/लेखकाला अत्तभपे्रि असलेली मूळ प्रि आत्ति मूलरूप प्रि, िसेंि मूलरूप 
प्रि व क लमलू प्रि याचं्या अधेंमधें संबतं्तधि सतं्तहिेिीं ससं्करिें झालेलीं असिें शक्य असिें. या ससं्करिािंा 
पत्तरिाम या प्रिींवर झालेला असिो. अशा प्रिींवरून प ढील प्रिी होिाि. यापंैकीं उपलब्ध प्रिींवरून 
लेखकाच्या/लेखकाला अत्तभपे्रि असलेल्या,ं मूलरूप िंकवा क लरूप प्रिीिें अन मान संत्तहिासमीक्षेंि करिा ं
येिें. म्हिजे म ळािंि ज्या प्रिी संस्करिानंीं य क् ि असिाि, त्या आधार प्रिी म्हिून स्वीकाराव्या लार्लेल्या 
असिाि. त्यात्तशवाय फे्रडसन थायर बॉवसग याचं्या मिें िर लेखकािी/लेखकाला अत्तभपे्रि अशी एकि प्रि 
असण्यािी शक्यिात्तह सवग त्तठकािीं र्ृहीि धरिा ं येि नाहीं. त्याम ळें  स रत्तक्षि स्वाक्षर प्रिींित्तह वरे्वरे्ळ्या 
काळािंील वरे्वरे्ळ्या प्रकारिीं सतं्तहिेिीं अनेक रूपें असिील आत्ति पाठािंरािं व प्रिीकरिािं लेखकािीं 
खरोखरींि संस्करिें असूं शकिाि. [पूवोक् ि, ९१८–१९.] म्हिून लेखकािी/लेखकाला अत्तभपे्रि, मूळ अशी एक 
प्रि संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें त्तसद् करिा ंयेिार नाहीं; म्हिूनि सतं्तहिासमीक्षकाच्या उत्तद्दष्ट् टाबद्दल वरे्ळेंि 
प्रत्तिपादन बॉवसग यानंीं केलेलें  आहे. िे म्हििाि : 
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“The aim of the textual critic, then is : (1) the establishment of a text in its purest and 
correct form,limited by the evidence of preserved documents; and (2) the application of 
techniques including critical judgment, to clear a text of errors still present in theestablished or 
documentary form. The end of thesecond process is to approximate that correctness which 
would have appeared in the authorial fair copy of a text.” [त्तकिा, ९१९.] 
 

१/२७ िेव्हा,ं लेखकािी/लेखकाला अत्तभपे्रि असलेली, मूळ प्रि या संज्ञा सतं्तहिासमीक्षेंित्तह 
सवगसामानय स्थूल अथानेंि घ्याव्या लार्िाि. पि प्रकरि एवढ्यावर संपि नाहीं. बॉवसग यानंीं 
संत्तहिासमीक्षकाच्या उत्तद्दष्ट् टासंंबंधीं जी भतू्तमका ाेिली आहे ्–ही भतू्तमका आध त्तनक सतं्तहिासमीके्षिी 
भतू्तमका आहे) िीमधून प्रत्तिश द् पाठ म्हिजे काय, असा एक प्रन उपप्स्थि होिो. सवगसामानयपिें या 
के्षत्रािं असें त्तदसून येिें कीं, कोित्या ना कोित्या प्रिीमधला पाठ प्रत्तिश द् आवृिींि लेखकािा/लेखकाला 
अत्तभपे्रि, मूळ पाठ म्हिून स्वीकारला जािो; आत्ति शास्त्रीय पद्िीच्या नावंानें या त्तनवड-पद्िीिीं समथगनेंत्तह 
झालेलीं आहेि. पि कोििीत्तह उपलब्ध प्रि त्तकिीत्तह ज नी आत्ति श द् परंपरेंिली म्हिून ाेिली, िरी त्या 
प्रिींिील पाठ/सतं्तहिा अन पलब्ध/अन पलभ्य अशा आधींच्या प्रिींवरील संस्कारापंासून दूर असूं शकि 
नाहीं, हें पात्तहल्यावर िो पाठ प्रत्तिश द् पाठासाठीं प्रमाि मानिा ं येि नाहीं, हें उाड आहे. बॉवसग यानंीं 
आपल्या त्तवविेनािं ‘श द्िम’ आत्ति ‘बरोबर’ हे जे मार्गदशगक शब्द वापरले आहेि, त्याचं्या अथाच्या कक्षेंि 
हे पाठ बसूं शकिीलि असें नाहीं. मराठींि ‘बरा’ पाठ आत्ति ‘खरा’ पाठ असात्तह एक वाद रंर्लेला त्तदसिो. 
संत्तहिासमीक्षकानें ‘बरा’ वाटिारा, ठरिारा पाठ न स्वीकारिा ं‘खरा’ वाटिारा, ठरिारा पाठ स्वीकारावा, 
असें प्रत्तिपादन या वादािा त्तनष्ट् किग म्हिनू केलें  जािें. संत्तहिासमीके्षिी झेप जोपयंि क लप्रि अन मात्तनि 
करण्याप रिीि असिे, िेव्हा ं ‘खरा’ पाठ हा शब्दप्रयोर् अथगपूिग असिो. पि बॉवसग याचं्या सकंल्पनेप्रमािें 
‘श द्िम’ आत्ति ‘बरोबर’ पाठ ाेऊन लेखकाच्या पक्क्या प्रिीशीं जवत्तळक साधंू शकेल, अशा संत्तहिेिें 
अन मान करिानंा उपलब्ध प्रिींिला पाठ प्रमाि ठरिोि असें नाहीं. ‘लेखकािी पक् की प्रि’ ही 
शब्दसंत्तहिात्तह बॉवसग यानंीं व्यापक ठेवली आहे. संत्तहिेच्या अशा एकाहून अत्तधक प्रिी असूं शकिाि, असें 
प्रत्तिपादनत्तह त्यानंीं केलें  आहे. यावरून लक्षाि येिें िें असे : लेखक सतं्तहिेंि स धारिा करिाि, 
त्तनरत्तनराळ्या हेिंूनीं या स धारिा होिाि. या हेिंून सार एकाि सतं्तहिेिीं लोकमानय पाठािंरें त्तनमाि होिाि. 
िेव्हा ‘श द्िम’ आत्ति ‘बरोबर’ या शब्दािें अथग या संदभान सार बदलिाि. सतं्तहिासमीक्षेंि पाठािंी, 
संत्तहिािंी, साधनसामग्रीिी ‘अत्तधकृििा’ शब्दशः अथानें घ्यावयािी असिे, यािं वाद नाहीं; आत्ति या अनेक 
संत्तहिाचं्या त्तनत्त ििीमध्यें िंकवा अन मानामध्येंत्तह या दंडकािें पालन करिें प्रा ि असिें; हेंत्तह त्तनर्तववाद 
मानिा ंयेईल. पि ‘श द्िम’ व ‘बरोबर’ पाठािें संदभग व संकल्पना एवढ्यावर मयात्तदि ठेविा ंयेि नाहींि. 
बॉवसग यािंें या बाबिीिींल त्तवविेन असें : 
 

“In fact textual criticism treats authority literally, and does not confuse what is 
authoritative with what is necessarily right. Most autograph is likely to contain slips and errors 
that would be acknowledged as such by the author himself if they are pointed out to him. On 
the other hand lacking such specific acknowledgement, a critic can only view autograph 
errors as authoritative, since there is no higher authority than the author; but this does not 
prevent critical correction. 
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Correspondingly, when autograph is not preserved,the form of the text nearest to the 
lost original becomes the paramount authority : and its errors must be estimated as part of 
the only authority that can be recognized, even though the critic should quite naturally correct 
them. The act of correction applied to the mostauthoritative document must always in a sense 
controvert authority. There is no harm in this once it is recognized that authority and 
correctness are not necessarily synonymous. Correction then can be madeto a more 
authoritative from a less authoritative text,or independently by the editor.” [त्तकिा, ९१९.] 
 

१/२८ यावरून संदभग लक्षािं ाेऊन, अपेत्तक्षि अथाकडे लक्ष ठेवनू त्याशीं स संवाद साधिारा पाठ 
प्रत्तिश द् पाठ म्हिून त्तनत्त िि करावा, असा त्तविार इथें त्तनष्ट् पन्न होिो. साधनसामग्रीिी अत्तधकृिाि, 
सत्यप्रामाण्य, यािंा अवलंब करूनत्तह अखेर सतं्तहिासमीक्षेंि प्रत्तिश द् संत्तहिा त्तनत्त िि करिानंा िंकवा 
अन मात्तनि करिानंा संत्तहिासमीक्षकाच्या स्विंत्रब द्ीला वाव असिो, के्षत्र असिें, िें संदभग व अथग याचं्या 
अिूकपिाच्या दृष्ट् टीनें. ‘खरा पाठ’ कीं ‘बरा पाठ’ या वादािा त्तनरास िर इथें होिोि, पि त्याबरोबर 
‘श द्िम’ व ‘बरोबर’ या शब्दाचं्या अथाच्या कक्षात्तह संत्तहिासमीके्षच्या दृष्ट् टीनें स्पष्ट् ट होिाि. क लमलू 
पद्िीच्या बरोबरीनें अंिःस्फ रि व अंिःस्फूिग अन मान यािंी शास्त्रीयिा आत्ति यथाथगिात्तह सतं्तहिेच्या 
प्रत्तिश द्ींि ग्राह्य मानावी लार्िे; आत्ति या बाबिींि प्रत्यक्ष िंकवा अन मात्तनि स्वाक्षर प्रिींित्तह श त्तद् आत्ति 
द रुस्िी ही अन त्तिि वा अशास्त्रीयत्तह ठरि नाहीं. इिक्या व्यापक आत्ति टोंकाच्या टयापयंि 
संत्तहिासमीके्षिी कक्षा पोहोंिि असिे. 
 

१/२९ प्रत्तिश द् पाठासंबंधीिी परंपरार्ि कल्पना आत्ति त्तववरि याचं्याद्वारा या संजे्ञिी जी 
संकल्पना नजरेसमोर येिे, िी सतं्तहिासमीक्षेंिील सवग अंर्ें व प्रत्तिया समावनू ाेिारी नाहीं; उलट बॉवसग 
याचं्या त्तवविेनािूंन दृप्ष्ट् टपथािं येिारी संकल्पना हीं अरं्ें व प्रत्तिया समावनू ाेिारी आहे; म्हिून िी 
संकल्पना सतं्तहिासमीक्षेंि प्रमाि मानिें िमप्रा ि आहे. 
 

१/३० आिा,ं संत्तहिासमीक्षेंि अथवा ित्सबंंधी शास्त्रािं अिंःस्फ रिािा समावशे करिें, 
संत्तहिासमीक्षकाच्या स्विंत्र ब द्ीला वाव ठेविें, यािं एक धोका अवय संभविो. िो म्हिजे क िीत्तह 
अंिःस्फ रिािा हवाला देऊन संत्तहिेंि बदल करण्यास प्रवृि व्हावें, या प्रवृिीला मोकळें रान त्तमळेल. असा 
इशारा देण्यापूवीं िंकवा िशी शक्यिा आत्ति या शक्यिेिे द ष्ट्पत्तरिाम याचं्याकडे सकेंि करण्यापूवीं एक र्ोष्ट् ट 
लक्षािं ठेवली पात्तहजे, िी अशी कीं, प्रस्ि ि आपि अिंःस्फ रि ही संज्ञा त्तनव्वळ त्या शब्दाच्या सामात्तजक 
अथानें वापरीि नसून त्या सामात्तजक अथावर एक पात्तरभात्तिक अथग बसवीि आहोंि आत्ति त्यानंिरि त्या 
संकल्पनेन सार शब्दािी योजना करीि आहोंि. पात्तरभात्तिक अथग या शब्दाथाला जोडिानंा प्रमाि, प रावा, 
वास्िव, िकग , अन मान, या पायऱ्या मार्ें टाकीि प ढें जािें, ही प्रत्तिया र्ृहीि आहे. असें असलें , िरी क िी 
अधा-कच् िा िंकवा त्तहिसंबधंी अभ्यासक या िरि दीिा फायदा ाेिारि नाहीं, असें शपथेवर सारं्िा ंयेिार 
नाहीं. पि या प्रकारच्या अभ्यासकानंीं अिंःस्फ रिािें कोत्तलि आपल्या हािीं आलें  आहे, असें मानण्यािें 
कारि नाहीं. कोित्या िरी कप्ल् पि अन पलब्ध प्रिीिा हवाला देऊन िे असें करू शकिाि. एफ्. डब्ल्यू. 
हॉल यानंीं अन भव नमूद करून ठेवलाि आहे कीं : 
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“... The greater scholars are generally above suspicion, ... Lesser men, however, 
have from time to time endeavoured to gain credence (though no credit) for their own 
conjuctures by attributing them to some manuscript which never existed.” [पूवोक् ि, १२८.] 
 

१/३१ पि अशा र्ैरप्रकारािंी शक्यिा असिे, म्हिून शास्त्रीय त्तवविेनािं सतं्तहिासमीके्षच्याि काय, 
पि कोित्यात्तह त्तवियाच्या सारं्ोपारं् प्रत्तियेच्या प्रत्तिपादनािं अवय व िमप्रा ि असें अंर् वर्ळिा ं येि 
नाहीं. खरा प्रन असा आहे कीं, कार्दोंपत्रीं प राव्याला/आधाराला संत्तहिासमीक्षेंि जें पायाभिू स्थान आहे, 
िें या िरि दीनें बात्तधि अथवा शबत्तलि होिें कीं काय? वरवर पाहािा ंिसें िें होिें, असें वाटिें. कारि या 
प्रत्तियेंि कार्दोंपत्रीं प राव्याचं्या मयादा ओलाडूंन जािें अवय असिें. पि अंिःस्फ रिािा प्रवशे 
संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि ज्या टयाला, ज्या िमानें व ज्या पा वगभमूीवर प रस्कात्तरलेला आहे, िें पात्तहलें  
कीं, असें काहंीं होि नाहीं, असें म्हििा ं येईल. क लमूल संत्तहिानविेिाच्या पद्िीशीर िंकवा शास्त्रीय 
प्रयत्नािंत्तह अिंःस्फ रि बत्तहष्ट्कृि मानलेलें  नाहीं. [“Conjecture is not banished from such a scheme of criticism, but it 
is only to be employed after the known sources of the text have been classified and their worth estimated. –F. W. Hall. –पूवोक् ि, 
१२२.] मर् प्रत्तिश द्ीच्या प्रत्तियेंि िें नाकारिा ं कसें येईल? आिा,ं जे. पी. पोस्टरे्ट यानंीं या संदभाि 
त्तदलेला– 
 

“... Successful emendation requires a rare union of qualifications–insight, prudence, 
patience and familiarity with the author emended and the conditions of his text.If any of these 
absent, the work is apt to be wasted.”. [पूवोक् ि, ७१५.] 
 

– हा इशारा आपि अवय लक्षािं ठेवावा. कार्दोंपत्रीं प राव्यािें मह्व न नाकारिातं्तह 
पाठद रुस्िींि अंिःस्फ रि शास्त्रीय दृष्ट् टीनें, पद्िीशीरपिें स्वीकारिा ंयेिें, एवढी मानयिा या प्रत्तियेला इथें 
अवय त्तमळाली आहे. िरीत्तह, संत्तहिासमीके्षिी प्रत्तिया ही शास्त्रीय प्रत्तिया आहे. शास्त्र म्हिून त्तििी बाधंिी 
करिानंा त्तििें स्वरूप अत्तधकात्तधक वस्ि त्तनष्ट् ठ करावयािें असेल, िर अशा प्रयत्नािं अंिःस्फ रिािें समथगन 
त्तकिपि करिा ंयेईल? शास्त्र म्हटलें  कीं, त्तिथें त्तनत्त िििा, काटेंकोरपिा, ‘हा सूयग आत्ति हा जयद्रथ’, असा 
साक्षाि प्रत्यय यानंाि स्थान असिार. या पा वगभमूीवर अंिःस्फ रि क ठें बसिें? इथें व्यप्क् ित्तनष्ठ 
मूल्यमापनािा काय उपयोर्? असे प्रन मनाला िाटून जािील िंकवा अंिःकरिािं ार करूनत्तह बसिील. 
शास्त्र आत्ति सतं्तहिासमीक्षा याचं्या संबधंािंील या कोटींिलें  समीकरि व त्याच्या प्रत्तित्तिया नजरेसमोर 
ठेवनूि कीं काय, एफ्. डब्ल्यू. हॉल यानंीं म्हटलें  आहे कीं : 
 

“...Many people tend to regard textual criticism as a disease. But it is neither a 
disease nor a science, but simply the applicaton of commonsense to a class of problems 
which beset all inquiries whose evidence rest upon the authorities of manuscript 
documents...”. [पूवोक् ि, Preface, iv.] 
 

या विनािूंन वरील प्रनानंा काहंीं प्रमािािं उिर त्तमळंू शकेल. त्तशवाय, भौत्तिक शास्त्रेंत्तह आजकाल 
आपलें  शास्त्रत्व न र्माविा ंआपल्या प्रत्तिया व त्तनष्ट् किग हे संबंत्तधि वस्िंूच्या परस्पर संबंधािें ाटक आत्ति 
त्याचं्या शप्क् ि व र् िधमग यानंा अन सरून सापेक्ष ठेवू ं लार्लीं आहेि. िेव्हां, संत्तहिासमीके्षिे सवग पयाय 
लक्षािं ाेऊनत्तह संत्तहिासमीक्षा हें शास्त्र नव्हे, असें मानण्यािें कारि उरलेलें  नाहीं; असेंि हॉल यािंी पद्त्ति 
सारं्िे. िंकबह ना संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि त्तवत्तवध अरं्ाचं्या उपयोजनािी पद्त्तित्तह त्तवकत्तसि झालेली 
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असल्याम ळें  हें केवळ सवगसामानय मानवी ज्ञानािें उपयोजनत्तह उरलेलें  नाहीं, असें म्हििा ं येईल. 
सवगसामानयपिें मानण्यािं येिारा शास्त्रािा नेमकेपिा आत्ति वस्ि त्तनष्ट् ठा याचं्या बरोबरीनें प ढच्या र्िीिी झेप 
आपिािं सामावनू ाेऊन संत्तहिासमीक्षा आज आपिासंमोर उभी आहे. या दृष्ट् टीनें सर त्तरिडग सी. जेब यािंा 
प ढील त्तनष्ट् किग मार्गदशगक ठरेल : 
 

“... Textual criticism has become an art, guided within certain limits, by definite 
general principles. More often and more confidently than of old, it can challenge strict 
reasoning on its results. But we must not exaggerate the degree in which textual criticism can 
approach to the character of exact science. lts technical apsects must not lead us to forget 
the more humane and literary elements which the work involves. If the work is to be good, it 
requires not only special knowledge and sound method. but also power of entering into the 
ancient author’s mind. a feeling for the shades of his expression, a capacity for weighing 
nicely balanced probabilities, a fact which can guard rules of general validity from hardening 
into rigid formulas. For the subject-matter of textual criticism is the play of human thought 
and emotion in creating literature,and subsequent play of human agency, or of chance, in 
defacing it”. [पूवोक् ि, ७३३.] 
 

जेब याचं्या या त्तविारावर भाष्ट्य करण्यािी र्रज नाहीं. एक-दोन र्ोष्ट् टींिे संबधं त्तनदअत्तशि करून 
एक दृप्ष्ट् ट मात्र समोर ठेवावीशी वाटिे. िातं्तत्रक अंर्ानंा अत्तिरंत्तजि स्वरूप देऊन कोित्यात्तह र्ोष्ट् टींिें नेमकें  
वस्ि त्तनष्ट् ठ शास्त्र बनत्तविा ं येि नाहीं आत्ति सवगसाधारि वैध ात्तटिािंें रूपािंर जड नम नयािं केलें  असिा ं
त्यानंा शास्त्रीय रूप प्रा ि होि नाहीं. िंकबह ना या दोनही र्ोष्ट् टी टाळल्या असिा ंसतं्तहिासमीक्षा काय, िंकवा 
कोििात्तह मानवी आत्तवष्ट् कारािंा अभ्यास काय, आपि वास्िव शास्त्राच्या कोटीला पोहोंिवू ंशकिों. प्रािीन 
लेखकाचं्या संदभाि जो त्तहिोपदेश जेब यानंीं केला आहे, िोि अवािीन लेखकाबंाबित्तह ग्राह्य मानावा 
लार्ले. 
 

संत्तहिा ही जशी मूलिः सामात्तजक अत्तभसारासाठीं असिे, िशीि सतं्तहिासमीक्षात्तह, सामात्तजक 
अत्तभसारासाठीं आहे. संत्तहिासमीक्षा ही प्रकृत्तिधमानेंि सतं्तहिेशीं, एका मानवी त्तनर्तमिीशीं बाधंलेली असिे. 
म्हिून र्त्ति आत्ति लवत्तिकिा हे त्तनर्तमिीिे जे अंर्भिू र् िधमग, त्याचं्याशीं मेळ सात्तधिि संत्तहिासमीके्षिें 
स संवादी, वास्िव व नेमकें  शास्त्र ाडंू शकिें. 
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(२)्सं णहसतासमीक्षा्:््वरूप्आणि्यं त्रिा 
 

२/१ संत्तहिेिें प्रथम वािन होिें िें कोित्या िरी एका उपलब्ध प्रिीवरून. हें सतं्तहिावािन होि 
असिानंा अभ्यासकाला काहंीं शकंा येऊ लार्िाि. या शंका त्तनरत्तनराळ्या प्रकारच्या असू शकिाि : ्१) 
ज्या संदभांि एखादी ओळ िंकवा िरि संत्तहिेच्या प्रिींि आलेला असिो, त्या संदभांशी त्या ओळीिा अथवा 
िरिािा अथग स संर्िपिें लाविा ं येि नाहीं. ह्या ओळी िंकवा िरि त्याि प्रिींि इिरत्र द सऱ्या संदभाि 
आलेल्या आढळिाि. या ओळी/िरि संदभांिील अथग शबत्तलि करिाि िंकवा सतं्तहिेच्या एकूि त्तवियाशीं 
त्तवसंर्ि असिाि; िंकवा द सऱ्या भार्ाशीं त्तवसंर्ि असिाि. ्२) प्रस्ि ि सतं्तहिा कोित्या काळािं, केव्हा ं
त्तनमाि झाली, यासंबधंीं सवगसामानय अथवा त्तनत्त िि असें ऐत्तिहात्तसक ात्तटि अभ्यासकाला माहीि असिें. 
पि या ओळींिील/िरिािंील आशय िंकवा मात्तहिी या त्तनर्तमत्तिकालािंील ज्ञान, संस्कृत्ति, त्तरवाज, जीवन, 
इत्यात्तदकाशंीं स संर्ि नसिे. ित्कालीन भािािंें व्याकरि आत्ति शब्दसंपदा अथवा वाप्क् सत्तद् याचं्याशीं या 
ओळींिील/िरिािंील व्याकरि, शब्दसंपदा, वाप्क्सत्तद्, हीं स संर्ि वाटि नाहींि; िंकवा सबंंत्तधि 
लेखकाच्या ज्या इिर कृिींच्या संत्तहिा उपलब्ध असिील, त्या संत्तहिामंधील व्याकरि, शब्दसंपदा, 
वाप्क् सत्तद्, इत्यादींशीं प्रस्ि ि संत्तहिेमधील या र्ोष्ट् टी मेळ साधिानंा त्तदसि नाहींि. अशा वळेीं संत्तहिेिा 
स संर्ि, लेखकत्तनष्ट् ठ, संत्तहिाकालाशीं संर्त्ति साधिारा असा अथग लाविें, त्या अन रोधानें संत्तहिेिें 
आकलन करून ाेिें, इत्यात्तद र्ोष्ट् टी समाधानकारक रीत्या साधिें, अभ्यासकाला जड जािें. आपल्या 
समाधानासाठीं िंकवा शकंात्तनरसनासाठीं प्रस्ि ि सतं्तहिेिी द सरी एखादी प्रि अथवा आवृत्ति आहे का, हें 
पाहण्यास अभ्यासक प्रवृि होिो आत्ति या प्रवृिीमधून व प्रयत्नािूंन वरे्ळीं पाठािंरें आढळलीं कीं, त्यािंा 
िौलत्तनक अभ्यास त्या अभ्यासकाच्या दृष्ट् टीनें स रू होिो. कधीं अभ्यासकािी स्वाभात्तवक प्रवृत्ति िंकवा त्यािें 
त्तनवडक अभ्यासके्षत्र म्हिनूत्तह या प्रत्तियेिा आरंभ होिो. सतं्तहिासमीक्षेंिील हा िौलत्तनक त्तित्तकत्सेिा 
आरंभिंबद  मानण्यास हरकि नाहीं. 
 

२/२ संत्तहिासमीके्षच्या या आरंभिंबदंूि एकाि प्रिीवरून अभ्यास स रू होऊं शकिो व िो शवेटास 
नेिा ं येिो. त्तकमान दोन प्रिी समोर असल्या, िर वस्ि त्तनष्ट् ठ संि लनानें त्तनिगय ाेण्यािी सतं्तध त्तमळिे. 
पद्िशीर आत्ति शक्य त्तििक्या त्तनर्तववाद स्वरूपािं संत्तहिासमीक्षा सादर करण्यासाठीं अत्तधक प्रिींिा शोध 
ाेिें अपत्तरहायग ठरिें. हा शोध ही अत्तिशय त्तजत्तकरीिी बाब असिे. आधीं सतं्तहिाचं्या सवग उपलब्ध 
्हस्ित्तलत्तखिासंह) प्रिींिी बृह् नामावत्तल नाहीं; या प्रिी िंकवा त्यापंैकीं प्रम ख मानिा ं येिील अशा प्रिी 
एकत्र उपलब्ध करून देिारें संग्रहालय नाहीं. िसा प्रयत्न क िी करण्यािें ठरत्तवलें  िंकवा मनािं आिलें , 
िर िें एक सासं्कृत्तिक स्व नि ठरण्यािी शक्यिा अत्तधक असिे. कारि यािं अनेक र् ंिार् िंीिे प्रन 
र् ंिलेले असिार. ज्याचं्याजवळ प्रिी आहेि, त्यानंीं संग्रहासाठीं/अभ्यासासाठीं त्या देिें, त्याचं्याकडून त्या 
त्तमळत्तविें, ही सहजसाध्य र्ोष्ट् ट नाही; हे अनेक अभ्यासकाचं्या अन भवावरून त्तसद् झालेलें  आहे. श्री. त्तव. 
का. राजवाड्ानंा अस्सल ऐत्तिहात्तसक कार्दपत्रें त्तमळत्तवण्यासाठीं पायपीट करावी लार्ली, अिोनाि 
अडििी सोसाव्या लार्ल्या. संत्तहिाचं्या प्रिी त्तमळत्तवण्याबाबििी ही पत्तरप्स्थत्ति पालटली आहे, असें त्तवधान 
करिा ं येईल; असें त्तदसि नाहीं. साहत्तजकि त्तजिक्या प्रिी त्तमळंू शकिील त्या ाेऊन, पाहािा ं येिील 
त्तििक्या पाहून, आपल्या अभ्यासािी ही पायाभरिी सतं्तहिासमीक्षकाला करावी लारे्ल, त्यावरि त्तनभावनू 
नयावें लारे्ल, हें उाड आहे. या प्रयत्नािें स्वरूप मराठीप रिें िरी सामानयिः व्यप्क् ित्तनष्ट् ठ व वैयप्क् िक 
राहािें, ही पत्तरप्स्थत्ति आहे. हे प्रयत्न क ठें ि रळकि ससं्थात्तनष्ट् ठ झाले असले, िरी त्या त्तठकािींत्तह एखाद्या 
व्यक् िीच्या एकखाबंी िंबूवरि िे प्रयत्न उभे रात्तहलेले आढळून येिील. या दृष्ट् टीनें हे प्रयत्नत्तह िूिग िरी 
वैयप्क् िक व व्यप्क् ित्तनष्ट् ठि म्हिाव ेलार्िील अभ्यासकािें र्ट त्तनरत्तनराळ्या सतं्तहिाचं्या प्रिी वरे्वरे्ळ्या 
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त्तदशानंीं संय क् िपिें व योजनाबद् पद्िीनें र्ोळा करीि आहेि, असे प्रकल्प कायाप्नवि करण्यािें 
संस्थात्तनष्ट् ठ कायग, ही सध्या ंिरी एक र्ोड कल्पनाि म्हिावी लारे्ल. कामासंबधंीं व्यप्क् िर्ि श्रेयािा प्रनत्तह 
अशा प्रयत्नािं र् ंिार् ंिी त्तनमाि करंू शकिो. िात्पयग, संत्तहिेच्या उपलब्ध प्रिी र्ोळा करिें, त्या बारकाईनें 
नजरेखालून ाालिें, ही प्राथत्तमक बाब त्तजत्तकरीिी आहे आत्ति सतं्तहिासमीक्षकाला िी वैयप्क् िक 
जबाबदारीवर आत्ति प्रयत्नानंीं पार पाडावी लार्िारी एक कामत्तर्री आहे, असें मानूनि प ढ जाण्यािी 
पत्तरप्स्थत्ति आहे. 
 

२/३ संत्तहिेच्या उपलब्ध प्रिी हे संत्तहिासमीक्षकािें प्राथत्तमक धन होय. हें धन जोडिानंा आधीं 
ित्संबधंी मात्तहिी त्तमळत्तविें व त्तििी नोंद करिें, आवयक असिें. यासाठीं संदभगशोधन ही पत्तहली पायरी 
होय. या संदभगशोधनासाठीं आत्ति त्यानंिर प्रिी व/िंकवा त्याचं्या नकला त्तमळत्तवण्यासाठीं गं्रथालयें, संबंत्तधि 
संस्था व व्यप्क् ि, यािें उंबरठे त्तझजत्तवण्यािी त्तजकीर अभ्यासकाला करावी लार्िे. पत्रव्यवहार, पायपीट, 
र्ाठंीभेटी, संबंत्तधिािंी मनधरिी, त्यानंा अन कूल करून ाेिें, प्रि त्तमळत्तविें िंकवा त्तििी नक् कल 
करून/करवनू ाेिें, त्तनदान िी बारकाईनें पाहािा ं येिें व त्यान सार आवयक त्तटपिें करून ाेिें/करवनू 
ाेिें, त्तजथें जार्िी प्रि हलत्तविा ं येि नसेल त्तिथें त्तििी हस्िाक्षरी, छायात्तित्तत्रि अथवा त्तवद्य त्प्रत्तियेनें प्रि 
त्तमळत्तविें, यासाठीं प्रयत्न, योजना व कौशल्य, यािंी जोड अभ्यासकाठायीं अवय असावी लार्िे. इिक्या 
प्रयासानंीं त्तमळत्तवलेल्या या धनािंील प्रत्येक प्रि उपय क् ि असिेि असें नाहीं. त्याम ळे या सवग प्रिी ाेऊन 
संत्तहिासमीके्षला आरंभ करिा ं येि नाहीं. प्राथत्तमक प्रत्तिया म्हिनू या प्रिींिी पारख करावी लार्िे. ही 
पारख करिानंा आपि जो प रावा िंकवा आधार उपयोर्ािं आिीि आहोंि, त्यािें प्रामाण्य आत्ति 
त्तव वसनीयिा, याबद्दल खात्री करून ाेिली पात्तहजे. ही खात्री करून ाेिल्यानंिर स्वीकृि प्रिींिा 
प्रिीकरिाच्या कालान सार िम लावनू ाेिला पात्तहजे. हा िम लाविानंा, काल ठरत्तविानंा उपलब्ध 
प रावा, प्रिींिील प प्ष्ट्पका, अक्षरभािा, यािंी माडंिी, धाटिी, व्याकरित्तवशिे, लेखनपद्त्ति, प्रि करण्यािी 
पद्त्ति, अशा र्ोष्ट् टींिा त्तविार करून त्तनिगय घ्यावा लार्िो. अक्षरवत्तटका, कार्द, शाई, यािंा त्तविारत्तह 
प्रिीिा काल ठरत्तविानंा उपयोर्ी पडंू शकिो. पि हा आधार त्तनरपवाद मानिा ं येिार नाहीं. कारि 
अक्षरवत्तटकेिें नंिरच्या काळािं अन करि होऊं शकिें. ज नया काळिा ठरेल, असा कार्द नंिरच्या 
काळािंील प्रिींसाठीं वापरिा ं येिो. िीि र्ोष्ट् ट शाईिी. िेव्हा ं प्रिीिा काळ ठरत्तवण्यासाठीं स्वीकृि 
प राव्यािी/आधारािी शहात्तनशा करूनि त्यािा उपयोर् करून त्तनष्ट्किग काढावा लार्िो. असा िम 
लाविानंा िंकवा लावल्यानंिर सवांि ज नी ठरिारी प्रि ही मूळ प्रिीशीं सवांि अत्तधक ज ळिारी िंकवा िींि 
कमींि कमी अपभ्रष्ट् टिा असेल, असें एवढ्याि आधारावर धरून िालिा ंयेिार नाहीं. कारि ही प्रि ज्या 
आधारप्रिीवरून केलेली असेल, त्तिच्यापेक्षा ं अत्तधक त्तव वसनीय, कमी अपभ्रष्टिा असलेल्या 
आधारप्रिीवरून केलेली त्यानंिरच्या काळािंील प्रि, या सवांि ज नया म्हिनू ठरिाऱ्या प्रिीहून मूळ 
प्रिींशी अत्तधक ज ळिारी िंकवा कमींि कमी अपभ्रष्ट् टिा असलेली म्हिनू स्वीकारावी लार्िे. उदाहरिाथग : 
महात्मा र्ाधंी त्तशक्षिासाठीं इंग्लंडला रे्ले, िेव्हा ं िे कोित्या त्तदवशीं लंडनला पोहोंिले, यासंबधंीं त्तनिगय 
करिानंा १८८८ मधील ‘दैनंत्तदनी’च्या उपलब्ध प्रिीपेक्षा ं१९२९ मधलें  ‘आत्मवृि.’ त्तबनिूक ठरिें. [James D. 
Hunt, Gandhi in London, Promilla & Co., New Delhi, 1978. ९.] 
 

२/४ प्रिींिा कालत्तनिगय करून त्यान सार िमवार प्रिींिा िक् िा ियार करिें नेहमीि सहजस लभ 
िंकवा औपिात्तरक िंत्र नसिें. सामानयिः प्रि क िी केली, क ठें केली, केव्हा ंकेली, इत्यात्तद मात्तहिी देिारी 
प प्ष्ट्पका प्रिींि असिे. पि प प्ष्ट्पकें िील त्तनदअश नेहमीि स स्पष्ट् ट, त्तनःसतं्तदग्ध, त्तनदोि असिािि असें नाहीं. 
िंकबह ना, प प्ष्ट् पकें िील त्तनदअश शक, संवत्सर, त्तित्तथ, वार, याबंाबि वाद त्तनमाि करिारे असिाि, असेंि 
अनेक वळेा ं आढळलें  आहे.. आंकडे अस्पष्ट् ट, प सट, अपभ्रष्ट् ट िंकवा लेपन केलेलेत्तह आढळिाि, असा 
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अन भव अभ्यासकानंा आलेला आहे. काहंीं प्रिींि प्रिकाल नोंदलेलात्तह नसिो. या सवग जंजाळािूंन 
त्तबनिूक, त्तनःसतं्तदग्ध त्तनिगय करण्यासाठीं प रेसा, खात्रीलायक प रावा, साधनें उपलब्ध नसिें शक्य आहे. 
उपलब्ध असलेला प रावा, साधनें, त्तनिगयाबाबि संभ्रमािं टाकिील, अशीत्तह शक्यिा असिे. साधनें, प राव,े 
याचं्या ि लनात्मक अभ्यासानें त्तनत्त िि िंकवा त्तनरपवाद त्तनिगय ाेिें शक्य असेल, असें नाहीं. अशा 
पत्तरप्स्थिींि उपलब्ध प रावा, साधनें, सामग्री, यािंा जास्िींि जास्ि उपयोर् करून ाेऊन, त्यानंा वैध 
अन मानािंी जोड देऊन उपलब्ध प्रिींिी कालिमवार माडंिी व िी दशगत्तविारा िक् िा, हा सतं्तहिासमीके्षच्या 
साधनसामग्रीच्या प्रिींइिकाि प्राथत्तमक मह्वािा ाटक होय. हा िक् िा त्तसद् झाल्यानंिरि प्रिींिा 
िौलत्तनक अभ्यास व्यवप्स्थि व पद्िशीरपिें करिें शक्य असिें. 
 

२/५ संत्तहिेच्या उपलब्ध प्रिींिा कालिम त्तनश   त्तिि करून असा िक् िा ियार केल्यानंिर या सवग 
प्रिींिील पाठािंी सिं लनासाठीं नोंदिी करावी, असें काहंीं अभ्यासकािंें मि आहे. सामानयिः हे पाऊल 
बरोबर असलें , िरी नेहमीि िें बरोबर व व्यवहायगत्तह नसण्यािी शक्यिा नाकारिा ंयेि नाहीं. िक्त्यािं ज्या 
प्रिी त्तनदअत्तशलेल्या असिील, त्यािंील काहंीं प्रथमदशगनींि त्तद्वरुक् ि व म्हिून त्तनरुपयोर्ी म्हिून बाजूला 
ठेविा ं येण्यासारख्या असिील. काहंीं प्रिींिी परंपरा प्रथमदशगनींि त्याचं्या प्रामाण्याबद्दल शकंा त्तनमाि 
करिारी असेल. त्तशवाय या प्रिींिी संख्या जर त्तवप ल असेल, िर त्या सवांिी पाठनोंदिी करिें अव्यवहायग 
होऊन बसिें. या सवग र्ोष्ट् टींम ळें  अभ्यासकाला या प्रिींिी प्राथत्तमक िािंिी करून काहंीं प्रिी बाजूला सारिें 
आवयक असिें. अशा काहंीं प्रिी बाजूला सारिानंा िारिम्यब द्ीनें यासंबधंीं त्तनिगय घ्यावा, असें काहंीं 
अभ्यासकानंा वाटिें. [त्तव. त्तभ. कोलिे, पाठत्तित्तकत्सा, प्रा. अ. का. त्तप्रयोळकर, स्मृत्तिगं्रथ, प्रा. अ. का. त्तप्रयोळकर, स्मृत्तिगं्रथ सत्तमिी, 

म ंबई, १९७४, २५८.] प्रिीिें एकंदर स्वरूप पाहून अभ्यासकानें हें ठरवावें, असें म्हटलें , िरी एकंदर स्वरूप 
पाहण्यासाठीं काय पाहावें? एखादी प्रि र्िाळ ठरत्तवण्यािे त्तनकि कोििे? असे प्रन त्याच्यासमोर उभे 
राहिारि. या प्रनािंीं उिरें स्विःच्या िारिम्यब द्ीनें घ्यावींि, इिकें  मोाम मार्गदशगन इथें फारसें उपयोर्ी 
पडिार नाहीं. प्रि पूिग आहे कीं नाहीं, त्तििीं पानें र्हाळ झालेलीं असिील, िर एकूि संत्तहिेच्या 
पृष्ट् ठसखं्येच्या मानानें िीं त्तकिी; संपूिग, स स्पष्ट् ट वाििा ं येईल असें प्रिीिें स्वरूप आहे कीं नाहीं; प्रिीला 
परंपरा आहें कीं नाही; िी कोित्या ना कोित्या क लािंील प्रि आहे कीं नाहीं; िी ज्या त्तठकािीं उपलब्ध 
झाली, त्या स्थानािें संत्तहिेच्या या परंपरेंि, क लािं स्थान काय, मह्व काय; ज्याचं्याकडून ही प्रि केली 
रे्ली, त्यािंें प्रावीण्य, परंपरा, त्तनष्ट् ठा काय; या आत्ति अशा प्रकारच्या अनय र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेऊन 
पाठनोंदिीसाठीं उपलब्ध प्रिींमधून अभ्यासकानें त्तनवड करिें अथािि योग्य. ही त्तनवड केल्यानंिर 
बाकीच्या प्रिी रद्दबािल कराव्या, असेंत्तह नाहीं. वर त्तनदअत्तशि कसोयानंा न उिरिाऱ्या प्रिीत्तह प्रसंर्त्तवशिेीं 
प ढें पाठािंी त्तनवड करिानंा उपय क् ि ठरंू शकिाि. अशा प्रिींमधील काहंीं पाठ िंकवा एखादद सरा पाठ 
त्तित्तकत्सक परीके्षला उिरू शकिो. त्तनवडीला हें के्षत्रत्तह उपलब्ध व मोकळें राहावें, म्हिून या प्रिींिील 
पाठािंी संि लनासाठीं नोंदिी न करिा,ं त्या प्रिी फक् ि बाजूला, पि त्तविारािं ाेण्यासाठीं जवळ ठेवाव्या 
लार्िाि.प ढील अभ्यासािं प्रसंर्त्तवशिेीं त्यािंा शक्य िर उपयोर् करावा लार्िो. परंपरेंि, क लमलू 
पद्िींि न बसिाऱ्या अशा एखाद्या प्रिींिील पाठािी अशी योग्यिा आढळून येण्यासारखी असली, िरी 
प्रारंत्तभक अभ्यासािं, त्यासाठीं त्तसद् करण्याच्या साधनािं त्यािंा समावशे होऊं शकि नाहीं. सामानयिः 
वर्गत्तवत्तशष्ट् ट क लसबंंत्तधि प्रिी जास्िींि जास्ि त्तनदोि, प्रमाि व ग्राह्य मानण्यािा त्तरवाज आहे. या प्रिी 
अत्तधक ‘स रत्तक्षि’ मानल्या जािाि. म्हिून अशाि प्रिींिी त्तनवड संि लनासाठीं पाठनोंदिीकत्तरिा ं होिे. 
त्तवशिे कारिानें आत्ति पत्तरप्स्थिींि क लमलू पद्िींि न बसिारी एखादी प्रि या कामीं उपयोर्ािं आिूिं 
नये, असें काहंीं म्हििा ंयेिार नाहीं. प्रत्येक प्रिीिें मह्व त्तनत्त िि करून यासबंंधीं त्तनिगय करावा लारे्ल. 
पि हा अपवाद असेल. सामानय त्तनयम म्हिजे क लप्रिींिी, परंपरा असलेल्या प्रिींिी त्तनवड 
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पाठनोंदिीसाठीं करावी, असा सारं्िा येईल. या पाठनोंदिींिून पाठसंि लनािा आराखडा नजरेसमोर 
येईल. [Dr. V. S. Sukhthankar, Prolegomena, Critical Edition of Mahabharat, Adiparvan, I933, iv-v; Dr. S. M. Katre. 
introduction to Indian Critical Texts, Karnatak Publishing House, Bombay I941, ३१-३२. 
पाठनोंदिी, नोंदपत्र, शोधपत्र इत्यात्तद िपत्तशलासंाठीं हे सदंभग पाहावेि. याि सदंभांच्या आधारें प ढें ‘सतं्तहिासमीके्षिी पत्तरभािा’ या त्तवियाच्या 
त्तववरिािं collation या सजें्ञसबंंधीं त्तवविेनािं मात्तहिी त्तदली आहे, िी पाहावी.] 
 

२/६ पाठनोंदिीमधून पाठसिं लनािें त्तित्र नजरेसमोर येिें. या संपूिग आराखड्ाच्या साहाय्यानें 
संत्तहिासमीके्षिी प ढील प्रत्तिया स रू होिे. या प्रत्तियेंिील पत्तहलें  पाऊल म्हिजे त्तजथें पाठभेद आढळिील, 
त्यािंी छाननी करिें. या छाननींिूनि अपभं्रश कोििा, िो कसा झाला, अपपाठ, अश द् पाठ कोििा व िो 
कसा आला, हें ठरत्तविा ं येिें आत्ति पाठद रुस्िीसाठीं कोििा पाठ स्वीकारावा, यासंबधंी त्तनिगय 
करण्यासाठीं उपय क् ि मात्तहिी हािीं येिे. 
 

२/७ ही छाननी करिानंा अभ्यासकाला अनेक पथ्यें पाळावीं लार्िाि, बरेि बारकाव ेलक्षािं घ्याव े
लार्िाि. पत्तहली र्ोष्ट् ट म्हिजे संि लनािंील कोििात्तह पाठ िंकवा पाठभेद अथवा पाठािंर हें संबंत्तधि 
संत्तहिेंिलें  मूळ लेखकाला अत्तभपे्रि असेल का, या प्र नानेंि स रुवाि करिें अपत्तरहायग असिें. केवळ या 
प्रनानेंि ही स रुवाि करावी लारे्ल असें नव्हे, िर याबद्दल संशयात्म्यािीि भतू्तमका ाेऊन त्तविार करावा 
लारे्ल. हा त्तविार करीि असिानंा संबतं्तधि लेखकाच्या एकंदर वाङ मयाच्या सवांर्ीि अभ्यासािूंन 
अभ्यासकानें त्या लेखकािी जी प्रत्तिमा आपल्या डोळ्यासंमोर उभी केलेली असेल, त्यािाि मूलिः 
जास्िींि जास्ि उपयोर् होिार, हें साहत्तजक आहे. इथेंत्तह एक धोका संभविो. िो असा कीं, असा त्तकिीत्तह 
बारकाईनें अभ्यास केलेला असला, िरी लेखकाला जें अत्तभपे्रि असेल िें – त्यािा काहंीं भार् िरी – 
अभ्यासकाच्या नजरेंिून त्तनसटिें अर्दींि अशक्य नसिें. या पत्तरप्स्थिींि जो पाठ लेखकाला अत्तभपे्रि आहे 
िंकवा होिा असें अभ्यासकाला वाटेल, िो िसा नसण्यािी शक्यिात्तह नाकारिा ंयेि नाहीं. अभ्यासकाकडून 
याबाबि प्रमाद ाडवनू आििारी आिखी एक र्ोष्ट् ट अशी कीं, त्यानें लेखकािी जी प्रत्तिमा – अभ्यासानें 
का ंहोईना, पि आपल्या डोळ्यासंमोर उभी केलेली असेल, त्या प्रत्तिमेच्या बळावरि हा त्तनिगय िो करिार; 
पि या प्रत्तिमेला न साजेसे प्रमाद मूळ लेखकाकडून ाडले असिील, िर त्तवत्तशष्ट् ट पाठासंबधंीिा 
अभ्यासकािा त्तनिगय ि किार. जो प रावा व आधार सत्यप्रामाण्याच्या कसोटीला उिरिो, त्या बळावरि 
आपि त्तनिगय केला आहे, असें त्तकिीत्तह म्हटलें , िरी आकलनाच्या व मूल्यमापनाच्या या मयादािंी व 
त्यािूंन उ् भविाऱ्या प्रमादािंीत्तह शक्यिा नाकारिा ंयेिार नाहीं. यािी जािीव ठेवनूि संत्तहिासमीक्षकानें 
आपल्या समोरील पाठािंी, पाठभेदािंी अथवा पाठािंरािंी छाननी करावी, हें िमप्रा ि आहे. 
 

२/८ सामात्तजक अत्तभसरिाच्या प्रत्तियेंिून संत्तहिेंि बदल होि जािाि आत्ति यामधून एका सतं्तहिेिीं 
पाठािंरें त्तनमाि होिाि, ही एक िमत्ाटना आहे. याबरोबर प्रत्तियेंित्तह कायगप्रवि असलेले काहंीं ाटक 
संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंिील एका टयाला अभ्यासकाला आपल्या प्रत्तशत्तक्षि नजरेनें त्तटपाव ेलार्िाि. हे 
ाटक प ढीलप्रमािें असूं शकिाि : 
 

(१) एकानें िोंडी मजकूर सारं्ून द सऱ्यानें/इिरानंीं िो त्तलहून ाेिानंा श्रविािंील अस्पष्ट् टिा िंकवा 
संभ्रम, यामं ळें  शब्द बदलिाि. मौत्तखक परंपरेनें िालि आलेल्या संत्तहिािंीं त्तलयंकनें होिानंा त्तनरत्तनराळ्या 
प्रकारच्या अनेक कारिामं ळें  एकाि सतं्तहिेिीं पाठािंरें होिाि. 
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(२) प्रि करिाऱ्यानें आधाराला ाेिलेली प्रि स वाच्य नसण्यािी शक्यिा असिे. येथें स वाच्य 
म्हिजे स्पष्ट् ट, ठळक आत्ति िारं्लें , वळिदार, अक्षर इिकें ि नव्हे. कारि सामानयिः प्रि करण्यासाठीं 
व्यक् िीिी त्तनवड करिानंा ही अपेक्षा ठेवनू, प्रसरं्ी िािंिी ाेऊन ही त्तनवड केली जािे. पि अशी व्यप्क् ि 
स लभिेनें त्तवत्तशष्ट् ट प्रसंर्ीं, त्तवत्तशष्ट् ट स्थळीं उपलब्ध नसली, िर उपलब्ध व्यक् िींच्या साहाय्यानें िंकवा ज्याला 
प्रि हवी असिे, त्यानें स्विः जमेल िशी प्रि करून ाेिें, प्रा ि असिें. अशा वळेीं या प्रिीवरून नंिर प्रि 
करिारा जो असिो, त्याला आधार प्रिींि त्तलत्तहलेल्या अक्षरािंा, शब्दािंा नीट बोध झाला नाहीं, िर 
अपभ्रष्ट् ट पाठ त्तनमाि होिाि. यानंा पाठभेद म्हिून स्थान प्रा ि होऊं शकिें, हें िर आहेि. कालमानानें प्रि 
करण्यासाठीं वापरलेली शाई प सट होि जािें शक्य असिें. हवामानािा पत्तरिाम म्हिूनत्तह शाई प सट होऊं 
शकिे. प्रि सारखी वापरािं असल्याम ळें  हािाळिींिून अक्षरें प सट होिाि. प्रिीच्या जिनािी नीट काळजी 
ाेिली रे्लेली नसली, िर वरिा, खालिा, बाजूिा, असे कार्दािे भार् द मडले रे्ल्याम ळें  अक्षरें अस्पष्ट् ट 
झालेलीं असिाि. कसर लार्ल्याम ळें  कार्दावरील काहंीं भार्ािंील अक्षरें अस्पष्ट् ट झालेलीं असिाि. अशा 
पत्तरप्स्थिींि प्रि करिारा आपल्या आकलनाप्रमािें व समज िीप्रमािें या त्र त्तट दूर करून प्रि करिो. अशा 
आधारप्रिींनात्तह त्या स वाच्य नसिें, असें म्हििा ं येईल. िसेंि, आधारप्रि नेटकी आहे, प्रि करिारात्तह 
सत्पात्र आहे ्– म्हिजे त्यािें अक्षर स स्पष्ट् ट, ठळक, िारं्लें , वळिदार आहे; कष्ट् टपूवगक ‘यथाप्रत्तिलेखन’ 
करण्यािी त्यािी प्रत्तिज्ञा आहे व िी पूिग करण्यािी त्यािी क्षमिा वादािीि आहे; त्याम ळें  ‘अक्षरपदभ्रष्ट् टिा, 
मात्राहीनिा’ असे दोि त्याकडून ाडण्यािी शक्यिा नाहीं; आधार प्रिीवर त्तनधारपूवगक लक्ष ठेवनू अक्षरािी 
नक् कल करिारा िो आहे.), पि त्तकत्येक प्रि करिाऱ्याचं्या काहंीं अक्षरािंीं वळिें, लकबी अशा असिाि 
कीं, एक अक्षर द सऱ्या अक्षरासारखें वाटून वरे्ळाि शब्द प्रिींि त्तलत्तहला जािें शक्य असिें. उदाहरिाथग : 
 

अ↔स, इ↔श, उ↔ड, ए↔क, ए↔ळ, एं↔के, ऐ↔ळे, क↔फ, ा↔ध, ि↔य, ज↔अ, झ↔इ/र, 
ट↔ठ↔ढ↔ट, ि↔व↔र, ि↔न↔र, द↔य, र↔द, न↔र, प↔व, म↔स, य↔थ, र↔व, ल↔ळ, 
ह↔द, ह↔ध, ह↔दृ, इत्यात्तद. 
 

असा सारखेपिा नसिानंात्तह एका अक्षराऐवजीं द सरें अक्षर त्तलत्तहलें  जाऊन प्रिींि वरे्ळाि शब्द 
त्तलत्तहला जािो. यािीं काहंीं उदाहरिें प्रा. त्तप्रयोळकर सपंात्तदि ‘दमयंिीस्वयंवर’ आवृिींि त्तदलेलीं आहेि. 
उदाहरिाथग : त्तवकासवीिे ⟶त्तवसाववीिे, टोंत्तििा⟶बोंत्तििा, पािकी⟶ाािकी, वरुत्तन⟶करुत्तन, 
इत्यात्तद. 
 

(३) प्रि करिाऱ्याच्या अनवधानानें शब्दािंलें  एखादें अक्षर र्ळिें आत्ति प्रिींि वरे्ळाि शब्द येिो. 
उदाहरिाथग : प्रखर⟶खर, सकल⟶सल, आभास⟶आस, समभाव⟶सभाव, अवाक्षर⟶अक्षर, इत्यात्तद. 
 

‘सह्यात्तद्रविगन’ या महान भावीय गं्रथाच्या आवृिींि डॉ. त्तव. त्तभ. कोलिे यानंीं वावरे⟶वारे, इत्यात्तद 
अनेक उदाहरिें नमूद केलीं आहेि. 
 

(४) प्रि करिानंा शब्दािंील अक्षर त्तलत्तहण्यािें राहून रे्ल्याम ळें  वरे्ळा नवा शब्द प्रिींि येऊन जसे 
पाठभेद त्तनमाि होिाि, िसे अक्षर अत्तधक त्तलत्तहलें  रे्ल्याम ळेंत्तह होिाि. म क् िे वरकृि महाभारि 
आत्तदपवाच्या त्तिसऱ्या खंडाच्या आवृिींि विेा⟶विेाव े ्अध्याय २७, ओवी २०), साध संर्⟶साधंूिा सरं् 
्ओवी २२), पत्तरसोत्तन⟶पत्तरसोत्तनया ं्ओवी २८), इत्यात्तद उदाहरिें पाठभेदािं प्रा. अ. का. त्तप्रयोळकरानंीं 
नमूद केलीं आहेि. 
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(५) प्रि करिानंा विगत्तवपयाय होिो आत्ति वरे्ळे शब्द संत्तहिेंि येिाि : प्रिामें⟶प्रमािें, 
संरे⟶सरें, अशीं उदाहरिें डॉ. त्तव. त्तभ. कोलत्यानंीं ‘सह्यात्तद्रविगन’ च्या आवृिींि त्तदलीं आहेि. 
 

(६) न – ि, श – ि – स, अ – आ, इ – त्तय, उ – व , ए – ये, ऐ – यै, ओ ½ वौ, औ ½ वौ, या 
विांिी अदलाबदल सरास होिे. या संबधंींिीं अनेक उदाहरिें त्तनरत्तनराळ्या मराठी संशोधकानंीं नमूद 
करून ठेवलीं आहेि. 
 

(७) मोडींिून नार्रींि िंकवा साकेंत्तिक त्तलपींिून प्रमाि लेखन-पद्िीन सार प्रि करिानंा अक्षरें व 
संकेि यािंें नीट आकलन न झाल्याम ळें  सतं्तहिा बदलिे. या संदभांि महान भावाचं्या वाङ मयाच्या 
त्तलयिंरािंीं उदाहरिें आठवण्यासारखीं आहेि. 
 

(८) त्तवरामत्तिनहें आवयक त्या त्तठकािीं न योजल्याम ळें  िंकवा नको त्तिथें योजल्याम ळें  शब्दाशब्दािें 
अथवा वाक्याशंािें ि कीिे िंकवा म ळािं अत्तभपे्रि नसलेले संबंध नजरेसमोर येिाि. संत्तहिेंिील पाठािंराशंीं 
यािात्तह संबधं असिो. 
 

(९) सारखे विग, शब्द, िरि, ओळी लार्ोपाठ आल्या कीं, प्रि करिानंा त्यापंकैीं एक वर्ळली 
जािें िंकवा प नरावृि होिें शक्य असिें. 
 

(१०) प्रि करिानंा िंकवा त्यासाठीं आधाराला ाेिलेल्या प्रिींित्तह शब्द म ळािं अत्तभपे्रि नसलेल्या 
जार्ीं िोडून स टे त्तलत्तहले जािाि िंकवा त्याउलट जोडूनत्तह त्तलत्तहले जािाि. प्रा. अ. का. त्तप्रयोळकर 
संपात्तदि ‘दमयंिीस्वयंवर’ (१९३५) प्रिींि नमूद आधाराच्या साहाय्यानें सारं्िा ं येिारे उदाहरिादाखल 
मासले म्हिजे : 
 

डार्लाहे↔डार् लाहे, हिसमा रंभा↔हिसमारंभा. [साधन त्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, १०.] 
 

(११) आधाराला ाेिलेल्या प्रिींिील लेखनात्तवशिेाम ळें  प्रि करिाऱ्याला अथग कळला नाहीं, 
म्हिजे स्विःच्या ब द्ीनें अथग कल्पून प्रिींि शब्दािंरें होिाि. यािींत्तह उदाहरिें वर त्तनदअत्तशि 
‘दमयंिीस्वयंवर’ प्रिींि त्तदलेलीं आहेि. [साधन त्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, १०.] 
 

(१२) त्तवशिेनामािें वरे्वरे्ळे पयाय लेखनािं वापरले जािाि. 
प्रा. त्तप्रयोळकरसपंात्तदि म क् िे वरकृि महाभारि, आत्तदपवग ्खंड पत्तहला) मध्यें ्१९५१) नमूद 

अशीं या प्रकारिीं काहंीं उदाहरिें : 
 

जनमेजय⟶जनमेजय, जनमोजय; वास त्तक⟶वास त्तत्र; पंड ⟶पाडं ; मेनका⟶मेत्तनका; 
जैत्तमनी⟶जयत्तमत्तन, जयम त्तन. [प्राक् कथन, १५.] 
 

(१३) प्रि करिारे िंकवा मळू लेखकत्तह आपल्या सोयीच्या दृष्ट् टीनें अथवा सापं्रदात्तयक, कात्तलक 
परंपरा, रुत्तढ, प्रित्तलि पद्त्ति, यानं सार काहंीं सकें्षप वापरिाि िंकवा साकेंत्तिक प्रिीकें  योजिाि. त्यािंा 
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अथगबोध झाला नाहीं िंकवा प्रि करिाऱ्यानें म ळािं अत्तभपे्रि नसलेला अथग ाेिला, म्हिजे याप्रमािें झालेली 
प्रि त्या त्या त्तठकािीं म ळाप्रमािें नसिे. 
 

(१४) त्तवशिेनामािंें लेखन त्तवत्तशष्ट् ट कालीं त्तवत्तशष्ट् ट स्वरूपािं होिें. त्यािें अवधान न रात्तहल्याम ळे 
कालत्तवपयाय ाडत्तविाऱ्या ित्संबधंी नोंदी प्रिींि होिें शक्य असिें. उदाहरिाथग : वर त्तनदअत्तशि 
म क् िे वरकृि महाभारिाच्या संदभांि प्रा. त्तप्रयोळकरानंीं नोंदलेले ‘ऋिे वर’, ‘जर्दे वर’ हे शब्द 
्प्राक् कथन : १४.) प्रि करिारा ‘ऋिी वर’ व ‘जर्दी वर’ असे त्तलहून ाेिें शक्य आहे. 
 

(१५) कालत्तवपयायाच्या प्रकारािं एक ाटक श द्लेखनािात्तह असिो. ज नया मराठी 
हस्ित्तलत्तखिािं िंकवा त्याबरह कूम अत्तलकडील काळािंील म त्तद्रि प्रिींि ऱ् हस्वदीाासंबंधीं त्तवशिे 
काटेंकोरपिा आढळि नाहीं. कधीं वृिसौकयासाठीं, िर कधीं एरव्हींस द्ा ंहा प्रकार ाडलेला असिो. प्रि 
करिारा आपल्या काळािंील संकेिाप्रमािें हें द रुस्ि करिो. त्तवभक् िींिी ्ियाने – त्याने), त्तियापदािंी 
्बोत्तलजेला – बोत्तलला) व इिर ्लात्तर् – लारे्) रूपािंरे या द रुस्िींमधून होिाि. अलीकडे एक नवा 
ाटकत्तह यािं समात्तवष्ट् ट केला पात्तहजे. १८७४ नंिरच्या लेखनािंील उिारे ाेिानंा िे १९६२ च्या 
त्यानंिरच्या मराठी सात्तहत्य महामंडळाच्या त्तनयमाप्रमािें द रुस्ि करून ाेण्यािा संकेि मानय झालेला 
आहे. या सकेंिान सार द रुस्ि प्रिींि मूळ लेखकािें श द्लेखन बदलिें. याम ळें  अथगभेद होण्यािी शक्यिा 
नसली, िरी अशी द रुस्ि प्रि ही मूळ प्रिीिें प्रत्तित्तनत्तधत्व करू शकि नाहीं. प ढें या द रुस्ि प्रिीवरून मूळ 
म्हिून नोंदिाऱ्या अभ्यासकाकडूनत्तह कालत्तवपयाय ाडंू शकिो. वर त्तनदअत्तशि नव्या श द्लेखनािे संस्कार 
ज्याच्या हािावर आहेि, अशा अभ्यासकाकडून अविरिें देिानंा सहज, नकळि, आपोआप संत्तहिेिें मूळ 
रूप बदलिें. 
 

(१६) त्तवत्तशष्ट् ट संदभांि सतं्तहिेंि कालदशगक आंकडे वापरलेले असिील, िर त्यािंें आकलन नीट 
झालें  नाहीं, दृप्ष्ट् टभ्रम झाला िंकवा आंकडा प सट असला, िर प्रि करिारा स्विःच्या समज िीप्रमािें आंकडे 
त्तलत्तहिो. प्रिीच्या लेखकाच्या कालाबद्दल यामधून त्तनमाि झालेलीं वादंर्ें मराठी अभ्यासकानंा पत्तरत्तिि 
आहेि. कधीं कधीं हेि प रस्सर आंकड्ािं झालेली त्तफरवात्तफरवत्तह त्याचं्या मात्तहिीिी आहे. 
 

(१७) व्याकरित्तवियक, श द्लेखनत्तवियक आध त्तनकीकरिािूंन सतं्तहिेिें मूळ स्वरूप बदलिें, 
िसेंि स लभीकरिािूंनत्तह बदलिें. कठीि शब्दाच्या त्तठकािीं प्रि करिारे सोपा शब्द ाालिाि, हें वळेोंवळेीं 
मराठी अभ्यासकाचं्या अवलोकनािं आलेलेंि आहे. म्हिनू िर कठीि शब्द व सोपा शब्द असा पयाय समोर 
आल्यानंिर कठीि शब्द मूळ मानण्यािी प्रवृत्ति व संकेि प्रबळ बनलेला आढळिो. एकाि शब्दासाठीं 
समानाथी त्तनरत्तनराळे शब्द प्रि करिारा वापरीि असिो. स लभीकरिािूंन संत्तहिापत्तरविगनािे प्रकार 
सामानय लोकाचं्या त्तनत्य वापरासाठीं केलेल्या प्रिींमधून सरास आढळि असिाि. 
 

(१८) प्रिीच्या संग्राहकानें आपल्या सोयीसाठीं िंकवा मात्तहिीसाठीं प्रिीच्या समासािं काहंीं त्तटपिें, 
भाष्ट्यें, स्पष्ट् टीकरिें, इत्यात्तद त्तलहून ठेवलेलीं असिाि. कार्दाच्या वरच्या-खालच्या कोऱ्या जार्ेंित्तह अशा 
नोंदी असिाि. अशा प्रकारच्या प्रिीवरून प्रि करून ाेिानंा प्रि करिारा हा मजकूर योग्य त्या त्तठकािीं 
िंकवा स्विःच्या समज िीन सार योग्य त्या त्तठकािीं मूळ संत्तहिेमधील मजकूर म्हिून त्तलहून काढिो; अशा 
रीिीनेंत्तह संत्तहिा बदलिे. 
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(१९) एका संदभांिला मजकूर द सऱ्या संदभांि प्रिींि त्तलहून काढला जािो. कधीं समान संदभग 
दोनदा ंिंकवा अत्तधक वळेा ंआला कीं, आधींच्या संदभांिील मजकूर नंिरच्या संदभांित्तह प नरावृि होिो. 
 

(२०) स्विःच्या मिाच्या प रस्काराथगत्तह प्रि करिारे सतं्तहिेंि बदल करिाि. ‘मािाप रा कोल्हाप रा 
न विाव’े िें पाठािंर ‘मािाप रा कोल्हाप रा न विंाव’े असें कसें झालें  यािें उदाहरि डॉ. त्तव. त्तभ. कोलत्यानंीं 
त्तदलें  आहे. [पूवोक् ि, २४९.] 
 

(२१) स्विःच्या ि कामंधून संत्तहिेिा म ळाहून अत्तधक अथग लावण्यािी मनािी एक प्रवृत्ति 
अभ्यासकानंीं नमूद करून ठेवली आहे. ह्या प्रवृिीिा िकग संर्ि अथग लाविा ं येिार नाही. िसेंि, या 
प्रवृिीमार्ें िकाशीं संर्त्ति न असिाऱ्या ाटकाहूनत्तह काहंीं अत्तधक अंर्ें असिें शक्य असिें. स्विःच्याि 
ि काबंाबिि ही प्रवृत्ति कायगप्रवि असिे असें नाहीं, िर प्रिीसाठीं आधाराला ाेिलेल्या प्रिीमधील 
ि काबंाबित्तह िी त्तििकीि कायगप्रवि असिे. [F. M. Hall, A companion to classical Text, Oxford, 1913, १५४.] या 
प्रकारािूंन त्तनमाि झालेल्या संत्तहिापत्तरविगनािा त्तवशिे काळजीपूवगक त्तविार करावा लार्िो. अभ्यासकाला 
बऱ्याि अडििींि टाकिाऱ्या पाठािंरापंकैीं, अशीं पाठािंरें असिाि. 
 

(२२) वळेोंवळेीं द रुस्िी, क लप्रिी िंकवा प्रत्तिश द्ी झाल्याम ळें  त्यािूंन त्तनरत्तनराळ्या अभ्यासकानंीं 
केलेल्या स धारिािूंनत्तह पाठभेद होऊन सतं्तहिेिीं पाठािंरें झालेलीं असिाि. 
 

२/९ या व इिर प्रकारच्या अंर्ािंा त्तविार सतं्तहिासमीक्षकानें करिें िमप्रा ि असिें. यापंैकीं 
दृप्ष्ट् टभ्रम, नजरिूक व अनवधान, यामं ळें  होिाऱ्या बदलािंी नोंद पाठभेद म्हिून करण्यािी आवयकिा 
नाहीं, असें अभ्यासकािंें एक मि आहे. [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २४०.] पि अशा बदलामं ळें  त्तजथें अथगभेद होिो, 
िे नक् कीि पाठभेद ठरिाि. व्याकरित्तवियक, भािात्तवियक, शलैीत्तवियक, कालत्तवियक, अशा र्फलिी 
या बदलामं ळें  त्तजथें होिाि, त्यािंीत्तह दखल सतं्तहिासमीक्षकाला ाेिें प्रा ि असिें. सवग प्रकारिे लोप, 
प नरावृत्ति, त्तवपयाय, प्रके्षप, वजगन, इत्यादींिा िौलत्तनक त्तविार करून त्तनिगय घ्याव े लार्िाि, त्तनष्ट् किग 
काढाव े लार्िाि. ह्याम ळें  प्रिीप्रिींिें िौलत्तनक त्तनरीक्षि हा प्रिींच्या अभ्यासािा एक आवयक ाटक 
बनिो. सवगि उपलब्ध प्रिी ह्या अभ्यासािं नजरेखालून ाालिें, त्यािंें त्तनरीक्षि करून योग्य िे त्तनिगय ाेिें 
आवयक असिें. इिकें ि नव्हे, िर अभ्यासकालािं उपलब्ध/उपलभ्य नसलेल्या, पि ित्पूवीं कधीं िरी 
उपलब्ध होत्या, असें ज्याचं्याबद्दल अन मान करिा ं येिें, अशा प्रिींिें अप्स्ित्व मानून िौलत्तनक अभ्यास 
करावा लार्िो, िौलत्तनक त्तनष्ट् किग त्तनष्ट्पन्न कराव ेलार्िाि. उपलब्ध व उपलब्धावंरून अन मेय अशा प्रिींिे 
परस्पर संबधं त्तनत्त िि केल्याम ळें  अभ्यासािी व अभ्यासाद्वारा ाेिा ं येिाऱ्या त्तनिगयािंी त्तदशा नक् की करिा ं
येिे. या प्रिींिे परस्परसंबधं कळले कीं, त्यामंधील प्रत्येक प्रिीमधील पाठािंराच्या सत्यप्रामाण्यािी त्तदशात्तह 
सापंडंू शकिे. 
 

२/१० प्रिींिे र्ट असिाि. कोित्या र्टािंील कोििी प्रि कोित्या कारिासंाठीं त्तव वासाहग 
मानावी, त्तविाराहग ठरवावी, यािें स्पष्ट् टीकरि प्रिींच्या परस्परसंबंधाचं्या आकलनामधून त्तमळिे. उपलब्ध 
प्रिींमध्यें एकाडंी अशी प्रि – म्हिजे त्तजला एका त्तवत्तशष्ट् ट र्टािं िंकवा परंपरेंि वसत्तविा ंयेि नाहीं, िंकवा 
त्तजिें संिमि सरळ एका परंपरेंिून स संबद्िेनें झालें  आहे अथवा एकाहून अत्तधक परंपराचं्या त्तमश्रिािूंन 
झालें  आहे, असें साधार दशगत्तविा ं येि नाहीं अशी प्रि – उपलब्ध प्रिींमध्यें क् वत्तििि असिे. त्याम ळें 
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पाठािंराचं्या, पाठभेदाचं्या सत्यप्रामाण्यािा त्तविार करिानंा प्रिींच्या परंपरा, इत्तिहास, परस्परसंबंध, 
यासबंंधीं त्तनष्ट्किांना संत्तहिासमीक्षेंि मह्वािें अग्रर्ण्य स्थान त्तमळिें. 
 

२/११ आिा ंहें सर्ळें पाहिानंा प्रिींिी वर्गवारी व त्यावरून अन मानें व त्तनष्ट् किग या र्ोष  टी ओाानेंि 
येिाि. हे प्रिींिे वर्ग व त्यानं सार ित्संबधंीं त्तविार यात्तवियीं प ढीलप्रमािें त्तविार करिा ंयेईल : 
 

(१) संत्तहिेिें एकि हस्ित्तलत्तखि उपलब्ध असिें. अशा संत्तहिािंी स्विंत्र अशी एक कोटी मानावी 
लार्िे. अशा वळेीं सतं्तहिासमीक्षेंिील प राव्यािा सर्ळा भार उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिावंर पडिो. या 
हस्ित्तलत्तखिावंरून छापलेली म त्तद्रि प्रि आत्ति त्यावरून केलेल्या इिर प्रिींमधील सवांि शवेटिी उपलब्ध 
प्रि, यािंात्तह त्तविार प राव्याच्या छाननीसाठीं करावा लारे्ल. याप ढें यासंबधंीं काहंीं त्तविार करावा म्हटलें , 
िर िो प्रिबाह्य सामग्रीिा िंकवा अंिःस्फ रिािा. 
 

(२) समान िंकवा एकम खी परंपरा असलेली संत्तहिेिी एकाहून अत्तधक हस्ित्तलत्तखिें उपलब्ध 
असिें. अशा वळेीं या हस्ित्तलत्तखिािंी परस्पर ि लना करून त्यामंध्यें त्या सवांिें एक संबधंमूल असें 
हस्ित्तलत्तखि ठरिें कीं काय, यािा शोध घ्यावा लारे्ल; िंकवा उपलब्ध/उपलभ्य नसलेली अशी एक प्रि 
उपलब्ध प्रिींच्या िौलत्तनक अभ्यासािूंन अन मात्तनि करिा ं येिे का, अशी एक अन पलब्ध/अन पलभ्य प्रि 
मानिा ंयेिे कीं काय, हेंत्तह पाहावें लारे्ल. या िौलत्तनक अभ्यासािूंन उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिानंा आधार अशी 
एक मूलरूप प्रि अन मात्तनि करिा ं येिे का, हेंत्तह पाहावें लारे्ल : ्अ) अशी प्रि उपलब्ध असली िंकवा 
अन मात्तनि करिा ंआली, िर संत्तहिेिी क लप्रि त्तसद् करण्यासाठीं आवयक िे त्तनष्ट् किग काढिें सोपें जािें. 
संबंधमलू ठरिाऱ्या या हस्ित्तलत्तखिात्तशवाय बाकी उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिें/प्रिी पाठत्तनत्त ििीच्या कामीं 
त्तनरुपयोर्ी म्हिनू अशा वळेीं दूर सारिा ंयेिाि िंकवा त्याज्य ठरत्तविा ंयेिाि. अथाि, यावळेींत्तह सबंंधमलू 
ठरत्तवलेली प्रि ज्यावळेीं झाली, त्यानंिरच्या काळािं िी त्तजथें खराब झाली असेल, स प्स्थिींि रात्तहलेली 
नसेल िंकवा त्तिच्यावर काहंीं ससं्कार झाले असिील, िर िेवढ्या भार्ािंील संत्तहिा/पाठ यासबंंधीं 
सत्यप्रामाण्यािे त्तनिगय इिर साधनें, सामग्री व प्रत्तिया, याचं्याद्वारा त्तनष्ट्पन्न होिाऱ्या त्तनष्ट्किांच्या साहाय्यानें 
घ्याव े लार्िील. ्आ) संबधंमूल प्रि एकेकाळीं उपलब्ध होिी, पि अभ्यासकालािं उपलब्ध/उपलभ्य 
नसेल, िर त्यावर आधात्तरि उपलब्ध प्रिींच्या त्तव लेििाद्वारा त्तसद् होिाऱ्या प राव्यान सार पाठत्तनत्त ित्ति 
करावी लारे्ल. ्इ) उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिामंधील संत्तहिेमध्यें/सतं्तहिेच्या पाठामंध्ये समानिा िंकवा 
एकरूपिा असिें. यािा अथग या सवांच्या म ळाशीं एक मलूरूप प्रि आहे, असा करिें शक्य असिें. यासाठी 
इिर वा कोििाि बाह्य प रावा असण्यािी र्रज नाहीं. मात्र, इथें एक र्ोष्ट् ट र्ृहीि धरून िाललें  पात्तहजे. िी 
अशी कीं, त्तनरत्तनराळ्या क लप्रिींच्या त्तमश्रिानेंत्तह उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिाचं्या प्रिी झालेल्या असिें शक्य 
आहे; पि त्या िशा होि असिानंात्तह प्रिी प्रामात्तिकपिें व त्तनष्ट् ठापूवगक यथािनमयिेिें करण्यािे प्रयत्न 
झालेले आहेि. या हस्ित्तलत्तखिामंधील संत्तहिेमध्यें सवगसामानय एकवाक्यिा असेल, िंकवा अनेक त्तठकािीं 
परस्पर त्तभन्न पाठ असिील. अशा वळेीं सवांि ज नया हस्ित्तलत्तखिािंील संत्तहिा/पाठ हे खरे पाठ, अशा 
त्तनष्ट्किास ााईनें येिें धोक्यािें असिें. बऱ्याि वळेा ं संत्तहिासमीक्षकािा कल सवांि ज नया 
हस्ित्तलत्तखिािंील सतं्तहिा/पाठ हे खरे पाठ, असें मानण्याच्या त्तदशनेें असिो, असें आढळिें. 
 

(३) संत्तहिा ज्या अनेक हस्ित्तलत्तखिामंधून/प्रिींमधून उपलब्ध असेल, त्यािंी एकम खी िंकवा 
समान परंपरा नसिें. अशा वळेीं यािें प्रकार प ढीलप्रमािे असूं शकिाि : ्अ) काहंीं त्तभन्न पाठ लेखकाच्या 
समकालीन प्रिींमधूनत्तह िालि आलेले असिें. सतं्तहिेच्या त्तवत्तवध आवृिींम ळें  असे त्तभन्न पाठ त्तनमाि झालेले 
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असिें शक्य असिें. मराठींि डॉ. स. र्ं. मालश े यानंीं असे प्रकार ‘झेंडूिी फ ले’ या केशवक माराचं्या 
कत्तविासंग्रहाबाबि आपल्या त्तित्तकत्सक आवृिींि लक्षािं ाेिले आहेि. ्आ) त्तनरत्तनराळ्या काळािं 
संत्तहिेच्या अन मात्तनि क लप्रिी त्तसद् झालेल्या असल्या, म्हिजे या क लप्रिींद्वारा त्तभन्न-त्तभन्नत्तह पाठ त्तसद् 
होिाि; िसेंि, त्तनरत्तनराळ्या पाठभेदािूंन पाठत्तनत्त ित्ति केलेली असली, म्हिजेस द्ा ंत्यािूंन त्तभन्न त्तभन्न पाठ 
प्रसात्तरि होिाि. अशा ज नया क लप्रिी िंकवा त्यािंील त्तभन्न त्तभन्न पाठ िटत्तदशीं झटकून टाकिा ंयेि नाहींि. 
कारि, अशा उपलब्ध प्रिींमध्यें प्रके्षप कोििे, िें ठरत्तविें कठीि असिें. ज्ञाने वरीच्या एकनाथी परंपरेंिील 
उपलब्ध प्रिींबाबि अशी अडिि त्तनमाि होिें अपत्तरहायग असिें. (इ) अनेकदा ंअसें ाडिें की, उपलब्ध 
त्तभन्न त्तभन्न पाठ संत्तहिेंि हेि प रस्सर स धारिा करण्यापोटीं त्तनमाि झालेले नसिाि, िर उपलब्ध मूलरूप 
प्रिींि जे ज नाट पाठ अवत्तशष्ट् ट असिाि, त्यामंधून त्तनवड करिानंा त्तनरत्तनराळ्या वळेीं स्वीकारलेल्या 
पाठामं ळें  आलेले असिाि. प्रथमदशगनींि संभाव्य पाठभेद म्हिून लक्षािं येिाऱ्या पाठामंधून, संत्तहिाचं्या 
बह िेक प्रिींमधून पाठािंी त्तनवड करावी लार्िे. ही त्तनवड करिानंा पाठभेदािंी त्तनर्तमत्ति ही अंिरंर्मूल आहे 
कीं प्रिीकरिमलू आहे, हें ठरवावें लार्िें. यािाि अथग असा कीं : ्i) आपल्या व्यासंर्ािूंन जें आकलन 
आपिासस झालेलें  असेल, त्यावरून संबंत्तधि लेखक काय त्तलत्तहिें शक्य आहे, यात्तवियीं 
संत्तहिासमीक्षकािंें जें मि झालेलें  असेल, त्यावरून ही त्तनवड करिा ंयेिे, आत्ति ्ii) त्तनरत्तनराळ्या काळािं 
संत्तहिेिी प्रि करिाऱ्यानंीं संत्तहिेच्या मूळ पाठाऐवजीं कोििे पयायी पाठ स्वीकारले, यासंबधंीं त्तविार 
करून त्तनवड करिा ं येिे. संबंत्तधि लेखकाच्या त्तनरत्तनराळ्या व त्तनरत्तनराळ्या प्रकारच्या लेखनािा संपूिग 
आत्ति सवांर्ीि अभ्यास ज्यानें केलेला असेल, अशा समीक्षकालाि पत्तहल्या प्रकारिी त्तनवड करिा ंयेईल, 
हें उाड आहे. िसेंि, प्रािीन त्तलत्तप, कार्दपत्रािंी व कोरीव लेखािंी लेखन/रेखन-पद्त्ति, यािंा 
अभ्यासक द सऱ्या प्रकारिी त्तनवड करू शकेल. सवांर्ीि संत्तहिासमीक्षकाला या दोनही प्रकारिा व्यासंर् 
आवयक ठरेल. जेव्हा ंिो या दोनही के्षत्रािं स्विः समबलानें प्रवीि नसेल, िेव्हा ंत्याला संबंत्तधि के्षत्रािंील 
िज् ज्ञािा सल् ला, आधार, याचं्याद्वारें त्तनिगय घ्याव ेलार्िील. डॉ. रा. र्. हिअ यानंीं ज्ञाने वरीिा त्तविार 
करिानंा अक्षरवत्तटकेच्या सदंभांि श्री. मो. र्ं. दीत्तक्षि यािंें साहाय्य ाेिलेलें  सवगश्र ि आहे. 
 

२/१२ कार्दपत्र व कोरीव लेख याचं्या अभ्यासाच्या ि लनेनें हस्ित्तलत्तखिािंा अभ्यास अत्तधक 
र् ंिार् ंिीिा असिो, कारि, कार्दपत्र व कोरीव लेख हे सामानयिः मूळ िंकवा म ळाच्या प्रमात्तिि प्रिी 
असिाि. त्याम ळें  त्यािंा काळ व त्यािें मूळ स्वरूप, यािंी त्तनत्त ित्ति करण्यासाठीं त्तनत्त िि ठरात्तवक 
साधनािंा उपयोर् करिा ं येिो. उदाहरिाथगः हस्िाक्षर, अक्षरािंें वळि, वापरलेली शाई, कोरलेल्या 
अक्षरािंी वत्तटका, इत्यात्तद. क् वत्तित् उिरकालीन सतं्तहिेिें लेखन, कोरीव काम, आधींच्या काळािंील 
हस्िाक्षर पद्त्ति, अक्षरािंीं वळिें, शाईिा प्रकार, अक्षरवत्तटका, यािंें अन करि करून संत्तहिेिा ज नाटपिा 
दाखत्तवण्यािा प्रयत्न होईल. पि असे प्रसंर् ि रळक व अपवादात्मक मानले पात्तहजेि. हस्ित्तलत्तखिसंत्तहिा 
मात्र त्तकिीत्तह िारं्ल्या प्स्थिींिील व िारं्ल्या परंपरेिील असली, िरी मूळ संत्तहिा प्रकट झाली िंकवा 
त्तलत्तहली रे्ली, त्या काळापासून सिि इिरानंीं केलेल्या प्रिींद्वारा प ढें िालि आलेली असिे. त्याम ळें 
मध्यंिरींच्या प्रत्तियेंि व काळािं त्तिच्या मूळ स्वरूपाहून िी त्तकिी िरी प्रमािािं भ्रष्ट् ट होऊन आलेली असिे 
व अशा प्रकारें अपभ्रष्ट् ट स्वरूपािं उपलब्ध असिे. त्याम ळें त्तनरत्तनराळ्या प्रकारिे आधार व प राव्यािंें संि लन 
याचं्या बळावरि िीमधील संत्तहिेच्या व पाठाचं्या सत्यप्रामाण्यांिी त्तनत्त ित्ति करावी लार्िे. वळेोवळेीं हे 
प राव े– आधार सारखे पारखून घ्याव ेलार्िाि. नवी नवी साधनसामग्री उपलब्ध होईल, िसिसे प नहा ं
प नहा ंपारखून घ्याव ेलार्िाि. ज नयािंली ज नी प्रि िी सत्यप्रमाि प्रि, हा एक भक् कम मानलेला त्तनकि 
आज त्तनर्तववाद मानला जाि नाहीं. अनेक हस्ित्तलत्तखिािंें मूळ एकि आहे, असें त्तसद् करिा ंआलें  आत्ति हें 
मूळ हस्ित्तलत्तखि उपलब्ध असलें , िर संबंत्तधि अनेक हस्ित्तलत्तखिािें मोल शूनयावर येिें. संिमिाच्या 
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प्रत्तियेंि सिि बदलि रे्लेल्या प्रािीन संत्तहिेच्या प्रमाि पाठािा त्तनिगय करिानंा सवग त्तनकिानंीं उिम 
ठरिाऱ्या हस्ित्तलत्तखिामंधला पाठि त्तविाराहग िंकवा सत्यप्रमाि; इिर द य्यम िंकवा कत्तनष्ट् ठ दजाच्या 
ठरिाऱ्या हस्ित्तलत्तखिामंधला पाठ त्तविाराहग नाहीं; असें सरधोपटपिें ठरत्तविा ंयेि नाहीं. कोििीत्तह परंपरा 
िंकवा क ल नसलेल्या एकाडं्ा प्रिीमधील पाठ अपभ्रष्ट् ट होण्यािी शक्यिा कमी, म्हिून परंपराय क् ि व 
क लप्रमाि हस्ित्तलत्तखिामंधील पाठापेक्षा ं िो सत्यप्रमाि ठरण्यािी शक्यिा आध त्तनक सतं्तहिासमीक्षेंि 
नाकारली जाि नाहीं. परंपरा व क ल याचं्यावरील त्तनष्ट् ठेम ळें  या प्रत्तियामंधून उपलब्ध झालेल्या/होिाऱ्या 
पाठािें सत्यप्रामाण्य पारखून ाेण्यािी ब त्तद् होि नाहीं व पयायी िंकवा अपभ्रष्ट् ट पाठ प्रमाि म्हिून प ढें 
संित्तमि केले जािाि. क लमूल पद्िीच्या या आत्ति इिर मयादा स्वीकारून उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिाचं्या 
प्रिींिा अभ्यास करून पाठत्तनत्त ित्ति व पाठद रुस्िी याबंाबि त्तनिगय घ्याव े लार्िील, ही र्ोष्ट् ट आिा ं
आध त्तनक सतं्तहिासमीक्षकानंा मानय झालेली आहे. म्हिनूि उपलब्ध प्रिी व कार्दपत्र याचं्या पत्तलकडे 
जाऊनत्तह पाठत्तनत्त ित्ति व पाठद रुस्िी करिा ं येण्यािी शक्यिा लक्षािं ाेऊन संत्तहिासमीक्षकानें आपली 
मार्गिमिा केली पात्तहजे, ही भतू्तमका या के्षत्रािं स्वीकारिें अंत्तिम अवस्थेला अपत्तरहायग आहे. येथेंि क लप्रि 
संत्तहिानविेिािी मयादात्तह स्पष्ट् ट होिे. या अनविेिािें मह्व मानय करूनत्तह, या मार्ानें मलूरूप प्रिीच्या 
त्तकिपि जवळ जािा ंयेईल, यासबंंधीं श्री. एफ्. डब्ल्य,ू हॉल यानंीं इिारा त्तदला आहे. िे म्हििाि : 
 

“All that a proper recension of a text can effect is to report the evidence of the 
documents in which the text has been preserved, and to decide which documents owing to 
their age and character are the most trustworthy. But though in most cases this process 
brings us appreciably nearer to the autograph i.e. the text as it is originally written by the 
author, yet it always leaves a residuum of passages, greater in number or less according to 
the character and history of the text in question, which no longer present the words which the 
author originally wrote.” [एफ्. डब्ल्यू. हॉल, पूवोक् ि, १५०.] 
 

२/१३ क लमलू पद्िीला मयादा जरूर आहेि. पि त्याबरोबरि एक वस्ि प्स्थत्ति लक्षािं ाेिली 
पात्तहजे. िी अशी कीं, संत्तहिेच्या ज्या हस्ित्तलत्तखि प्रिी उपलब्ध होि असिाि, त्या सामानयिः स या 
स या एकाडेंपिानें झालेल्या नसिाि. त्या करिाऱ्याचं्या त्तनष्ट् ठा, श्रद्ा, उदे्दश, इत्तिहास, इत्यादींन सार 
त्याचं्या प्रिींि काहंीं वळिें, पाठ, यािंा समावशे झालेला असिो. अशा िऱ्हेनें काहंीं काहंीं प्रिींि समान 
वैत्तशष्ट् यें त्तनमाि झालेलीं असिाि. हीं वैत्तशष्ट् यें वरे्वरे्ळ्या वर्ांि जमा होण्यासारखीं असिाि. अशा 
वर्गवार प्रिींिून उपलब्ध होिारे पाठ अतं्तिम त्तनिगय ाेण्याच्या कामीं त्या पाठामंार्ें/उभ्या असलेल्या 
परंपरामं ळें  मह्वािे ठरंू शकिाि. म्हिनू त्यािंी काळजीपूवगक छाननी होिें आवयक असिें. त्यािंील 
एखादें हस्ित्तलत्तखि सलर् परंपरेनें आलेल्या एका सतं्तहिेिें आहे कीं अनेक हस्ित्तलत्तखिामंधून वरे्वरे्ळे 
पाठ ाेऊन ियार केलेलें  आहे, प नरावृि प्रिी कोित्या, यासंबंंधीं त्तनिगय घ्याव ेलार्िील. ज नया ठरिाऱ्या 
हस्ित्तलत्तखिामंध्येंत्तह त्तनष्ट् काळजीपिानें िंकवा अनय कारिानंीं अपभ्रष्ट् ट पाठ ा सले आहेि कीं काय, हेंत्तह 
पाहावें लारे्ल व त्यावरून त्या हस्ित्तलत्तखिािंी त्तव वासाहगिा ठरवावी लारे्ल. पाठािंील सारखेपिा, 
ि कािंील सारखेपिा व वजगनािंील सारखेपिा, हेत्तह हस्ित्तलत्तखिािें वर्ग ठरत्तविानंा सामानयिः उपयोर्ी 
पडिारे त्तनकि मानले जािाि. उदाहरिाथगः एकाि सतं्तहिेच्या समजा िीन प्रिी ाेिल्या. यापंैकी दोन 
प्रिींिील पाठ सामानयिः सारखे आहेि. इिकेि नव्हे, िर संबतं्तधि त्तिसऱ्या प्रिींि संत्तहिेिा जो त्तवत्तशष्ट् ट 
भार् त्तमळिो, िो या दोनही प्रिींि र्ाळलेला आढळिो. अशा पत्तरप्स्थिींि त्तनष्ट् किग त्तनािो िो असा कीं, या 
दोन प्रिी एकाि परंपरेंिील आहेि आत्ति त्या आधींच्या कोित्या िरी समान प्रिीवरून नकललेल्या आहेि; 
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आत्ति त्तिसरी प्रि या दोहोंहून वरे्ळ्या परंपरेंिील होय; प्रस्ि ि दोन प्रिी त्तजच्यावरून नकलल्या रे्ल्या 
असिील, िीहून त्तभन्न प्रिीवरून ही त्तिसरी उपलब्ध प्रि नकललेली आहे. पाठ त्तनत्त िि करिानंा या दोन 
परंपरािें पाठ त्तविारािं घ्याव ेलार्िील. ज्या दोन प्रिींिील पाठ सामानयिः सारखे आढळले असिील, त्या 
दोन प्रिींपैकीं एक द सरीवरून नकललेली आहे, असें त्तसद् करिा ंआलें , िर ही नकललेली प्रि पाठ 
त्तनत्त िि करिानंा त्तविारािं ाेण्यािें कारि उरिार नाहीं. या दोन प्रिी स्विंत्रपिें आधींच्या एका समान 
प्रिीवरून नकललेल्या असिील आत्ति ही मूळ प्रि उपलब्ध झाली, िर या दोनही नकललेल्या प्रिी 
पाठत्तनत्त ििीच्या संदभांि बाजूला सारण्यासारख्या ठरिील. अशा िऱ्हेनें त्तनिगय ाेण्यासाठीं उपलब्ध प्रिींिे 
परस्पर संबधं त्तजिके त्तनर्तववादपिें त्तनत्त िि करिा ं येिील, त्तििकें  पाठत्तनत्त ििीिें कायग स लभिेनें करिें 
शक्य होईल. म्हिनू उपलब्ध प्रिींिे परस्पर संबंध व त्यािंें मूळ त्तनत्त िि करण्यासाठीं क लमलू पद्िीिा 
अवलंब करिें उपय क् ि ठरिें. ज नयािं ज नया प्रिींिला पाठ कोििा असिें शक्य आहे आत्ति िारं्ल्या 
परंपरेंिून संित्तमि होि आलेला पाठ कोििा, यासंबधंीं त्तनिगय ाेण्यास क लमलू पद्िीिें साहाय्य होिें. या 
पद्िीच्या साहाय्यानें त्तनिगय ाेण्यासाठीं प्रिी-प्रिींिे जे संबंध त्तनष्ट् पन्न केले असिील, त्यािंें प्रिीकात्मक 
आत्ति दृप्ष्ट् टके्षपािं सवग सबंंध लक्षािं येिील असें आरेखन करिें केव्हातं्तह सोयीिें असिें. संकर न झालेल्या 
प्रिींच्या िौलत्तनक अभ्यासािा आरेखनात्मक एक कृत्तिबधं प ढीलप्रमािे नजरेसमोर आििा ंयेईल : 
 

 
 
 

२/१४ या िक् त्यािं ∇ त्तिनहानें दशगत्तवलेली प्रि ही लेखकािी हस्िाक्षर प्रि म्हिून समजावी अशी 
प्रि आहे.  म या ्मोडी) अक्षरानें दशगत्तवलेली प्रि ही मूलरूप आहे. ही हस्िाक्षर प्रिीवरून नकललेली 
आहे. र, ल आत्ति व या ्मोडी) अक्षरानंीं दशगत्तवलेल्या प्रिी या मूलरूपावरून नकला करिानंा झालेल्या 
िीन परंपराचं्या क लप्रिी आहेि. येथील ∆, म,्र, ल, व, या प्रिी उपलब्ध/अपलभ्य नाहींि. ि, थ, द या 
प्रिी र वरून नकललेल्या आहेि, असें त्तसद् करिा ं येईल िंकवा िसें अन मान करिा ं येईल, असा 
प रावा/आधार आपिासं उपलब्ध झाला आहे. िसेंि प, फ, ब या ल वरून नकललेल्या आहेि, असें म्हििा ं
येईल. प ढें ि वरून क, ख, या स्विंत्रपिें, थ वरून र्, ा, या स्विंत्रपिें, द वरून ि, छ या स्विंत्रपिे 
झालेल्या प्रिी उपलब्ध आहेि. या सवग प्रिी एका परंपरेंिल्या आहेि. िसेंि प वरून ज, झ; फ वरून ट, ठ 
आत्ति ब वरून ड, ढ, या सवग द सऱ्या परंपरेंिल्या उपलब्ध प्रिी आहेि. त्तिसऱ्या प्ररंपरेंिील य ही एकि 
उपलब्ध प्रि सरळ व या ्मोडी) अक्षरानें त्तनदअत्तशलेल्या अन पलब्ध/अन पलभ्य प्रिीवरून नकललेली आहे, 
असें अन मान करिा ंयेईल इिका प रावा/आधार त्तमळाला आहे. इथें ि, क, ख या प्रिींि काहंीं भेद नसेल, 
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िर क, ख त्तविारािं ाेण्यािें कारि उरि नाहीं. त्या ज्या ि वरून नकललेल्या आहेि िी ि प्रि र, 
परंपरेंिील एक मह्वािी उपय क् ि प्रि म्हिून स्वीकारावी लारे्ल. यािप्रमािें हीि पत्तरप्स्थत्ति रृ्हीि करून 
थ, र्, ा मधून थ; द, ि, छ मधून द, या र परंपरेंिल्या मह्वाच्या उपय क् ि प्रिी ठरिील; प, ज, झ पैकीं 
प; फ, ट, ठ पैकीं फ; ब, ड, ढ पैकीं ब या ल परंपरेंिल्या अशाि मह्वाच्या प्रिी िशीि पत्तरप्स्थत्ति र्ृहीि 
करून ठरिील; आत्ति व परंपरेंिली य ही प्रि अथांिि स्विंत्रपिें मह्वािी ठरेल. म्हिून पाठ नोंदिी व 
पाठसंि लन यासंाठीं ि, थ, द, प, फ, ब, य या प्रिींिी त्तनवड आपोआप होऊन जािे. या त्तठकािीं एक 
र्ृहीिकृत्य असें आहे कीं, क, ख एका बाजूला आत्ति ि द सऱ्या बाजूला यामंध्यें आिखी प्रिी झाल्या असिें 
शक्य आहे; िसेंि र्, ा व थ याचं्यामध्यें; ि, छ व द याचं्यामध्यें; ज, झ व प याचं्यामध्यें; ट, ठ व फ 
याचं्यामंध्यें; ड, ढ व ब याचं्यामध्यें इिर प्रिी झाल्या असिील. पि यापंैकीं कोििीि प्रि उपलब्ध/उपलभ्य 
नाहीं आत्ति त्यासबंंधीं काहंीं सारं्िां येईल, अन मान करिा ं येईल, असा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष काहंींि 
प रावा/आधार साधनसामग्रीद्वारा आपिाप ढें आलेला नाहीं. व आत्ति य याचं्यामध्येंत्तह अनेक प्रिी झालेल्या 
असिें सहज शक्य आहे, पि त्यासंबधंींत्तह आपिासं काहंीं नमूद करिा ं येि नाहीं. पि पाठ 
नोंदिीसाठीं/पाठसिं लनासाठीं ाेिलेल्या प्रिींि य ही प्रि सवांि मह्वािी ठरण्यािी शक्यिा अत्तधक 
प्रमािािं आहे. कारि व या क लमूलावरून सरळ झालेली िी उपलब्ध प्रि असण्यािी शक्यिा आहे. क, ख 
या एकमेकामंध्यें व ि, क, ख यामंध्येंत्तह भेद असेल, िसेंि र्, ा मध्यें व थ, र्, ा मध्यें, ि, छ मध्यें व द, 
ि, छ मध्यें, ज, झ, मध्यें व प, ज, झ मध्यें, ट, ठ मध्यें िसेंि फ, ट, ठ मध्यें, ड, ढ मध्यें व ब, ड, ढ मध्यें 
भेद असिील आत्ति हे भेद पाठभेद, पाठािंरें, या स्वरूपािे असिील, िर मर् या सवगि प्रिी 
पाठनोंदिी/पाठसिं लन यासंाठीं स्वीकाराव्या लार्िील. पि पाठत्तनत्त ििीच्या वळेीं क, ख, र्, ा, ि, छ, 
ज, झ, ट, ठ, ड, ढ या प्रिींपेक्षा ंय प्रि, म्हिजे त्तिच्यािंील पाठ, हे मह्वािे ठरिील. कारि य ही प्रि व 
या क लमलूावरून सरळ नकलली रे्ली असण्यािी शक्यिा आहे, िर बाकी त्तनदअत्तशि प्रिी व त्याचं्या 
क लमूल प्रिी यामंध्यें प्रिी झालेल्या आहेि व त्या उपलब्ध आहेि. त्या त्तनदअत्तशि प्रिींपेक्षा ं मह्वाच्या 
ठरिाि. आिा ं र, ल, व या परंपरािंील कोििी परंपरा मह्वािी, हें त्या त्या परंपराचं्या इत्तिहासावरून 
ठरवावें लारे्ल. िसेंि, या परंपरािंील उपलब्ध प्रिींिील पाठािंा ्सतं्तहिासमीक्षकाच्या व्यासंर्ािून त्तसद् 
होिारें) लेखकािें व्यप्क् िमत्व, त्याच्या इिर कृिींमधून त्तनदशगनास येिारीं लेखकािीं वैत्तशष्ट् यें, इिर 
कालसापेक्ष र्ोष्ट् टी, याचं्याशीं त्तकिपि मेळ बसिो, हें पाहून पाठत्तनत्त ित्ति करण्याबाबििे त्तनिगय घ्याव े
लार्िील. हीं त्तनिगयात्मक अन मानें प्रत्तिभाविंाच्या अिार्तकक स्फ रिामं ळें  त्तववाद्य िंकवा िूक ठरण्यािी 
शक्यिा लक्षािं ाेऊनत्तह या पद्िीनें अशींि अन मानें करावीं लार्िील. ही व यापूवीं नोंदलेली क लमलू 
पद्िीिी मयादा मानून इिपि त्तनष्ट्किग काढिा ंयेिाि, एवढें नक् की. 
 

२/१५ संकर झालेल्या उपलब्ध प्रिी लक्षािं ाेऊन संत्तहिेच्या प्रिींिा िौलत्तनक अभ्यासािा एक 
आरेखनात्मक कृत्तिबधं प ढीलप्रमािे माडंिा ंयेईल : 
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२/१६ मार्ील कृत्तिबंधाप्रमािेंि या कृत्तिबधंािं त्तिनहािें व मोडीदेवनार्री त्तलपींिील अक्षरानंीं 
त्तनदअत्तशि प्रिींिे सकेंि आहेि. इथें स या परंपरेंिील क; आत्ति क वरून ि, व ि वरून झ अशा प्रिी आहेि. 
क, ि, झ यािं काहंींि पाठभेद नसिील, िर ि, झ या क च्या त्तनव्वळ नकला मानून बाजूला सारिा ं
येिील. फरक पाठभेदाचं्या स्वरूपािे असिील, िर त्यािंा पाठनोंदिी/पाठसंि लनासाठीं उपयोर् करून 
अभ्यास करावा लारे्ल. छ व ढ या संकर प्रिी आहेि. यािंील छ वरून झालेल्या ट, ठ, ड या प्रिींि 
परस्पर िसेि छ प्रिीन सार पाठभेद नसिील, िर त्या छ च्या त्तनव्वळ नकला मानून फक् ि छ प्रि लक्षािं 
घ्यावी लारे्ल. या प्रिींि ख व र् या अन िमें व , व, ह , या परंपरािंील प्रिींिा त्तकिपि व कसा संकर 
झाला आहे, हें पाहािा ंयेिें. यावरून व आत्ति ह या त्तभन्न परंपरािें संबधं दृप्ष्ट् टपथािं आििा ंयेिील. िसेंि, 
ि व ढ यािें संबंध, ढ मध्यें ा, ज, यािंा संकर कसा व त्तकिपि, ा व ज या अन िमें ह व ध परंपरािंल्या 
प्रिी असल्याम ळें  ढ मध्यें या दोन परंपरािें सकंर कसे व त्तकिपि झाले आहेि हें पाहािा ंयेिें. यावरून छ व 
ढ यािें संबधं स्पष्ट् ट होऊं शकिाि. िसेंि व ह आत्ति   या िीन परंपरािें संबधं कळून येण्यास मदि होिे. 
साहत्तजकि स व ट या दोन क लमलू प्रिींिे परस्परािें संबंध िपासिा ं येिाि. या त्तनरीक्षिाद्वारें आ 
परंपरेंिील ल प्रि व त्यावरून झालेल्या क, ि, झ या प्रिी ि लनेनें श द् परंपरेच्या प्रिी ठरिाि. त्यावरून ट 
परंपरेंिील पाठािंी बऱ्याि प्रमािािं अन मात्तनि त्तनत्त ित्ति करिा ंयेईल. या कृत्तिबधंाच्या आधारें ल, व, ह, ध  
या प्रिींिील पाठािें अन मान करिा ंयेईल व त्यावरून आ आत्ति ट या प्रिींिील पाठािंेंत्तह. पि ध व ट या 
दोन परंपरािंील कोििी स्वीकारावी, यािा त्तनिगय या सबंंधदशगनाच्या साहाय्यानें मात्र करिा ंयेिार नाहीं. 
म पयंि जाण्यािा मार्ग या पद्िीच्या बधंनािं इथें क ं त्तठि होिो. संकर झालेल्या व सकंर न झालेल्या अशा 
दोनही स्वरूपािंील सतं्तहिाबंाबि क लमूल पद्िीनें जािानंा एका त्तवत्तशष्ट् ट टयाला पूिगत्तवराम घ्यावा 
लार्िो; व हा पूिगत्तवराम मूलरूप प्रि हा नसिो. हस्िाक्षर प्रि िर दूरि राहािे. असें असलें , िरी संकर 
प्रिींिले समान पाठ कोििे, त्याचं्यािं जीं अपभ्रष्ट् टें असिाि, त्यािंील साम्य काय आत्ति अंिःस्फ रिानेंत्तह 
संभाव्य पाठ कोििा, यासंंबधंीं त्तनिगय ाेिें जेव्हा ंअवाड असिें, िेव्हा ंअसा पाठ कोििा असिें शक्य आहे, 
याबाबिींि ही पद्त्ति मार्गदशगक ठरंू शकिे. त्तशवाय, संकरप्रि ज्या प्रिींवरून केलेली असेल, त्यापंैकीं 
एखादी र्हाळ झाली, िर त्या प्रिींि कोििे पाठ होिे, िें ठरत्तवण्यासत्तह ही पद्ि उपय क् ि ठरिे. वरील 
कृत्तिबधं नजरेसमोर ठेवनू पाहावयािें झालें  िर– 
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ख, र् या प्रिींिील ख प्रि र्हाळ झाली, िर छ प्रिींि असलेले, पि र् प्रिींि नसलेले पाठ ख 

प्रिींिले असले पात्तहजेि, असें अन मान करिा ंयेिे. अशा रीिीनें ख प्रिींिील पाठािंी त्तनत्त ित्ति करिा ंयेिे. 
 

२/१७ क लमूल पद्िीनें संत्तहिेच्या पाठत्तनत्त ििीला एका त्तवत्तशष्ट् ट टयाला पूिगत्तवराम द्यावा लार्ि 
असला, िरी िो त्या सतं्तहिेच्या प्रत्तिश द्ीच्या प्रत्तियेंिला पूिगत्तवराम ठरि नाहीं. प ढिी प्रत्तिया क लमलू 
पद्िीद्वारें येिारे त्तनष्ट् किग स्वीकारून प ढें िालू ठेवावी लार्िे. अशा अवस्थेंि संत्तहिासमीक्षक हा वाङ मयीन 
समीक्षेंि ज्ञािा व त्तनप ि असावा लार्िो. वाङ मयीन समीके्षिें ज्ञान क लमलू पद्िीनें जािानंात्तह उपय क् ि 
असिें. पि प ढच्या प्रवासािं िें अत्यावयक बनिें. िौलत्तनक वाङ मयीन समीके्षच्या त्तनकिािंेंत्तह भान त्याला 
राखावें लार्िें. इिकें ि नव्हे, िर परंपराबद् व िाकोरीबद् दृत्तष्टकोनािूंन अवय िेथें बाहेर पडून त्तविार 
करण्यािा व त्तनष्ट् किग काढण्यािा लवत्तिकपिात्तह त्याच्या ठायीं असावा लार्िो. सारासार त्तविार, िारिम्य 
ब त्तद् आत्ति साधनें – प राव,े याचं्या साहाय्यानें, पि सतं्तहिेिें ल  ि द व ेसाधंिें, त्तनमाि करिें, यासाठीं 
आवयक िी कल्पक ब त्तद्त्तह त्याच्या त्तठकािीं असिें प्रा ि आहे. यापंैकीं कोित्यात्तह बाबिींि िो त्तजथें व 
त्तजिका कमी पडेल, त्तिथें व त्तििकी त्याच्या प्रत्तिश द्ींि उिीव राहील. 
 

२/१८ क लमलू पद्िीनें िंकवा त्यात्तह प ढे जािानंा सतं्तहिासमीक्षकाला म ळाच्या दृष्ट् टीनें संशयास्पद 
वाटिारे, पि अथगपूिग ठरिारे, असे पाठ स्वीकाराव ेलार्ले असिें शक्य आहे व त्यािी जािीवत्तह त्याला 
असिे. िेव्हा,ं असे द रुस्ि पाठ िंकवा अशी पाठत्तनत्त ित्ति संत्तहिेच्या संपात्तदि आवृिींि संबंत्तधि शब्दाखालीं 

 अशी नार्मोडी रेिा काढून दशगत्तवण्यािा संकेि आहे. िसेंि, एखादा अथगपूिग पाठ, त्याला 
क लमूल पद्िींि स्थान नसलेल्या प्रिींि अनेक वळेा ंसापंडिें शक्य असिें. या प्रिीिी त्तव वासाहगिा फारि 
सामानय स्वरूपािी िंकवा कमी प्रिीिी असिे. त्तशवाय, प्रिींच्या सवगसामानय क लपरंपरेंि त्तििें स्थान 
शोधण्याम ळें  मह्वािा िंकवा मौल्यवान असा त्तनष्ट्किग हािी येण्यािी शक्यिा नसिे. पि, अथगपूिगिेच्या 
दृष्ट् टीनें असा पाठ प्रत्तिश द् आवृिींि िंकवा त्तित्तकत्सक आवृिींि अथवा क लप्रि संत्तहिानविेिािं स्वीकारून 
संत्तहिा त्तसद् करावी, असें त्याला पटलेलें  असिें. अशा वळेीं हा संबंत्तधि पाठ स्वाभात्तवकि भ्रष्ट् ट प्रिींिला 
म्हिून नमूद करावयािा असिो. असें नमूद करिानंा या पाठाला िळटीप देऊन िेथें प्रिीिें संकेित्तिनह 
देण्यािी एक प्रथा आहे. या प्रथेन सार ही संबतं्तधि प्रि भ्रष्ट् ट आहे, यािें पूवगज्ञान वािकाला आवयक असिें. 
त्या अभावींत्तह हें दशगत्तवण्यािी पद्ि म्हिजे हा पाठ  अशा त्तिनहानें/प्रिीकानें दशगत्तविें ही होय. 
 

२/१९ आधार, अन मान व अंिःस्फ रि या त्तिनही शक् िींिा प्रसंर्परत्वें उपयोर् करून संत्तहिासमीक्षा 
करावयािी असिे, हें आिा ंउाड आहे. िसेंि, यासाठीं संत्तहिासमीके्षिी म्हिून एक पद्त्ति व यंत्रिा मार्ें 
उभी करावी लार्िे, हेंत्तह स्पष्ट् ट आहे. इिकें  करूनत्तह प्रत्तिश त्तद् ही लेखकाला अत्तभपे्रि सतं्तहिा आहे, अशी 
शभंर टक् के ग्वाही देिा ंयेि नाहीं; िशी शक्यिा असिे. म्हिून अनमानधपक्यानें आपिासं योग्य वाटिें िे 
पाठ स्वीकारून प्रत्तिश त्तद् केली, िर भ्रष्ट् ट सतं्तहिाि फोंफावण्यािी शक्यिा अभ्यासकानंा जािवलेली नाहीं, 
असें नाहीं. म्हिूनि एफ्. डब्ल्यू. हॉल यानंीं नमूद करून ठेवले आहे कीं, “....many people tend to 
record textual criticism as a disease....”. [त्तकिा, १५०·५१.] पि या आके्षपािं त्यानंा अथग वाटला नाहीं, 
म्हिून प ढें त्यानंीं स्पष्ट् ट केलें , िें असें कीं : 
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“But it is neither a disease nor a science, but simply the application of common sense 
to a class of problems which be set all inquiries whose evidence rest upon the authorities of 
manuscripts documents....”. [त्तकिा, iv.] 
 

संत्तहिासमीके्षवरिा एक आके्षप त्तनरस्ि करिानंा श्री. हॉल यानंीं त्तिला शास्त्राच्या पदावर बसविा ं
येिार नाहीं, असा त्तनिगय देऊन टाकला आहे. इिकें ि नव्हे, िर संत्तहिासमीक्षेंिील त्तनष्ट्किांना सामानय 
ज्ञानाच्या पायरीवर आिून बसत्तवलें  आहे. अंिःस्फ रिािा आधार ाेऊन संत्तहिासमीके्षच्या के्षत्रािं मनमानी 
कारभार िालला असिानंा या अभ्यासके्षत्राबाबििी अत्तव वसनीयिा दूर करण्यासाठी श्री. हॉल यानंा बह धा 
हें के्षत्र सामानय ज्ञानाच्या पायरीवर आिून या के्षत्रािंील त्तविार मानवी ब द्ीच्या व व्यवहाराच्या के्षत्रािं त्तकिी 
सहज व नैसर्तर्क आहे, हें दशगत्तवण्यािी आवयकिा भासली असावी; आत्ति या पत्तरप्स्थिीन सार 
संत्तहिासमीके्षला त्तव वासाहगिा प्रा ि करून देण्यासाठीं या सामानय ज्ञानाला ही हस्ित्तलत्तखि कार्दपत्राचं्या 
प राव्यािी बैठकत्तह त्तनरीक्षिासाठीं/संशोधनासाठीं अत्तनवायग असिे, हें त्यानंीं दाखवनू त्तदलें  असावें. पि या 
प राव्याच्या बठैकीम ळेंि या प्रत्तियेला एक शास्त्रीय रूप प्रा ि होिें. म्हिनूि कीं काय, श्री. हॉल याचं्या 
आधींि श्री. जे. पी. पोस्टरे्ट यानंीं संत्तहिासमीके्षसंबधंी नोंद करिानंा “a general term given to the 
skilled and methodical application of human judgment to the settlement of texts.” [Textual 
Criticism, Encyclopaedia Britanica, Vol. 26, Cambridge, at University Press, 1911, ७०८.] असें म्हिून ठेवलें  आहे. श्री. 
हॉल याचं्या हस्ित्तलत्तखि प राव्याच्या आधारावरील त्तनरीक्षिाला/संशोधनाला पोस्टरे्टनीं सातं्तर्िलेल्या 
संत्तहिेच्या संस्थापनेच्या कामीं मानवी त्तनकिब द्ीच्या कौशल्यपूिग व पद्िशीर उपयोजनािी जोड त्तदली 
कीं, या प्रत्तियेला शास्त्रीयिेिें स्वरूप प्रा ि होऊन सतं्तहिासमीक्षा शास्त्रपदावर हक् क सारं्ूं शकिे. सतं्तहिेिें 
संस्थापन म्हिजे ्सर त्तरिडग सी. जेब याचं्या शब्दािं) : 
 

“......to determine as nearly as possible the words written by the author of the original 
text, wherever the reading has become corrupt or doubtful.”. [Textual Criticism, A Companion to Greek 
Studies, Ed. Leonard Whibley, Cambridge, at University Press, 3rd Edition, 1916, ७२०.] 
 

हा त्तनष्ट्किग ओाानेंि येिो. लेखकानें म ळािं त्तलत्तहलेल्या संत्तहिेिे पाठ त्तजथें भ्रष्ट् ट िंकवा संशयास्पद 
बनले असिील, िेथील शब्दािंी जवळ जवळ लेखकाच्या मूळ संत्तहिेंिील शब्दाशंीं संभाव्य ज ळिी 
करावयािी, िर त्यासाठीं काहंीं पद्त्ति ठरवनू ाेिली पात्तहजे. फे्रडसन थायर बॉवसग यानंीं प्रत्तिपादन 
केल्याप्रमािें या पद्िीिीं दोन अंर्ें मानिा ंयेिील. िीं अशी : 
 

“(1) The establishment of a text in its purest and most correct form, limited by the 
evidence of preserved documents; and (2) the application of techniques,including critical 
judgment. To clear a text of errors still present in the established or documentary form.The 
end of the second process is to approximate that correctness which would have appeared in 
the authorial fair copy of a text.”. [Textual Criticism, Encyclopaedia Britanica, Vol. 21, 1973. ९१९.] 
 

संत्तहिासमीक्षाशास्त्राच्या प्रत्तियेनें संत्तहिेंिला श द्िम आत्ति सवांि त्तबनिकू असा पाठ, कार्दोपत्रीं 
उपलब्ध प राव्याच्या मयादेंि ठरवावयािा आत्ति त्यासाठीं मानवी त्तित्तकत्सक ब द्ीसह सवग िंत्रािंें 
उपयोजनत्तह करावयािें, असें या प्रत्तियेिें द हेरी स्वरूप मानण्यािं आलें  आहे. या द हेरी स्वरूपाच्या 
प्रत्तियेनें त्तसद् होिारी संत्तहिासमीक्षा म्हिजे अथांिि बॉवसग याचं्या मिें : 
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“.....the application of logical method to analyzing the relationship between preserved 
and inferential forms of a text, followed by the application of various techniques, including 
critical judgment, designed to establish what will originarily be the single definitive form of the 
text.”. [त्तकिा, ९१८.] 
 

अखेर त्तन ियात्मक स्वरूपािं प्रस्थात्तपि करावयािें असिें िें संत्तहिेिें एकि एक पाठािंर. िें 
त्तनत्त िि होिें उपलब्ध, िसेंि अन मात्तनि प्रिींिील पाठािंराचं्या संबधंािंें िार्तकक पद्िीनें त्तव लेिि केलें  
असिा ंया िार्तकक त्तव लेििािूंन त्तनष्ट्किग काढण्यासाठीं त्तित्तकत्सक मूल्यमापनािें आत्ति इिर अनेक िंत्रािंें 
उपयोजन करावयािें असिें. त्तनरत्तनराळ्या पूवगसूरींच्या सूत्राचं्या आत्ति प्रत्तिपादनाचं्या समनवयािूंन या 
रीिीनें संत्तहिासमीके्षिें स्वरूप त्तनत्त िि करिा ंयेिें, त्तििी शास्त्रीयिा प्रस्थात्तपि होिे आत्ति त्तिच्या त्तसद्ीसाठीं 
उपयोत्तजि करावयािी यंत्रिा व त्तििी अंरे् स्पष्ट् ट करून ाेिा ंयेिाि. 
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(३)्सं णहसतासमीक्षा/सं कल्पना्आणि्सं् ा 
 

३/१ Textural Criticism : संत्तहिासमीक्षा : ज्या त्तवियािा आत्ति प्रत्तियेिा त्तविार प्रस्ि ि आहे, 
त्यासाठीं सवांि प्रथम ज्या संजे्ञिें त्तववरि अपेत्तक्षि आहे, त्तििा त्तनदअश येथें ‘संत्तहिासमीक्षा’ या मराठी शब्दानें 
करीि आहे. हा शब्द आिापंयंि वािकाचं्या पत्तरियािा झाला आहे. प्रस्ि ि नामसंजे्ञिी मराठींि जी 
अल्पस्वल्प प्रथा आहे, त्या प्रथेप्रमािें इथें ‘संशोधन’ आत्ति ‘त्तित्तकत्सा’ या त्तियानंा प्राधानय त्तदलेलें  िंकवा 
त्तमळालेलें  आहे. त्याम ळें  या नामसंजे्ञसाठीं योजलेल्या पत्तरभािेंि पाठसंशोधन, पाठसंशोधनशास्त्र, 
संत्तहिासंशोधन, संत्तहिासंशोधनशास्त्र, पाठत्तित्तकत्सा, पाठत्तित्तकत्साशास्त्र, संत्तहिात्तित्तकत्सा, 
संत्तहिात्तित्तकत्साशास्त्र, [वें. ल. जोशी, प्रौढ मनोरमाशब्दरत्नम, डेक् कन कॉलेज, प िे, १९६६.] असे शब्द येिाि. या त्तठकािीं 
‘शास्त्र’ या शब्दाला पयायी शब्द म्हिून क् वत्तित् ‘त्तवद्या’ [श्री. ना. बनहट्टी, श्रीज्ञानदेवी, बारावा अध्याय, ज्ञानोपासक त्तनकेिन, 

प िे, १९६७. प्रस्िावना, ८.] िंकवा ‘ि्व’ [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, प्रस्िावना, ६.] या शब्दािंी योजनात्तह झालेली आहे. 
 

‘संशोधनासाठीं संशोधन’ िंकवा ‘त्तित्तकत्सेसाठीं त्तित्तकत्सा’ असा त्तविार या प्रत्तियेंि ग्राह्य आहे िंकवा 
त्तविार करण्यासारखा आहे, असें त्तदसि नाहीं. िेव्हा,ं संशोधनािीं, त्तित्तकत्सेिीं काहंीं उत्तद्दष्ट् टें  असिाि व या 
उत्तद्दष्ट् टाचं्या पूिीसाठीं, त्या त्तदशनेें संशोधन, त्तित्तकत्सा या त्तिया ाडि असिाि. संशोधन, त्तित्तकत्सा, 
याचं्याद्वारा काहंीं कायअ करावयािीं असिाि, र्ाठंावयािीं असिाि. त्यासाठीं, त्या त्तदशनेें संशोधन, 
त्तित्तकत्सा होि असिें. यािाि अथग असा कीं, संशोधन, त्तित्तकत्सा, या कृत्ति स्वयपूंिग, स्वयंत्तसद् िंकवा 
स्वयंपया ि नाहींि. या कृिींच्या आधारानें काहंीं त्तनष्ट् किग काढावयािे असिाि, काढले जािाि; काहंीं 
त्तनिगय घ्यावयािे असिाि, ाेिले जािाि. यासाठीं उपलब्ध सामग्रीिी त्तित्तकत्सा, अन पलभ्य सामग्रीिें 
संशोधन, या र्ोष्ट् टी अवय असिाि. या समाग्रीिी त्तनयोत्तजि कायासाठीं ग्राह्याग्राह्यिा ठरविानंात्तह 
त्यासाठीं काहंीं कसोया त्तनत्त िि कराव्या लार्िाि आत्ति त्यान सार मूल्यमापनत्तह करावें लार्िें, 
करावयािें असिें आत्ति केलें त्तह जािें. कसोया त्तनत्त िि करिें, मूल्यमापन करिें, या र्ोष्ट् टी आत्ति यासंाठीं 
ज्या प्रत्तियािंा अरं्ीकार करावयािा त्या प्रत्तिया, यािंें के्षत्र हें समीके्षिें के्षत्र आहे. िेव्हा,ं हा अभ्यास, त्यािी 
प्रत्तिया आत्ति हें शास्त्र यािंी नामसंज्ञा संशोधन, त्तित्तकत्सा, या संज्ञाचं्या पत्तलकडिी, समीके्षशीं त्तनर्त्तडि 
असिारी असली पात्तहजे, हें उाड आहे. संशोधन, त्तित्तकत्सा, या शब्दानंीं अंत्तकि अशी ही नामसंज्ञा 
त्तनत्त िि करिें, म्हिजे या त्तियेशीं संबतं्तधि र्ोष्ट् टींिा त्तविार करिा ंही अव्याप् ि ठरिे. 
 

प्रारंत्तभक कालािं िंकवा प्रस्ि ि त्तवियािी पत्तरभािा संिमिकालािूंन जाि असिे िेव्हा ंकामिलाव ू
िंकवा िात्काळ कायगफलदायी म्हिून अशा काहंीं संज्ञा िात्प रत्या वापरून कायगभार् उरकिें स्वाभात्तवक 
असिें. हें अपत्तरहायगि असिें. पि अशा वळेीं काहंीं संज्ञा काहंीं काळ पत्तरप्स्थत्तिजनय अपत्तरहायगिेनें 
वापरल्या रे्ल्या, त्या वत्तहवाटींि रात्तहल्या, एवढ्यासाठीं त्यानंाि रूढ म्हिून त्तिकटून राहिें, त्यािंा 
प नर्तविार न करिें, ही कृत्ति आत्ति वृत्ति र्त्तिशील त्तविाराशीं व शास्त्रीय दृप्ष्ट् टकोनाशीं स संर्ि नाहीं. 
‘शास्त्रा् रूत्तढबगलीयत्तस’ असें म्हिण्यासाठीं परंपरा ज नी आत्ति प्रभावी असावी लार्िे. या परंपरेनें ित्के्षत्रीय 
त्तविार प्रर्ल्भ बनलेला हवा. प्रस्ि ि त्तविय आत्ति त्यासबंंधीं त्तवविेनािी पत्तरभािा हे त्तविय बाल्यावस्थेंि व 
संिमिशील असिानंा रूत्तढ, प्रथा, यािंें बळ त्याचं्यामार्ें उभें करण्यािा प्रयत्न करिें, हा एक 
वदिोव्याााि आहे. या वदिोव्यााािास मानयिा देिें, म्हिजे संशोधन, त्तित्तकत्सा, त्तवविेन आत्ति 
शास्त्रप्रर्त्ति, यािंी मूलपे्ररिा नाकारिें होय. प्रस्ि ि त्तवियािी पत्तरभािा संिमिशील अवस्थेंि असिानंा या 
बाबिींि ‘शास्त्रा् रूत्तढबगलीयत्तस’ मानिें अयोग्य. 
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‘संत्तहिा’ ही ‘पाठा’ंिीि बनलेली असिे. िेव्हा,ं संत्तहिासमीक्षेंि पाठसमीक्षा अंिभूगि असिेि, हें 
ओाानेंि आलें . समीके्षला संशोधन व त्तित्तकत्सा आधारभिू असिे. त्याम ळें  समीक्षेंि संशोधन व त्तित्तकत्सा 
समात्तवष्ट् ट होिाि. ‘समीक्षा’ हा मराठी शब्द इंग्रजींिील criticism संजे्ञिा पात्तरभात्तिक प्रत्तिशब्द आहे. आत्ति 
या संकल्पनेिी अत्तभव्यप्क् ि करिारी प्रभावी आत्ति या के्षत्रािंील त्तविार प्रर्ल्भ करिारी सावगत्तत्रक व 
एकवाक्यिेिी परंपरात्तह या शब्दामार्ें उभी आहे. िेव्हां, ‘संत्तहिासमीक्षा’ ही संज्ञा textual criticism या अथी 
वास्िव आत्ति व्यवहायगत्तह ठरिे. 
 

‘सतं्तहिासमीक्षा’ या संजे्ञिा ‘सात्तहत्यसमीक्षा’ या संजे्ञशीं ाोंटाळा होण्यासारखा नाहीं. कारि या 
दोन सजं्ञामंधील ‘संत्तहिा’ आत्ति ‘सात्तहत्य’ हे दोन शब्द प रेसे स्पष्ट् ट, त्तभन्न आत्ति व्यवच्छेदक आहेि. 
शास्त्रत्तविार करिाऱ्याला हें भान राखिें द रापास्ि नाहीं. त्याम ळें  या दोन संज्ञािंें अथग दृष्ट् या व व्यवहार 
दृष्ट्या वरे्ळेपि त्तनदअत्तशि होिें. 
 

‘त्तवद्या’ हा शब्द ‘शास्त्र’ या शब्दापेक्षा ंअथानें आत्ति कके्षनें व्यापक आहे. ‘शास्त्र’ ही एक त्तवद्या आहे. 
‘त्तवद्यें’ि अशीं अनेक शास्त्रें व त्तविय समात्तवष्ट् ट होिील. िेव्हा,ं ‘शास्त्र’ या शब्दानें जें व्यक् ि करावयािें, 
त्यासाठी ‘त्तवद्या’ या शब्दािी योजना करिे शक्य नाहीं. म्हिून Science of Textual Criticism – या अथी 
शब्दािी योजना करावयािी असेल, िेव्हा ं ‘संत्तहिासमीक्षाशास्त्र’ या संजे्ञिा अवलंब करिें उत्तिि. नव्याि 
त्तवियािं त्तविार प्रकट करण्यािे प्रयत्न होि असिानंा ‘शास्त्र’ या शब्दािें औत्तित्य असिानंा ‘त्तवद्या’ हा शब्द 
त्या त्तठकािीं वापरला रे्ला असला, िर िें समजण्यासारखें आहे. पि या त्तवियािंील शास्त्रीय पत्तरभािेच्या 
संिमिािं ‘त्तवद्या’ ही संज्ञा अत्तधक व्यापक सकंल्पनेच्या त्तनदअशासाठीं वरे्ळी काढून इथें ‘शास्त्र’ या संजे्ञिा 
वापर करिें य क् ि ठरिें. 
 

या त्तवियािा त्तविार करिानंा केवळ ‘ि्वा’ं िा खल करावयािा नसिो. या त्तवियािंील समीके्षिा 
एकूि व्यवहार, त्यािं अिंभूगि प्रत्तिया, त्तवियािी माडंिी, त्तववरिपद्त्ति, कायगरिना, यािंात्तह त्तविार व 
खल यािं समात्तवष्ट् ट आहे. िेव्हा,ं येथील त्तविारािी, कृिीिी आत्ति कायािी व्याप् ि ‘ि्व’ त्तविाराइिकी 
मयात्तदि नाहीं. ‘त्तित्तकत्सा’ ही या प्रत्तियेिी व त्तवियािी अंत्तिम मयादा नाहीं, हें येथें या आधीं स्पष्ट् ट केलें  
आहे. साहत्तजकि यािूंन त्तनष्ट्पन्न होिारी र्ोष्ट् ट म्हिजे ‘त्तित्तकत्साि्व’ ही संज्ञा इथें अव्या ि ठरेल. िेव्हा ं
त्तििी योजना या एकूि शास्त्रािा त्तनदअश करण्यासाठीं करिा ं येिार नाहीं, हेंत्तह उाड आहे. अथांत् 
पत्तरभािेच्या संिमिकालािं अशा शब्दािी योजना करून कायगभार् उरकण्यािा प्रयत्न झाला असला, िर 
पत्तरभािात्तनत्त ििीच्या प्रयत्नािंील िो एक टपा आहे, असें मानून त्यािा प नर्तविार करिें भार् आहे. 
 

‘गं्रथसंपादन’ हें संत्तहिासमीके्षिें एक उत्तद्दष्ट् ट असिें. पि गं्रथसंपादनािं संत्तहिासमीक्षेंि अंिभूगि न 
होिारीं काहंीं अंर्ें असिाि. गं्रथाच्या संत्तहिासपंादनाला संत्तहिासमीके्षिा त्तनिािं उपयोर् होिो. पि 
संत्तहिासपंादनापत्तलकडिीं गं्रथसंपादनािंील अंर्ें संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें आत्ति त्तिच्या कक्षेंि राहून प रीं 
करिा ं येिार नाहींि. अथग, भाष्ट्यें, स्पष्ट् टीकरिें, व्याकरि, भािा, शलैी, टीपा, त्तटपिी, रसग्रहि, 
र् िदोि-दशगन, सात्तहत्यसमीक्षा, अशीं अनेक अंर्ें सतं्तहिासमीके्षच्या कके्षबाहेरिीं, पि गं्रथसंपादनाच्या 
कक्षेंिलीं आहेि. साहत्तजकि, ‘गं्रथसंपादनशास्त्रीयत्तित्तकत्साि्व’ [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, प्रस्िावना, ६.] या संजे्ञनें 
प्रस्ि ि त्तवियािं जें अपेत्तक्षि िें व्यक् ि होि नाहीं. त्तित्तकत्सा, ि्व, या शब्दाचं्या प्रस्ि ि संदभांिल्या मयादा 
या आधींि स्पष्ट् ट केल्या आहेि. त्या अंर्ानें ही संज्ञा यथाथग ठरिि नाहीं. 
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प नहा,ं ‘गं्रथसंपादनशास्त्रीयत्तित्तकत्साि्व’ या शब्दाला सजं्ञा म्हििें त्तकिपि यथाथग ठरेल? हें एका 
प्रकारें विगन नाहीं का? ‘विगन’ आत्ति ‘संज्ञा’ यािं काहंीं फरक नाहीं का? त्तशवाय, या शब्दािी रिना, 
ाटना, संस्कृि भािेच्या सामात्तसक प्रकृिीला त्तजिकी ज ळिी त्तमळिी आहे, त्तििकी िी मराठीच्या 
शब्दाटनेच्या प्रकृिीला साजेशी नाहीं, हें सहज लक्षािं येईल. संकृि भािेंिील प्रस्ि ि त्तवियाच्या 
त्तवविेनािं हा शब्द त्तजिका अत्तवरोधेि बसून जाईल, त्तििका िो मराठी भािेंिील त्तविारािं ग्राह्य ठरिार 
नाहीं. पात्तरभात्तिक शब्दािंी जडिाडि करिानंा केवळ भात्तिक क लािा त्तविार करून त्तनभाविारें नाहीं, 
िर संबंत्तधि भािेच्या प्रकृिीिा, त्तिच्या सहज व्यवहारािा त्याहून अत्तधक त्तविार केला पात्तहजे, हें प्रस्ि ि 
संदभानें त्तवशिे लक्षािं येईल. आप् धमग आत्ति अर्त्तिक पत्तरप्स्थत्ति ही वरे्ळी. अशी अवस्था या त्तवियािं 
प्रा ि झालेली आहे, असें त्तदसि नाहीं. 
 

या सवग र्ोष्ट् टींिा साकल्यानें त्तविार करिा ं इंग्रजींिील textual criticism या संजे्ञला मराठींि 
‘संत्तहिासमीक्षा’ हा पात्तरभात्तिक शब्द स्वीकारिें व वापरिें उत्तिि, य क  ि आत्ति अथगवाही ठरेल. 
 

३/२ Scriptal Fixation : त्तलयकंन/प्रथम त्तलयंकन : संत्तहिासमीक्षा करिानंा त्तनरत्तनराळ्या 
प्रत्तियािंी आत्ति टयािंी यथोत्तिि आत्ति नेमकी माडंिी होिें आवयक असिें. यासाठीं पत्तहली आवयक 
र्ोष्ट् ट म्हिजे स्वीकृि सात्तहत्य त्तलत्तखि स्वरूपािं प्स्थरपद झालेलें  असलें  पात्तहजे. प्स्थरपद म्हिजे एकरूप 
मात्र नव्हे. कारि स्वीकृि सात्तहत्यािी त्तलत्तखि स्वरूपािं एकरूपिा असेल, िर सतं्तहिासमीके्षिा प्र नि 
उपप्स्थि होिार नाहीं, असें एक मि आहे. ज्या सात्तहत्यािा सतं्तहिासमीके्षसाठीं त्तविार करावयािा, त्यािीं 
त्तनरत्तनराळीं पदें त्तलत्तखि स्वरूपाि उपलब्ध नसिील, िर वरे्वरे्ळ्या पाठािंा आत्ति रूपािंा िौलत्तनक व 
त्तित्तकत्सक अभ्यास करिें द स्िर होईल; आत्ति अशा अभ्यासावािंनू संत्तहिासमीके्षिें पाऊल प ढें पडिार 
नाहीं. िेव्हा ंसतं्तहिासमीके्षसाठीं स्वीकृि सात्तहत्य त्तलत्तखि स्वरूपािं प्स्थरपद झालेलें  हवें, हें र्ृहीिि हवें. हें 
र्ृहीिि असेल, िर त्यासबंंधीं आवजूगन उल् लेख कशासाठीं, असा प्र न उपप्स्थि होईल. पि त्यािें 
वास्िवात्तधप्ष्ट् ठि उिर देिें शक्य आहे. 
 

काहंीं सात्तहत्य हें पाठािंरानें, स्मरिानें, िोंडी व्यवहारानें सिि एका त्तपढीकडून द सऱ्या त्तपढीकडे, 
असें िालि आलेलें  असिें. र्ायन, कीिगन, प्रविन, लोकर्ीि, लोककथा, कहाण्या, लोकनाय, इत्यात्तद, 
अशा प्रकारिीं यात्तवियींिीं मराठी उदाहरिें होि. कालािंरानें ही मौत्तखक परंपरा अक्षरबद्, त्तलत्तपबद् 
करून त्तिला प्स्थरपद करण्यािे प्रयत्न होिाि. अथांि अशा प्रयत्नानें या सात्तहत्याला कायमिें प्स्थरपदत्व 
लाभिें, असें नाहीं. कारि हे त्तलत्तपबद्िेिे प्रयत्न आत्ति मौत्तखक व्यवहार समानिरपिें िाललेले असिाि. 
पि या मौत्तखक सात्तहत्याला त्तलत्तखि स्वरूपािं प्स्थरपद करण्याच्या प्रयत्नािंील पत्तहलें  लेखन हें या 
सात्तहत्यािें ‘त्तलयंकन’ होय. संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि इंग्रजीमध्यें याला scriptal fixation म्हटलेलें  
आहे. मराठींि संत्तहिासमीके्षत्तवियीं जें लेखन झालें  आहे, त्यािं या अंर्ािा त्तविार केलेला आढळि नाहीं. 
साहत्तजकि या संकल्पनेिा त्तनदअश करिारी संज्ञा वापरण्यािी आवयकिा या त्तवविेकानंा वाटलेली नाहीं. 
 

या बाबिींि ‘अक्षरग्रथन’, ‘लेखनसत्तन्नवशे’, ‘लेखनत्तनबधंन’, [त्तकिा, पत्तरत्तशष्ट् ट, ३४९.] असे पूिगपिें 
विगनात्मक शब्द वापरिें शक्य आहे. पि हें मराठीच्या सहज प्रकृिीला व शब्दत्तसद्ीला दूरिे वाटिारे 
आहेि, हें उाड आहे. द सरा पयाय नसिा, िर या विगनपर शब्दानंीं व्यवहारािी र्रज भार्त्तवण्यास हरकि 
नव्हिी. पि संस्कृिाश्रयी असूनत्तह मराठीच्या शब्दत्तसद्ीच्या प्रकृिीला जवळिी असिारी ‘त्तलयंकन’ ही 
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स टस टीि संज्ञा वापरिा ं येण्यासारखी आहे. िेव्हा ंscriptal fixation – या अथी िी त्तनत्त िि करिें य क् ि 
वाटिे. ‘प्रथम त्तलयकंन’ असेंत्तह म्हििा ंयेईल व िें अत्तधक अथगपूिगत्तह ठरेल. 
 

हें त्तलयंकन गं्रथबद् असेल िंकवा स या सामग्रीच्या रूपानेंत्तह असेल. उदाहरिाथग : एखादें 
भजंूपत्र, िालपत्र, िाम्रपत्र िंकवा त्तशलालेख, हेंत्तह त्तलयंकन ठरेल आत्ति वदे, उपत्तनिदें, इत्यात्तद संपूिग 
कृिींिे त्तलत्तखि अक्षराकंन हेत्तह त्तलयंकन होईल. 
 

३/३ Manuscript : हस्ित्तलत्तखि : त्तलयंकनानें सात्तहत्यािी त्तलत्तखि संत्तहिा त्तसद् होिे. ही प्रथम 
हािीं त्तलहूनि त्तसद् केलेली असिे. साहत्तजकि स्वीकृि सात्तहत्यािें हें हस्ित्तलत्तखि होय. हें इिकें  सरळ 
असिानंा यासाठीं मराठींि पोथी, संत्तहिा, प्रि असे आिखी त्तनरत्तनराळे शब्द वापरलेले आढळिाि. 
हस्ित्तलत्तखिाच्या प्रिी केल्या, िरी िीं सारी हस्ित्तलत्तखिेंि होि. पत्तहलें  हस्ित्तलत्तखि, म्हिजेि ‘त्तलयकंन’ 
झाल्यानंिर प्रिी करण्यािी प्रत्तिया स रू होिे. िेव्हा ं‘प्रि’ हा ाटक वरे्ळा आहे. पत्तहलें  हस्ित्तलत्तखि असो, 
त्याच्या प्रिी असोि ्हस्ित्तलत्तखि िंकवा म त्तद्रि), साऱ्याि सतं्तहिा आहेि. िेव्हा, सतं्तहिा ही हस्ित्तलत्तखि 
स्वरूपािं असेल िंकवा म त्तद्रि स्वरूपािंत्तह असेल, आत्ति संत्तहिा ही सकंल्पना हस्ित्तलत्तखि, हस्ित्तलत्तखि 
प्रि, म त्तद्रि प्रि, इत्यात्तद सवगि अंर्ािं अध्याहृि आहे. म्हिून िी यापंैकी एका अंर्ािी त्तनदशगक म्हिनू 
वापरिा ंयेिार नाहीं. 
 

म द्रिप्रत्तियेसाठीं सात्तहत्य सादर केलें  जािें, िेव्हा ं िें हािानें त्तलहून, टंकत्तलत्तखि करून िंकवा 
द सऱ्या िंकवा त्तिसऱ्या व प ढील आवृिींच्या वळेीं अथवा प नम गद्रिाच्या वळेीं म त्तद्रि स्वरूपािं त्तदलेलें  असिे. 
या त्तठकािीं या सवगि प्रकारानंा ‘हस्ित्तलत्तखि’ म्हििें, हा या व्यवहारािंील सकेंि आहे. िें हािानें 
त्तलत्तहलेलें  असिे, टंकत्तलत्तखि केलेलें  असिे िंकवा म त्तद्रि स्वरूपािं असिें, हा संकल्पनात्मक भेद नसून 
बाह्यारं् स्वरूपािा िातं्तत्रक फरक आहे. िेव्हा ं या सवग प्रकारानंा संकल्पनात्मक अथानें हस्ित्तलत्तखिें 
म्हिण्यािं िूक नाहीं. 
 

धार्तमक गं्रथाचं्या हस्ित्तलत्तखिानंा ‘पोथी’ म्हिण्यािा प्रााि आहे. म्हिजे हस्ित्तलत्तखिािंील 
काहंींनाि ‘पोथी’ म्हििें शक्य आहे. सवगि हस्ित्तलत्तखिानंा ‘पोथी’ म्हििा ं येिार नाहीं. 
म द्रिपूवगकाळािंील सवग मराठी सात्तहत्याच्या हस्ित्तलत्तखिानंा संजे्ञिा अथगत्तवस्िार करून ‘पोथी’ म्हिण्यास 
हरकि नाहीं, असें मानय केलें , िरी आध त्तनक काळािं त्तनमाि झालेल्या सात्तहत्याच्या हस्ित्तलत्तखिाला 
‘पोथी’ म्हिण्यािा प्राािि नाहीं. िेव्हा ंहस्ित्तलत्तखिासाठीं ‘पोथी’ ही संज्ञा अव्या ि आहे. 
 

‘मािृका’ [त्तकिा, पत्तरत्तशष्ट् ट, ३४९.] हा शब्द मराठींि matrix िंकवा matrices या अथी रूढ आहे. याबाबि 
एकवाक्यिा असलेली या व्यवहारािी ही परंपरा आहे. त्या शब्दािा आधींि एक पात्तरभात्तिक अथग त्तनत्त िि 
झालेला आहे. त्तशवाय हस्ित्तलत्तखि हा प्रित्तलि शब्द बाजूला सारून ‘मािृका’ शब्दािी त्या त्तठकािीं 
प्रािप्रत्तिष्ट् ठा करण्यािें खास प्रयोजनत्तह त्तदसि नाहीं. िेव्हा,ं इंग्रजीिील manuscript हें मराठींिील 
‘हस्ित्तलत्तखि’ि होय, याबद्दल वाद ाालण्यािें काहंींि कारि नाहीं. ही र्ोष्ट् ट त्तनर्तववाद आत्ति त्तनरपवाद 
आहे. 
 

परंपरेच्या अथवा प्रथेच्या बळावर त्तवत्तशष्ट् ट हस्ित्तलत्तखिानंा पोथी म्हििा ंयेिें. पि एकवाक्यिेसाठीं 
या सवांनाि हस्ित्तलत्तखि म्हििें श्रेयस्कर होय. 
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३/४ Codex Codices : हस्ित्तलत्तखि गं्रथ/प स्िक-प स्िकें : हस्ित्तलत्तखिािे अक्षराकंन ज्या 
सामग्रीवर ्भजूग, िाल, त्तशला, िाम्र, कार्द) केलेलें  असेल, िी सामग्री एका सूत्रानें योजनापूवगक भार्शः 
िंकवा सपूंिग ज ळवनू एकत्र लावली अथवा बाधंली कीं ्–बाधंिी केलेली –नव्हे. बाधंिी –binding–ही 
संकल्पना अवािीन आहे), िो ‘गं्रथ’ झाला. यालाि ‘प्रकरि’ म्हिण्यािा एक प्रााि ज नया काळीं मराठींि 
होिा. पि अवािीन काळािं ‘प्रकरि’ हा इंग्रजीिील Chapter या शब्दािा प्रत्तिशब्द म्हिून मराठींि 
प्रित्तलि झाला आहे. िेव्हां ‘गं्रथ’ला पयायवािक शब्द म्हिून िो आिा ंउरलेला नाहीं. या संदभांि ‘पोथी’ 
हा शब्द ज नया वाङ मयात्तवियीं बोलिानंा िंकवा त्तविार करिानंा सरास वापरला जाि असे व अवािीन 
काळािंत्तह िो प्रित्तलि आहे. पि त्याच्या अथािी व वापरािी कक्षा ज नया वाङ मयाच्या संदभाप रिी मयात्तदि 
आहे. सतं्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि इंग्रजीि codex ही सजं्ञात्तह साधारिपिें ज नया वाङ मयाच्या संदभांिि या 
अथी वापरली जािे. संत्तहिासमीक्षेंि अलीकडे मराठींि ‘प्रि’ हा पयायवािक शब्द वापरलेला आढळिो. 
पि ‘प्रि’ ही ‘पोथी’ िी नक् कल असूं शकिे. त्तशवाय अवािीन मराठींि िज गमा िंकवा नक् कल ्इंग्रजींिील 
copy या अथी), ‘प्रि’ हा शब्द सवगसाधारिपिे रूढ आहे. िेव्हा िो ‘पोथी’िी जार्ा ाेऊ शकि नाही. 
परंपरेनें पात्तहलें , िर codex साठी ‘पोथी’ हा शब्द उत्तिि आहे. 
 

पि आिा ंcodex िा संदभग ज नया वाङ मयाप रिाि मयात्तदि ठेविा ंयेिार नाहीं, आत्ति ‘पोथी’ या 
संजे्ञिा अथगत्तवस्िार करून त्तििा उपयोर् अवािीन काळािंील हस्ित्तलत्तखिाच्या अकंनासाठीं वापरलेल्या 
सामग्रीिें, कार्दािंें सूत्रान सार संकलन िंकवा एकत्रीकरि यासाठीं करिें शक्य नाहीं. िेव्हां, ज नया व 
नव्या काळािंील स टे हस्ित्तलत्तखि कार्द एकत्र लावलेला ज डर्ा, म्हिजे गं्रथ िंकवा प स्िक असा codex 
िा अथग ाेिला असिा,ं नव्यानेंि या संजे्ञसाठीं प्रत्तिशब्दािा शोध ाेिें आवयक आहे. केवळ ‘गं्रथ’ िंकवा 
‘प स्िक’ असा शब्द इथें योजिा ंयेिार नाहीं. कारि ‘गं्रथ’ िंकवा ‘प स्िक’ जसें हस्ित्तलत्तखि असूं शकेल, 
िसे म त्तद्रित्तह असूं शकेल. पि codex िा संदभग हस्ित्तलत्तखिाप रिा मयात्तदि आहे. केवळ ‘हस्ित्तलत्तखि’ हा 
शब्द वापरल्याम ळें  सामग्री एकत्र ज ळत्तवण्यािी प्रत्तिया वर्ळली जािे. ‘मािृका’ िर त्तविारबाह्यि. [त्तकिा, 
३४६.] 
 

‘बाड’ हा एक त्तविार करण्यासारखा शब्द आहे. पि िो ज नया पोथ्याचं्या संदभांि त्तवशिेकरून 
वापरला जािो. यािा अथगत्तवस्िार करून हा शब्द प्रस्ि ि संदभांि नक् की करण्यासारखा आहे. पि असा 
अथगत्तवस्िार त्तकिपि रूळंू शकेल, हा प्रन उरिोि. कारि एका त्तवत्तशष्ट् ट संदभांि रूळलेला शब्द द सऱ्या 
संदभांि रूळिें िंकवा रूळविें ही र्ोष्ट् ट सहजसाध्य िर नाहींि, पि प्रयत्नानेंत्तह सहज ाडंू शकिारी आहे, 
असें मानिें अवाड आहे. त्तवशिे संदभांि आत्ति प्रसंर्परत्वें मात्र हा शब्द प्रस्ि ि अथी वापरला जािो असा 
आहे व िेथें िो अनवथगक बनलेला आहे. िेथें िो िसा िालू ठेविा ंयेईल. 
 

एकूि र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेिल्या, िर हस्ित्तलत्तखि गं्रथ िंकवा हस्ित्तलत्तखि प स्िक अशा विानात्मक 
संज्ञा वापरण्याव्यत्तित्तरक् ि उपाय त्तदसि नाहीं. 
 

३/५ Codex Scripti/Codices : हस्ित्तलत्तखि गं्रथप्रि/°प स्िकप्रि °गं्रथप्रिी °प स्िकप्रिी : 
संत्तहिासमीके्षच्या मराठी पत्तरभािेिा त्तविार करिानंा codex scripti िंकवा codices scripti यानंात्तह पयायी 
संज्ञा योजलेल्या आढळि नाहींि. गं्रथािें हें एक अक्षराकंन िंकवा त्तल यंकन असिें, हें खरें. पि त्याबरोबरि 
scriptal fixation आत्ति हें स्वरूप यािं भेद दशगत्तवण्याच्या दृष्ट् टींने याला केवळ त्तलयंकन असें म्हििें सोयीिें 
ठरिार नाहीं. Scriptal fixation हें ‘प्रथम त्तलयंकन’ आत्ति codex scripti हें ‘त्तलयकंन’ अशा भेदवािक 
संज्ञा योजिें हेत्तह इष्ट् ट वाटि नाहीं. कारि, ‘त्तलयंकन’ ही ‘प्रथम त्तलयंकन’ यापेक्षा ं व्यापक संकल्पना 
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आत्ति अथाि संज्ञात्तह आहे. त्यािा व्य त्िम इथें केल्यासारखें होईल. त्तशवाय, codex scripti हें गं्रथरूपि 
असिें.त्तलयकंनाच्या स या सामग्रीला codex scripti िंकवा codices scripti म्हिण्यािा प्रााि त्तदसि 
नाहीं. िेव्हा ंया दृष्ट् टीनेंत्तह इथें ‘त्तलयंकन’ ही संज्ञा य क् ि ठरिार नाहीं. 
 

संत्तहिा त्तलत्तखि स्वरूपािं आििें एवढ्याि प्रत्तियेिा त्तनदअश या संजे्ञनें करावयािा नसल्याम ळें 
अक्षरग्रथन, लेखनसत्तन्नत्तवष्ट् ट, लेखत्तनबद्न, [त्तकिा. ३४६.] अशा शब्दाचं्या आधारे संज्ञा ियार करिा ं येिार 
नाहींि. 
 

Codex साठीं ‘हस्ित्तलत्तखि गं्रथ’ िंकवा ‘हस्ित्तलत्तखि प स्िक’ ही संज्ञा स्वीकृि केली, िर 
साहत्तजकि मर् codices scripti ही ‘हस्ित्तलत्तखि गं्रथप्रि’ िंकवा ‘हस्ित्तलत्तखि प स्िकप्रि’ ठरिे, आत्ति 
मर् codices scripti हें अनेकविन म्हिून ‘हस्ित्तलत्तखि गं्रथप्रिी’ िंकवा ‘हस्ित्तलत्तखि प स्िकप्रिी’ असा 
उल् लेख करिें ओाानेंि येिें. जोपयंि codex साठीं ‘हस्ित्तलत्तखि गं्रथ’ िंकवा ‘हस्ित्तलत्तखि प स्िक’ याहून 
वरे्ळी संज्ञा यथाथगपिें त्तनत्त िि करिा ंयेि नाहीं, िोपयंि codex scripti िंकवा codices scripti यासंाठीं 
‘हस्ित्तलत्तखि गं्रथप्रि’ िंकवा ‘हस्ित्तलत्तखि प स्िकप्रि’ आत्ति ‘हस्ित्तलत्तखि गं्रथप्रिी’ िंकवा ‘हस्ित्तलत्तखि 
प स्िकप्रिी’ यातं्तशवाय वरे्ळ्या संज्ञािंा उपयोर् करिा ंयेिें उत्तिि त्तदसि नाहीं. संज्ञाचं्या स सूत्रीकरिाच्या 
दृष्ट् टीनें हे आवयक आहे. 
 

Codex या संजे्ञसाठीं ‘बाड’ हा पयाय स्वीकारिें सरळ स टस टीि वाटलें , िरी codex scripti च्या 
संदभांि त्यावरून संज्ञा बनत्तविें त्तकिी िमत्कात्तरक आहे, िें येथें लक्षािं येण्यासारखें आहे. ‘बाडप्रि’ असा 
शब्दप्रयोर् िमत्कात्तरक होईल, हें वरे्ळें  स्पष्ट् ट करण्यािी र्रज नाहीं. पि त्तकत्येकदा ं िमत्कात्तरक 
शब्दप्रयोर्त्तह केले जािाि व िे रूळिाि. िसें या शब्दप्रयोर्ाबद्दल ाडंू शकलें , िर प्रन अलात्तहदा. 
 

३/६ Reclamante(s) : प नरावृि संकेिशब्द : संत्तहिा त्तलहून काढली जािे िंकवा त्तििी प्रि केली 
जािे, िेव्हा ंिी लेखनसामग्रीच्या एकाि ि कड्ावर िंकवा कार्दावर असेल, िर मार्ील प ढील मजक रािा 
मेळ जमत्तवण्याच्या दृष्ट् टीनें काहंीं र्हाळ होण्यािा िंकवा उलट स लट िम होण्यािा प्रन सहसा नसिो. 
्सहसा म्हिण्यािें कारि असें कीं, संत्तहिा त्तलहून काढिानंा िंकवा त्तििी प्रि करिानंा वरिा मजकूर 
खालीं, खालिा मजकूर वर अथवा प ढिा मजकूर मार्ें व मार्िा मजकूर प ढें, अशी र्फलि होण्यािी 
शक्यिा नाकारिा ं येि नाहीं.) पि मजकूर अनेक ि कड्ावंर िंकवा कार्दावंर त्तलहून काढायिा असिो, 
िेव्हा ंमार्ील मजक रािा प ढील मजक राशीं िंकवा प ढील मजक रािा मार्ील मजक राशी मेळ ज ळिो आहे 
िंकवा त्यािं साित्य आहे, िम बरोबर आहे िंकवा नाहीं यासंबधंीं अवधान राखण्याच्या अथवा पडिाळा 
ाेण्याच्या दृष्ट् टीनें काहंीं व्यवस्था करिें आवयक असिें. 
 

सामानयिः यासाठीं लेखनसामग्रीच्या ि कड्ानंा िंकवा कार्दानंा िम देिें आत्ति िे आकड्ानंीं 
िंकवा बाराखडीच्या अक्षरानंीं दशगत्तविें, हा मार्ग अवलंत्तबला जािो. पि असें िमाकं त्तदले, िरी प्रत्यक्ष 
मजकूर त्तलहीि असिानंा झालेली िंकवा होऊं शकिारी र्फलि पडिाळून पाहण्यासाठीं या िमाकंािंा पूिग 
खबरदारी म्हिून प रेसा उपयोर् होऊ शकि नाहीं. यासाठीं आधींच्या ि कड्ावर िंकवा कार्दावर शवेटीं 
प ढील ि कड्ावरील िंकवा कार्दावरील पत्तहला शब्द प्रत्येक वळेीं त्तलत्तहण्यािी एक पद्िी अवलंबली 
जािे. आध त्तनक काळािं टंकलेखनामध्यें ही प्रथा प ढील पानािा िमाकं मार्ील पानावर दशगवनू सरास 
पाळली जाि असिे, असें म्हििा ंयेईल. हस्ित्तलत्तखि प्रिीबाबित्तह ही प्रथा अनेकदा ंपाळली जाि असे. हे 



 अनुक्रमणिका 

प नहा ंत्तलत्तहलेले शब्द म्हिजे reclamantes दोन त्तठकािीं िेि शब्द सकेंिासाठीं-ख िेसाठीं त्तलत्तहण्यािा हा 
प्रकार आहे, हें उाड आहे. काहंीं वळेा ं केवळ एका शब्दाऐवजीं एखादा वाक्याशं असा प नरावृि केला 
जािो. हे ‘प नरावृि संकेिशब्द’ होि, असें म्हटलें  िर वावर्ें ठरिार नाहीं. 
 

३/७ Autograph : स्वाक्षर संत्तहिा : मौत्तखक परंपरेनें आलेलें  सात्तहत्य वर्ळिा ंसवगि सात्तहत्यािी 
त्तलत्तखि सतं्तहिा ही सामानयिः लेखकानें स्विः ियार केलेली असिे. कधीं िी लेखक स्विः त्तलहून ियार 
करिो, कधीं द सऱ्या व्यक् िीला िोंडी सारं्िो व िी द सरी व्यप्क् ि िी त्तलहून ाेिे व अशा रीिीनें त्तलत्तखि 
संत्तहिा ियार होिे. अशा त्तलत्तखि संत्तहिेमध्यें आवयक िेथें लेखक स्वहस्िें द रुस्िी करिेंत्तह शक्य असिें 
िंकवा िी वािून ाेऊन द रुस्िी त्यानें सारं्िें व अशा द रुस्िी सतं्तहिा त्तलहून ाेिाऱ्यानें करिें, असा पयायत्तह 
शक्य असिो. कसेंत्तह असलें , िरी लेखकाकडून स्विः िंकवा त्याच्या देखरेखीखालीं आत्ति त्याच्या 
मार्गदशगनानें या प्रत्तिया ाडि असिाि. अशा िऱ्हेनें त्तसद् झालेल्या मूळ त्तलत्तखि संत्तहिेला 
सतं्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि इंग्रजी शब्द योजण्यािं येिो िो autograph असा. 
 

मराठींिील यासंबधंीं संदभग व त्तवविेन पाहािा,ं गं्रथकत्याच्या हस्िाक्षरािंील प्रि, [म. वा. धोंड, 
आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, मराठी संशोधन मंडळ, म ंबई, १९७५, १.] ख द्द लेखकानें त्तलत्तहलेलें  
हस्ित्तलत्तखि, [म. वा. धोंड, मराठी संशोधनपत्तत्रका, विग २१, अंक ३, एत्तप्रल-मे-जून, १९७४, १०१.] मूळ 
संत्तहिा, [त्तव. त्तभ. कोलिे, पाठत्तित्तकत्सा, अ. का. त्तप्रयोळकर स्मृत्तिगं्रथ, अ. का. त्तप्रयोळकर स्मृत्तिगं्रथ 
सत्तमिी, म ंबई, १९७४, २१८.] श द्संत्तहिा, [श.ं वा. दाडेंकर, (श्री. ना. बनहट्टी सपंात्तदि श्रीज्ञानदेवी, 
बारावा अध्याय, पूवोक् ि), प रस्कार, ३.] प्रत्तिश द् [श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, २.] असे त्तनदअश केलेले 
आढळिाि. यािंील पत्तहले दोन पयाय हे या संत्तहिात्तसद्ीिें विगन आहे आत्ति त्तशवाय त्या प्रत्तियेंिील िें एक 
अंर् आहे. प्रत्तियेिलें  हें एक अंर् असलें , िरी मलूाथानें या सतं्तहिात्तसद्ीिा िो र्ाभा आहे. हें विगन या 
र्ाभ्याच्या दृष्ट् टीनें यथाथग असलें , िरी िें विगन हीि सजं्ञा होय, असें समीकरि करिें इष्ट् ट नाहीं आत्ति 
आवयकत्तह नाहीं. संजे्ञच्या स्पष्ट् टीकरिािं हें विगन देिा ंयेईल. ही त्तलत्तखि संत्तहिा मळू संत्तहिा असिे, हेंत्तह 
मूलाथानें खरें आहे, आत्ति ‘मूळ संत्तहिा’ अशी संज्ञा वापरिेंत्तह शक्य आहे. पि मूळ संत्तहिा ्original text) 
अशी द सरी एक संज्ञा संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि येिे; व त्तििा त्तवत्तशष्ट् ट प्रकारें उपयोर्त्तह करण्यािं येिो. 
हा मूळ संत्तहिेिा संदभग आत्ति प्रस्ि ि संदभग सारखे नाहींि. त्तशवाय म खपरंपरेनें िालि आलेल्या सात्तहत्यािें 
त्तलयकंन करून संत्तहिा ियार केली जािे, िेव्हा ंया त्तलयंकनाच्या प्रत्तियेनें ियार झालेली सतं्तहिा हीत्तह 
मूळ संत्तहिा म्हििा ंयेिे, िशी िी मूळ संत्तहिा ठरिे. इथें हीं संत्तहिा लेखकाच्या हाििी नसिे िंकवा त्याच्या 
सारं्ण्यावरून, देखरेखीखाली िंकवा मार्गदशगनाखालीं ियार झालेली नसिे. या सवग पा वगभमूीवर 
autograph साठीं ‘मूळ संत्तहिा’ अशी मराठी संज्ञा योजिें इष्ट् ट ठरिार नाही, िें यथाथगत्तह होिार नाहीं. 
 

श द् सतं्तहिा आत्ति प्रत्तिश द् संत्तहिा या संज्ञा मूळ संत्तहिा त्तनत्त िि करण्याच्या संदभांि वापरलेल्या 
आहेि. यािंा संकेि autograph या संत्तहिास्वरूपाशीं असला, िरी प्रत्यक्ष या सतं्तहिा ्म्हिजे श द्सतं्तहिा 
आत्ति प्रत्तिश द्सतं्तहिा) म्हिजे संशोधन व संत्तहिासमीक्षा या के्षत्रािंील संबतं्तधि प्रत्तियानं सार प नरगत्तिि अशा 
संत्तहिा आहेि. त्याम ळें  या सजं्ञा autograph या संजे्ञशीं समानाथानें त्तनर्त्तडि असल्या, िरी त्याहून वरे्ळ्या 
संकल्पना आत्ति कृत्ति याचं्या त्या त्तनदअशक आहेि. म्हिनू यािंी योजना autograph या संजे्ञिा प्रत्तिशब्द 
म्हिून करिें बरोबर ठरिार नाहीं. 
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या पत्तरप्स्थिींि इथें ‘स्वाक्षर संत्तहिा’ अशी संज्ञा योजली िर? स्वाक्षरी हा शब्द स्विःिी सही या 
अथी त्तवत्तशष्ट् ट संदभांि autograph साठीं रूढ झालेला आहे. िेव्हा,ं ही संज्ञा ाेिली, िर या सामात्तजक 
भात्तिक व्यवहाराशीं स संवाद राखून संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंिील एक संज्ञा त्तनत्त िि केल्यासारखेंत्तह 
होईल. ‘स्वाक्षर’ या सकेंिािं पात्तरभात्तिक के्षत्राशीं संबतं्तधि म्हिून सतं्तहिा सारं्िें, देखरेखीखाली िंकवा 
मार्गदशगनानें िी त्तलहून ाेिें व अवय िर स्वहस्िें त्तिच्यािं द रुस्िी करिें, या प्रत्तियािंा समावशे र्ृहीि 
धरावा लारे्ल, आत्ति िसा िो र्ृहीि धरिें अप्रयोजकत्तह ठरिार नाहीं. यािें एक मह्वािें कारि असें कीं, 
मूळ पात्त िमात्य संज्ञेंित्तह त्या र्ृहीि धरलेल्या आहेि. ि्विः पात्तरभात्तिक संज्ञाचं्या त्तनर्तमिीच्या वळेीं अशा 
िपत्तशलाच्या त्तिया अथवा प्रत्तिया एखाद्या शब्दाच्या सकेंत्तिि ्सामात्तजक संकेिानें शब्दानंा प्रा ि) अथांि 
समात्तवष्ट् ट कराव्या लार्िाि. प्रस्ि ि िशा त्या इथें केल्यासारखें होईल. यािं वैर् ण्य मानण्यािें काहंीं कारि 
नाहीं. उलट, शब्दाच्या सामात्तजक भात्तिक व्यवहाराशीं स संवाद साधिा ंयेण्यािें जें श्रये या शब्दाला त्तमळिें, 
िें त्तवशिे लक्षिीयत्तह ठरेल. 
 

“स्वाक्षर संत्तहिा’ म्हिजे श द् संत्तहिा, यथाथग संत्तहिा, त्तबनिूक सतं्तहिा, असे अथग स्वीकारण्यािी 
र्रज नाहीं. अश द्िा, अयथाथगिा आत्ति ि का, यापंासून स्वाक्षर सतं्तहिा म क् ि असिेि, असें मानण्यािें 
कारि नाहीं. हीं दूििें ‘स्वाक्षर प्रिीं’ ित्तह असूं शकिाि. फे्रडसन टी. बॉवसग यांनीं िर असें म्हटलें  आहे की 
: 
 

“....Most autograph is likely to contain slips and errors that would be acknowledged 
as such by the author himself if they were pointed out to him....”. [Textual Criticism, Encyclopaedia 
Britanica, 1973, Vol. 21, ९१८.] 
 

कसेंत्तह म्हटलें , िरी िी लेखकािी स्विःिी प्रि असिे – त्यानें स्विः केलेली िंकवा करून 
ाेिलेली. अत्तधकृि सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि अशी प्रि रृ्हीि करिें, मानिें हा संकेि आहे. 
 

३/८ Amanuensis : लेखत्तनक : संत्तहिेिी स्वाक्षर प्रि ियार होण्यािी सहज स्वाभात्तवक अशी 
प्रत्तिया म्हिजे गं्रथकत्यानें िंकवा सात्तहत्यत्तनमात्यानें स्वहस्िें िी त्तलहून काढिें ही होय. पि नेहमीि िसें 
ाडिेंि, असें नाहीं. िंकवा काहंीं परंपरानं सार क् वत्तििि असें ाडि असेल. कारिें वरे्वरे्ळीं व अनेक 
असलीं, िरी गं्रथकिा स्वहस्िें मजकूर त्तलहून काढण्याऐवजीं द सऱ्या व्यक् िीला िो सारं्ून त्याच्याकडून 
त्तलहवनू ाेिो व या प्रकारेंत्तह स्वाक्षर सतं्तहिा ियार होिे. द सऱ्या व्यक् िीनें त्तलहून ाेिलेल्या या मजक रािं 
गं्रथकत्यानें नंिर काहंी स धारिा केल्या, िरी पायाभिू प्रत्तिया गं्रथकत्यानें िोंडी मजकूर सारं्िें व द सऱ्या 
व्यक् िीनें िो त्तलहून ाेिें, ही होय. क् वत्तित् असेंत्तह ाडेल कीं, आधीं त्तलत्तहलेला मजकूर गं्रथकत्यानें वािनू 
दाखवावा व द सऱ्या व्यक् िीनें त्यान सार िो त्तलहून ाेऊन संत्तहिा ियार करावी. ्त्तलत्तहलेल्या मजक रािी 
प्रि करण्यास सारं्िें व ही प्रत्तिया या एक नव्हेि.) िोंडी सातं्तर्िलेला मजकूर द सऱ्यानें त्तलहून ाेिें, ही 
र्ोष्ट् ट इथें योजनेन सार होि असिे. महर्ति व्यासानंीं ‘महाभारि’ (–िंकवा ‘जय’ म्हिा) त्तलहून ाेण्यासाठी 
श्रीर्जाननाला आवाहन केलें , ही आख्यात्तयका स प्रत्तसद् आहे. श्रीििधराचं्या त्तशष्ट्य-त्तशप्ष्ट्यिींनीं िोंडी 
आठविी सातं्तर्िल्या व म्हाहींभटानंीं त्या त्तलहून ाेिल्या; अशा िऱ्हेनें ‘लीळाित्तरत्रा’ िी प्राथत्तमक संत्तहिा 
त्तसद् झाली; हें अभ्यासकानंा माहीि आहे. ‘सप्च् िदानंदबाबा आदरें । लेखक  जाला’ हें विन ज्ञाने वरी 
लेखनाबाबि स प्रत्तसद्ि आहे. राजे, सरदार, इत्यात्तद िोंडी मजकूर सारं्ि व कारकून िो त्तलहून ाेि; अशा 
प्रकारें पत्रव्यवहार, दस्िऐवज, करारनामे, इत्यादींिी संत्तहिा ियार होि असे, हें इत्तिहासप्रत्तसद् आहे. 
आध त्तनक काळािंत्तह ना. सी. फडके, त्तव. स. खाडेंकर, र्. त्र्यं. माडखोलकर, इत्यात्तद लेखकािंी आपल्या 
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वाङ् मयकृिींच्या संत्तहिा स्वहस्िें ियार करण्याऐवजी िोंडी सारं्ून त्तलहवनू ाेण्यािी ही प्रथा येथें लक्षािं 
ाेिा ंयेईल. 
 

कवीनें, लेखकानें िोंडी मजकूर सारं्ावा आत्ति द सऱ्या व्यक् िीनें िो त्तलहून घ्यावा; ही एक प्रथा 
संत्तहिात्तसद्ींि आहे; हें यावरून स्पष्ट् ट होिें. 
 

संत्तहिा त्तलहून ाेिारी ही व्यप्क् ि सतं्तहिासमीके्षच्या पात्त िमात्य पत्तरभािेंि amanuensis म्हिनू 
त्तनदअत्तशली जािे. मराठींि यासाठीं आरंभीं ‘लेखक’ व नंिर ‘लेखत्तनक’ अशा संज्ञा योजल्या रे्ल्या आहेि. 
यापंकैीं ‘लेखक’ या संजे्ञिी आध त्तनक अथाशीं ्–writer, author– यानंा समानाथगक म्हिून) र्ल् लि होऊं 
नये, म्हिून िी संज्ञा वज्यग मानून ‘लेखत्तनक’ ही संज्ञा प ढें िालत्तविें य क् ि. िशी िी िालि आहे. िेव्हा ंिीि 
इथें त्तनत्त िि करावी, हें यथाथग. 
 

३/९ Ur-Text : मूळ प्रि/मळू : संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि येिारी Ur-Text ही संज्ञा एका बाजूनें 
autograph या संजे्ञशीं समानाथी आहे. या सजें्ञनें त्तनदअत्तशि सतं्तहिा ही ‘स्वाक्षर सतं्तहिा’ असेल अथवा 
असिार नाहीं. हा भेद स्पष्ट् ट होण्याच्या दृष्ट् टीनें येथें वरे्ळी संज्ञा योजिें इष्ट् ट ठरेल. अशी वरे्ळी संज्ञा 
‘स्वाक्षर सतं्तहिे’ला आपल्या पोटािं समावनू ाेिारी आत्ति त्या संजे्ञपेक्षा ं व्यापक अथािी असिें, अथांिि 
आवयक आहे. या दृष्ट् टीनें ‘मूळ संत्तहिा’ या शब्दािा उपयोर् करिा ंयेण्यासारखा आहे. पात्तरभात्तिक दृष्ट् टीनें 
या संजे्ञिें original text – हें जें स्पष्ट् टीकरि आहे, त्या स्पष्ट् टीकरिाशीं ही संज्ञा स संर्ि ठरिे. 
 

Ur–Text या संजे्ञिा सतं्तहिासमीके्षच्या के्षत्रािं जो रूढ िंकवा प्रित्तलि उपयोर् आहे, त्यािा संदभगत्तह 
इथें ाेिें अप्रस्ि ि ठरिार नाहीं. ही संज्ञा गं्रथनामाचं्या, प स्िकाचं्या शीिगकाचं्या त्तनदअशाआधीं योजण्यािं 
येिे. ्उदाहरिाथग Ur-Mahabharat, Ur-lliad) यादृष्ट् टीनें ‘मूळ संत्तहिा’ या संजे्ञिा संके्षप म्हिून ‘मूळ’ 
असा शब्दत्तह या संदभांि वापरिा ं येईल, (उदारहिाथग ‘मूळ भार्वि’, ‘मूळ दमयंत्तिस्वयंवर’) व िेंत्तह 
अप्रयोजक ठरिार नाहीं. इथें ‘मूळ’ म्हिजे ‘मूळ संत्तहिा’ हा म ळािंला अथग अन स्यूि आहे. िसा िो राहािो. 
एक परंपरात्तह पाळिा ंयेिे. 
 

या संदभांि ‘मूळ गं्रथ’ असा उल् लेख सतं्तदग्ध ठरेल. कारि एखाद्या गं्रथािंील उिाऱ्यावरून त्या 
गं्रथािंील प्रत्तिपादनािें ग्रहि करिें िंकवा संदभग देिें ाेिें, ही ‘मूळ गं्रथ’ न पाहािा ं केलेली कृत्ति असा 
त्तनदअश करण्यािी एक प्रथा आहे. या प्रथेमार्ील सकेंि आत्ति इथें ‘मूळ संत्तहिा’ या संजे्ञने त्तनदअत्तशि 
करण्यािा संकेि, हे परस्परानंा पयायी ठरिार नाहींि. त्तशवाय सतं्तहिा ही गं्रथरूप असेल वा नसेल. िेव्हा ं
‘मूळ गं्रथ’ या संजे्ञिी या त्तठकािीं योजना करिें उत्तिि ठरिार नाहीं. 
 

३/१० Archetype/Archetypus : मूलरूप प्रि : संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि असें एक र्ृहीिकृत्य 
आहे कीं, स्वाक्षर संत्तहिेवरून म ळािं एक प्रि ियार होिे आत्ति मर् या प्रिीवरून इिर अनेक प्रिी ियार 
होिाि. या अनेक प्रिींिे त्तनरत्तनराळे र्ट असिाि. या त्तनरत्तनराळ्या र्टािं एक मूळ प्रि असिे. 
त्तनरत्तनराळ्या र्टािंील या मळू प्रिीवरून बाकी त्या त्या र्टािंील प्रिी केलेल्या असिाि. ज्या एका समान 
प्रिीवरून त्तनरत्तनराळ्या र्टािंील मूळ प्रि ियार केली जािे, िी प्रि आत्ति या त्तनरत्तनराळ्या र्टािंील मूळ 
प्रि, अशा या प्रिींना सतं्तहिासमीके्षच्या पात्त िमात्य पत्तरभािेंि archetype िंकवा archetypus म्हिण्यािा 
एक प्रााि आहे. द सरा एक प्रााि असा कीं, स्वाक्षर सतं्तहिेवरून प्रथम झालेली म्हिून र्ृहीि केलेली जी 
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प्रि, त्तिलाि फक् ि archetype म्हिावें. दोनही त्तठकािीं या र्ृहीि प्रिी आहेि. त्या प्रत्यक्षािं असिील वा 
नसिील. प्रस्ि ि अभ्यासािं एक टपा म्हिून त्या झाल्या होत्या, असें मानावयािें असिें. या प्रिी गं्रथरूपानें 
िंकवा प स्िकरूपानें त्तसद् केलेल्या असिील, असा आिखी एक संकेि आहे. पि हा संकेि सवगसामानयपिें 
मानय धरावा, िो त्तनरपवाद आहे, असें मानंू नये. कारि हस्ित्तलत्तखि गं्रथरूपानें असेल िंकवा स या 
लेखनसामग्रीच्या स्वरूपािं असेल. 
 

अशा या प्रिीला िंकवा प्रिींना मराठी त्तववरिािं ‘मूळ प्रि’ अशी एक संज्ञा योजलेली आहे. [रा. र्. 

हिअ, श्रीभर्व् र्ीिा – व्याख्यान ज्ञानदेवी, १९४७, प्रास्िात्तवक त्तनवेदन, ७.] ‘मूळ’ हा original या शब्दािा मराठी समानाथी 
शब्द आहे. हा संकेि रूढ आहे. या संकेिान सार ur-text साठीं ‘मूळ संत्तहिा’ अशी संज्ञा त्तसद् करिांना 
‘मूळ’िा original असा अथग केलेला आहे. याि ‘मूळ’ शब्दािा प नहा ंउपयोर् करून ाेऊन archetype साठीं 
संज्ञा त्तनत्त िि करावी, असें म्हटलें , िर मूळ संत्तहिा असलेली प्रत्यक्ष प्रि आत्ति archetype – जी मानीव 
आहे, या दोहोंमध्यें फरक राहिार नाहीं. त्या एकि होि, असें मानावें लारे्ल; िंकवा िसा समज होईल. 
दोहोंि त्तकिीत्तह साम्य असलें , िरी त्या एक नव्हेि. िेव्हा,ं प्रस्ि ि संजे्ञच्या त्तनर्तमिीबाबि ‘मूळ’ या शब्दािा 
उपयोर् नाहीं. ‘मूळ प्रि’ ही संज्ञा बाजूला सारूनि यासबंंधी त्तविार केला पात्तहजे. 
 

मराठींि आिखी एक सजं्ञा योजलेली आढळिे, िी म्हिजे ‘आद्यप्रि’. [म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी 

सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, २.] ‘आत्तदप्रि’, ‘आत्तदमप्रि’, असे त्तहिे पयाय त्तविारािं ाेिले, िरी अंिीं सवांिा अथग व 
संकेि एकि; आत्ति िो म्हिजे पत्तहली प्रि, ज्या प्रिीच्या आधीं िंकवा समानिर केलेली द सरी प्रि नाहीं, 
अशी प्रि, म्हिजे अशी एकि प्रि मानली पात्तहजे. पि असें मानिें बरोबर ठरेल का? कीं – स्वाक्षर 
संत्तहिेवरूनि अनेक, र्टवार एकेक, अशा प्रिी प्रथम झालेल्या असिें संभवनीय मानिां येईल? 
हस्ित्तलत्तखि संत्तहिा या संप्रदाय, परंपरा, यानं सार वरे्वरे्ळ्या र्टािं बसविा ं येिाि. हें पात्तहलें , िर हा 
द सरा पयायि बरोबर मानावा लार्िो. या पा वगभमूीवर इथें पात्तरभात्तिक संज्ञा त्तनत्त िि करिानंा ‘आद्य’ 
शब्दािा उपयोर् होईलसें त्तदसि नाहीं. 
 

‘आत्तद’ व ‘आत्तदम’ या शब्दािंी योजना अत्तलकडे arche या अथीं मराठींि सात्तहत्यत्तविाराच्या 
संदभांि आत्ति इिरत्रत्तह करण्यािी प्रत्तिया स रू झालेली आहे. िेव्हा,ं हे शब्द या नव्या प्रत्तियेच्या 
पा वगभमूीवर इथें ग्राह्य मानून ‘आत्तद प्रि’ आत्ति ‘आत्तदम प्रि’ अशा संज्ञा वापरिा ं येिील. पि 
सात्तहत्यत्तविारािंील archetype ला जो सासं्कृत्तिक सदंभग आहे, िो सतं्तहिासमीक्षेंिील archetype ला 
नाहीं. त्तशवाय स्वाक्षर सतं्तहिेिा नम ना िंकवा आदशग समोर ठेवनू त्याबरह कूम ियार केलेली, त्यासमान प्रि 
म्हिजे archetype असा संत्तहिासमीक्षेंिला संकेि दृष्ट् टीसमोर आिला, िर ‘मूलरूप प्रि’ [प्रा. वा. त्तश. आपटे 
याचं्या The Student’s English-Sanskrit Dictionary मध्यें Archetype िा ‘मूलरूप’ असा एक अथग त्तदलेला आहे. हा केवळ कोिाथग असल्याम ळें 
प्रा. आपयासंमोर सतं्तहिासमीके्षिा सदंभग होिा का, हें समजण्यास मार्ग नाहीं. पि हा शब्द या सदंभांि लक्षिीय वाटिो.] अशी संज्ञा 
त्तनत्त िि करिा ंयेईल. 
 

३/११ Hyparchetypus : समानिर मूलरूप प्रि : संत्तहिेच्या हस्ित्तलत्तखिाच्या वरे्वरे्ळ्या प्रिी 
होण्यािी प्रत्तिया ‘मूलरूप प्रिी’ पासून स रू होिे. हस्ित्तलत्तखिाचं्या प्रिीकरिािा हा पत्तहला टपा होय. 
यानंिर या ‘मूलरूप प्रिी’ च्या िंकवा ‘मूलरूप प्रिीं’ च्या साहाय्यानें िंकवा आधारावर त्तनरत्तनराळ्या 
त्तनत्तमिानंीं आत्ति कारिानंीं, उत्तद्दष्ट् टानंीं प्रिी होिें हा द सरा टपा होय. या द सऱ्या टयाच्या आरंभाला ज्या 
प्रिी होिाि त्या hyparchetypus होि, असें म्हिण्यािा संत्तहिासमीक्षेंिील एक प्रााि आहे. र्टवार िंकवा 
संप्रदायवार होिाऱ्या प्रिींिा आरंभ म्हिजेत्तह हा द सरा टपा होय, असें मानिारात्तह अभ्यासकािंा एक वर्ग 
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आहे. कसेंत्तह असलें , िरी ‘मूलरूप प्रिी’ वरून त्यासमान अशी प्रि ियार करिें, अशी ही प्रत्तिया आहे. या 
दृष्ट् टीनें, ही प्रि िंकवा या प्रिी म्हिजे अन िमें ‘समािंर मूलरूप प्रि’ होय अथवा ‘समािंर मलूरूप प्रिी’ 
होि, असें म्हििा ंयेईल. 
 

समािंर मूलरूप प्रिी या त्तनरत्तनराळ्या शाखािं, र्टािं अथवा क लािं त्तवभार्लेल्या असिाि. हा 
ऐत्तिहात्तसक ात्तटिािा एक भार् आहे. हस्ित्तलत्तखिाचं्या प्रिीकरिािंी ही एक अवस्था लक्षािं ाेऊन या 
प्रिींना शाखाप्रिी, क लप्रिी, इत्यात्तद, अशा र्टवार िंकवा वर्ीकृि संज्ञानंीं संबोधिें शक्य आहे. पि 
‘समािंर मूलरूप प्रि’ ही या वर्ीकृि संज्ञापेंक्षा ं व्यापक संज्ञा आहे आत्ति वर्ीकृि प्रिींिा समावशेत्तह या 
व्यापक संजे्ञि करिा ं येिो. ‘समािंर मूलरूप प्रिीं’ मधील र्ट िंकवा त्तवभार् म्हिून शाखा, र्ट, क ल, 
यानं सार वर्ीकृि प्रिींिा उल् लेख शाखाप्रिी, क लप्रिी, इत्यात्तद, अशा संज्ञानंीं करण्यास काहंींि हरकि 
नाहीं. पि hyparchetypus या संजे्ञसाठीं व्यापक व समावशेक मराठी संज्ञा म्हिनू ‘समािंर मूलरूप प्रि’ 
त्तनत्त िि करिें, उत्तिि मानलें  पात्तहजे. 
 

मूलरूप प्रिीप्रमािें समािंर मूलरूप प्रि हीस द्ा ंमानीव िंकवा र्ृहीि अशी प्रि असिे. हा संकेि या 
संज्ञामंार्ेंत्तह र्ृहीि धरला पात्तहजे. िद्वािक शब्दारं्ािी जोड संज्ञावािक शब्दाला देण्यािी आवयकिा 
नाहीं. कारि या प्रिी ‘र्ृहीि’ असिें, हा सवगसामानय आत्ति त्याबाबि एकवाक्यिा असलेला सकेंि आहे. 
 

३/१२ Hypothetical Common Ancestor/Sub-Architype : संबंधमलू हस्ित्तलत्तखि/क लमलू 
प्रि : एखाद्या सतं्तहिेिीं वरे्वरे्ळीं हस्ित्तलत्तखिें उपलब्ध असिाि. अशा वळेीं या हस्ित्तलत्तखिािें परस्पर 
संबंध स्पष्ट् ट करून ाेऊन मूळ संत्तहिा त्तनत्त िि करण्यािा प्रयत्न करावा लार्िो. या प्रत्तियेंि हे संबधं 
प्रस्थात्तपि करण्यासाठीं िंकवा त्या त्तदशनेें काहंीं त्तनष्ट् किग काढण्यासाठीं उपलब्ध नसलेलें , पि या उपलब्ध 
प्रिींिे परस्पर सबंंध उलर्डण्यासाठीं असें या मात्तलकें िलें  एक हस्ित्तलत्तखि र्ृहीि करावें लार्िें. कधीं 
काळीं हें हस्ित्तलत्तखि अप्स्ित्वािं असलें , िरी अभ्यासाच्या वळेीं िें उपलब्ध नसिें. त्यािी र्िना अन पलब्ध 
िंकवा अन पलभ्य हस्ित्तलत्तखिामंध्यें होि असिे. पि हें र्ृहीि हस्ित्तलत्तखि संबतं्तधि बाकी हस्ित्तलत्तखिािंी 
र्ंर्ोत्री म्हिून मानलेलें  असिें. मूलरूप िंकवा समािंर मूलरूप प्रिीशीं समान नािें असिारें हें हस्ित्तलत्तखि 
मानिा ंयेईल. पि ही मूलरूप िंकवा समानिर मलूरूप प्रि नव्हे. म्हिजे या प्रिीवरून बाकीच्या उपलब्ध 
प्रिी ियार केलेल्या असिाि, असें नव्हें. उपलब्ध प्रिींिें परस्पर संबंध दशगत्तवण्यासाठीं एक समान आधार 
म्हिून असें हस्ित्तलत्तखि र्हृीि करिें उपय क् ि असिें आत्ति आवयकत्तह असिे. याला – Hypothetical 
common ancestor असें यासाठींि म्हििाि. Sub-Archiitype म्हिूनत्तह त्तहिा त्तनदअश केला जािो. या 
हस्ित्तलत्तखिासाठीं मराठी सजं्ञा म्हिून सरळि मानीव िंकवा र्ृहीि ‘संबधंमूल हस्ित्तलत्तखि’ असें म्हििा ं
येईल िंकवा ही प्रि सतं्तहिेच्या शाखा, उपशाखा, यािंें मूळ असिे, म्हिून ‘क लमूल प्रि’ असात्तह त्तििा 
त्तनदअश करिा ंयेईल. 
 

३/१३ Recension : क लप्रि : जसजशा प्रिी होि जािाि, िसिसें प्रिींिें संिमि होिें. या 
संिमिािूंन संत्तहिािें वर्ग बनिाि. या वर्ीकरिाच्या टयािंील पत्तहली प्रि म्हिजे recension. हे वर्ग 
म्हिजे एकेक ‘क ल’ असिें. िेव्हा ंमराठी संज्ञा म्हिनू इथें ‘क लप्रि’ असें या प्रिीला सबंोधिें रास्ि त्तदसिें. 
Recension आत्ति hypothetical common ancestor – याचं्या मधील भेदरेिा फार सूक्ष्म िंकवा प सट 
असिे. क लप्रिीच्या आधींिा टपा म्हिजे hypothetical common ancestor – िंकवा ‘क लमूल प्रि’ असा 
िम मानिा ंयेईल. मराठींि यासबंंधीं जो त्तविार झाला आहे, िो recensio आत्ति recension या संज्ञा एकि 
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मानून. शाप्ब्दक दृष्ट् टीनें पात्तहलें , िर या दोन संज्ञा एकि मानिें स्वाभात्तवक आहे. म्हिूनि काहंीशा 
संत्तदग्धपिें ‘आद्यप्रि’, [म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, २.] ‘मूळ प्रि’ [वा. दा. र्ोखले, अन भवामृि, 

नीलकंठ प्रकाशन, प िे, १९६८, प्रस्िावना, ३०.] म्हिून recension िा त्तनदअश झाला आहे. हे त्तनदअश recension – 
संबंधींि आहेि, असें खात्रीनें म्हििा ंआलें  नाहीं, िरी िसें अन मान करिा ंयेईल. ‘आद्य’ िंकवा ‘मूळ’ या 
शब्दानंीं य क् ि संज्ञा प्रस्ि ि संदभांि त्तविारािंि ाेिा ं येि नाहींि. यापूवींच्या प्रस्ि ि पत्तरभािात्तविारािं 
यात्तवियीं ििा केली आहे. त्तशवाय recension ही एकूि संत्तहिासंिमिािंील एका टयािंील प्रि 
असल्याम ळें  िी ‘आद्य’ िंकवा ‘मूळ’ ठरंू शकि नाहीं. 
 

िेव्हा,ं प्रन उरिो िो recensio व recension या संज्ञा एकि मानाव्या कीं नाहीं हा. संशोधनािूंन 
जी संत्तहिात्तनत्त ित्ति होिे, िी recensio या स्वरूपािी असिे. त्तित्तकत्सेनंिर त्तकवा त्तित्तकत्सेमधून ही प्रि 
ियार होि असिे. याच्या उलट recension हा सिंमिािंील एक टपा आहे. Recension या 
संिमिटयापासून प ढें त्तित्तकत्सक प्रयत्नािूंन त्तसद् झालेली प्रि ही recensio – म्हिजे critical 
recension, – त्तित्तकत्सक संशोधनानें त्तसद् झालेली प्रि होय. असा या दोन संकल्पनािं भेद केला पात्तहजे. 
डॉ. स त्तमत्र मंरे्श कते्र यानंीं असा भेद मानला आहे. िेव्हां, [Introduction to Indian Textual Criticism, Karnatak 
Publishing House, Bombay, 1941, ९५.] िसा िो मानून व्यवस्था लाविें अप्रस्ि ि ठरंू नये. म्हिून ही क लप्रि. 
 

३/१४ Subrecension : शाखाप्रि : क लप्रिीवरून प ढें प्रिी होिें, ही एक साहत्तजक प्रत्तिया आहे. 
या प्रत्तियेंि प नहा ंसंत्तहिेिे उप-वर्ग त्तनमाि होिाि. हे उप-वर्ग क लप्रिीशीं आपले वैत्तशष्ट् यपूिग संबंध राखून 
िर असिाि, पि या प्रिींिील सतं्तहिा क लप्रिींिील सतं्तहिेशीं शभंर टक् के ज ळिाऱ्या नसिाि. सापं्रदात्तयक 
दृष्ट् टींित्तह जे भेद िंकवा प्रकार असिाि, त्यािूंन हे बदल ाडिाि, आत्ति अशा पत्तरविगनािेत्तह वरे्वरे्ळे र्ट 
करिा ंयेिील, अशी त्यािंी समान वैत्तशष्ट् यें असिाि. या सवग र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेऊन या उपवर्ांना क लाच्या 
शाखा मानिें शक्य आहे. या दृष्टीनें अशा प्रकारच्या प्रिीला ‘शाखाप्रि’ म्हिून सबंोधिें योग्य ठरिें. 
 

३/१५ Propria Manu : मूळ लेखत्तनक-प्रि : संत्तहिेिीं अनेक हस्ित्तलत्तखिें उपलब्ध असिाि, 
िेव्हा ं िीं त्तनरत्तनराळ्या व्यक् िींनीं केलेलीं, वरे्वरे्ळ्या संप्रदायानं सार केलेलीं िंकवा एकाि अथवा 
त्तनरत्तनराळ्या काळािं केलेलीं असिाि, हें उाड आहे. या सवग हस्ित्तलत्तखिािं एकाि हस्ित्तलत्तखिाला 
संत्तहिासत्तमक्षेंि लक्षिीय मह्व असिें. हें हस्ित्तलत्तखि म्हिजे propria manu. हें संत्तहिेिें पत्तहलें  
हस्ित्तलत्तखि. या संदभांि पात्तहलें , िर हें त्तलयंकन असू ंशकिें, िसेंि िी स्वाक्षर सतं्तहिात्तह असूं शकिे. 
संत्तहिेिें लेखनािें पत्तहलेंपि, हा इथें त्तनदअय त्तवशिे होय. पि त्तलयंकन िंकवा स्वाक्षर सतं्तहिा अथवा 
मूळसंत्तहिा या संज्ञा येथें वापरिा ंयेिार नाहींि. िंकवा यापंकैीं एक संज्ञा इथें वापरिा ंयेिार नाहीं. कारि 
या त्तिनही संदभांि पत्तहलेंपि हा समान त्तवशिे असला, िरी त्यािें इिर संदभग त्तभन्न त्तभन्न आहेि. यात्तवियीं 
त्तववरि पूवीं येऊन रे्लें  आहे. िात्पयग असें कीं, पत्तहलेंपि एवढाि त्तवशिे लक्षािं ाेऊन येथें संज्ञा त्तनत्त िि 
करिा ंयेिार नाहीं. 
 

पत्तहलेपिाबरोबरि येिारा या हस्ित्तलत्तखि स्वरूपािा एक त्तवशिे असा कीं, िें लेखकाच्या 
स्विःच्या हाििें असण्याऐवजीं त्यानें सातं्तर्िलेल्या व्यक् िीनें प्रथम त्तलहून ाेिलेलें  असिें. त्याम ळें  त्यािें 
स्वरूप हें एकहािी लेखनािें असिें. एकानेंि संपूिग त्तलत्तहलेलें  िंकवा एकाि हस्िाक्षरािंील, असेंत्तह यािें 
विगन करिा ंयेईल. पि या विगनाला धरून ‘समानाक्षरी’ िंकवा ‘एकलेखत्तनक’ [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, ३४९.] अशा 
संज्ञानंीं त्यािा त्तनदअश करिा ंयेिार नाहीं. कारि समानाक्षरी िंकवा एकलेखत्तनक अशीं हस्ित्तलत्तखिें अनेक 
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असूं शकिाि. त्तनरत्तनराळ्या वळेीं ियार झालेलीं असूं शकिाि. Propria manu च्या संदभांि िें 
हस्ित्तलत्तखि मूळच्या त्तलत्तहिाऱ्यानें त्तलत्तहलेलें  असिें, याला मह्व आहे िंकवा हा संदभग त्तनदअत्तशि 
करावयािा आहे. िेव्हा ंहें ‘प्रथम हस्ित्तलत्तखि’ आहे, आत्ति संत्तहिा प्रथम त्तलत्तखि स्वरूपािं आििाऱ्याच्या 
हाििें आहे, असे दोन त्तवशिे इथें एकवटलेले आहेि. द सऱ्या त्तवशिेािं पत्तहला समात्तवष्ट् ट होऊं शकिो. 
यावरून त्तलयंकन, स्वाक्षरप्रि आत्ति मूळप्रि याचं्याहून ही प्रि वरे्ळी कोित्या बाबिींि आहे, हेंत्तह लक्षािं 
येईल. सातं्तर्िलेला मजकूर त्तलहून ाेिारा िो लेखत्तनक, या संकल्पनेला परंपरेिी मानयिा आहे. आत्ति िी 
संज्ञा त्या संकल्पनेिी द्योिक म्हिून प्रित्तलित्तह आहे. िेव्हा ं propria manu हें मूळ लेखत्तनकानें त्तलहून 
ाेिलेलें  सतं्तहिेिें हस्ित्तलत्तखि आहे. सातं्तर्िलेल्या मजक रािी नक् कल म्हिून इथें ही हस्ित्तलत्तखिािी मूळ 
प्रि होय, असें म्हिण्यास हरकि नाहीं. मूळ लेखत्तनकानें केलेली प्रि म्हिून ही ‘मूळ लेखत्तनक-प्रि’ ठरिे 
व हीि संज्ञा propria manu (pr. m.) –या अथीं वापरिा ंयेण्यासारखी आहे. 
 

३/१६ Secondary Transmission : र्ौि प्रि : सतं्तहिाचं्या प्रिीकरिाच्या प्रत्तियेंि स्वाक्षर प्रि, 
मूळ प्रि, मूलरूप प्रि, हें प्रारंत्तभक टपे होि. या अवस्थामंधून प ढें वरे्वरे्ळ्या टयानंीं प्रिी होि जािाि. 
या टयािं मूळ नव्हे, लेखकाला अत्तभपे्रि मानिा ं येईल अशी सतं्तहिा नव्हे, पि त्या सतं्तहिेच्या 
प्रिीकरिाच्या प ढच्या त्तवत्तवध टयामंध्यें त्तनरत्तनराळ्या प्रिींच्या संदभांि लक्षिीय स्थान असिारी अशी प्रि 
असिे. एखाद्या हस्ित्तलत्तखिाच्या त्तवत्तवध प्रिींमधील द य्यम पूवगसंबंध दशगत्तवण्यास उपयोर्ी पडिारी अशी ही 
प्रि असिे. मूलरूप प्रिीनंिरच्या लर्िच्या एखाद्या िंकवा अत्तधक प्रिींमध्यें या प्रिीिें मूळ असिें. दोन 
हस्ित्तलत्तखिामंधील काहंीं र्ौि संबधं दशगत्तवण्यासाठींत्तह त्तहिा उपयोर् होिो. त्तहच्यावरून या सतं्तहिेच्या प ढें 
अनेक प्रिी होिाि. या दृष्ट् टीनें प ढील अनेक प्रिींिें मूळ अशी ही प्रि असिे. या प्रिीला सतं्तहिासमीके्षच्या 
पत्तरभािेंि Secondary Transmission – म्हििाि. मराठींि यासाठीं सरळि र्ौि प्रि’ अशी संज्ञा वापरिा ं
येण्यासारखी आहे. 
 

‘र्ौि प्रि’ म्हिजे समािंर मूलरूप प्रि मात्र नव्हे. समािंर मूलरूप प्रिीला जें प्राधानय असिें, 
आधार िंकवा मूळ म्हिून मानीव िंकवा र्ृहीि या स्वरूपािं का ंहोईना, जें प्रामाण्य असिें, िें ‘र्ौि प्रिी’ ला 
नसिें. िरी या ‘र्ौि प्रिी’ िें मह्व असिें. कारि संत्तहिेिे िंकवा दोन हस्ित्तलत्तखिािंील संत्तहिारूपािें व 
एक िंकवा दोन प्रिींिील पाठामंधले द य्यम का ंहोईना, पि पूवगसंबंध त्तनत्त िि करण्याच्या कामीं या प्रिीिा 
त्तवशिे उपयोर् होि असिो. 
 

३/१७ Secunda Manu : नक् कलप्रि/अनयहस्िाक्षर नक् कलप्रि : संत्तहिेच्या एका हस्ित्तलत्तखि 
प्रिीवरून इिर प्रिी होिाि, म्हिजे करण्यािं येिाि.पत्तहली हस्ित्तलत्तखि प्रि ही propria manu मूळ 
लेखत्तनक-प्रि, िसेंि, या प्रिीवरून केल्या जािाऱ्या इिर प्रिी िंकवा त्यापंकैी एखादी प्रि ही secunda 
manu. ही प्रि िंकवा या प्रिी पत्तहली हस्ित्तलत्तखि प्रि करिारा करीि नाहीं. त्याहून अनय व्यप्क् ि हें काम 
करिाि, असा संत्तहिासमीक्षेंिील या पात्तरभात्तिक संजे्ञमार्ें संकेि आहे. या इिर प्रिी करिाऱ्यानंा लेखत्तनक 
म्हिण्याऐवजीं प्रिकार, नकलनवीस, असें म्हिण्यास हरकि नाहीं. िेव्हा ंsecunda manu (sec. m.) हें 
नकलनत्तवसानें िंकवा प्रिकारानें केलेलें  हस्ित्तलत्तखि असिें. या प्रिकारामंध्यें, मूळ लेखत्तनक नसिो, असा 
संकेि आहे. िेव्हा ंया प्रिीला त्तभन्न लेखत्तनक प्रि िंकवा हस्ित्तलत्तखि असें म्हिण्यािें प्रयोजन नाहीं. िसेंि 
हे प्रिकार म्हिजे लेखत्तनक–संत्तहिाकारानें िोंडी सातं्तर्िलेला मजकूर त्तलहून ाेिारे–नसल्याम ळें  द सरे 
लेखत्तनक, म्हिजे लेखत्तनकािंर, म्हिून त्यानंीं केलेली प्रि िी लेखत्तनकािंर प्रि िंकवा िें लेखन हें 
‘लेखत्तनकािंरम्’ [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, ३४९.] असेंत्तह म्हििा ं येिार नाहीं. हें लेखत्तनकेिरािंें नकला करिें 
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असिें, असें मानिें सय प्क् िक ठरेल. या दृष्ट् टीनें हें प्रिकारानें केलेलें  हस्ित्तलत्तखि असिें. मूळ 
हस्ित्तलत्तखिािी ही प्रि असिे. मूळ लेखत्तनकाच्या हाििी नव्हे, िर नकलनत्तवसाच्या हाििी, म्हिून िी 
sec. m. असिे. िेव्हा,ं ही ‘नक् कल प्रि’ असिे आत्ति हीि संज्ञा इथें मराठींि वापरिा ंयेण्यासारखी आहे. 
मूळ हस्ित्तलत्तखि िंकवा मूळ लेखत्तनक-प्रि या आपोआप नक् कलप्रि या संजे्ञनें त्तनदअत्तशि हस्ित्तलत्तखिापासून 
वरे्ळ्या राहािाि. 
 

एकाि प्रिींि दोन हस्िाक्षरें आढळलीं, िर हें द सरें हस्िाक्षर लेखत्तनकािें िंकवा प्रिकारािें नसिें. 
िें आिखी एका द सऱ्या प्रिकारािें िंकवा नक् कल करिाऱ्यािें असिें. या दृष्ट्      टीनें या संजे्ञिा आिखी एक 
अथग होिो. िो म्हिजे अनयहस्िाक्षर–नक् कल प्रि. 
 

३/१८ Extant : उपलब्ध प्रि : हािीं असलेल्या प्रिींवरून संत्तहिेिें म द्रि, संपादन, त्तववरि, 
इत्यात्तद होिें अपत्तरहायग असिें. या हािीं आलेल्या िंकवा हािीं येऊं शकिाऱ्या प्रिी क ठें ना क ठें उपलब्ध 
झालेल्या अथवा होऊं शकिाऱ्या प्रिी होि. काळाच्या जबड्ािूंन वािंलेल्या, परंपरेनें अप्स्ित्वािं 
रात्तहलेल्या, अशा या प्रिी असिाि. यानंाि extant – म्हििाि. मराठींि यानंा ‘उपलब्ध’ प्रिी म्हििें 
सहज ओाानेंि येिें, व ही संज्ञा त्तनदअय प्रिींिें स्वरूप यथाथगपिें व्यक् ि करिारी आहे. िेव्हा ं extant 
म्हिजे ‘उपलब्ध प्रि’ ही पात्तरभात्तिक संज्ञा त्तनत्त िि होिे. 
 

३/१९ Non-extant : अन पलभ्य प्रि/अन पलब्ध प्रि : अभ्यासत्तवियसात्तहत्यािी मूळ संत्तहिा 
त्तनत्त िि करण्यािा प्रयत्न, हें संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंिील एक अंर् असिें. हा प्रयत्न करिानंा 
त्तविारासाठीं ाेिलेल्या त्या सात्तहत्याच्या हस्ित्तलत्तखि उपलब्ध प्रिींबरोबर अन पलभ्य प्रि िंकवा प्रिी र्ृहीि 
धराव्या लार्िाि. मूलरूप प्रि आत्ति समािंर मूलरूप प्रि, ह्या सकेंिाच्या त्तनदशगक होि. अभ्यासाला त्तदशा 
त्तमळावी आत्ति अभ्यासािं जें लक्ष्य आहे, त्यािी त्तसत्तद् त्तनत्त िि त्तदशनेें करण्यास आधार, म्हिून असे संकेि 
उपय क् ि असिाि. हे संकेि केवळ मूलरूप आत्ति समािंर मूलरूप प्रिींप रिे मयात्तदि नसिाि. 
 

उदाहरिाथग : ज्ञाने वरीिी मूळ संत्तहिा त्तनत्त िि करिानंा अन पलभ्य आत्ति उपलभ्य होण्यािी 
शक्यिा नसलेली ज्ञाने वरीिी एकनाथ-प्रत्तिश द्-प्रि र्ृहीि मानावी लार्िे. काळाच्या जबड्ािं नष्ट् ट 
झालेल्या, पि त्तनरत्तनराळ्या संदभांवरून अभ्यासाला उपय क् ि ठरिाऱ्या प्रिींिा समावशेत्तह या प्रकारच्या 
प्रिींि करावा लार्िो. अभ्यासासाठीं आत्ति अभ्यासाच्या प्रत्तियेंि उपय क् ि, पि प्रत्यक्ष उपलभ्य नसलेल्या, 
अशा प्रिींना संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि non-extant म्हिण्यािा प्रााि आहे. यासाठीं मराठी संज्ञा म्हिनू 
‘अन पलभ्य प्रि’ िंकवा ‘अन पलब्ध प्रि’ असें म्हििा ंयेईल. 
 

३/२० Lineal Ascendant : मात्तलकामूल हस्ित्तलत्तखि/०प्रि : एखाद्या संत्तहिेिीं अनेक 
हस्ित्तलत्तखिें केलीं जािाि, िेव्हा ंिीं काहंीं ना काहंीं प्रत्तियेनें केलीं जािाि. साक्षात् एका कोित्या िरी 
हस्ित्तलत्तखि प्रिीवरून एक नक् कल िंकवा प्रि केली जािे, नंिर या केलेल्या प्रिीवरून द सरी, द सरीवरून 
त्तिसरी...अशा िमानें साक्षात् एकीवरून द सरी, द सरीवरून त्तिसरी...अशा अनेक प्रिी होिाि. सतं्तहिेच्या 
हस्ित्तलत्तखि प्रिींिी ही एक मात्तलका असिे, असें म्हििा ं येईल. या मात्तलकें िलें  पत्तहलें  हस्ित्तलत्तखि िें 
lineal ascendant – होय. हें lineal ascendant – मूलरूप, समािंर मलूरूप िंकवा सबंधमलू 
हस्ित्तलत्तखि असण्यािी म ळींि आवयकिा नसिे. यासाठीं मराठीं संज्ञा ‘मात्तलकामलू हस्ित्तलत्तखि’ अशी 
योजिा ं येईल. या मात्तलका प्रिींना ‘पूवगज प्रिी’ [म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, २.] म्हिून 
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मराठींि सबंोत्तधलेलें  आहे. िी सजं्ञा ग्राह्य मानली. िर इथें या प्रिींिें मूळ म्हिनू ‘पूवगजमूल’ प्रि असा 
त्तवत्तित्र शब्द ियार होईल. यावरून ‘पूवगज प्रि’ ही संज्ञा का ंनको, िें आपोआप स्पष्ट् ट होईल. 
 

३/२१ Amorphous/Fluid : अप्स्थर संत्तहिा : वाच्य िंकवा मौत्तखक परंपरेनें सतं्तहिापरंपरा िालू 
राहािे, िेव्हा ंउच् िार करिाऱ्याच्या स्खललनाम ळें  म्हिा िंकवा त्तनष्ट्काळजीपिानें म्हिा, मूळ संत्तहिा भ्रष्ट् ट 
होि जािे. मूळ उच् िारपरंपरेंिील संत्तहिा आत्ति अशा भ्रष्ट संत्तहिा, याचं्या परंपरा एकाि काळािं 
अप्स्ित्वािंि असिें शक्य असिें. लोकत्तप्रय िंकवा लोकांच्या धार्तमक, सासं्कृत्तिक अथवा ज्ञानग्रहिात्मक 
के्षत्रािं ज्या सतं्तहिािंा वापर अत्तनबधंपिें होि असिो, अशा संत्तहिामंध्यें हें भ्रष्ट् टिेिें पत्तरविगन सारखें िालूि 
असिें. हें पत्तरविगन केवळ वाच्य परंपरेनें िालू राहिाऱ्या संत्तहिापं रिेंि मयात्तदि असिें, असें नाहीं; िंकवा 
संत्तहिेिें ‘त्तलयंकन’ होण्यापूवींच्या काळािंि होि असिें, असेंत्तह मानण्यािें कारि नाहीं. ‘त्तलयंकन’ 
झालेली सतं्तहिात्तह मौत्तखक परंपरेनें प ढें सरकि असिे. कीिगनें, प्रविनें, पारायिें, या माध्यमािूंन प्रसिृ 
होिाऱ्या सतं्तहिामंध्येंत्तह या प्रकारिें पत्तरविगन सारखें होि राहिें स्वाभात्तवक असिें. या प्रकारच्या 
पत्तरविगनािें आिखी एक कारि असिें. संत्तहिेच्या नकला िंकवा प्रिी करिानंा एक व्यप्क् ि जेव्हा ंसतं्तहिेिें 
मोठ्यानें वािन करिे व द सरी व्यप्क् ि त्या वािनावरून संत्तहिेिी नक् कल िंकवा प्रि त्तलहून काढिे, िेव्हातं्तह 
असें पत्तरविगन शक्य असिें. मौत्तखक परंपरेनें प ढें िालिाऱ्या संत्तहिाबंाबि पत्तरविगनािी आिखी एक 
शक्यिा म्हिजे स्थल, काल, समोरील श्रोिा, या अन िंर्ानें पत्तरविगनें होिाि. लावण्या, पोवाडे, लोकर्ीिें, 
लोककथा, याचं्याबाबि अशीं पत्तरविगनें त्तवशिे आढळिाि. या प्रकारें सतं्तहिा ही सारखी बदलि जािे, 
अप्स्थर राहािे. या अप्स्थरिेंिून त्तनमाि होिारी पत्तरप्स्थत्ति म्हिजे सतं्तहिा स सूत्र राहाि नाहीं, त्तिच्यािं 
संत्तदग्धिा, बह्वथगरूपिा त्तनमाि होिे आत्ति िी वाढित्तह जािे. पत्तरिामी स संात्तटि व एकवाक्यिेिें असें 
संत्तहिेिें स्वरूप उरि नाहीं. अत्तनत्त िि, संत्तदग्ध व बह्वथगरूप अशी ही सतं्तहिा असिे. या प्रकारिी संत्तहिा ही 
Amorphous संत्तहिा होय. या सतं्तहिेिी वािक अशी मराठी संज्ञा म्हिून ‘अप्स्थर संत्तहिा’ [वें. ल. जोशी यानंीं 
्प्रौढमनोरमा – शब्दरत्नम – पूवोक् ि, ३४६ – ४७) ‘प्रवात्तह, अप्स्थरम् द्रवरूपम, अत्तनत्त ििाकारकम्’ अशा त्तवत्तवध सजं्ञा योजल्या आहेि. त्यापंैकीं 
‘अप्स्थरम्’ िें मराठीकरि इथें स्वीकारलें  आहे. ‘प्रवाही’ अशी सजं्ञा स्वीकारण्यास सकृद्दशगनीं हरकि त्तदसि नाहीं. पि ‘प्रवाही’ पिािंील 
त्तनत्यनूिनिेलात्तह प्रर्त्तिकारक ही एक अथगच्छटा त्तिकटिें शक्य आहे. असा सकेंि प्रस्ि ि सदंभांि स्वीकारिें शक्य नाहीं. म्हिून ‘अप्स्थर’ ही 
वस्ि प्स्थत्तिबोधक सजं्ञा योजिें उत्तिि. पत्तरविगनशील म्हटल्याम ळें अंर्भिू ‘प्रकृिी’िा बोध होिो, पि वास्िवप्स्थिीिा – सारखी बदलि असिारी 
्–केवळ बदलण्यािा स्वभाव असिारी क्षमिा असिारी असा नव्हे–) बोध होि नाहीं.] असा शब्दप्रयोर् करिा ं येईल. 
Amorphous व fluid ह्या समानाथी संज्ञा आहेि. िेव्हा ंत्यासंाठीं मराठींि वरे्वरे्ळे पयाय योजण्यािी र्रज 
नाहीं. 
 

३/२२ Rhapsode/Rhapsodist : भाट/िारि/कीिगनकार/प रात्तिक/कथेकरी : महाकाव्यपर 
िंकवा दीागकाव्यपर रिना स रावर म्हिून िंकवा र्ाऊन त्तनवाह करिारा र्ायकािंा एक वर्ग प्रािीन 
इत्तिहासािं भारिािं आढळिो. िसाि होमरिीं काव्यें र्ाऊन िंकवा म्हिून दाखवनू त्तनवाह करिारा वर्ग 
य रोपच्या इत्तिहासािंत्तह दृष्ट् टीस पडिो. या वर्ाद्वारा ही काव्यरिना वळेोवळेीं लोकापंयंि पोंिि असे. या 
स्वरूपाच्या काव्यरिनेिा प्रसार या र्ायकाचं्या द्वारा झाला आहे. प्रािीन भाट व र्ीिर्ायक याि परंपरेंिले 
होि. कीिगनकार-प रात्तिकािंी र्िना याि वर्ांि करिा ंयेईल. अत्तभजाि काव्यरिनेिा लोकािं प्रसार या 
वर्ांम ळें  झाला. इिकें ि नव्हे, िर या काव्यरिनेिें साित्य या वर्ांम ळें  त्तटकून रात्तहलें . या वर्ाम ळें  या 
काव्यरिनेिें जसें साित्य त्तटकून रात्तहलें , िशींि या मळू रिनेंि पत्तरविगनेंत्तह काहंीं प्रमािािं या वर्ांम ळें 
ाडून आलीं. कारि ही काव्यरिना म्हिून दाखवीि असिानंा िंकवा र्ाऊन दाखवीि असिानंा िीमध्यें 
काहंीं पदरिी भर या वर्ानें ाािली. या वर्ांनीं अत्तभजाि काव्यािंा उपयोर् जसा आपल्या त्तनवाहासाठीं 
केला, िसाि आपल्या स्विःच्या रिना म्हिून िंकवा र्ाऊन दाखवनू त्तनवाह केला. हा वर्ग य रोपािं 
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Rhapsode िंकवा Rhapsodist म्हिून ओळखला रे्ला आहे. मौत्तखक परंपरेनें आलेल्या काव्यािंें त्तलयंकन 
झालें  असेल, िेव्हा ंया वर्ांनीं त्यािं जी भर ाािली िंकवा स्विःच्या सोयीसाठी बदल केले, िे गं्रथर्ि बनले 
असले, िर नवल नाहीं. िेव्हा,ं ज नया काव्यािंें साित्य त्तटकवनू िीं जनिेसमोर कायमिी राखिारा व त्यािं 
पाठािंरें त्तनमाि करिारा असा हा काव्यर्ायकािंा वर्ग होय. कोंकिािंील ‘त्तित्रकथीं’च्या कायगिमािं 
त्तित्राचं्या साहाय्यानें प रािकथा, आख्यानकथा, महाकाव्यािंील कथा, लोकसम दायासमोर सादर करिारे 
‘कथेकरी’ याि वर्ांिले होि, असें म्हिण्यास हरकि नाहीं. भारिीय परंपरेंि यानंा भाट, िारि, 
कीिगनकार, कथेकरी, प रात्तिक, अशा वरे्वरे्ळ्या नावंानंीं सबंोधिा ंयेिें. हेि त्तनरत्तनराळे शब्द प्रस्ि ि संज्ञा 
म्हिून प्रसंर्परत्वें योजिें श्रेयस्कर. त्यासाठीं एकाि शब्दािा आश्रय करण्यािें कारि नाहीं. एकाि 
शब्दािी त्तनवड करावयािी असेल, िर ‘कथेकरी’ हा सवगसमावशेक शब्द त्तनवडिें शक्य आहे. 
 

३/२३ Textual Dynamics : अप्स्थर संत्तहिा – विगनमार्ग/० विगन-व्यवस्था : जी संत्तहिा िोंडी 
िंकवा मौत्तखक परंपरेनें सवगत्र पसरिे आत्ति एका व्यक् िीकडून द सऱ्या व्यक् िीकडे व एका त्तपढीकडून द सऱ्या 
त्तपढीकडे त्तजिा सिि प्रवाह िालू असिो, िी बदलि जािें स्वाभात्तवक असिें. या पत्तरविगनामध्यें जसे पाठ 
बदलिाि, िशीि सतं्तहिेमध्यें भर पडि जािे, पाठािंरें त्तनमाि होिाि. सतं्तहिा सारखी वाढिि राहािे. 
अशा अप्स्थर सतं्तहिेिी सतं्तहिासमीके्षच्या शास्त्रािं व्यवस्था कशी लावावी, शास्त्रीय पद्िीनें त्तििें मूळ स्वरूप 
कसें अन मात्तनि करावें, हा एक फार त्तबकट प्रन असिो. या प्रकारच्या अप्स्थर सतं्तहिेिें स प्रत्तसद् उदाहरि 
म्हिजे ‘महाभारिािी सतं्तहिा’. अशा प्रकारच्या संत्तहिेिा अभ्यास सतं्तहिासमीके्षच्या कक्षेंि करावयािा, 
त्तििी कालत्तनरत्त ित्ति करावयािी, म्हिजे प्रथम त्तिच्या पत्तरवर्तिि त्तनरत्तनराळ्या रूपािूंन एक व्यवस्था 
शोधून काढावयािी, त्या पत्तरविगनामंार्ें पद्त्ति उभी करावयािी. अशा व्यवस्थेिी िंकवा पद्िीिी त्तनदशगक 
अशी संज्ञा ही डॉ. त्तव. स. स खटिकर यानंीं त्तसद् केली. िी संज्ञा म्हिजे textual dynamics ही. ही 
‘अप्स्थर सतं्तहिेिी विगनव्यवस्था’ होय. यािा त्तनदअश ‘अप्स्थर सतं्तहिा-विगनमार्ग’ असात्तह करिा ं येईल. 
त्तनर्तमत्ति, भ्रम, त्तवस्मृत्ति, प्रिीकरि, अशा अनेक प्रकारािूंन भ्रमि करीि जािारा हा मार्ग असूं शकेल. 
 

३/२४ Text : संत्तहिा : हस्ित्तलत्तखि गं्रथ, प्रकरिें, सात्तहत्य, इत्यात्तदकािंें सशंोधन, संकलन, 
संपादन, म द्रि, या प्रत्तियानंा मराठींि खरा पािंठबा त्तमळाला िो एकोत्तिसाव्या शिकाच्या उिराधापासून. 
त्यानंिर त्तवसाव्या शिकाच्या िीन-िार दशकापंयंि आत्ति त्यानंिरत्तह या के्षत्रािं संत्तहिासमीके्षिी काहंीं 
शास्त्रीय जाि ठेवनू जें लेखन व कायग झालें  आहे, त्यािं पाठ, पाठश त्तद्, पाठभेद, पाठत्तित्तकत्सा, असे शब्द 
प्रसंर्परत्वें वापरलेले आढळिाि. यािंील ‘पाठ’ हा शब्दाटक text या इंग्रजी संजे्ञसाठीं मराठींि 
वापरलेला आहे, हें उाडि आहे. 
 

पि इथें एक  लेित्तह अंिभूगि आहे, असें आढळून येईल. िो असा कीं, या त्तठकाििा ‘पाठ’ हा 
शब्दाटक reading या इंग्रजी संजे्ञिा वािक म्हिूनत्तह ाेिा ं येिो; आत्ति प्रसंर्ान रूप िशा उदे्दशानें िो 
वापरलेलात्तह असिो. 
 

ही पत्तरभािा त्तनमाि झाली, याच्यामार्ें एक परंपरात्तह असण्यािी शक्यिा नाकारिा ंयेि नाहीं. ही 
परंपरा म्हिजे पाठ हा शब्द ज नया मराठींि संपूिग गं्रथ, त्यािा काहंीं भार्, त्यािंील वाक्य िंकवा शब्द, यािें 
त्तलत्तखि स्वरूप म्हिून वापरलेला आहे, यासबंंधी अभ्यासकािंें ज्ञान. 
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या शक्यिेबरोबर आिखी एक बाब लक्षािं ाेिा ंयेईल. संत्तहिासमीके्षिें जें स्वरूप मराठींि नजरेस 
येिें, त्यािं संबतं्तधि लेखनािंील गं्रथर्ि उपलब्ध शब्द िंकवा शब्दसमूह हे यथाथग आहेि कीं नाहींि आत्ति िे 
मूळ लेखकािे असिील कीं नाहीं, यासंबधंीच्या त्तविाराला आत्ति त्तित्तकत्सेला प्राधानय आहे. ही 
संत्तहिासमीक्षा शब्दकें द्री आहे. अशा त्तित्तकत्सेंि text – संपूिग गं्रथ, त्यािा काहंीं भार् िंकवा त्यािंील शब्द, 
या अथीं ‘पाठ’ या शब्दािा उपयोर् होिें स्वाभात्तवक त्तदसिें. 
 

संत्तहिासमीके्षत्तवियीं व्यापक जािीव प ढें िमािमानें होण्यािी प्रत्तिया स रू झाली, िरी प्रथम 
वापरलेली ‘पाठ’ ही संज्ञा मूळ धरून बसलेली त्तदसिे. व्यापक जात्तिवपेोटीं ‘संत्तहिा’ या शब्दािा उपयोर्त्तह 
‘पाठ’ या शब्दाबरोबर संज्ञावािक म्हिून होि असलेलात्तह त्तदसिो. साराशं, ‘संत्तहिा’ व ‘पाठ’ हे शब्द 
सरत्तमसळ अथानें वापरण्यािी एक परंपराि मराठींि अप्स्ित्वािं आहे. शास्त्रीय त्तविाराच्या प्रस्थापनेसाठीं 
आत्ति शक्य त्तििकी त्तनःसतं्तदग्ध पत्तरभािा त्तसद् करण्यासाठीं शब्द वापरण्यािी ही सरत्तमसळ पद्ि वरे्वरे्ळी 
करिें प्रा ि आहे. असा प्रयत्न अर्दींि होि नाहीं, असें नाहीं. िंकबह ना ‘पाठ’ हा ‘संत्तहिे’च्या अंिर्गि आहे, 
या जात्तिवनेें या दोन संज्ञा वापरण्याि अन कूल असें वािावरि या के्षत्रािंील मराठी त्तवविेनाद्वारा त्तनमाि 
होऊं लार्लें  आहे. पि याबरोबरि ‘पाठ’ शब्दािें समथगनत्तह होि असिें. [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २३० ्पि अशा 
समथगनानें text व reading यािंा र्ोंधळ टळि नाहीं. िो टळावा म्हिूनत्तह ‘सतं्तहिा’ व ‘पाठ’ या दोन वेर्वरे्ळ्या सजं्ञािंी योजना त्या त्या सदंभांि 
करिें, उत्तिि.] अशा समथगनाम ळें  िंकवा त्यात्तशवायत्तह या सजं्ञा सरत्तमसळ अथानें वापरण्यािी परंपरात्तह िालूि 
रात्तहली आहे. 
 

संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि त्तनरत्तनराळ्या संज्ञा अनवथगक आत्ति परस्पर व्यवच्छेदक करिें, ही एक 
आवयक बाबि मानली पात्तहजे. या दृष्ट् टीनें ज नी परंपरा िंकवा नवा व्यवहार, या दोनहीं र्ोष्ट् टींिा संकेि, हीं 
ऐत्तिहात्तसक ात्तटिें म्हिनू नमूद करूनत्तह सतं्तहिासमीके्षच्या शास्त्रीय पत्तरभािेंि ‘पाठ’ आत्ति ‘संत्तहिा’ या 
संज्ञानंा वरे्वरे्ळें  कायग आहे, असें मानून त्याचं्या संकल्पना वरे्वरे्ळ्या आहेि, असें मानिें प्रा ि आहे. 
शब्दाशब्दािूंन वाक्य, वाक्यावाक्यानें वाक्यािंी मात्तलका, अशा मात्तलकेनें पत्तरच्छेद, प्रकरिें, संपूिग गं्रथ, या 
साित्यपूिग प्रत्तियेंिला एकूि मजकूर म्हिजे text. या अथी मराठीि ‘संत्तहिा’ या शब्दािी त्तनत्त ित्ति करिा ं
येिे. या के्षत्रािंल्या मराठी लेखनािं या अथी ‘संत्तहिा’ ही संज्ञा वापरलीत्तह रे्ली आहे, त्तवप ल प्रमािािं 
वापरली रे्ली आहे. िेव्हा ंtext म्हिजे ‘संत्तहिा’ हा अथग प्रस्थात्तपि होिो. या जात्तिवनेें काळजीपूवगक आत्ति 
एकवाक्यिेनें या संजे्ञिा उपयोर् करण्यािी र्रज आहे. 
 

या प्रत्तियेंि संपूिग गं्रथािा त्तवभार्शः त्तविार करिानातं्तह ‘संत्तहिा’ संजे्ञिा उपयोर् करावा लारे्ल. 
पि अशा वळेीत्तह िी संज्ञा शब्दवािक मानंू नये. िी शब्दसमूहािंी त्तनदअशक संज्ञा आहे, असें मानिें योग्य 
होय. एका शब्दािाि त्तविार करायिा असेल, िेव्हा ंिी सकंल्पना वरे्ळी मानून ‘पाठ’ हा वरे्ळा करावा. 
 

३/२५ Transmission : प्रिीकरि : संत्तहिेिें संिमि ाडिें, िें त्तिच्या प्रिी झाल्याम ळें. संत्तहिा 
कालर्िींि स रत्तक्षि राखली जािे, िी या प्रत्तियेनें. या प्रत्तियेनें सतं्तहिा स रत्तक्षि राहिें, म्हिजे िी 
मूळाबरह कूम राहिें, असा यािा अथग नाहीं. कारि प्रि होि असिानंा अनेक ाटक कायगप्रवि असिाि व िे 
नव्या प्रिीवर पत्तरिाम िंकवा संस्कार करीि असिाि. संत्तहिा स रत्तक्षि राहािे व िी अनेकानंा आत्ति प ढील 
त्तपढीला उपलब्ध होि राहािे, िी प्रिीकरिािूंन ाडिाऱ्या संिमिानें. संत्तहिेच्या मूळ प्रिीवरून िंकवा 
िीवरून केलेल्या इिर प्रिींवरून हें प्रिीकरि होि असिें. ि्विः पात्तहलें , िर मूळ प्रि करिें िंकवा 
संिमिासाठीं उपय क् ि ठरिाऱ्या इिर प्रिी मूळ प्रिीवरून करिें, हेंत्तह प्रि करिें, या अथी प्रिीकरिि 
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होय. संत्तहिेच्या प्रिीकरिाच्या मात्तलका या प्रत्तियेनें त्तनमाि होि असिाि. ही प्रत्तिया म्हिजे 
transmission. 
 

या प्रत्तियेसाठीं मराठींि ‘सिंारि’ अशी संज्ञा वापरलेली आढळिे. [अ. का. त्तप्रयोळकर, साधनत्तित्तकत्सा व 
पाठत्तित्तकत्सा, दमयंिीस्वयंवर, १९३५, ९; त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २३०.] प्रि करिें, प्रिी करिें, प्रि होिें, प्रिी होिें, असे 
शब्द प्रयोर् सरास होि असले, िरी त्यानंा संज्ञा म्हििा ंयेिार नाहीं. 
 

‘संिारि’ ही सजं्ञा योजिानंा नकलादं्वारा होिारा सतं्तहिेिा प्रसार िंकवा प्रवास दृष्ट् टीसमोर असावा. 
संत्तहिेच्या प्रिी झाल्याम ळें  हा पत्तरिाम होि असिो, यािं वाद नाहीं. पि हा पत्तरिामवािक शब्द त्यासाठीं 
आवयक त्या कृिीसाठीं िंकवा प्रत्तियेसाठीं वापरण्याऐवजीं कृत्तिवािक िंकवा प्रत्तियावािक शब्द वापरिें 
इष्ट् ट ठरिें. या दृष्टीनें ‘प्रिीकरि’ शब्दािी योजना होऊं शकिे. प्रि करिें, प्रि होिें, हे शब्दप्रयोर् व त्यािंीं 
अनेक विनें, यासाठीं रूढ आहेि. त्यािंें सामासीकरि करून ही संज्ञा ियार होि असल्याम ळें  िी 
रूत्तढसंम खत्तह आहे. 
 

िोंडी िंकवा मौत्तखक परंपरेनेस द्ा ंसतं्तहिा ही प्रित्तलि राहािे, एका त्तपढीकडून द सऱ्या त्तपढीकडे 
अशी प ढें सरकि राहािे. अशा वळेीं संत्तहिेिी प्रि त्तलत्तखि स्वरूपांि नसिे. िरीत्तह सतं्तहिेिा प्रवास िालूि 
असिो. एकाकडून द सऱ्याकडे आत्ति प ढें, असेंि ाडिारें संत्तहिेिें हें संिमि असिें. त्तलत्तखि संत्तहिेद्वारा 
संत्तहिेिें संिमि होि असिें, िें सतं्तहिेिी प्रि अक्षरबद् करून, िंलत्तपबद् करून. िोंडी िंकवा मौत्तखक 
संिमिािं संित्तमि होिाि िे शब्द म्हिजे अक्षरेंिे, पि िीं त्तलत्तपबद् नसिाि. िेव्हा,ं त्तलत्तपबद् संिमि व 
िोंडी िंकवा मौत्तखक संिमि असे प्रिीकरिािे दोन प्रकार असिाि. या त्तठकािीं ‘प्रि’ या शब्दामार्ें एक 
नवा संकेि उभा केलेला आहे. संत्तहिेिें संिमि होि असिें म्हिजे प्रि करिारा–िोंडी प्रि करिारा िंकवा 
लेखी प्रि करिारा–संत्तहिेिें स्विःच्या कृिींिून संिमि करीि असिो. ‘संित्तमि करिें’ या त्तियेला इथें 
किा व कमग दोनही आहेि. कत्याच्या बाजूनें संत्तहिेिी प्रि होि असिे, िर कमाच्या बाजूनें ्संत्तहिेच्या 
बाजूनें) संिमि होि असिें. कमाच्या बाजूनें त्तविारकरिा ंtransmission हें ‘संिमि’ ठरिें. 
 

‘प्रिीकरि’ व ‘संिमि’ अशा दोन संज्ञािंा इथें त्तनवडीसाठीं त्तविार करिा ंयेईल. िोंडी िंकवा लेखी 
कशीत्तह असली, िरी या मार्ांनी अखेर संत्तहिेिी ‘प्रि’ि होि असिे. म्हिून इथें ‘प्रिीकरि’ ही संज्ञा 
अग्रिमानें स्वीकारावी. या आधींच्या त्तवविेनािं secondary transmission या संजे्ञिा त्तविार करिानंा 
transmission म्हिजे प्रि असा अथग स्वीकारलेला आहे. या स्वीकृिीशीं ‘प्रिीकरि’ ही संज्ञा स संर्ित्तह 
ठरेल. 
 

३/२६ Transmitted Text : संित्तमि ्मूलरूप) संत्तहिा : संत्तहिेच्या प्रिी होिें, ही एक सावगत्तत्रक 
प्रत्तिया आहे. अशा प्रिी होिें म्हिजे transmitted text आत्ति त्यासाठीं ‘प्रिीकरि’ ही मराठी संज्ञा, हें 
एकदा ंस्वीकृि केल्यानंिर transmitted text या संजे्ञनें त्तजिा त्तनदअश होिो, त्या संत्तहिेला ‘प्रिीकृि संत्तहिा’ 
अशी संज्ञा स्वीकारिें ओाानें येिें व िें स संर्ित्तह त्तदसिें. पि हें संिमि शाप्ब्दक झालें . Transmitted text 
या संजे्ञद्वारा व्यक् ि होिारा जो संकेि आहे, िो या शाप्ब्दक संिमिानें व्यक् ि होि नाहीं. सकेंिाप्रमािें या 
प्रिींिील संत्तहिा ही मूलरूप प्रिीिी संत्तहिा असिे. प्रि करिानंा ज्यािंा मार्ोवा ाेिा ं येईल, अशा ज्या 
ि का अथवा जीं भ्रष्ट् टीकरिें हेि िः िंकवा अहेि कपिें होिें शक्य असिें, त्यापंासून ही प्रि जास्िींि जास्ि 
म क् ि असिे, असें मानण्यािं येिें. िसेंि, मूलरूप प्रिीच्या सतं्तहिेंि अनत्तधकृिपिें केलेली अशी स धारिा 



 अनुक्रमणिका 

िंकवा संस्करिें या प्रिींि नसिाि. या दृष्ट् टीनें त्तविार करिा ं मूलरूप प्रिींिें हें एक त्तव वासाहग संिमि 
असिें. संिमिािं म ळापासून त्तकमान त्तजिका द रावा र्हृीि करावा लारे्ल, त्तििका अथात् यामध्ये असिें 
स्वाभात्तवक मानावें लारे्ल. हा संकेि मानय करून यासाठीं सजं्ञा त्तसद् करावयािी, िर िी ‘संित्तमि 
मूलरूप सतं्तहिा’ अशी करिा ं येईल. िोंडी संिमि व लेखी संिमि – या दोनही त्तियािंा या संजे्ञि 
अंिभाव होिो. 
 

३/२७ Paradosis : पारंपत्तरक संत्तहिा : गं्रथाचं्या, गं्रथर्ि सात्तहत्याच्या अथवा प्रकरिाचं्या ज्या 
प्रिी उपलब्ध असिाि, त्यानंा काहंीं ना काहंीं परंपरा असिाि. शाखापरंपरा, संप्रदायपरंपरा, पंथपरंपरा, 
रूत्तढपरंपरा, इत्यात्तद अशा या परंपरा असिाि. यापंकैीं शाखा, संप्रदाय, पंथ, यासंारख्या इिर परंपरा या 
र्टपरंपरा असिाि. पि यानंा छेदून जािारी आत्ति यानंा समावनू ाेिारी अशी एक परंपरा असिे. िी 
लोकव्यवहारािं सवगसामानयपिें मानयिा पावल्या जािाऱ्या सतं्तहिेिी परंपरा असिे. ही सतं्तहिा 
संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि paradosis म्हिून ओळखली जािे. 
 

या सतं्तहिेला ‘परंपरार्ि नक् कल’ [रा. र्. हिअ, पूवोक् ि, ८१.] असें संबोत्तधिा ंयेिें शक्य आहे. परंपरार्ि 
म्हिजेि पारंपत्तरक आत्ति नक् कल म्हिजे प्रि. िेव्हा ंपारंपत्तरक प्रि असा पयाय त्तसद् होिो. पि इथें त्तनदअश 
संत्तहिेिा करावयािा असिो, त्तिच्या प्रिीिा नव्हे. म्हिनू paradosis या अथी ‘पारंपत्तरक सतं्तहिा’ अशी 
संज्ञा योजिें इष्ट् ट वाटिें. 
 

३/२८ Textus Receptus : प्रित्तलि सतं्तहिा : त्तनरत्तनराळ्या कारिानंीं व उपयोर्ासंाठीं सतं्तहिेच्या 
प्रिी होि राहािाि, हें संबंत्तधि त्तवियािंील त्तनरीक्षिानें स्पष्ट् ट होिें. या प्रिींच्या द्वारें सतं्तहिा लोकामंध्ये प्रसिृ 
होिे िंकवा अभ्यासकामंध्येंत्तह िी मानयिा पाविे. त्तजिक्या व्यापक प्रमािािं ह्या दोनही प्रत्तिया एखाद्या 
गं्रथाच्या िंकवा सात्तहत्याच्या संत्तहिेबाबि ाडिाि, त्तििकी िी त्तवत्तशष्ट् ट सतं्तहिा व्यवहारािं प्रस्थात्तपि होि 
जािे. अशा िऱ्हेनें िी मानयिा पाविे व प्रित्तलि होिे. संत्तहिेिी ही मानयिा व प्रित्तलििा ही अभ्यासमलू 
नसिे. िी व्यापक प्रसार व व्यवहार याचं्यािूंन त्तनमाि झालेली असिे. एकनाथी परंपरेंिील मानली 
रे्ल्याम ळें  ज्ञाने वरीच्या दाडेंकर प्रिींिील संत्तहिेला अशी मानयिा त्तमळाली आहे. पाटंर्ि परंपरेंिील 
मानल्याम ळें  व त्तवद्यापीठीय त्तशक्षिािं प्रसृि झाल्याम ळें  राजवाडे प्रिींिील संत्तहिा अशी मानयिा त्तमळविी 
झाली आहे. वारकरी सापं्रदात्तयक परंपरेम ळें  साखरेमहाराज प्रिींिील संत्तहिात्तह अशी प्रित्तलि बनली आहे. 
अशा िऱ्हेिी मानयिा त्तमळत्तविारी सतं्तहिा ही textus receptus होय. म्हिजेि गं्रथािी िंकवा सात्तहत्यािी 
प्रित्तलि बनलेली सतं्तहिा होय. या दृष्ट् टीनें मराठी संज्ञा म्हिून ‘प्रित्तलि सतं्तहिा’ अशी योजिें रास्ि आहे. 
या संत्तहिेला मानयिेच्या दृष्ट् टीनें पूवगपरंपरा असिील, असें नाहीं. परंपरेनें िालि आलेली िी ‘पारंपत्तरक 
संत्तहिा’ होईल. प्रस्ि ि कालािं इथें त्तनदअत्तशि स्वरूपािी मानयिा त्तमळालेली िी ‘प्रित्तलि सतं्तहिा’ होय. 
 

३/२९ Transcription/Transcript : आधानान सारी प्रिीकरि/आधारान सारी प्रि : शब्दशः 
पात्तहलें , िर transcription हें अक्षराकंन आहे. गं्रथाच्या िंकवा सतं्तहिेच्या संदभांि साहत्तजकि िें प्रि करिें 
होय. पि संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि प्रि करिें ही एकि त्तिया अनेक संदभांि त्तनदअत्तशली जािे. 
Transcription हा त्यापंैकी एक संदभग होय. हा संदभग इथें प्रि करण्यासाठीं आधाराला ाेिलेल्या प्रिीिा 
आहे. प्रि करिें िंकवा प्रिीकरि ही सामानय संज्ञा आहे, िर प्रस्ि ि संज्ञा ही एक त्तवशिे संज्ञा म्हििा ंयेईल. 
आधारप्रिीन सार हें प्रिीकरि असिें. िसें पात्तहलें , िर सामानयिः एका प्रिीवरून द सरी प्रि होिे, िेव्हा ंिी 
आधारान सारि केलेली असिे. पि प्रिीकरिाच्या सामानय त्तनदअशािं आधारप्रिीिा उल् लेख अत्तभपे्रि 
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नसिो, िर इथें प्रस्ि ि संदभांि िो अत्तभपे्रि असिो. हा एक संकेि इथें र्ृहीि केला पात्तहजे. कारि 
transcription च्या शब्दाथांि हा संकेि अन स्यूि नाहीं. साहत्तजकि, हा संकेि मानय करून म्हिावयािें, 
िर या प्रिीकरिाला आधारप्रिीन सार प्रिीकरि असें म्हिावें लारे्ल. या विगनात्मक आत्तवष्ट्करिावरून 
िंकवा त्तनवदेनावरून ‘आधारान सारी प्रिीकरि’ अशी संज्ञा त्तसद् करिा ंयेईल व िी या संदभांि मराठी संज्ञा 
मानिा ंयेईल. यावरून transcript साठीं ‘आधारान सारी प्रि’ अशी संज्ञा त्तनष्ट्पन्न होिे. 
 

३/३० Textus Ornatior : सकल सतं्तहिा : संत्तहिाचं्या प्रिी त्तनरत्तनराळ्या त्तनत्तमिानंीं व हेिंूनीं 
केलेल्या असिाि. गं्रथ संग्रहीं असावा म्हिून केलेली प्रि संपूिग असिे. गं्रथ फारि मोठा असेल व त्यािी 
संपूिग प्रि करिें कष्ट् टािें व वळे खािारें काम असेल, िर अशा पत्तरप्स्थिींि गं्रथािें सार मूळ शब्दािंि 
संकलनरूपानें केलें  जािें. मह्वािे िंकवा सूत्ररूपानें गं्रथािंील भार् उिरवनू ाेिें, अशा िऱ्हेनेंत्तह प्रि 
केलेली असिे. गं्रथािा काहंीं भार्ि हवा असिो िंकवा प रेसा वाटिो, िेव्हा ं िेवढ्याि भार्ािी प्रि केली 
जािे. कालर्िींि गं्रथािा भार् र्हाळ होिो िंकवा नष्ट् ट होिो, िेव्हा ंअवशिेरूप गं्रथािी प्रि केली जािे. िी 
त्र त्तटि िंकवा अप री असिे. अशा त्तनरत्तनराळ्या प्रकारानंीं प्रिी करून गं्रथािी सतं्तहिा स रत्तक्षि राखलेली 
असिे. यापंैकीं जी सपूंिग सतं्तहिा, त्तिला सतं्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि textus ornatior असें म्हििाि. या 
संपूिग सतं्तहिेंि अथपासून इत्तिपयंि, नमन, प्रशप्स्ि, समाप् ि, फलश्र त्ति, इत्यादींिी वािक जीं जीं अंर्ें, 
त्यापंैकीं कोििींि र्ाळलेलीं िंकवा वर्ळलेलीं नसिाि. इथें संपूिग सतं्तहिा साराशंरूपानें िंकवा 
संकलनरूपानें अथवा सूत्ररूपानें नसिे, िर सवांर्पत्तरपूिग रूपािं असिे. अशा प्रिीद्वारा समग्र सतं्तहिा 
उपलब्ध होिे. म्हिून ही समग्र संत्तहिा. पि या शब्दप्रयोर्ािा अलीकडे जो उपयोर् होि असिो 
्उदाहरिाथग समग्र लेखक, समग्र िाबं,े समग्र माधव ज्यतू्तलयन) िशी ही समग्र संत्तहिा नव्हे. संपूिग संत्तहिा 
असात्तह शब्दप्रयोर् या संदभांि करिा ं येईल. पि संपूिगमध्यें साररूपानें संपूिग, सूत्ररूपानें संपूिग, 
संकलनरूपानें संपूिग, असे पयाय संभविाि. या पत्तरप्स्थिींि textus ornatior – या अथी मराठी संजे्ञिा 
शोध समग्र आत्ति सपूंिग हे शब्द वर्ळून ाेिें इष्ट् ट ठरिें. 
 

त्तनःशिे संपूिग सात्तहत्यािा िंकवा कृिींिा त्तनदअश करिानंा िो ‘सकल’ शब्दानें करण्यािी एक प्रथा 
मराठींि आहे. ्उदाहरिाथगः सकलसिंर्ाथा.) या धिीवर ‘सकल सतं्तहिा’ अशी सजं्ञा इथें योजिा ंयेईल. 
वस्ि प्स्थिीच्या दृष्ट् टीनें पात्तहलें , िर सकलसंिर्ाथेमध्यें अनेक सिंाचं्या अनेक कृत्ति एकत्तत्रि आहेि. पि 
इथें हा शब्द या सवाथानें ाेण्यािें कारि नाहीं. केवळ सोयीसाठीं म्हिून नव्हे, िर एका वस्िूिें सकलरूप 
िंकवा सकल अंर् म्हिजे त्या वस्िूिें पूिगत्व या ‘सकल’ शब्दाच्या अथाच्या अन रोधानें ‘सकल सतं्तहिा’ हा 
शब्दप्रयोर् इथें यथाथग ठरिो. शब्दाचं्या रूढाथाि काहंीं नव्या अथगच्छटा समात्तवष्ट् ट करून पत्तरभािा त्तसद् 
करण्यािी प्रथात्तह वादािीि आहे. िेव्हा,ं इथें ‘सकल सतं्तहिा’ ही textus ornatior िी मराठी पयायी संज्ञा 
म्हिून त्तनत्त िि करिा ंयेईल. 
 

३/३१ Textus Simplicior : संत्तक्ष ि संत्तहिा : त्तनरत्तनराळ्या प्रकारें केलेल्या सतं्तहिेच्या प्रिींमध्यें 
अथपासून इिीपयंि सतं्तहिेिी नक् कल नसिाऱ्या, पि मळू संत्तहिेिें सपूंिग स्वरूप कसें आहे, यािें सकें्षपानें 
दशगन ाडत्तविाऱ्या प्रिी असिाि. या त्र त्तटि िंकवा अपूिग नसिाि. िसेंि संत्तहिेच्या त्तनवडक भार्ािंें हें स टें 
स टें संकलनत्तह नसिें. साद्यिं सकल सतं्तहिा कशी असेल, यािी कल्पना देिाऱ्या, थोडक्यािं संपूिगिेिें 
स्वरूप दशगत्तविाऱ्या या प्रिी असिाि. एखाद्या सतं्तहिेच्या त्तवत्तवध शाखोपशाखािंें स्वरूप संके्षपानें 
नोंदिाऱ्यात्तह या प्रिी असूं शकिाि. दाखल्यानें बोलावें म्हटलें , िर मराठींिील कादंबऱ्याचं्या सतं्तक्ष ि 
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आवृिींसारख्या या असिाि. संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि या textus simplicior होि. यासाठीं मराठी संज्ञा 
म्हिून ‘संत्तक्ष ि सतं्तहिा’ असा शब्दप्रयोर् करिा ंयेईल. 
 

३/३२ Exemplar : आधारप्रि : संत्तहिेच्या प्रिी होिें, ही जशी एक सावगत्तत्रक प्रत्तिया आहे, िशीि 
या प्रिी कोित्या िरी प्रिीवरून होिें हीत्तह आिखी एक सावगत्तत्रक प्रत्तिया आहे. ज्या प्रिीवरून आिखी प्रि 
होिे, िी प्रि कोििी असावी, यात्तवियीं ठराव त्तनयम िंकवा प्रथा नाहीं. काहंीं प्रकरिीं खास त्तनवड असली, 
िरी एरव्हीं प्रि करिाऱ्यास उपलब्ध असेल, त्या प्रिीवरून आिखी प्रि केली जािे. त्तनवड िंकवा 
उपलप्ब्ध, यापंैकीं कोित्यात्तह प्रकारें प्रि केलेली असली, िरी प्रि करिानंा संदभग आत्ति आधार, यासंाठीं 
एक प्रि असिे. अनेक प्रिींवरून संकलनपद्िीनें प्रि झाली असली, िर अशा प्रिीला एकि प्रि 
संदभासाठीं िंकवा आधारासाठीं नसिार, हें उाड आहे. पि जेव्हा ं एकाि प्रिीवरून आिखी प्रि होिे, 
िेव्हा ं असा आधार नम नयादाखल ाेिलेला असिो. िंकबह ना, एका प्रिीवरून द सरी प्रि सरळ उिरून 
काढलेली असिे. अशा वळेीं – एका प्रिीवरून द सरी प्रि सरळ उिरून काढलेली असिे त्या वळेीं – ज्या 
प्रिीवरून ही प्रि उिरून काढलेली असिे, त्या प्रिीला संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि exemplar म्हििाि. 
 

हा एकूि संकेि लक्षािं ाेिा ंअशा प्रिीला मराठींि कधीं कधीं आदशग [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २३६.] प्रि 
म्हटलें  रे्लें  आहे, असें त्तदसिें. पि एकूि पत्तरप्स्थत्ति पात्तहली, िर संदभासाठीं िंकवा आधाराला ाेिलेली 
ही प्रि आदशग म्हिजे त्तनदोि िंकवा पत्तरपूिग आहे, अशी त्तनत्त ित्ति करून िी ाेिलेली असिे, असें त्तदसि 
नाहीं. त्तििें प्रामाण्य फक् ि प्रि करिाऱ्यािा आधार एवढेंि असिें. म्हिून या प्रिीला सरळ आधारप्रि 
म्हििें सय प्क् िक वाटिें. प्रि करिाऱ्याला आधार, हा संकेि आधारामार्ें र्ृहीि करून ‘आधारप्रि’ अशी 
संज्ञा योजिें र्ैर ठरिार नाहीं. 
 

३/३३ Codides Deteriores : भ्रष्ट् ट प्रि/भ्रष्ट् ट प्रिी : संत्तहिासमीके्षसाठीं ाेिलेल्या गं्रथाच्या 
हस्ित्तलत्तखिािं काहंीं प्रिी अशा असिाि कीं, त्यािंील पाठािंी त्तव वासाहगिा सशंयािीि म्हिून मानय 
करिा ं येि नाहीं. िंकबह ना सवाि अत्तव वसनीय म्हिनू त्तशक् का मारून िी बाजूला सारिेंि योग्य ठरिें. 
साहत्तजकि अशा प्रिींमधील पाठािंी अभ्यासासाठीं, त्तित्तकत्सेसाठीं नोंदिी करण्यािीत्तह आवयकिा 
नसिे. त्तनदान अशा प्रिींिील त्तभन्न त्तभन्न पाठािंी समग्र नोंदिी करण्यािी आवयकिा नसिे. या प्रिींच्या 
नकला अत्तिशय सदोि असिाि. 
 

पि अशा प्रिींमध्येंत्तह कधीं कधीं त्तबनिकू िंकवा मळू पाठ त्तमळिो. म्हिून त्तित्तकत्सेमध्यें 
िेवढ्याप रिी त्यािंी दखल ाेिें आवयक ठरिें. पि एकूि संत्तहिा पात्तहली, िर िी भ्रष्ट् टि असिे. जीिग 
असल्याम ळें त्तह या प्रिी नंिर भ्रष्ट् ट झालेल्या असिें शक्य आहे. या प्रिींना सतं्तहिासमीक्षेंि codices 
deteriores म्हटलें  जािें. मराठींि यानंा सरळ ‘भ्रष्ट् ट प्रिी’ म्हिण्यास हरकि नाहीं. यानंा केवळ सदोि प्रिी 
म्हटलें  असिा ं त्याचं्यािील पाठािंी अत्तव वासाहगिा कमी केल्यासारखें होईल. िेव्हा ं या संदभांि ‘भ्रष्ट् ट 
प्रि’/‘भ्रष्ट् ट प्रिी’ अशा संज्ञा स्वीकाराव्या. 
 

३/३४ Eclectic Fusion : आधारसतं्तमश्रि : त्तनरत्तनराळ्या प्रिी आधाराला ाेऊन प्रि करिारा 
संत्तहिेिी नक् कल करिो, िेव्हा ंआपली ब त्तद् िालवनू आपिास योग्य, अथगपूिग िंकवा स लभ वाटिाऱ्या 
पाठािंी िो केव्हा ं केव्हा ं त्तनवड करिो. अशा वळेीं जी संत्तहिा त्तसद् होिे, िी या आधारप्रिींच्या पाठािंें 
कौशल्यानें त्तमश्रि करून. कौशल्यानें म्हटलें , त्यािें कारि असें कीं, सलर् संत्तहिा वाििानंा ही अशी पाठ-
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जोडिी झाली आहे, अशी कल्पना आधार पात्तहल्यात्तशवाय करिा ंयेिार नाहीं. ही कृत्ति eclectic fusion या 
संजे्ञनें संबोत्तधली जािे. वरे्वरे्ळ्या प्रिी आधाराला ाेऊन केलेलें  हें संत्तमश्रि असिें. म्हिून या कृिीला 
मराठींि ‘आधारसतं्तमश्रि’ अशी संज्ञा योजिा ंयेईल. येथें ‘साधार सतं्तमश्रि’ असें म्हििा ंयेिार नाहीं. कारि 
असें म्हटलें  असिा,ं आधाराला प्रामाण्य प्रा ि झालेलें  असावें, असें वाटेल. पि प्रस्ि ि संदभांि असा 
प्रामाण्यािा प्रन नसिो. 
 

३/३५ Version : पाठािंर : मूळरूप प्रिीनंिर संत्तहिेच्या वरे्वरे्ळ्या प्रिी होि जािाि. यानंा मूळ 
आधार मूलरूप प्रिीिा असिो िंकवा मूलरूप प्रिीवरून झालेल्या अनय प्रिींिा असिो. या प्रिी होि 
असिानंा आत्ति काळाच्या ओाािं प ढें सरकि असिानंा, एका त्तपढीकडून द सऱ्या त्तपढीकडे या सतं्तहिेिें 
संिमि होि असिानंा, संत्तहिेिें मूळ रूप बदलि जािें. त्तनरत्तनराळे पाठ त्तनरत्तनराळ्या कारिानंी जसें 
बदलि जािाि, िसें हें रूप बदलि जािें; आत्ति एका संत्तहिेच्या अनेक सतं्तहिा त्तनमाि होिाि. या अनेक 
संत्तहिामंध्यें म ळािं ज्या प्रिीवरून सतं्तहिा ाेिली, त्या संत्तहिेच्या ख िा िर सापंडिाि, पि िरीत्तह या 
संत्तहिा एकमेकाहूंन त्तभन्न बनिाि. उदाहरिाथग : एकनाथी प्रि मूळ आधाराला असलेल्या, दाडेंकर प्रि व 
माडंर्ावंकर प्रि याचं्या ज्ञाने वरीच्या संत्तहिा वरे्ळ्या; त्तसद्नाथ प्रि मूळ आधाराला असलेल्या त्तवप्र 
प्रिीच्या व शात्तळग्राम प्रिीच्या सतं्तहिा वरे्ळ्या, आत्ति पाटंर्ि प्रि मूळ आधाराला असलेल्या राजवाडे 
प्रिीच्या व र्ोपाळाश्रम प्रिीच्या सतं्तहिा वेर्ळ्या. अशा या वरे्ळ्या संत्तहिानंा संत्तहिासमीके्षच्या पात्त िमात्य 
पत्तरभािेंि version म्हटलें  जािें. मराठींि यानंा जवळ जवळ एकवाक्यिेनें ‘प्रिी’ म्हटलें  रे्लें  आहे. ‘जवळ 
जवळ’ असें इथें म्हिण्यािें कारि असें कीं, अलीकडे ‘आवृत्ति’ शब्दािी योजनात्तह या त्तठकािी करण्यांि 
येिे. पि संशोधकानंीं ‘प्रि’ शब्दािाि पाठप रावा केलेला आहे. प्रत्यक्ष ही रूत्तढ पात्तहली, िर version साठीं 
मराठी संज्ञा ‘प्रि’ होय, असें म्हििें अपत्तरहायग आहे. 
 

पि नक् कल, प्रि िंकवा copy, transmission–या संज्ञाचं्या संदभांि version िें वरे्ळेंपि संजे्ञनें 
स्पष्ट् ट करावें म्हटलें , िर केवळ ‘प्रि’ ही संज्ञा येथें उपयोर्ी ठरि नाहीं. हा वरे्वरे्ळेपिा सतं्तहिािंा 
बनलेला असिो व िो संत्तहिेमधील पाठ बदलि रे्ल्याम ळें  बनलेला असिो. म्हिजे मूळ बदलिाि िे पाठ. 
हें लक्षािं ाेिा,ं इथें ‘पाठािंर’ ही मराठी संज्ञा योजून संकेिानें िो स या स या पाठामंधला बदल आहे, 
असें न मानिा ंसम प्च् िि पाठाचं्या बदलामं ळे संत्तहिामंधील बदल, वरे्वरे्ळेपिा आहे, िें संत्तहिािंर आहे, 
असें मानावें. पाठािंर हा शब्द मराठींि recitation, memorize या अथी येिो, हें खरें असलें , िरी संदभानें 
हा भेद सहज समजण्यासारखा असिो, आत्ति recitation, memorise या अथी ‘पाठािंर’ हा शब्द 
पात्तरभात्तिक नाहीं. पात्तरभात्तिक संज्ञा म्हिून ‘पाठािंर’ हा शब्द version या अथी मानावा, हें उत्तिि त्तदसिें. 
[प्रा. त्तव. त्तश. आपटे, पूवोक् ि, version िे अथग ‘पाठािंर’ व पाठभेद असे त्तदले आहेि. त्यािूंन इथें ‘पाठािंर’ शब्दािी त्तनवड करिें उत्तिि वाटलें .] 
म्हिजे ‘प्रि’ हा एकि शब्द िीन वरे्वरे्ळ्या पात्तरभात्तिक संज्ञासंाठीं वापरावा लार्िार नाहीं. राजवाडे 
पाठािंर, दाडेंकर पाठािंर, असे शब्द ऐकण्यास व वापरण्यास स रुवािीला कसेसेि वाटिील, इिका ‘प्रि’ 
हा शब्द प्रस्ि ि संदभांि दृढमूल झालेला आहे. त्याम ळें  ‘पाठािंर’ शब्द स ित्तविें, हें कार्दी ाोडे 
नािवल्यासारखेंि होईलत्तह कदात्तित्. पि पत्तरभािा काटेंकोर करण्यासाठीं असा प्रााि पाडिें आवयक 
आहे. 
 

याि अथी ‘रूपािंर’ [भवानराव पंिप्रत्तित्तनत्तध ्अ. का. त्तप्रयोळकरसपंात्तदि दमयंिीस्वयंवर, पूवोक् ि), प्रस्िावना, ८, ९.] या 
शब्दािी योजना क् वत्तित् झालेली असली, िरी त्या शब्दािा संत्तहिासमीके्षच्या के्षत्रािं प्रसार झाला नाहीं व 
िी संज्ञा प्रस्ि ि संदभांि कायमिी मार्ें पडली. त्तशवाय adaptation साठीं या संजे्ञिी योजना त्तवशिे रूढ 
होऊन रे्ली आहे. िेव्हा ंत्तििा प्रस्ि ि version साठीं त्तविार करिा ंयेण्यासारखा नाहीं. 
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३/३६ Composite Version : त्तमश्र पाठािंर/सतं्तमश्र पाठािंर : मूलरूप प्रिीवरून सतं्तहिेच्या अनेक 

प्रिी होिाि. या प्रिींवरून आिखी प्रिी होि राहािाि. ही प्रिीकरिािी प्रत्तिया िालू असिे. सामानयिः 
अशा प्रिी एका आधारप्रिीवरून करण्यािा प्रााि त्तदसि असला, िरी काहंीं वळेा ंअत्तधक प्रिी आधाराला 
ाेऊन प्रिी केल्या जािाि. या एकाहून अत्तधक प्रिी एकाि परंपरेिल्या असिािि, असें नाहीं, आत्ति 
यावंरून प्रि करिानंा प्रि करिारा आपल्या त्तनवडीन सार वरे्वरे्ळ्या प्रिींमधून पाठ ाेऊन प्रि ियार 
करिो. ही त्तिया मलूरूप प्रिीनंिरच्या लर्िच्या काळािं होऊन अशा प्रकारें वरे्वरे्ळ्या प्रिींिील पाठ व 
अनय वैत्तशष्ट् यें ाेऊन, त्यािंें संत्तहिेंि त्तमश्रि करून जी प्रि ियार होिे, त्तिला composite version असें 
म्हटलें  जािें. या प्रिींि केवळ पाठािंें त्तमश्रि असिें, असें नाहीं. वाक्यें, उिारे, यािंेंत्तह त्तमश्रि असूं शकिें; 
आत्ति ज्या प्रिींमधून त्तनरत्तनराळे पाठ, वाक्यें, उिारे, त्तमत्तश्रि करून ाेिलेले असिाि, त्या प्रिी कालाच्या 
दृष्ट् टीनेंत्तह एकाि मात्तलकें िल्या असिाि, असें नाहीं. काहंीं वळेा ंकालाच्या दृष्ट् टीनें या आधारप्रिी एकाि 
मात्तलकें िल्या नसल्या, िरी परंपरेच्या दृष्ट् टीनें एकाि मात्तलकें िल्या असूं शकिाि. 
 

या सवग र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेिा,ं असें लक्षािं येईल कीं, अशा रीिीनें केलेली प्रि हें एक नवेंि ‘पाठािंर’ 
बनिें. िें सतं्तमश्र वैत्तशष्ट्यानंीं य क् ि असिें. या दृष्ट् टीनें यासाठीं मराठीं संज्ञा म्हिून ‘त्तमश्र पाठािंर’ अशी संज्ञा 
वापरिें उत्तिि आहे. ‘संत्तमश्र पाठािंर’ असेंत्तह म्हिण्यास हरकि नाहीं. 
 

३/३७ Codices Recentiores : अवािीन प्रि/प्रिी : संत्तहिाचं्या प्रिी त्तनरत्तनराळ्या काळािं 
झालेल्या असिाि. मूलरूप प्रिीला काल दृष्ट्या अत्ति त्तनकट मानिा ंयेईल, अशी प्रि जशी असिे, िशीि 
त्तिला अत्ति दूर मानिा ं येईल, अशीत्तह प्रि असिे. या दोन प्रकाराचं्या अधेंमधें येिाऱ्या प्रिीत्तह असिाि. 
यापंकैीं काल दृष्ट्या जी ज नी प्रि, िी नव्या प्रिीपेक्षा ंिंकवा त्या मानानें इिर प्रिींपेक्षा ंअत्तधक त्तव वसनीय 
िंकवा मूळ संत्तहिेिें अत्तधक यथािथ्यिेनें प्रत्तित्तनत्तधत्व करिारी होय, असें मानण्यािी काहंीं संशोधकािंी, 
अभ्यासकािंीं प्रवृत्ति असिे. या प्रवृिीप्रमािें ज नया काळािंील प्रि िी त्तव वसनीय आत्ति अलीकडच्या 
काळािंील प्रि, िी त्यामानानें अत्तव वसनीय ठरिें. पि ही प्रवृत्ति सवगि बाबिींि यथाथग मानिा ं येिार 
नाहीं, असें शाबीि करिारे प रावें उपलब्ध आहेि. यथाथगिेच्या दृष्ट् टीनें िंकवा त्तबनिूकपिाच्या दृष्ट् टीनें 
पाहािानंा प्रि कोित्या काळािं झाली आहे, याला िसें मह्व नाहीं, िर िी कोित्या पत्तरप्स्थिींि झाली, 
कशी झाली, कोित्या प्रिीवरून झाली, या र्ोष्ट् टींना मह्व असिें. िेव्हा ं प्रिी र् ि दृष्ट्या प्रकारािं 
बसविानंा िंकवा त्तबनिूकपिाच्या अथवा त्तव वसनीयिेच्या दृष्ट् टीनें त्यािंें वर्ीकरि करिानंा प्रिींिा काळ हें 
र्मक िंकवा िो त्तनकि ठरि नाहीं. ही र्ोष्ट् ट लक्षािं ठेवनूि codices recentiores–या संजे्ञिा त्तविार केला 
पात्तहजे व त्याप्रमािें त्तिच्या संदभांिील मराठी संज्ञा त्तनत्त िि केली पात्तहजे. हस्ित्तलत्तखिािी अलीकडे 
झालेली प्रि म्हिजे codex recentiore एवढाि मयात्तदि अथग या संजे्ञिा आहे. त्या दृष्ट् टीनें मराठींि या 
प्रकारच्या प्रिींना ‘अवािीन प्रिी’ म्हिून संबोधिें इष्ट् ट ठरिें. 
 

३/३८ Codices Impressi Typis : म त्तद्रि गं्रथ : संत्तहिासमीके्षिा एकूि प्रपिं प्राधानयानें 
हस्ित्तलत्तखि प्रिींशीं सबंंत्तधि असिो. पि अवािीन काळािं म द्रिप्रत्तियेनें त्तसद् केलेल्या गं्रथािंा िंकवा 
संत्तहिािंा उपयोर्त्तह केला जािो; िसें करिें प्रा ि असिें. उदाहरिानेंि बोलिा ं येईल : मराठी गं्रथाचं्या 
संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि परशरामिात्या र्ोडबोले, माधव िंद्रोबा ड कले, जनादगन बाळाजी मोडक, शकंर 
पाडं रंर् व त्तवष्ट्ि  परशराम पंत्तडि, इत्यात्तदकानंीं छापून प्रत्तसद् केलेल्या गं्रथाचं्या संत्तहिा आत्ति आवृत्ति 
वर्ळून त्या त्या गं्रथाचं्या संत्तहिािंी त्तित्तकत्सा करिें अप्रयोजक ठरिें. गं्रथाचं्या या छापील प्रिी िंकवा 
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संत्तहिा म्हिजेि संत्तहिासमीके्षच्या पात्त िमात्य देशािंील व्यवहारािंील codices impressi typis–होि. 
मराठींि सरळि सारं्ावयािें, िर हे ‘म त्तद्रि गं्रथि’ होि, िंकवा गं्रथाचं्या या ‘म त्तद्रि प्रिी’ होि. मराठींि 
गं्रथव्यवहाराशीं संबतं्तधि प्रत्तियेंि हे शब्द रुळलेलेि आहेि. या रुळलेल्या शब्दािंीि योजना पात्तरभात्तिक 
संज्ञा म्हिनू करिा ंयेण्यासारखी आहे. िशी िी करिें स्वाभात्तवक व इष्ट् टि होय. 
 
 म त्तद्रि प्रि–प्रिी [अ. का. त्तप्रयोळकर, पूवोक् ि, ३.], छापील प्रि–प्रिी [अ. का. त्तप्रयोळकर, म क् िे वरकृि महाभारि, 
आत्तदपवग ्खंड पत्तहला), मराठी सशंोधन मंडळ, म ंबई, १९५३, प्राक् कथन, ११ : म क् िे वरािा शोध, ७.], हे पयायत्तह त्तविारािं 
ाेण्यासारखें आहेि. कारि हे शब्दप्रयोर्त्तह प्रित्तलि आहेि आत्ति म त्तद्रि गं्रथ िंकवा गं्रथाचं्या म त्तद्रि प्रिी, या 
शब्दप्रयोर्ाशंीं त्यािंा म ळींि त्तवसंवाद नाहीं. 
 

छापील आवृत्ति [रा. र्. हिअ, पूवोक् ि, १.] असात्तह शब्दप्रयोर् प्रस्ि ि अथी केलेला असिो. पि आवृत्ति व 
गं्रथ आत्ति िसेि प्रि हे शब्द वरे्वरे्ळ्या संकल्पनािें त्तनदशगक आहेि. त्याम ळें  इथें codices िा संदभग 
असिानंा आवृत्ति शब्द स संर्ि ठरिार नाहीं. 
 

‘म त्तद्रिें’ [अ. का. त्तप्रयोळकर, साधनात्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, १.] असा शब्दत्तह प्रस्ि ि अथी क् वत्तिि 
वापरलेला त्तदसिो. पि म द्रिप्रत्तियेंिील एका त्तवत्तशष्ट् ट अवस्थेंिील ज ळवलेल्या मजक राच्या ठसा–
प्रिींसाठीं ‘म त्तद्रिें’ ही संज्ञा त्तनत्त िि झाली आहे. िेव्हा ं प्रस्ि ि संदभांि िी आिा ं रद्दबािलि समजली 
पात्तहजे. 
 

‘म त्तद्रि प स्िक’ अशी संज्ञा ाेिें शक्य आहे. िसें केलें , िर अनेकविनी ‘म त्तद्रि प स्िकें ’ असें होईल. 
एकविनी आत्ति अनेकविनी एकवाक्यिेनें सारखीि वापरिा ंयेिे, या दृष्ट् टीनें ‘म त्तद्रि गं्रथ’ ही संज्ञा सोयीिी 
ठरिे. यािा असा मात्र अथग नव्हे कीं, म त्तद्रि प्रि िंकवा छापील प्रि हे पयाय त्तविारबाह्य आहेि. िीन 
उपलब्ध पयायािं अत्तधक सोयीस्कर म्हिून ‘म त्तद्रि गं्रथ’ या संजे्ञिा फक् ि त्तनदअश करीि आहे. 
 

३/३९ Traditio : प्रिसंिमिपरंपरा/प्रिपरंपरा : हस्ित्तलत्तखिाचं्या प्रिी होिें, ही एक सावगत्तत्रक 
प्रत्तिया असली, िरी त्तवत्तशष्ट् ट गं्रथाचं्या संत्तहिासमीके्षसाठीं त्याचं्या प्रिींिी शास्त्रीय व्यवस्था लाविें आवयक 
असिें. या व्यवस्थेंि एकूि उपलब्ध प्रिी, अन पलभ्य प्रिी, त्यािें काल, स्वरूप, परस्परसंबंध, इत्यात्तद 
त्तनरत्तनराळीं अंर्ें समात्तवष्ट् ट असिाि. प्रिींिील पाठािंी त्तव वसनीयिा आत्ति यथाथगिा यासंंबधंीं व अनय 
त्तनिगय ाेिानंा अशा व्यवस्थापनाला मह्व असिें. प्रिी या वरे्वरे्ळ्या परंपरानं सारत्तह झालेल्या असिाि. 
भात्तवकािंी एक परंपरा अशी असिे कीं, जी गं्रथािी प्रि करिें िंकवा/आत्ति संग्रहीं बाळर्िें, हें प ण्यकारक 
मानीि असिे. या परंपरेनें झालेल्या प्रिी काळजीपूवगक झालेल्या आहेि कीं नाहींि, यािा त्तविार अवय 
ठरिो. संप्रदायान सार झालेल्या काहंीं प्रिी असिाि. सापं्रदात्तयक परंपरेिी सतं्तहिा त्तटकविें व प्रसृि करिें, 
ही दृत्तष्ट अशा प्रिींमार्ें असूं शकिे. संप्रदायाच्या प्रिालीला न मानविारे पाठ र्ाळिें, िंकवा बदलिें, अशी 
दृप्ष्ट् टत्तह या प्रिी करिाऱ्यािंी असूं शकिे. या दृष्ट् टींन सार अशा प्रिींिील पाठािें संिमि झालेलें  
असिार,हेंत्तह लक्षािं घ्यावें लार्िें. अशा आत्ति अनय परंपरािंी मात्तहिी ाेऊन त्या त्या प्रिींिा इत्तिहास 
ियार करिें, हें सतं्तहिासमीके्षिें एक अंर् आहे. एकूि प्रत्तियेंिला िो एक टपा आहे. त्तनरत्तनराळ्या परंपरािंें 
मूळ आत्ति ज्या ज्या वरे्वरे्ळ्या प्रिी उपलब्ध असिाि, त्यामंध्यें श द् परंपरेच्या प्रिी व भेसळ प्रिी यािें 
संबंध स्पष्ट् ट करून ाेऊन प ढें जावें लार्िें. ही पा वगभतू्तम म्हिजे पाठत्तित्तकत्सा व पाठत्तनत्त ित्ति, यासंाठीं 
एक आवयक बाब ठरिे. 
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प्रिींिें संिमि कसें झालें  आहे, यात्तवियीं परंपरािंा हा इत्तिहास असिो. सतं्तहिासमीके्षच्या 
पात्त िमात्य पत्तरभािेंि याला traditio म्हटलेलें  आहे. या परंपरा-इत्तिहासाला केवळ ‘रूत्तढ’ [वें. ल. जोशी, 

पूवोक् ि, ३४१] म्हटलें  असिा ं प्रित्तलि रूढ रूप एवढाि अथग त्तनदअत्तशि होईल; एकूि परंपरा िंकवा 
संिमिपरंपरा हा संकेि त्यािूंन व्यक् ि होिारा नाहीं. िेव्हा ंया संकल्पनेसाठीं मराठींि ‘प्रिसंिमिपरंपरा’ 
अशी संज्ञा योजिा ंयेण्यासारखी आहे. सकें्षपासाठीं प्रिपरंपरा’ असें म्हििा ंयेईल. 
 

३/४० Textual Statics : प्स्थरप्रद त्तित्तकत्साप्रत्तिया : संत्तहिेिें संिमि दोन प्रकारें होिें : ्१) 
िोंडी िंकवा म खपरंपरेनें आत्ति ्२) लेखी, त्तलत्तखि प्रि करून. संिमिाच्या या दोन परंपरा आहेि व 
संत्तहिािंें भ्रष्ट् टीकरि दोनही परंपरादं्वारा होिाऱ्या सतं्तहिासंिमिािूंन होि असिें. अशा उपलब्ध व 
अन मात्तनि संत्तहिािंा िौलत्तनक अभ्यास करून ्–िोंडी व लेखी असा िौलत्तनक, हा जसा एक पयाय, 
िसाि िोंडी आत्ति लेखी त्तमळून सवांिा असा िौलत्तनक, हा द सरा पयाय). ‘स्वाक्षर सतं्तहिा’ िंकवा ‘मूलरूप 
संत्तहिा’ याचं्याशीं अत्तधकात्तधक ज ळिाऱ्या संत्तहिेिी माडंिी करिें, हें संत्तहिासमीक्षेंिले ईप् सि असिें. यािं 
लेखी परंपरानंीं संित्तमि होि आलेल्या संत्तहिािंें स्वरूप हें प्स्थरपद ्–म्हिजे एकरूप नव्हे) मानिा ंयेिें. 
प्रिीकरिाच्या वळेीं ज्या सतं्तहिा अशा प्स्थरपद असिाि, त्यािंा अभ्यास, त्तित्तकत्सा करून सतं्तहिासमीक्षा 
करिा ंयेिे. या सतं्तहिासमीके्षिी एक प्रत्तिया असिे. या प्रत्तियेि प्रिींिें त्तववरि, वर्ीकरि; परस्परसंबधं-
त्तनदअशन व त्तित्तकत्सा; पाठािंी ि लना, त्तित्तकत्सा व त्तनत्त ित्ति; पाठािंी अिंरर्-ंत्तित्तकत्सा व समीक्षा आत्ति या 
प्रत्तियेंिून त्तनिगय; इत्यात्तद अंर्ािंा समावशे होिो. या सवग अंर्ासंह िंकवा ाटकासंह संत्तहिासमीक्षा ही 
संत्तहिासमीके्षिी अत्तभजाि प्रत्तिया होय, असें म्हििा ंयेईल. यािूंन त्तनष्ट् पन्न झालेल्या त्तनष्ट् किांसह या एकूि 
प्रत्तियेला textual statics म्हिून संबोत्तधलें  जािें. प्स्थरपद संत्तहिात्तविारािें हें प्स्थरपद शास्त्र होय. िेव्हां, 
ही प्स्थरपद सतं्तहिा-त्तित्तकत्सापद्त्ति होय. या पद्िींि त्तित्तकत्सास्वरूपािी प्रत्तिया र्ृहीि आहे. 
 

एकूि सर्ळीं अंर्ें व त्तनष्ट् पत्ति लक्षािं ाेिा,ं मराठी संज्ञा म्हिून यासांठीं ‘प्स्थरपद त्तित्तकत्साप्रत्तिया’ 
असा प्रयोर् करिा ंयेईल. सर्ळा त्तविार प्स्थरपद सतं्तहिेिा आहे, हें इथें र्ृहीि मानावें. 
 

ही प्रत्तिया प्रस्ि ि त्तवियािंील मानिा ं येिार नाहीं; िंकवा संत्तहिासमीक्षेंिील ही सजं्ञा नव्हे; असें 
मानिारी एक प्रिात्तल आहे. पि डॉ. कते्र यानंीं भारिीय संत्तहिासमीक्षात्तवियक आपल्या गं्रथािं पत्तरत्तशष्ट् ट १ 
मध्यें या त्तवियािंील पात्तरभात्तिक संज्ञा म्हिून त्तहिा समावशे केला आहे. या त्तवियािंील त्तवशिेज्ञानंीं 
यात्तवियीं त्तित्तकत्सा करून त्तनिगय घ्यावा, असा हा त्तविय मानावा लारे्ल. या संबधंीं ििा होऊन वरे्ळा 
त्तनिगय लारे्पयंि प्रस्ि ि या त्तवियािंील ही त्तविाराहग पात्तरभात्तिक संज्ञा आहे, असें र्ृहीि धरिें र्ैर ठरंू नये. 
त्या दृष्ट् टीनें या संजे्ञिा स्वीकार येथें केला आहे. 
 

३/४१ Scripta Continua : पदखंडरत्तहि त्तलयंकन : कोििेंत्तह हस्ित्तलत्तखि सामानयिः पदखंड 
त्तवभार्शः त्तलयतं्तकि केलेलें  असिें. म्हिजेि, संत्तहिेंिील प्रत्येक शब्द, पद व वाक्य स टें स टें 
एकमेकापंासून वरे्ळें  करून त्तलत्तहलेलें  असिें. संत्तहिेिें वािन, पदस्फोट व अथगग्रहि, या 
त्तलयकंनपद्िीम ळें  स लभ व सोयीिीं होिाि. पि काहंीं हस्ित्तलत्तखिें या पद्िीनें त्तलयंत्तकि केलेलीं 
नसिाि. बालबोध, देवनार्री त्तलपींिील लेखनािी रूढ प्रित्तलि त्तलयंकन पद्त्ति, ही पदखंड त्तवभार्शः 
लेखनािी असिे. पि ज नया हस्ित्तलत्तखिाचं्या पोथ्यािं ओवीिे िंकवा  लोकािे िरि सरळ त्तलहीि असि, 
शब्द िोडून त्तलहीि नसि, अशी ग्वाही संशोधकानंा त्तमळाली आहे. [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २५४.] संत्तहिा-
वािनािं अशा वळेीं केवळ या त्तलयंकनपद्िीम ळें  पाठभेद त्तनमाि होिें शक्य असिें. मोडी त्तलपींि 
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सामानयिः पदखंड त्तवभार्शः त्तलयंकन टाळण्याकडे प्रवृत्ति असिे. या प्रवृिीला मोडी त्तलपींिील अक्षराकंन 
व उदे्दश पोिक असिाि िंकवा उद्य क् ि करिारे असिाि. त्याम ळें  वा अनय काहंीं कारिानंीं बालबोध, 
देवनार्री त्तलपींिील हस्ित्तलत्तखिािं िंकवा अक्षराकंनािं सापंडेल त्यापेक्षा ंमोडी त्तलपींिील हस्ित्तलत्तखिािं 
िंकवा अक्षराकंनािं ‘पदखंडरत्तहि त्तलयंकन’ अत्तधक सापंडिें साहत्तजक ठरिें. कोित्यात्तह त्तलपींिील असें 
अक्षराकंन हें ‘पदखंडरत्तहि त्तलयकंन’ म्हिजे scripta continua होय. सलर्-शब्द, पदें िंकवा वाक्यें न 
िोडिा ं त्तलत्तहिें, असें हें त्तलयंकनािें स्वरूप होय. ‘अखंडपद त्तलयकंन’ असा पयायत्तह शक्य आहे. 
पदामंध्ये खंड, अंिर न ठेविा ंसलर् त्तलयंकन, असें त्यािें स्पष्ट् टीकरि होईल. 
 

वास्ित्तवक, मराठींि संत्तहिासमीके्षत्तवियींच्या त्तवविेनािं, त्यासंबंधींच्या पात्तरभात्तिक ििअि िंकवा 
त्तनष्ट्पादनािं या प्रकारच्या त्तलयंकनािा परामशग होिें स्वाभात्तवक ठरिें. कारि ज नया मराठींि मोडी त्तलपीिा 
प्राधानयानें उपयोर् करण्यािा एक प्रााि होिा.पि यासबंंधीं त्रोटकत्तह त्तववरि – पात्तरभात्तिक संज्ञा 
त्तनत्त िि करण्यास उपय क् ि ठरेल असें स्पष्ट् टीकरिाथग त्तववरि – दृष्ट् टीस पडि नाहीं. त्याम ळें  पात्तरभात्तिक 
संजे्ञसाठीं या बाबिींि नव्यानेंि त्तविार करावा लार्िो. हा त्तविार करिानंा मूळ करिात्मक अशा या 
कृिीसाठीं व संजे्ञसाठीं काहंींसा अकरिात्मक िंकवा नकारात्मक असा शब्दप्रयोर् मराठीच्या प्रकृिीला 
सहज राहील या दृष्ट् टीनें करावा लार्िो. 
 

संस्कृि भािेच्या सरिीनें त्तविार करिानंा ‘अखंडपंक् िी’ [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, ३४९.] सारखा स टस टीि 
शब्द वापरिें शक्य असलें , िरी इथें त्तनदअ य पद्ि ही पकं् िींिी म्हिजे ओळींिी अखंत्तडििा, अशी मयात्तदि 
नाहीं. िींि शब्द, पद िंकवा वाक्प्रिार, हे वरे्वरे्ळे करून, िोडून न त्तलत्तहण्याच्या प्रत्तियेिात्तह समावशे 
आहे. ही व्याप् ि समावनू ाेिारी संज्ञा म्हिून ‘पदखंडरत्तहि त्तलयंकन’ या शब्दसमूहािी योजना केली 
आहे. ‘पद’ या संजे्ञि इथें शब्द, वाक्प्रिार, वाक्याशं व वाक्य या सवग ाटकािंा समावशे केला आहे. एकूि 
संत्तहिा दृष्ट् टीसमोर ठेवली, िर त्या संदभांि हे सवग ाटक हीं सतं्तहिेिीं ‘पदें’ आहेि, असें मानण्यास हरकि 
नाहीं. या दृष्ट् टीनें ‘पद’ शब्दािी योजना इथें केली आहे. 
 

३/४२ Hand/Scribe : प्रिकार/नकलनवीस : एकदा ं संत्तहिा प्स्थरपद झाली ्त्तििें त्तलयंकन 
झाले), त्तििी त्तलत्तखि प्रि ियार झाली कीं, त्यावरून इिर अनेक प्रिी होिें हा एक त्तरवाज. प्रिीकरिािी 
िंकवा प्रिींच्या नकला करण्यािी यातं्तत्रक साधनें िंकवा म द्रिसोय उपलब्ध होईपयंि या प्रिी हािानें त्तलहून 
काढल्या जाि, हे सवगत्तवश्र ि आहे. यातं्तत्रक साधनें उपलब्ध झाल्यानंिरत्तह हािीं त्तलहून प्रिी करण्यािी 
पद्ि थाबंली आहे, असें नाहीं. त्तनरत्तनराळ्या कारिानंी काहंीं प्रमािािं का ंहोईना, िी िालू राहािे. प्रि 
करिाऱ्यािें म ख्य काम म्हिजे आधारप्रिीवरून जशास िशी संत्तहिेिी नक् कल करिें. पि या प्रत्तियेंि प्रि 
ियार होि असिानंा आधारप्रिींिील सहज लक्षािं येिाऱ्या ढोबळ, आधींच्या प्रि करिाऱ्याकडून 
नजरि कीनें ाडलेल्या ि का, अश द्ें, इत्यादीस द्ा ंअल्प प्रमािािं द रुस्ि होि असिािि. हें कामत्तह प्रि 
करिाराि करिो. आधारप्रिीवरून केलेली प्रि म ळाबरह कूम, म्हिजे आधारप्रिीन सार बरोबर आहे कीं 
नाहीं, हेंत्तह पडिाळून पात्तहलें  जािें, व आवयक िर द रुस्त्यात्तह केल्या जािाि. ही दोनही कामें – प्रि 
करिें व द रुस्िी करिें – कधीं वरे्वरे्ळ्या व्यप्क् ि करिाि, िर कधीं एकि व्यप्क् ि करिे. ही व्यप्क् ि 
संत्तहिासमीक्षाशास्त्राच्या इंग्रजी पत्तरभािेंि hand िंकवा/आत्ति scribe या संज्ञानंीं त्तनदअत्तशली जािे. 
 

मराठींि यात्तवियीं ‘पोथीलेखक’ [श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, ३.] असा त्तनदअश क् वत्तिि केलेला आढळिो. 
पि ‘पोथी’ ही अव्या ि संज्ञा आहे, हें लक्षािं ाेऊन आिा ंहा शब्दप्रयोर् संज्ञा म्हिनू उपयोर्ािा नाहीं. 
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परंपरेनें ‘नकलनवीस’ असा एक शब्द या संदभांि योजलेला आहे व िो साथगत्तह आहे. िो सजं्ञा म्हिनू 
उपयोर्ास येण्यासारखा आहे. याि संजे्ञिें आध त्तनकीकरि म्हिजे नक् कलकार [अ. का. त्तप्रयोळकर, साधनत्तित्तकत्सा 
व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ९.] ही संज्ञा होय. पि प्रि या सजें्ञशीं ज ळिी संज्ञा इथें योजावी, असें म्हटलें , िर 
‘प्रिकार’ अशी संज्ञा स्वीकारावी लारे्ल. प्रि व नक् कल या दोनही सजं्ञा जशा सबंंत्तधि संदभांि यथाथग 
ठरिाि, िशा प्रिकार व नकलनवीस या दोनही संज्ञा या संदभांि यथाथग ठरिाि. प्रिलेखक [स . भा. र्ावस्कर 
्सपंा.) हस्ित्तलत्तखिािंी विगनात्मक नामावली, मराठी सशंोधन मंडळ, म ंबई, १९७२, प्रस्ि ि नामावलीिी रिना.] अशीत्तह एक संज्ञा 
योजलेली आढळिे. पि लेखक या शब्दािा आजिा रूढाथग स्विंत्रपिें लेखन करिारा, रिना करिारा, 
त्तनर्तमत्ति करिारा, असा आहे. ‘लेखन त्तलहून ाेिारा’ या अथी ‘लेखक ठेवला आहे’ या धिीिा वाक्प्रयोर् 
करण्यािा एक त्तरवाज असला, िरी या त्तठकािीं, म्हिजे असें म्हििानंा ‘लेखका’ ऐवजीं ‘लेखत्तनक’ 
म्हिावयािें असिें, हें उाड आहे. हें लक्षािं ाेिा ं नक् कल करिारा, प्रि करिारा, या अथी लेखक या 
शब्दानें य क् ि संज्ञा योजिें उत्तिि नाहीं. त्तनदान िें टाळलेलें  बरें. 
 

३/४३ Diortotes/Revisor/Corrector : शोधक : संत्तहिेच्या प्रिी झाल्यानंिर त्या म ळाबरह कूम 
आहेि कीं नाहींि, हें पाहून प्रिीकरिािंील ि का द रुस्ि करिें, ही र्ोष्ट् ट प्रि करिानंाच्या एकूि प्रत्तियेंि 
मानय असलेली र्ोष्ट् ट आहे. ही द रुस्िी आधारप्रिीशीं केलेली प्रि िाडून पाहून करावयािी असिे. 
आधारप्रिीच्या साहाय्यानें प्रि करिानंा झालेल्या ि का शोधून काढिें व द रुस्ि करिें, अशी ही एकाि वळेीं 
ाडिारी द हेरी त्तिया असिे. हें काम करिाऱ्या व्यक् िीिे त्तनदअशक शब्द या शास्त्रािंल्या पात्त िमात्य 
पत्तरभािेि diorthotes, revisor िंकवा corrector असें आहेि. हे िीन वरे्वरे्ळे शब्द असले, िरी त्यामार्ील 
संकल्पना एकि आहे. डॉ. कते्र यानंीं corrector व revisor या संज्ञा समानाथी म्हिून आपल्या गं्रथािं 
नोंदलेल्या आहेि. एफ्. डब्ल्यू. हॉल यानंीं ‘diorthotes or corrector’ असा त्तनदअश केलेला आहे. िेव्हा ंया 
त्तिनही संज्ञा समानाथी मानिें अर्दींि रै्र ठरंू नये. 
 

आिा,ं संत्तहिेच्या म द्रिाच्या प्रथम अवस्थेंि ज ळवलेल्या मजक रािंील ि का म ळाशीं िाडून पाहून 
शोधून काढिें व द रुस्ि करिें, ही प्रत्तिया ‘शोध’ या संजे्ञनें म द्रिव्यवहारािं त्तनदअत्तशली जािे, आत्ति हें काम 
करिारी व्यप्क् ि िी ‘शोधक’. या पद्िीनें ‘म द्रिशोध’ व ‘म द्रिशोधक’ या संज्ञा त्तसद् झाल्या आहेि. ही 
पत्तरभािा म द्रिके्षत्रािं आिा ं िारं्लीि रूढ, िंकबह ना पक् की झाली आहे. हें लक्षािं ाेिा ं व या त्तठकािीं 
म द्रिािा संदभग वर्ळला, िर म द्रिके्षत्र व संत्तहिासमीक्षाके्षत्र याचं्या संदभांि या संकल्पना व त्तिया एकि 
आहेि. हस्ित्तलत्तखिािंी प्रि ाेऊन त्तिच्याशीं त्यावरून केलेली प्रि िाडून पाहून ि का शोधिें व द रुस्ि 
करिें, ही येथें प्रत्तिया आहे. िेव्हा ंम द्रिव्यवहारािंील रूढ िंकवा पक् क्या झालेल्या सजें्ञच्या आधारानें इथें 
पात्तरभात्तिक संज्ञा त्तसद् करिें उत्तिि आहे. या दृष्ट् टीनें ‘शोधक’ ही संज्ञा इथें योजिें यथाथग त्तदसिें. संशोधक 
आत्ति शोधक, यािं इथें र्ल् लि होण्यािें खरें म्हिजे काहंींि कारि नाहीं. ‘शोधत्तनबंधा’ िील ‘शोध’ हा 
संशोधनािंील शोधनाशीं संबंत्तधि आहे. म त्तद्रिशोधनािंील शोधनाशीं नाहीं. हेंत्तह लक्षािं ाेिलें  आत्ति मळू 
धात्वथग श द् करिें, हा आहे, हें ध्यानािं ाेिलें  कीं, ‘शोधक’ म्हिजे ि का शोधिारा व द रुस्ि करिारा, हा 
त्तववत्तक्षि अथग लक्षािं येण्यास अडिि पडिार नाहीं. Hand/Scribe या संज्ञा आत्ति diorthotes, revisor, 
corrector या संज्ञा अनेकवळेा ं समानाथी म्हिनूत्तह वापरल्या जािें शक्य आहे. िसे आधारत्तह सापंडू 
शकिील. पि व्यवस्थेच्या दृष्ट् टीनें काहंीं कटाक्ष बाळर्िें उिम. 
 

३/४४ Colophon : प प्ष्ट्पका : संत्तहिा त्तलहून पूिग झाली कीं, लेखक िंकवा लेखत्तनक शवेटीं 
संत्तहिेसंबधंीं मात्तहिी देिाऱ्या मजक रािी भर ाालिाि. सवगि हस्ित्तलत्तखिामंध्यें ही भर आढळि नसली, 
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िरी ज नीं हस्ित्तलत्तखिें व त्याचं्या प्रिी, याबंाबि ही एक प्रथा आहे. या मजक रािं संत्तहिेिें शीिगक, त्तविय, 
लेखक, लेखत्तनक-प्रिकार, लेखनकाल, लेखनस्थल, इत्यादीसंबधंीं कधीं त्रोटक, िर कधीं िपशीलवार 
मात्तहिी नोंदलेली असिे. 
 

सामानयिः हा मजकूर संत्तहिेच्या अखेरीला येि असला, िरी संत्तहिेिे काहंीं त्तवभार्, त्तवियत्तवभार्, 
अध्याय, प्रकरिें, याचं्या अखेरीलात्तह अशापैकीं मजकूरत्तह त्तदला जािो. संत्तहिेच्या मध्येंि क ठेंत्तह अशी 
मात्तहिी येऊं शकिे. 
 
 या सवग प्रकारच्या मजक राला colophon अशी पात्त िमात्य संज्ञा संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि 
वापरली जािे. [‘The tail piece of a manuscript or a section thereof, recording the ending of a section, part or the whole work 
itself : –स त्तमत्र मंरे्श कते्र, पूवोक् ि, ९०.] 
 

आध त्तनक काळािं सतं्तहिा म त्तद्रि होऊं लार्ल्या. त्यानंिर संत्तहिेच्या लेखकाबरोबर संपादक, 
म द्रक, प्रकाशक, सजावटकार, इत्यादींिी मात्तहिी देण्यािी प्रथा पडली आहे. हा मजकूर सामानयिः म त्तद्रि 
प स्िकाच्या आरंभीच्या पानावर येिो. या मजक रािी र्िनात्तह colophon मध्यें केली जािे. [‘Inscription or 
device at end of old books or manuscripts, containing title, scribe’s or printer’s name, date, place of printing etc.’ : The 
Reader’s Digest Great Encyclopaedic Dictionary, 1964.] 
 

मराठींि संत्तहिासमीक्षा आत्ति ित्संबधंीं जें ि टप ंजे कायग आहे, त्या संदभांिील लेखनािं मात्र हा 
मजकूर संत्तहिेच्या शवेटींि फक् ि येिो, असें अभ्यासक र्ृहीि धरून िालले असाविे, असें त्यानंीं 
योजलेल्या संज्ञावंरून वाटिें. िंकवा त्यानंीं ज्या संत्तहिािंें संपादन केलें  आत्ति ज्या संत्तहिा त्याचं्या समोर 
आल्या, त्यािं हा मजकूर शवेटींि आलेला असेल! त्यानंीं योजलेल्या संज्ञा लेखनसीमा, [रा. र्. हिअ, पूवोक् ि, ७ 
्टीप २६).] अंत्योल् लेख, [रा. र्. हिअ, त्तकिा १४, २७... श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, १४.] अंत्यलेख, [श्री. ना. बनहट्टी, त्तकिा, १९, 

२०.] समाप् िलेख, [स . आ. र्ावस्कर ्सपंा.), हस्ित्तलत्तखिािंी विगनात्मक नामावली, भार् १, मराठी सशंोधन मंडळ म ंबई, १९७२, प्रस्ि ि 
नामावलीिी रिना, भार् २, १७, २८.] समाप् िम द्रा, [त्तव. बा. प्रभ देसाई, मराठी सशंोधन मडळािंील ‘सूक्ष्मपटािंी सूिी’, मराठी 
सशंोधनपत्तत्रका, ज लै-ऑर्स्ट-स टेंबर, १९७७. ्प्रस्ि ि सूिीच्या प्रास्िात्तवकािं मात्र डॉ. प्रभ देसाई यानंीं ‘समाप् िलेख’ असा शब्द वापरला आहे. 
सदंभग : पृ. ३.)] अशा प्राम ख्यानें आहेि. 
 

आिखी एक संज्ञा आहे, पि िी क् वत्तििि वापरलेली आढळिे. त्तििात्तह त्तविार करावा लारे्ल. िी 
संज्ञा म्हिजे ‘प प्ष्ट्पका’. [ही सजं्ञा ‘वाच्यस्पत्यकोशा’ं िली आहे.] ही संज्ञा साकेंत्तिक आहे. त्याम ळे त्तिच्या 
व्य त्पत्यथाकडे वळण्यािें कारि नाहीं. श्री. य. रा. दािे व श्री. िंि. र्. कवअ यानंीं सपंात्तदि केलेल्या 
‘महाराष्ट्र शब्दकोश – प रविी’ [वें. ल. जोशी, प्रौढ मनोरमाशब्दरत्नम, डेक्कन कॉलेज, प िे, १९६६.] भार्ािं या संजे्ञसंबधंीं 
त्तदलेली मात्तहिी ्उपयोर्ासदंभासह अशी : ‘गं्रथाच्या अध्यायाच्या अखेरीस समाप् िवाक्य’.... ‘अध्यायाच्या 
शवेटच्या प प्ष्ट्पकेमध्यें अध्यायािंील त्तवियािा त्तनदअश केलेला नीलकंठीय पाठािूंन त्तदसिो’....) ‘केसरी’च्या 
१७ ऑक्टोबर १९४१ च्या अंकािंील लेखनामधून हा सदंभग ाेिलेला आहे. ‘प प्ष्ट्पका’ हा शब्द साकेंत्तिक 
म्हिून येथे वापरलेला असल्याम ळें  त्तनदअत्तशि सकंल्पना अव्या ि मानण्यािें कारि उरि नाहीं. गं्रथाच्या 
शवेटीं, अध्यायाच्या – प्रकरिाच्या शवेटीं, अधेंमधें िंकवा गं्रथारंभीं पत्तहल्या पृष्ठावर, शीिगक पृष्ट् ठावर कोठेंत्तह 
गं्रथसंबंधािं कोििीत्तह मात्तहिी या संजे्ञद्वारा त्तनदअत्तशि करिा ं येईल, इिकी व्याप् ि येथें त्तमळंू शकिे. अशी 
व्याप् ि मराठींि या संदभांि वापरलेल्या इिर कोित्यात्तह शब्दाला नाहीं. िेव्हा ं colophon या संजे्ञला 
पयायी म्हिनू मराठींि ‘प प्ष्ट्पका’ ही संज्ञा स्वीकारिें य क् ि वाटिें. 
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३/४५ Illuminate : स शोत्तभि करिें : संत्तहिा ज्या सामग्रीवर त्तलत्तहलेली असिे, त्या सामग्रीिा 
ि कडा िंकवा कार्द, यावर नक्षी, वलेब ट्टी, वर्ैरे काढून त्तलत्तहिारी व्यप्क् ि िी सामग्री स शोत्तभि करीि 
असिे, असें काहंीं संत्तहिाबंाबि म्हििा ंयेिें. काहंीं संत्तहिािंी ही सामग्री त्तित्रें काढूनत्तह स शोत्तभि केलेली 
आढळिे. ज्या सात्तहत्यानें हें स शोभन केलेलें  असिें, िें सात्तहत्य म्हिजे सोनेरी शाई िंकवा अनय रंर्, इत्यात्तद 
असिाि. सतं्तहिेिी प्रि – त्तििी लेखनसामग्री अशी स शोत्तभि करिें, म्हिजे illuminate. संत्तहिेिा दशगनी 
भार् आकिगक करण्यािा हा प्रकार आहे. केव्हा ं केव्हा ंअसें स शोभन संत्तहिेच्या फक् ि शवेटच्या पानावर 
केलेलें  आढळिें. 
 

मराठींि या प्रत्तियेला ‘स शोत्तभि करिें’ अशी सरळ सहज संज्ञा योजिा ंयेईल. 
 

३/४६ Roll : र् ंडाळी : हस्ित्तलत्तखिाचं्या प्रिी कार्द, कापड, िाबं,े अशा सामग्रीवर त्तलहून 
काढलेल्या असिाि. ही सामग्री जिन करून ठेविानंा िी द िरािं, पेयािं, अशी ठेवलेली असिे. 
ठेविानंा कार्द, िसेंि िाबं्यािे पते्र, एकावर एक िमानें लावनू ठेविें, साहत्तजक असिें. कापड र् ंडाळून 
ठेविा ं येिें िंकवा ाडी करून ठेविा ं येिें. कार्दािी ाडी करून ठेविे हस्ित्तलत्तखिािें जिन करण्याच्या 
दृष्ट् टीनें सोयीिें नसिें. हे कार्द िमवार लावनू, जसे द िरािं बाधूंन ठेविा ं येिाि, िसेंि त्यािंी स रळी 
करून ठेविा ं येिे. लाबं सलर् कार्दावंर हस्ित्तलत्तखिािी प्रि असिे, िेव्हा ंअशी स रळी करिेंि सोयीिें 
ठरिें. कापडावरील हस्ित्तलत्तखिेंत्तह अशीि स रळी करून ठेविा ंयेिाि. यालाि हस्ित्तलत्तखिािंा roll, असें 
म्हटलें  जािें. याला scroll असात्तह शब्द वापरला जािो. इत्तिहासि पाहावा म्हटलें , िर – हस्ित्तलत्तखिें 
र् ंडाळी करून ठेवण्याच्या इत्तज  िमधील व ग्रीसमधील प्रथेशीं roll या संजे्ञिा संबधं आहे. बोरूच्या जािीच्या 
वनस्पिीिे रंुद त्तत्रकोिी ि कडे काढले जाि. या ि कड्ावंर प्रत्तिया करून िे त्तलत्तहण्यायोग्य केले जाि. 
असे ि कडे जोडून हस्ित्तलत्तखिें त्तलहून काढण्यासाठीं एक सलर् पृष्ट् ठभतू्तम ्surface) ियार केली जाि 
असे. या पृष्ट् ठभमूीला roll म्हटलें  जाई. त्तत्रकोिी ि कड्ािंी ही मात्तलका र् ंडाळी करून कपाटािं आडवी 
िंकवा उभी ठेविें सोयीिें असे. िशी िी ठेवली जाि असे. यावरून हस्ित्तलत्तखिें र् डंाळी करून ठेवण्यािी 
पात्त िमात्य प्रथा त्तनमाि झाली. Roll या शब्दािें मूळ या प्रथेंि आहे. ही स रळी िंकवा ‘र् ंडाळी’, असें 
मराठींि म्हििा ंयेईल. 
 

लाबं सलर् कार्दावरील हस्ित्तलत्तखिें कार्दािी ाडी करून ठेवलीं, िर ाड्ाचं्या जार्ीं 
कार्दािे ि कडे पडिाि व हस्ित्तलत्तखिािंील त्या जारे्िील अक्षरें नष्ट् ट होिाि. त्तशवाय कार्दािे ि कडे 
होऊन हस्ित्तलत्तखि िमवार लाविें त्तजत्तकरीिें होऊन बसिें. ाडीच्या ख िेनेंत्तह अक्षरें प सट िंकवा 
त्तदसेनाशीं होिाि. या सर्ळ्या द ष्ट्पत्तरिामापंासून स टका व्हावी म्हिनू, आत्ति प्रथेप्रमािें, हीं हस्ित्तलत्तखिें 
‘र् ंडाळी’ करून ठेवलीं जािाि. अत्तलकडच्या ि लनेनें पाहािा ं– छापखानयािं र्लॅी – म त्तद्रिें जशीं स रनळी 
करून ठेविाि, िशीं ठेवलेलीं हीं हस्ित्तलत्तखिें. अशा स्वरूपािंलीं हस्ित्तलत्तखिें अथवा कार्दपत्रेंत्तह 
उपलब्ध असिाि. 
 

३/४७ Photostat/Photostat Copy : छायात्तित्रि/छायात्तित्तत्रि प्रि : संत्तहिेिी प्रि हािानें त्तलहून 
ियार करिें हें श्रमािें, कालावत्तध लार्िारें काम असिें. त्तशवाय प्रि करिाऱ्यािें हस्िाक्षर स वाच्य, 
वळिदार असिें, आवयक असिें. एका हस्ित्तलत्तखिावरून एका वळेीं एक प्रि करावी िंकवा एकानें िोंडी 
सारं्ून अनेकानंीं करावी असें म्हटलें , िरी त्याला मयादा असिे. वरे्वरे्ळे प्रिकार प्रिी करिार, िेव्हा ं
त्यािं एकवाक्यिा, एकरूपिा असिें शक्य नाहीं. स लभिेनें कमी वळेािं व सवग प्रिींि एकवाक्यिा व 
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एकरूपिा राखून हस्ित्तलत्तखिाच्या प्रिी करण्यािा म द्रि हा एक मार्ग आहे. पि म द्रिालात्तह वळे लार्िो. 
छपाईि शाई कमी जास्ि होिे. म द्रिप्रत्तियेंि ठशािें त्तखळे त्तनसटिाि. या प्रकारें हस्ित्तलत्तखिािें मूळ रूप 
व स्वरूप यथािथ्यिेनें प्रिींि त्तमळण्याबाबि अडििी असिाि. मूळ रूपािं जशास िसें हस्ित्तलत्तखि 
त्तटकविें आत्ति त्याच्या हव्या त्तििक्या प्रिी स लभिेनें आत्ति वरे्ाने करून ाेिें, यासाठीं सवांि त्तव वसनीय 
अशी प्रत्तिया म्हिजे photostat. 
 

हें हस्ित्तलत्तखिािंें छायात्तित्रि असिें. छायात्तित्रि फलकावर हस्ित्तलत्तखिािे कार्द, सामग्रीहीं 
नीट बसवलीं कीं िपासिें, पडिाळून पाहिें, द रुस्िी करिें, इत्यात्तद प्रत्तियािंी र्रज नसिे व हव्या 
त्तििक्या प्रिी म द्रिापेक्षातं्तह त्तकिी िरी कमी वळेािं, जलद करून ाेिा ं येिाि. म ळाबरह कूम म्हिून हािीं 
केलेल्या िंकवा म त्तद्रि केलेल्या प्रिींपेक्षा ंया प्रिींिी त्तव वसनीयिा अत्तधक. िंकबह ना, शभंर टक् के. हािानें 
केलेल्या प्रिींि प्रि करिाऱ्याचं्या हािून ि का व अपभ्रष्ट् टें  होऊं शकिाि. 
 

म द्रिािंत्तह ज ळारी, म त्तद्रिशोधक, याचं्या हािून ि का होऊं शकिाि, नजरेंिून ि का त्तनसटंू 
शकिाि, म द्रिदोि राहंू शकिाि. या सवग अडििी व दोि, यापंासून म क् ि अशी हस्ित्तलत्तखिािी प्रि 
छायात्तित्रिाच्या प्रत्तियेनें करिा ंयेिे. 
 

हस्ित्तलत्तखिािी ही ‘छायात्तित्तत्रि’ प्रि होय. ही पत्तरभािा आिा ंमराठींि प्रित्तलि आहे. आरंभींच्या 
काळािं ‘फोटोप्रि’ िंकवा ‘लेखछायात्तित्र’ अशा संज्ञा योजलेल्या आहेि. पि सिंमिकाल या बाबिींि 
आिा ंसंपला आहे, असें मानण्यास हरकि नाहीं. 
 

३/४८ Rotograph : प्रत्ति-छायात्तित्तत्रि प्रि : छायात्तित्रि प्रत्तियेनें हस्ित्तलत्तखिािी प्रि करण्यािा 
आिखी एक प्रकार आहे. या प्रत्तियेनें काळ्या कार्दावर हस्ित्तलत्तखिािी श भ्र अक्षरािंील प्रि करून ाेिा ं
येिे. या प्रकारच्या प्रिीला rotograph म्हििाि. ही प्रत्तिया लक्षािं ाेिा,ं इथें ‘प्रत्ति-छायात्तित्तत्रि प्रि’ अशी 
संज्ञा योजिा ंयेईल. काहंी िज् ज्ञािें असें मि आहे कीं, ही पद्ि आिा ंकालबाह्य झाली आहे. 
 

३/४९ Xerography/Xerox Copy : त्तवद्य त् प्रत्तििंबब प्रत्तिया/त्तवद्य त् प्रत्तिया/त्तवद्य त् प्रत्तिया 
प्रि/त्तवद्य त् प्रि : संत्तहिेिी छायात्तित्रिाच्या प्रत्तियेनें प्रि करून ाेण्यािी एक पद्त्ति म्हिजे xerography. 
या प्रत्तियेनें छायात्तित्रिापेक्षातं्तह अत्तधक र्िीनें प्रि करून ाेिा ं येिे. ही प्रि मूळ हस्ित्तलत्तखिाच्या िंकवा 
त्याच्या प्रिीच्या स्वरूपािंि असिे. मात्र, छायात्तित्तत्रि प्रिींि हस्ित्तलत्तखि प्रिीिा यथािथ्यपिा, त्तिच्या 
सवग बारकाव्यासंह व छटासंह प्रत्तििंबत्तबि होिो. िसा िो या प्रत्तियेनें केलेल्या प्रिींि नसिो. िसेंि, या 
प्रत्तियेनें एकदा ं ियार केलेल्या सामग्रीसंिावरून हव्या त्तििक्या प्रिी काढिा ं येि नाहींि. कमींि कमी 
वळेािं प्रत्तििंबबस्वरूपािं प्रि हवी असेल, िेव्हा ंया प्रत्तियेिा उपयोर् होिो. साधारिपिें एका संिावरून 
सहा प्रिी िारं्ल्या स्वरूपािं करून ाेिा ं येिाि. पि असे संित्तह त्तकमान वळेािं ियार करिा ं येिाि. 
छायात्तित्रिािं सवग छटा व बारकाव ेयथािथ्यिेनें, काहंीं उिीव न राहािा ंयेिाि, िर या प्रत्तियेंि प्रत्तििंबब 
यथािथ्य असलें , िरी छायात्तित्रिािी सर त्याला येि नाहीं. या प्रत्तियेिा वरे् लक्षािं ाेिां, त्तिला त्तवद्य त् प्रि 
म्हििा ंयेईल. त्तवद्य त् प्रि म्हिण्यािं आिखी एक औत्तित्य आहे. या प्रकारच्या प्रिीसाठीं सामग्रीसिं ियार 
करिानंा प्रत्तियेंि त्तवद्य त् शक् िीिें साहाय्य ाेिलेलें  असिें. त्तवद्य त् शक् िीनें करावयािी प्रत्तिया व छायात्तित्रि 
सामग्रीनें करायिी प्रत्तिया, अशा दोन प्रत्तियािंा संय क् ि प्रयोर् या प्रकारिी प्रि करिानंा करावा लार्िो. 
या दृष्ट् टीनें ही ‘त्तवद्य त् प्रत्तििंबब प्रि’ असिे. ‘त्तवद्य त् प्रि’ हा संके्षपत्तह यथाथग आहे. Xerography ही 
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त्तवद्य त् प्रत्तििंबबप्रत्तिया असिे. त्तिला ‘त्तवद्य त् प्रत्तिया’ त्तह म्हििा ं येिें व या प्रत्तियेनें केलेली प्रि िी Xerox 
copy – ‘त्तवद्य त् प्रि’. 
 

३/५० Microfilm : सूक्ष्मपट : छायात्तित्रिप्रत्तियेनें हस्ित्तलत्तखिाचं्या ज्या वरे्वरे्ळ्या प्रकारें प्रिी 
करिा ं येिाि, त्यापंैकींि एक प्रकारिी प्रि म्हिजे microfilm. हस्ित्तलत्तखि प्रिींिा संग्रह, जोपासना हा 
एक त्तजत्तकरीिा भार् असिो. जार्ा, हवामान, कीटकसंरक्षि, असे हे त्तजत्तकरीिे प्रकार. यािूंन स टका 
करिारा आध त्तनक मार्ग म्हिजे त्तित्रपटासाठीं वापरण्यािं येिाऱ्या त्तित्रपट्टीच्या ि कड्ावंर पृष्ट् ठवार 
हस्ित्तलत्तखिािें छायात्तित्रि करून िें सगं्रत्तहि करिें. छायात्तित्तत्रि प्रिीिे सवग फायदे या प्रत्तियेनें त्तमळिाि 
आत्ति संग्रहजोपासनेच्या अडििींिेंत्तह बऱ्याि प्रमािािं त्तनवारि होिें. ही प्रि वाििानंा त्तवशिे प्रकारच्या 
सूक्ष्मदशगक यंत्रािी आवयकिा असिे. मराठीं हस्ित्तलत्तखिाच्या अशा प्रिीला ‘सूक्ष्मपट’ म्हिण्यािा त्तरवाज 
आिा ंपडलेला आहे. िीि सजं्ञा या पत्तरभािेंि त्तनत्त िि करिें सय प्क् िक व यथाथग होय. 
 

३/५१ Reading : पाठ : प्रिी करिानंा हस्ित्तलत्तखिािंील शब्द व अक्षरें त्तनरत्तनराळ्या कारिानंीं 
बदलि जािाि व संत्तहिा भ्रष्ट् ट होिे. हस्ित्तलत्तखिािंें िंकवा गं्रथािंें संपादन करिानंा संपादकानंींत्तह असे 
काहंीं बदल केलेले असिाि. सतं्तहिेिा अथग करिानंा अथान कूलिेच्या दृष्ट् टीने भाष्ट्यकार िंकवा 
त्तववरिकारत्तह असे बदल करिाि. सतं्तहिेिे ाटक असिारे हे सवग शब्द व हीं अक्षरें यानंा ‘पाठ’ म्हिण्यािा 
मराठींि पत्तरपाठ आहे. पाठ, पाठािंर पाठभेद, असे शब्द संस्कृि परंपरेनेंि आले आहेि व िे रूढ झाले 
आहेि. हे सवग reading शीं समानाथी आहेि. अवािीन काळािं पाठश त्तद्, पाठसंशोधन, पाठत्तित्तकत्सा, 
इत्यात्तद शब्दािूंन ही परंपरा िालू रात्तहली आहे. या अथी मराठी परंपरेंि वरे्ळा शब्द फक् ि ‘वासना’ हा 
महान भाव परंपरेंिि काय िो त्तदसिो. एरव्हीं ‘पाठ’ शब्द सवगिोपरी स्वीकारलेला आहे. िेव्हा ंयािं बदल न 
करिा ंिो reading या अथी त्तनत्त िि म्हिनू मानिेंि योग्य होय. 
 

‘पाठ’ िंकवा reading या सजं्ञािें अथग व्यापक आहेि. मळू पाठ, भ्रष्ट् ट पाठ, त्तभन्न पाठ, संशोत्तधि 
पाठ, या सर्ळ्यािंा समावशे एका ‘पाठ’ या संज्ञेंि होिो. संत्तहिेंिील, मर् ही सतं्तहिा स्वाक्षर सतं्तहिा असो, 
मूळरूप सतं्तहिा असो िंकवा अनय कोििीत्तह संत्तहिा असो, अर्दीं भ्रष्ट् ट संत्तहिा ाेिली, िरी िीमधील शब्द व 
अक्षर हा सतं्तहिेिा ‘पाठ’ि होय. 
 

३/५२ Lectio Singularis : केवल पाठ/एकमेव∘/एकमात्र∘ : एखाद्या सतं्तहिेच्या एकाि काळािंल्या 
एकाि परंपरेंिल्या वरे्वरे्ळ्या प्रिी ाेिल्या, िंकवा एकाि काळािंल्या त्तनरत्तनराळ्या परंपरािंल्या 
वरे्वरे्ळ्या प्रिी ाेिल्या, अथवा वरे्वरे्ळ्या काळािंल्या एकाि परंपरेिल्या, िसेंि त्तनरत्तनराळ्या 
परंपरेिल्या प्रिी ाेिल्या, िंकवा इिर प्रिी ाेिल्या, िरी काहंीं पाठ िेि असिें शक्य असिें. सामानयिः या 
पत्तरप्स्थिींि त्तनरत्तनराळ्या त्तठकािीं वरे्वरे्ळे पाठ आढळिें, हें नैसर्तर्किःि शक्य असिें. असें असूनत्तह त्या 
त्तवत्तशष  ट संत्तहिामंध्यें काहंीं त्तठकािीं सवगत्रि एकि पाठ आढळिो. हा पाठ बरोबर असिो िंकवा मूळ पाठ 
असिो, असेंि काहंीं नाहीं. पि उपलब्ध सवग प्रिींमध्यें िो एकि पाठ त्या त्तवत्तशष्ट् ट संदभांि असिो, असें 
त्तनदशगनास आलेले असिें. अशा वळेीं, या पाठास संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि lectio singularis असें 
म्हििाि. यािा अथग हा एकमेव िंकवा एकमात्र पाठ सवग प्रिींि असिो. त्यािी त्तित्तकत्सा होऊंि शकि 
नाहीं. कारि त्तित्तकत्सेसाठीं ि लनेला द सरा पाठ उपलब्धि नसिो. याला अननय पाठ असेंत्तह म्हििा ं
येईल. पि ‘अननय’ [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, ३३५.] मध्यें जसा एकमेव, एकमात्र, द सरा नसिें, असा अथग आहे, 
िसाि आिखी एक अथग अन स्यिू आहे. िो म्हिजे र् िात्मक दृष्ट् टीनें त्याच्या ि लनेिा द सरा पाठ नाहीं. 
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िेव्हा,ं या कारिासाठीं या प्रकारच्या पाठाला मराठींि अननयपाठ म्हििें उत्तिि ठरिार नाहीं. िेव्हां, द सरा 
उपलब्ध नाहीं म्हिनू एकि या अथी ‘केवल पाठ’ असें म्हिण्यास हरकि नाहीं. ‘एकमेव’, ‘एकमात्र’ असे 
पयायत्तह वापरिा ंयेिील. 
 

३/५३ Original Reading : मूळ पाठ : संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि गं्रथािी मूळ संत्तहिा म्हिजे 
संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें त्तसद् होिारी लेखकाला अत्तभपे्रि असलेली म्हिून अन मात्तनि, अशी सतं्तहिा 
होय. ही संत्तहिा त्तसद् िंकवा त्तनत्त िि करण्यासाठीं उपलब्ध असलेल्या त्तनरत्तनराळ्या पाठािंी त्तित्तकत्सा 
केली जािे व ‘मूळ संत्तहिेच्या’ त्तसद्ीसाठीं स्वीकाराहग अशा पाठािी त्तनत्त ित्ति केली जािे. हा पाठ original 
reading म्हिून सबंोत्तधला जािो. 
 

मराठींि या पाठािा त्तनदअश करण्यासाठीं प्रत्तिश द् पाठ, श द् पाठ, खरा पाठ, मूळ पाठ, आत्तदपाठ, 
द रुस्ि पाठ, असे वरे्वरे्ळे शब्द योजलेले आढळिाि. ह्या सवगि शब्दानंा संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंिील 
कोित्या ना कोित्या अंर्ािा आधार आहे, यािं वाद नाहीं. उदा : जेव्हा ं‘श द्’ शब्द वापरला जािो, िेव्हा ं
व्याकरि दृष्ट् या श द्, कात्तलक भािेच्या स्वरूपािा त्तविार करिा ं श द्, मूळ लेखकानें पाठयोजना 
केल्यानंिर ज्यािं कोित्यात्तह कारिानें अश द् िंकवा अपभ्रष्ट् ट अंर् ा सलेलें  नाहीं, असा पाठ म्हिून श द्, 
आत्ति सवग त्तित्तकत्सेच्या आधारानें शोध ाेिलेला म्हिनू श द्, असें एकेक अंर् िंकवा हीं सवग अंर्ें त्तमळून 
साधार त्तसद् झालेला पाठ, म्हिून श द् पाठ, असा अथग अत्तभपे्रि असिो. ‘प्रत्तिश द्’ शब्दाला कालमानानें 
पाठािंरानंीं भ्रष्ट् ट झालेलीं रूपें द रुस्ि करून ाेऊन त्तनत्त िि केलेल्या ज्ञाने वराचं्या संत्तहिेच्या संदभांि 
एकनाथानंीं वापरलेल्या शब्दािंी परंपरा आहे. खरा पाठ म्हििानंा मूळ लेखकािा पाठ, असा संकेि त्या 
योजनेमार्ें असिो, ‘मूळ’ म्हिजे म ळािंला, म्हिजे लेखकानें आरंभाला वापरलेला, असा संकेि त्या 
शब्दामार्ें असिो. ‘आत्तद’ शब्दामार्ें हा सकेंि आहेि, पि त्यात्तशवाय पाठािंरें होण्याआधीिें एकमेव 
स्वरूप, असात्तह अथग त्यामार्ें उभा करिा ंयेिो. ‘द रुस्ि पाठ’ म्हििानंा अनेक पाठािंी ि लना व त्तित्तकत्सा 
करून अपभ्रष्ट् टें िंकवा अश द्ें स धारून ाेण्यािी प्रत्तिया अत्तभपे्रि असिे. हे सवगि संकेि आत्ति प्रत्तिया पाठ 
त्तनत्त िि करिानंा संत्तहिासमीक्षेंि अवलंत्तबलेल्या असिािि. त्याम ळे आधार, शास्त्र, पद्त्ति, यथाथगिा, इ. 
दृष्ट् टींनीं या शब्दामंधून त्तनवड करण्यािा प्रन उपप्स्थि होि नाहीं. पि हे सवग संकेि व प्रत्तिया याचं्या 
म ळाशीं मूळ लेखकाला अत्तभपे्रि असलेल्या पाठापयंि जाण्यािा उदे्दश असिो. या दृष्ट् टीनें सवग संकेि व 
प्रत्तिया याचं्या उदे्दशावर लक्ष कें त्तद्रि करून आत्ति पत्तरभािेंिील इिर संबधंी संदभांशीं स संर्ि राहून मराठी 
संज्ञा त्तनत्त िि करिा ंयेईल, िी ‘मूळ पाठ’ अशी. Ur-text या संजे्ञसाठीं योजलेल्या ‘मूळ संत्तहिा’ या संजे्ञला 
संवादी अशी ही संज्ञा होईल. 
 

३/५४ Un-original Reading : त्तनराधार पाठ : मूळ पाठानंिर संत्तहिेमध्ये प्रत्तवष्ट् ट झालेला जो पाठ 
त्याला un-original reading म्हिून संबोत्तधलें  जािें. असे अनेक पाठ असूं शकिाि. त्तनरत्तनराळ्या कारिानंीं 
व त्तनरत्तनराळ्या काळािं िे संत्तहिेमध्यें समात्तवष्ट् ट झालेले असिाि. हे पाठ अत्तधक आले असिील िंकवा मूळ 
पाठामध्ये रूपािंरें होऊन आले असिील. या रूपािंरािंीं कारिें वरे्वरे्ळीं असूं शकिील. 
 

थोडक्यािं, मूलाधार नसलेला असा पाठ, िो un-original पाठ, म्हिून िो मूळ त्तनराधार पाठ 
ठरिो. यािा सकें्षप त्तनराधार पाठ असा करिा ंयेईल. म ळाहून अत्तधक आलेला पाठ व मूळ पाठािं पत्तरविगन 
होऊन आलेला पाठ, असे दोनही अथग यािं समात्तवष्ट् ट होिील. व्यवहारािंील ‘त्तनराधार’ या शब्दाला त्तवत्तशष्ट् ट 
संकेि प्रा ि करून देऊन इथें ‘त्तनराधार पाठ’ ही संज्ञा स्वीकारिा ंयेण्यासारखी आहे. त्तनराधार या शब्दाच्या 
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योजनेंि मूळ शब्द अध्याहृि मानावा. म्हिजे ‘त्तनराधार’ शब्दािा व्य त्पत्यथग आत्ति व्यवहाराथग, यािंा संकोि 
संकेिासाठीं केला आहे, हें स्पष्ट् ट होईल. िंकवा यािंील ‘आधार’ या शब्दाला संदभग ‘मूळ’ यािा, असें र्ृहीि 
धरून संज्ञावािक शब्दािी योजना करिा ं येईल. ‘त्तनराधार’ या शब्दाला व्यवहारािं जो काहंींसा उग्रिेिा 
िंकवा िीव्रिेिा वास आहे, िो इथें नाहीं. म ळािं नसलेला म्हिनू त्तनराधार, असा अथग घ्यावा. असा अथग 
ाेिें, या पाठािी एकूि प्रत्तिया व स्वरूप लक्षािं ाेिां, अवास्िव िंकवा अिार्तकक आहे, असें म्हििा ंयेिार 
नाहीं. म्हिून हा ‘त्तनराधार’ पाठ. 
 

क िी ‘मूलेिर’ िंकवा ‘मूलबाह्य’ असे म्हटलें , िर त्यािं येथें नेमकेपिािा अभाव राहील. ‘मूलेिर’ 
िंकवा ‘मूलबाह्य’ असे अनेक प्रकारिे पाठ असूं शकिाि. पि म्हिून िे सवगि त्तनराधार असिील िंकवा िसे 
िे मानिा ंयेिील, असें नाहीं. म्हिजे ‘मूलेिर’ त्तकवा ‘मूलबाह्य’ या संज्ञा संत्तदग्ध राहािील. 
 

३/५५ Traditional Reading : पारंपत्तरक पाठ : व्यप्क् िपरत्वें, संप्रदायान सार िंकवा त्तववत्तक्षि 
उदे्दशान सार संत्तहिेिे पाठ स्वीकारले जािाि. यािं एक भार् रूढीिा िंकवा िालि आलेल्या लोकस्वीकृि 
परंपरेिा असिो. या लोकस्वीकृि परंपरेन सार पाठांिी त्तनवड होिे, िेव्हा ं त्यामार्ें त्तित्तकत्सेिा आधार 
नसिो. अशा परंपरार्ि सतं्तहिेमधून उिारे ाेिे, वेंिे ियार करिें, टीपासंाठीं त्तनवड करिें, अशा 
त्तनरत्तनराळ्या कारिासंाठीं पाठ स्वीकारले जािाि. या दोन प्रत्तियािंा आधार ज्या पाठानंा सापंडिो, िे पाठ 
traditional reading या संजे्ञनें संबोधण्यािा संत्तहिासमीक्षेंि पत्तरपाठ आहे. उदा : ‘आिाढस्य प्रथम त्तदवसे’ 
कीं ‘प्रशम त्तदवसे’ असा वाद असला, िरी ‘मेादूिा’ च्या संत्तहिेंि वर त्तनदअत्तशि दोन प्रत्तियानं सार 
‘प्रथमत्तदवसे’ हा पाठ रूढ आहे. िसेंि, ‘अन भवामृि’ हें ज्ञाने वराचं्या गं्रथािें मूळ शीिगक असलें , िरी याि 
प्रत्तियानं सार ‘अमृिान भव’ हें शीिगक मानय झालेलें  आहे. ‘ज्ञाने वरी’ हें गं्रथनाम मूळािं आढळि नसलें , 
िरी अशाि परंपरानंीं िें दृढमूल झालें  आहे. िेव्हा ं ‘प्रथम त्तदवसे’ कीं ‘प्रशम त्तदशसे’, ‘अन भवामिृ’ कीं 
‘अमृिान भव’, ‘ज्ञानदेवी’ कीं ‘ज्ञाने वरी’, यासंंबंधीं त्तविार करिानंा प्रथम, अमृिान भव, ज्ञाने वरी, हे रूढ 
पाठ – िालि आलेली परंपरा व त्तनरत्तनराळ्या सात्तहत्यािंील त्तनदअश, यानं सार स्वीकृि पाठ – असें म्हिावें 
लार्िें. सतं्तहिासमीक्षेंि यानंा traditional reading म्हिण्यािा प्रााि आहे. यानंा मराठींि ‘पारंपत्तरक पाठ’ 
म्हिण्यास हरकि नाहीं. 
 

३/५६ Accidental Reading/o Variant : अक्षररूपािंत्तरि पाठ/∘पाठभेद : संत्तहिाचं्या प्रिी केल्या 
जािाि, िेव्हा ं सतं्तहिापाठामंध्यें बदल होिाि, होि जािाि. यािा पत्तरिाम म्हिून सतं्तहिा बदलिाि, 
बदलि राहािाि. काहंीं वळेा ं हे बदल योर्ायोर्ानें ाडिाि. म्हिजे म द्दाम ठरवनू हे बदल कोिी करीि 
नाहीं. अशा बदलापंैकीं काहंीं बदल असे असिाि कीं, अथाच्या दृष्ट् टीनें त्यानंा त्तवशिे मह्व नसिें. 
‘अवमात्तनयेलें ’ ऐवजीं ‘अपमात्तनलें ’, ‘अवधात्तरजो’ ऐवजीं ‘अवधारी’, असे बदल होिाि, िेव्हा ं विांिर, 
विगलोप, या प्रत्तियेनें हे बदल झालेले असिाि. कधीं शब्द िंकवा अक्षरें अयोग्य त्तठकािीं िोडल्याम ळें  िंकवा 
योग्य त्तठकािीं न िोडल्याम ळें, अवय त्तिथें त्तवराम न ाेिल्याम ळें  अथवा उच् िारािं बदल झाल्याम ळेंस द्ा ं
अशा प्रकारिे बदल होिाि. ‘प्रभ िरिीं’ ऐवजीं ‘प्रभ  िरिीं’, ‘राधारमिें’ ऐवजीं ‘राधा रमिें’, 
‘दासत्तवश्रामधामीं’ ऐवजीं ‘दास त्तवश्राम धामीं’ िंकवा ‘दास त्तवश्रामधामीं’ असे बदल या प्रकारिे म्हििा ं
येिील. यानंा accidental reading िंकवा accidental variant म्हटलें  जािें. श द्लेखनािंले बदल आत्ति 
रोमन त्तलपींि बृहत् ्capital) अक्षराऐवजीं लहान अक्षर वापरलेलें  असिें, याि प्रकारािं मोडिें. अथामध्यें 
बदल होि नसल्याम ळें  हे पाठ, पाठभेद र्ौि समजले जािाि. प्रि करिानंाि केवळ नव्हे, िर 
स्वाक्षरप्रिीमध्येंस द्ा ंअसे पाठ/पाठभेद असू ंशकिाि. अक्षरामंध्यें बदल होऊन बनलेले हे पाठ व पाठभेद 
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असिाि. म्हिनू यानंा मराठींि ‘अक्षररूपािंत्तरि पाठ/पाठभेद’ असें म्हििा ंयेईल. संत्तहिासमीक्षात्तवियक 
मराठी लेखनािं ज्याचं्यासाठीं इंग्रजींि accidental असा शब्द वापरावासा वाटेल, असे काहंीं पाठ पाठभेद 
नोंदलेले व त्तववते्तिलेले आहेि. विगलोप, विांिर, विगके्षप, त्तद्वरुक  त्ति, यामं ळें  हे त्तनमाि झालेले असिाि. 
पि ही प्रत्तिया प्रि करिाऱ्याकडून हेि प रस्सर झालेली नसिे. िी ाडावी अशी इच्छा नसिानंा िी 
ाडलेली असिे. यािंा उल् लेख अनवधानानें िंकवा अब त्तद्प रस्सर त्तनमाि झालेले पाठ/पाठभेद म्हिनू 
केलेला [श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, ६, ७; त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २३८.] आहे. पि वर िर्तिलेल्या पात्तरभात्तिक अथानें 
पात्तहलें , िर यानंा अनवधानानें िंकवा अब त्तद्प रस्सर आलेले म्हटलें , िर िी अव्याप् ि होईल. याबरोबरि या 
प्रकारच्या पाठानंा/पाठभेदानंा शब्दाथानें नेहमीि accidental reading/variant असें म्हििा येिार नाहीं. हें 
लक्षािं ठेवलें  पात्तहजे. म्हिजेि पात्तरभात्तिक संजे्ञमार्ें काहंीं संकेि र्ृहीि करिें भार् असिें, ही र्ोष्ट् ट ि्व 
म्हिून स्वीकारली पात्तहजेि. 
 

३/५७ Substantive Reading/Variant : अथगपत्तरविगनीय पाठ/पाठभेद/अथगपत्तरविगनशील 
पाठ/पाठभेद : संत्तहिेच्या पाठािं होि जािारे बदल सतं्तहिेिे शाप्ब्दक बाह्य रूप बदलिाि, हें िर खरेंि. 
पि या बदलािंा इिकाि मयात्तदि पत्तरिाम नसिो, हें सवगमानय आहे. पाठािं होिाऱ्या बदलामंधून 
अथामध्यें बदल होिो, फरक पडिो, हेंत्तह सवगमानय आहे. ज्या पाठामं ळें  आत्ति पाठभेदामं ळे संत्तहिेिा अथग 
बदलिो, त्या पाठानंा/पाठभेदानंा substantive reading/variant–म्हटलें  जािें. ‘कृपा ईश करी’ याऐवजी 
‘कृपा ईशकरीं’ असें त्तलत्तहलें  रे्लें , िर या दोन पाठानंीं व्यक् ि होिारा मत्तथिाथग एक नव्हे, हें स्पष्ट् ट आहे. 
िसेंि ‘स कनया बरी वरी धन जोडी’ याऐवजीं ‘स कनया बरी । वरी धन जोडी’ िंकवा ‘कदान्नें िोिवी’ याऐवजीं 
‘कदा अन्नें िोिवी’ आत्ति ‘प्रभ  करी दया’ ऐवजी ‘प्रभ करीं दया’ असे पाठ त्तलत्तहले रे्ले, िर अथामध्यें फरक 
पडिो. या प्रकारच्या अथामध्यें बदल करिाऱ्या पाठािंा/पाठभेदािंा त्तनदअश करिारी मराठी संज्ञा 
अथगपत्तरविगन करिारे पाठ/पाठभेद, ही संकल्पना व्यक् ि करिारी असली पात्तहजे. या दृष्ट् टीनें 
‘अथगपत्तरविगनीय पाठ/पाठभेद’ िंकवा ‘अथगपत्तरविगनशील पाठ/पाठभेद, हे संज्ञावािक शब्द योजिा ंयेिाि. 
 

३/५८ Lectio Difficilior/Harder Reading : कठीि पाठ : गं्रथाच्या िंकवा सात्तहत्यकृिीच्या 
उपलब्ध संत्तहिामंध्यें त्तवत्तशष्ट् ट स्थळीं एकाहून अत्तधक पाठ उपलब्ध होिाि, िेव्हा ं पाठत्तनत्त ित्ति करिानंा 
त्यािूंन त्तनवड करिें ओाानेंि येिें. संत्तहिासमीके्षमधील सामानय सकेंिाप्रमािें इिर आधार िंकवा प राव े
अन कूल असिील, िर या पाठामंधून कठीि पाठािी मूळ पाठ म्हिून त्तनवड केली जािे. म्हिजे हा 
त्तनवडलेला पाठ ि लनेनें इिर उपलब्ध पाठाचं्या मानाने द बोध असिो. या पाठािी ही द बोधिा िौलत्तनक 
असिे, त्तनरपवाद नसिे. उदाहरिाथगः ‘ज्ञाने वरी’ मध्यें सूक्ष्मेक्षि  – लोिन  ्१·१५) अवधारा – आत्तयका 
्१·२८), थोकडे – थोडे ्१·११३), झाकत्तर – झडकरी ्७·१८६), सूयगय क् ि –सूयािी ्१२·७२), 
अत्तरत्तमत्र – त्तरप त्तमत्र ्१२·१९८), असे पाठ उपलब्ध असिील, िर या प्रत्येक जोडीमध्यें पत्तहला पाठ हा 
द सऱ्यापेक्षा ं द बोध आहे. याला संत्तहिा – समीके्षच्या पात्त िमात्य पत्तरभािेंि lectio difficilior म्हििाि. 
यािेंि स लभ इगं्रजीकरि harder reading असें होिें. याला सरळि मराठीमध्यें ‘कठीि पाठ’ म्हिून 
संबोत्तधिा ं येिें. त्यासाठीं वरे्ळा पात्तरभात्तिक शब्द ाडत्तवण्यािी आवयकिा नाहीं. सामानय त्तरवाजापेक्षा ं
पत्तरभािा ही वरे्ळी िंकवा अवाड करण्यािी अकारि र्रज नसिे. 
 

‘कठीि’ आत्ति ‘सोपा’ हे परस्पर त्तवरोधी आत्ति िरिमवािक शब्द आहेि. त्याम ळें  एकापेक्षा ंद सरा 
सोपा, अथवा द सऱ्याच्या मानानें पत्तहला कठीि, या िरिमवािकिेिे आिखी प्रत्यय या शब्दानंा 
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जोडण्यािें कारि नाहीं. व्यवहारािं या शब्दािंि िरिमवािकिा अंिभूगि आहे. िेव्हां, प्रस्ि ि संदभांि 
lectio difficilior िंकवा harder reading म्हिजे ‘कठीि पाठ’. 
 

३/५९ Lactio Facilior : स लभ पाठ : संत्तहिासमीके्षच्या पात्त िमात्य पत्तरभािेंि lectio facilior या 
संजे्ञनें ज्या पाठािा त्तनदअश होिो, िो पाठ lectio difficilior या संजे्ञनें संबोत्तधल्या जािाऱ्या पाठाच्या मानानें 
सोपा पाठ असिो. हें सोपेपि अथािि िौलत्तनक असिें. म्हिजे lectio difficilior या संजे्ञनें त्तनदअत्तशि 
होिाऱ्या पाठापेक्षा ंहा सोपा असिो. संत्तहिेिें स लभीकरि हें प्रि करिाऱ्याकडून हेि िः होिें, िेव्हा ंहे सोपे 
पाठ संत्तहिेंि येिाि, अशी या सोया पाठािंी एक मीमासंा आहे. त्याम ळें  बह धा संत्तहिासमीके्षमध्यें 
पाठत्तनत्त ििीच्या वळेीं सामानय संकेिान सार हे सोपे पाठ स्वीकाराहग मानले जाि नाहींि. हे िौलत्तनक सोपे 
पाठ म्हिजे संत्तहिेमधील स लभ िंकवा ‘स बोध पाठ’ होि. इथेंत्तह ‘स लभ’ िंकवा ‘स बोध’ या शब्दािंि 
िरिमवािकिा र्ृहीि आहे. Lectio difficlior या संजे्ञसाठीं ‘कठीि पाठ’ ही संज्ञा स्वीकारल्यानंिर lectia 
facilior साठीं ‘स लभ पाठ’ अशी संज्ञा योजण्यास हरकि नाहीं. िंकबह ना िें उत्तिि ठरेल. 
 

३/६० Transmitted Reading : प्रि-पाठ : संत्तहिासमीके्षिी मराठी पत्तरभािा त्तसद् करण्याच्या 
प्रस्ि ि प्रयत्नािं transmission या संजे्ञसाठीं ‘प्रिीकरि’ व transmitted text – या अथी ‘मूलरूप संित्तमि 
संत्तहिा’ अशा संज्ञािंी योजना, त्या त्या त्तठकाििे संदभग व संकल्पनात्मक त्तवशिे लक्षािं ाेऊन केली आहे. 
या योजनेशीं संवादी व स संर्ि राहून transmitted reading या संजे्ञसाठीं मराठी संज्ञा त्तनत्त िि करिें प्रा ि 
आहे. िें अशक्य िंकवा द स्िर असेल, िर इिर पयाय बााव े– या दृष्ट् टीनें पाठािंें सिंमि हें या त्तठकािीं 
र्ृहीिि मानून िाललें  पात्तहजे. 
 

आिा,ं transmitted reading िा त्तवशिे पात्तहला, िर त्याला हस्ित्तलत्तखिािा आधार असिो. हें 
अम क एका प्रकारिें हस्िात्तलत्तखि, असें त्तनत्त िि करिा ं येि नाहीं. िसेंि, प्रि करिानंा या आधाराच्या 
हस्ित्तलत्तखिामध्यें, त्यािंील पाठामध्यें, प्रि करिाऱ्याकंडून सहेि क िंकवा अहेि क बदल, संिमि अपेत्तक्षि 
नाहीं. म्हिजे आधाराला ाेिलेल्या हस्ित्तलत्तखिािंील पाठािंी प्रामात्तिक आत्ति यथािथ्य अशी प्रि करिें, 
इथें अपेत्तक्षि आहे. िंकबह ना ज्या पाठाला अशा हस्ित्तलत्तखिािंील पाठािा आधार असिो, िोि पाठ 
transmitted reading म्हिून ओळखला जािो िंकवा त्तनदअत्तशि केला जािो. Transmitted text ही संत्तहिेिी 
प्रिि असिे. िेव्हा,ं transmitted reading हा पाठ सतं्तहिेच्या कोित्या ना कोित्या प्रिीमधला यथािथ्य, 
जशास िसा पाठ असिो. या प्रत्तियेकडे पाहािा ं हा प्रिीमधला पाठ ठरिो. या पा वगभमूीवर या पाठाला 
‘प्रि-पाठ’ म्हिून संबोधिें वावर्ें ठरिार नाहीं. 
 

३/६१ Secondary Reading : र्ौि पाठ : संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि त्तजला ‘र्ौि प्रि’ 
(secondary transmission–) म्हटलें  जािें, त्या प्रिींिील पाठ म्हिजे secondary reading. – 
साहत्तजकि पात्तरभात्तिक अथानें हा ‘र्ौि पाठ’ होय. पात्तरभात्तिक अथानें असें म्हिण्यािें कारि असें कीं, हा 
पाठ र्ौि म्हिून कत्तनष्ट् ठ िंकवा द लगक्षिीय होय, असें मानिा ंयेि नाहीं. संत्तहिेच्या प्रिीकरिाच्या प्रत्तियेंि 
जे वरे्वरे्ळे पाठ सतं्तहिेंि समात्तवष्ट् ट होिाि, त्यािें द य्यम पूवगसंबंध दशगत्तवण्यासाठीं या पाठािंा उपयोर् होि 
असिो. अनेक पाठािंें मूळ या पाठािं सापंडिें शक्य असिें. िेव्हां, हा ‘र्ौि पाठ’ असला, िरी 
संत्तहिासमीक्षेंि त्याला त्तवशिे स्थान असिें. 
 



 अनुक्रमणिका 

३/६२ Lectio Vulgata : प्रित्तलि पाठ : अभ्यासािं सतं्तहिेमधील वरे्वरे्ळ्या उपलब्ध पाठािंी 
त्तित्तकत्सा करावी लार्िे. ही त्तित्तकत्सा करून साधार, सारासार त्तविारानें आत्ति अभ्यासानें एका पाठािी 
मूळ पाठ म्हिून त्तनवड केली जािे. पि असे पाठ लोकमानसािी पकड ाेिािि असें नाहीं. लोकाचं्या 
सवगसाधारि वापरािंील संत्तहिेमध्यें वरे्ळेि पाठ रूढाविाि, रूढावलेले आढळिाि. या पाठािंाि नेहमी 
वापर होि राहािो. उदाहरिाथगः समजा, ‘माझा मऱ्हाटात्ति बोल  कवत्तिकें  । पत्तर अमृिािेंही पैजेंसी जींके । 
ऐसी अक्षरेंत्ति रत्तसकें  । मेळवीन’ ही ज्ञानेश   वरींिील ओवी ्६·१४) [त्तव. का. राजवाडेसपंात्तदि ज्ञाने वरी ्ससं्कात्तरि), 
आवृत्ति त्तिसरी, महाराष्ट्र शासन, १९६३.] मूळ म्हिून अभ्यासानें त्तनत्त िि झाली आहे. पि लोकमानसािं प्स्थरावलेली 
आत्ति म्हिनू, लोकाचं्या िसेंि अभ्यासकाचं्यात्तह सवगसाधारि वापरािं ही ओवी ‘माझा मराठात्ति बोल 
कौि के । पिंर अमृिािेंत्तह पजैा िंजके । ऐसीं अक्षरें रत्तसके । मेळवीन [भवानराव पंिप्रत्तित्तनत्तध, पूवोक् ि, १.] ’ या 
स्वरूपािं आढळिे. या त्तठकािी ‘मराठा’, ‘बोल’, ‘कौि के’, ‘पैजा’, या पाठामंध्यें आध त्तनकीकरि झालेलें  
आहे, हें स्पष्ट् टि आहे. िेव्हा ं हे मूळ पाठ, असे कोित्यात्तह प्रकारें उपलब्ध प राव्याला अनसरून िंकवा 
साधनसामग्रीवरून म्हििा ं येिार नाहीं. पि या पाठानंा लोकमानसािं त्तसद् प्रत्तिमेिा आधार आहे. असे 
पाठ लोकत्तप्रय असिाि; सावगत्तत्रक प्रिारािं असिाि; सवगसाधारिपिें त्यािंाि वारंवार वापर होिो; िेि 
उ् धृि केले जािाि; पि हे पाठ अभ्यासानें अत्तसद् ठरलेले असिाि. एका अथी पात्तहलें , िर हेि पाठ 
उ् धृि केले जािाि, यािं एकप्रकारिा उथळपिा असिो. पि लोकमानसािं या पाठािंी पकड ाट्ट 
असिे. 
 

अशा पाठानंा सतं्तहिासमीक्षेंि lectio vulgata म्हििाि. एका अथी यानंा ‘रूढ पाठ’ असें म्हििा ं
आलें , िरी यानंा शाखािंी, हस्ित्तलत्तखिािंी, कालमानािी परंपरा अशी नाहीं. त्याम ळें  शास्त्रीय अथानें िे 
रूढ पाठ नव्हेि. सवगसामानय त्तरवाजािंले म्हिनू त्यानंा ‘प्रित्तलि पाठ’ असें म्हििा ं येईल व हीि सजं्ञा 
मराठींि योजिें अप्रस्ि ि नाहीं. 
 

३/६३ Variant Reading : पाठभेद : एकाि मूळ संत्तहिेच्या त्तनरत्तनराळ्या प्रिींमधून एकाि पाठािीं 
त्तभन्न त्तभन्न अवस्थािंरें झालेलीं आढळिाि, िेव्हा ं या पाठािंील साथग अवस्थानित्तरि पाठाला द सऱ्याच्या 
ि लनेनें संत्तहिासमीके्षच्या पात्त िमात्य पत्तरभािेंि variant reading म्हटले जािें. असे अनेक पाठ एकाि मूळ 
शब्दािे असिाि. मराठींि या पाठानंा पाठािंरें व पाठभेद असे सरत्तमसळ शब्द योजले रे्ले आहेि. यािं 
संर्त्ति िंकवा स सूत्रिा नाहीं. धरसोड वृिीि त्तवशिे दृष्ट् टीस पडिे. एकनाथानंीं ‘प्रत्तिश द्’ केलेल्या 
ज्ञाने वरीच्या संदभांि ‘पाठािंरें’ हा शब्द वापरलेला आहे. त्यात्तह आधीं महान भाव सात्तहत्याच्या सतं्तहिामंधून 
‘पाठािंर’ आत्ति ‘वासना’ शब्द याि संदभांि आले आहेि. यापंैकीं ‘वासना’ शब्द नव्या सतं्तहिा-समीक्षेंि 
वापरला जािि नाहीं. परंपरेिा एक धार्ा, एवढेंि सतं्तहिा-समीके्षच्या प्रित्तलि पत्तरभािेंि या शब्दािें स्थान 
आहे. ‘पाठािंर’ हा शब्द version च्या संदभांि स्वीकारला, िर variant reading साठीं त्यात्तशवाय द सऱ्या 
संज्ञाथी शब्दािी योजना करिें प्रा ि आहे. या अवस्थेंि उवगत्तरि रूढीच्या आधारें इथें ‘पाठभेद’ या शब्दािी 
योजना करिें इष्ट् ट ठरिें. सदंभग आत्ति सकंल्पना याचं्याि संर्त्ति राखण्याच्या दृष्ट् टीनेंत्तह ‘पाठभेद’ ही संज्ञा 
अथगवाही आहे. िेव्हा,ं यासाठीं म द्दाम वरे्ळ्या नव्या शब्दािी उठाठेव करण्यािें कारि नाहीं. पि प्रित्तलि 
प्राािािंील पाठ, त्तभन्न पाठ, पाठािंर, पाठभेद, अशा वरे्वरे्ळ्या शब्दाचं्या योजनेंिील त्तढसाळपिा टाकून 
देऊन variant reading. या अथी ‘पाठभेद’ ही एकि संज्ञा स सूत्रिेनें व स संर्िीनें वापरण्यािी प्रथा त्तनमाि 
केली पात्तहजे. िसें करिें सहज शक्य आहे व िें अनाठायीं नाहीं. 
 



 अनुक्रमणिका 

३/६४ Variant Bearer : त्तित्तकत्सापात्र पाठप्रि : संत्तहिेच्या त्तनरत्तनराळ्या प्रिींि पाठभेद असिाि. 
अशा प्रिींमधून सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि त्तविार करण्यासाठीं म्हिनू काहंीं प्रिींिी त्तनवड करावी लार्िे. 
ही त्तनवड सतं्तहिासमीक्षाशास्त्रािंील िरि दी व त्तनकि याचं्या आधारानंीं करावयािी असिे. पाठभेद असलेली 
प्रत्येक प्रि, ही त्या प्रिीिी परंपरा, पूवगपीत्तठका, अनय प्रिींशी संबधंिा, यातं्तवियीं त्तनष्ट् किग काढल्यावािनू 
त्तविारासाठीं ाेिा ंयेि नाहीं. ज्या प्रिीमधील पाठभेद अशा रीिीनें त्तविार करण्यासाठीं स्वीकारण्यासारखे 
असिाि, िी प्रि म्हिजे variant bearer. ही प्रि त्तिच्यािंील त्तवत्तशष्ट् ट पाठभेदामं ळें  त्तव वासाहग िंकवा 
स्वीकाराहग असिे, असें नाहीं. िी फक् ि त्तविाराहग असिे. त्तजच्यािंील पाठािा पाठत्तित्तकत्सेंि त्तविार करावा 
लारे्ल, अशी ही प्रि असिे. म्हिजेि त्तित्तकत्साहग पाठ असलेली प्रि, असें त्तहला म्हििा ंयेईल. या दृष्ट् टीनें 
ही ‘त्तित्तकत्सापात्र पाठप्रि’ होय. हीि संज्ञा मराठींि वापरण्यास हरकि नाहीं. 
 

३/६५ Presumptive Variant : र्ृहिीय पाठभेद : सतं्तहिाचं्या प्रिींच्या परंपरा असिाि. या 
परंपरानं सार त्यािें र्ट बनिाि. सामानयिः हे र्ट परस्पर व्यवच्छेदक असिाि. पि प्रिीकरिाच्या 
प्रत्तियेंि अशा दोन र्टािंील प्रिींिे त्तमश्रि होऊन एखादी त्तमश्र प्रि ियार होिे. अशा प्रिींि एखादा पाठभेद 
असा आढळिो कीं, िो पाठ इिरत्र क ठेंत्तह नसिो. संत्तहिेिी प नरगिना करिानंा वास्ित्तवक असा पाठभेद 
सामानयिः त्याज्य ठरत्तवला जािो. पि हा पाठ भ्रष्ट् ट िंकवा अपभ्रष्ट् ट र्िावा, असा कोििात्तह भक् कम प रावा 
नसिो. या पत्तरप्स्थिींि सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें त्तसद् करावयाच्या संत्तहिेिी त्तनत्त ित्ति करिानंा हा पाठ 
त्तविारासाठीं र्ृहिीय म्हिनू समजावा लार्िो. असें र्ृहीिि धरावें लार्िें. या पाठािा उल् लेख 
presumptive variant असा करिाि. ही एकूि पत्तरप्स्थिी लक्षािं ाेिा ंमराठींि यासाठीं ‘र्ृहिीय पाठभेद’ 
अशी संज्ञा योजिें इष्ट् ट त्तदसिें. 
 

३/६६ Sub-variant : उप-पाठभेद : संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेद्वारा मूळरूप सतं्तहिेच्या त्तनकटिी 
संत्तहिाप्रि त्तसद् करण्यािा प्रयत्न करीि असिानंा अभ्यासकाला संत्तहिेच्या प्रिींच्या त्तनरत्तनराळ्या मात्तलका 
व त्या मात्तलकाचं्या मूळ आधारप्रिी ओलातं्तडि जावें लार्िें. या प्रत्तियेंि मात्तलकाचं्या मूळ 
आधारप्रिीनंिरच्या टयािं संत्तहिेंि त्तशरिारे पाठभेद प नरगत्तिि सतं्तहिेसाठीं अभ्यासकाला स्वीकारिा ंयेि 
नाहींि. िे त्याज्य ठरिाि. पि असाि एखादा पाठभेद इिर अनेक अंर्ानंीं त्तनरीक्षि करिा ं त्याला 
त्तविारासाठीं स्वीकाराहग ठरवावा लार्िो. अशा पाठाला sub-variant म्हटले जािें. हा पाठ एका परीनें 
द य्यम असिो. पि त्तवत्तशष्ट् ट पत्तरप्स्थिींि त्तविारासाठीं उपय क् ि ठरलेला असिो. अत्यावयकत्तह असिो. 
कधीं िो स्वीकृित्तह करावा लार्िो. पि परंपरेंिील त्यािें द य्यम स्थान लक्षािं ाेिा ं पात्तरभात्तिक अथानें 
त्याला मूळ पाठ म्हििा ं येि नाहीं. या प्रकारच्या पाठाला मराठींि ‘उप-पाठभेद’ म्हटलें , िर अप्रयोजक 
ठरिार नाहीं. 
 

३/६७ Differentia/Discrepentia : स्विंत्र पाठ : सामानयिः संत्तहिाचं्या अत्तधकृि प्रिीकरिािं 
कोििी ना कोििी परंपरा साभंाळण्यािा, प्रत्तििंबत्तबि करण्यािा प्रयत्न असिो. पि प्रत्यक्ष वरे्वरे्ळ्या 
प्रिींमध्यें असेंत्तह आढळून येिें कीं त्यामंधील काहंीं पाठ कोित्यात्तह परंपरेंि बसि नाहींि िंकवा अशा 
परंपराशंीं िंकवा त्यापंैकीं एखाद्या परंपरेशीं त्यािंें स संवादी नािें प्रस्थात्तपि करिा ं येि नाही. असे त्तवत्तभन्न 
पाठ प्रिींि िंकवा हस्ित्तलत्तखिामध्यें आढळले कीं, िी प्रि वरे्ळी, ‘स्विंत्र ठरिे’, िें हस्ित्तलत्तखि हें वरे्ळें, 
‘स्विंत्र’ ठरिें. हें वरे्ळेंपि िंकवा स्विंत्र स्थान प्रिींना अथवा हस्ित्तलत्तखिानंा प्रा ि करून देिाऱ्या पाठािंा 
उल् लेख सतं्तहिासमीक्षेंि differentia िंकवा discrepentia असा केला जािो. परंपरेच्या संदभांि पात्तहलें , िर 
हे ‘स्विंत्र पाठ’ असिाि. हीि संज्ञा मराठींि वापरिा ं येईल. ज्यािंा परंपरेशीं स संवाद साधिा ं िंकवा 
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दाखविा ंयेि नाहीं, असे पाठ म्हिून परंपरेशीं त्तवसंवादी िंकवा त्तवसंर्ि पाठ, असेंत्तह यानंा म्हििा येईल. 
पि त्तवसंवादी अथवा त्तवसंर्ि या शब्दानंी परस्पराशंीं त्तवसंर्ि/असंर्ि, अथाशी त्तवसरं्ि-असंर्ि, इत्यात्तद 
अनेक पयायी अथग ध्वत्तनि होऊं शकिाि. म्हिून या संजे्ञसाठीं ‘स्विंत्र पाठ’ असा शब्दप्रयोर् करिें उत्तिि 
वाटिें. 
 

३/६८ Misreading/Mislection : अपपाठ/अश द् पाठ : संत्तहिेच्या प्रिीकरिािं अनेक प्रकारच्या 
ि का होऊं शकिाि. या ि कािंीं कारिें अनेक व त्तवत्तवध प्रकारिीं असूं शकिाि. यािंा त्तविार करून वरे्ळी 
मीमासंा करण्यािी सतं्तहिासमीक्षेंि एक पद्त्ति आहे. सतं्तहिेच्या यथािथ्य संिमिाच्या दृष्ट् टीनें त्तविार करिा ं
या पाठानंा र्ैरपाठ िंकवा सदोि पाठ असें म्हििा ंयेईल. या ि कीच्या, र्ैर िंकवा सदोि पाठािंा संत्तहिा-
समीक्षेंि misreading म्हिून उल् लेख केला जािो. 
 

मराठींि या पाठािंा उल् लेख अश द् पाठ, भ्रष्ट् ट पाठ, अपपाठ अशा शब्दानंीं सरत्तमसळपिें केला 
रे्ला आहे. अश द् या शब्दािा संज्ञाप्रधान असा – संत्तहिासंिमिामध्यें म ळाच्या संदभांि यथािथ्यिेनें 
िंकवा बरोबर प्रिीकरि न झालेला म्हिनू – एक अथग रूढ आहे. भ्रष्ट् ट म्हिजे त्तबाडलेला िंकवा बाटलेला. 
भ्रष्ट् ट आत्ति अपभ्रष्ट् ट हे दोन शब्द अनेकदा ंसमानाथी म्हिून वापरले जािाि. 
 

पत्तरभािेच्या स सूत्र एकवाक्यिेिी प्रत्तिया दृढ करण्याच्या दृष्ट् टींनें यािूंन त्तनवडात्तनवड करिें 
आवयक आहे. ‘अश द्’ सजें्ञिा एक पात्तरभात्तिक अथग आत्ति ‘अपभ्रष्ट् ट’ शब्दािा काहंीं पात्तरभात्तिक वरे्ळा 
अथग, असें भात्तिक परंपरेंि आहेि; व संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंित्तह िो मानण्यािी शक्यिा आत्ति 
आवयकिा असूं शकिे. या र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेिा ंmisreading म्हिून मराठींि ‘अपपाठ’ ही संज्ञा त्तनत्त िि 
करिें इष्ट् ट वाटिें. ही संज्ञा या अथी काहंीं प्रमािािं मराठींि प्रित्तलित्तह आहे. एकदम नव्याि संजे्ञकडे धावं 
ाेण्यािें इथें कारि नाहीं. िशी आवयकिात्तह त्तदसि नाहीं. 
 

Miselection अशी एक संज्ञा संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि येिे. वास्ित्तवक पाहािा ंMislection आत्ति 
Misreading या दोहोंमध्यें िसा काहंीं फरक नाहीं. म्हिनू या दोन शब्दानंीं व्यक् ि होिारी संकल्पना एकि 
मानून मराठींि ‘अपपाठ’ ही एकि संज्ञा योजण्यास हरकि नाहीं. Mislection संज्ञेंि ि कीच्या 
प्रिीकरिावर भर आहे, असें मानून ‘अश द् पाठ’ असेंत्तह म्हििा ं येईल. िसें केलें , िर ‘अश द् पाठा’िी 
व्याप् ि ‘अपपाठ’ पेक्षा ंमयात्तदि आहे, असें मानावें लारे्ल. कारि ‘अश द् पाठ’ हा ‘अपपाठािं’ समात्तवष्ट् ट 
आहे. व्याप् िवािक असा भेद या दोन संज्ञािं आहे, असें मात्र नेमकेपिानें त्तसद् नाहीं. 
 

३/६९ Interpolation/Addition : प्रके्षप : संत्तहिािंें प्रिीकरि होि असिानंा होिाऱ्या नकला 
यथािथ्यिेनें व्हाव्या, ही एक अपेक्षा असिे. पि प्रि करिारा आपल्या हेिून सार िंकवा प्रि करिानंाि 
त्याला पडिाऱ्या प्रनाचं्या सोडवि कीसाठीं, त्या प्रिींिील सतं्तहिेंिि काहंीं बदल, स धारिा, स्पष्ट् टीकरिें 
करिो. कधीं या र्ोष्ट् टी अहेि किेनेंत्तह होिाि. असे बदल, स धारिा, स्पष्ट् टीकरिें, शब्दािं, वाक्यािं, 
पत्तरच्छेदािं, अशा होिाि आत्ति संत्तहिा बदलिे. या बदललेल्या संत्तहिेंि नक् कल करिानंा आधाराला 
ाेिलेल्या सतं्तहिेंि जो मजकूर असिो, त्यापेक्षा ं अत्तधक मजकूर समात्तवष्ट् ट होिो. हा एखाद्या शब्दाद्वारा 
असेल, एखाद्या वाक्याद्वारा असेल, एखाद्या पत्तरच्छेदाद्वारा असेल, िंकवा अनेक शब्द, वाक्यें, पत्तरच्छेद, 
याचं्या द्वारा असेल. सतं्तहिेंि प्रि करिाऱ्यानें ाािलेला हा अत्तधक भार् िंकवा त्यानंें केलेला बदल ्हा 
बदल कधीं संत्तहिेंि स धारिा करण्यासाठीं केलेला असेल, कधीं संत्तहिेिा आशय आकलनस लभ व्हावा 
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म्हिून केलेला असेल) अशा िऱ्हेनें केलेला असिो कीं, िो मूळ संत्तहिेिा अथवा प्रि करण्यासाठीं 
आधाराला ाेिलेल्या प्रिींिील सतं्तहिेिा अत्तवभाज्य भार्ि असावा, असें वािकाला वाटावें. इिका हा भार् 
संत्तहिेशीं एकजीव होईल, अशा िऱ्हेनें सतं्तहिेंि र् ंफलेला असिो. सतं्तहिेमधील या भार्ाला सतं्तहिासमीक्षेंि 
interpolation िंकवा addition म्हटलें  जािें. 
 

मराठींि अर्दीं एकवाक्यिेनें यािा त्तनदअश ‘प्रके्षप’ म्हिनू करण्यािं आला आहे. ‘प्रके्षप’ या संजे्ञला 
संस्कृिपासूनिी परंपरात्तह आहे. ‘के्षपक’ हा त्यािा पयाय मार्ें पडला आहे. Interpolation या अथी ‘प्रत्तक्ष ि’ 
अशी संज्ञा ियार होिे. ‘त्तक्ष ि’ हा पयाय ‘के्षपक’ प्रमािेंि मार्ें पडला आहे. परंपरा, प्रथा, प्रित्तलििा आत्ति 
एकवाक्यिा, याचं्या बरोबर अथगपूिगिा, या अंर्ानंीं त्तविार करिां ‘प्रके्षप’ व ‘प्रत्तक्ष ि’ या संज्ञा पत्तरभािेंि 
जशास िशा िालू ठेविें इष्ट् ट वाटिें. 
 

३/७० Omission : वजगन : संत्तहिेच्या प्रिीकरिाच्या वळेीं िंकवा संपादनाच्या वळेीं संत्तहिेंि 
नसलेल्या मजक रािी िंकवा शब्दािंी भर पडिें जसें शक्य असिें, िसेंि म ळािंला काहंीं मजकूर िंकवा शब्द 
कमी होिें अथवा र्ळिें, हेंत्तह शक्य असिें. हें कधीं हेि प रस्पर ाडंू शकिें, िर कधीं अहेि कपिें. हेंि 
संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि सारं्ावें म्हटलें  िर omission ठरिें. Addition या प्रत्तियेच्या त्तवरुद् प्रत्तिया िी 
omission िी प्रत्तिया. साहत्तजकि, addition िंकवा interpolation साठीं ‘प्रके्षप’ ही मराठी संज्ञा 
स्वीकारल्यानंिर त्याच्या त्तवरुद् त्यािूंन त्तनष्ट्पन न होिारी संज्ञा ठरिे ‘अवके्षप’ ही. िशी िी मराठींि 
वापरलेली आहे. पि ‘प्रके्षप’ या संजे्ञला जी सावगत्तत्रक मानयिा आहे, िी ‘अवके्षप’ या संजे्ञला नाहीं. परंपरा 
आत्ति प्रित्तलििा या ंबाबिींिस द्ा ंही संज्ञा ‘प्रके्षप’च्या ि लनेनें मार्ेंि पडिे. मजकूर र्ळिें, र्ाळिें िंकवा 
स टिें, यािा अप्स्िपक्षीं बोध या सजं्ञेंिून होण्याऐवजीं िो नाप्स्िपक्षीं पद्िीनें होिो. या र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेऊन 
मराठी संजे्ञिा त्तविार केला पात्तहजे. सतं्तहिासमीक्षेंि शास्त्रीय अथानें ज्यानंा ‘पाठ’ आत्ति ‘पाठािंर’ म्हटलें  
आहे, त्यािंा संदभग इथें आहे, हेंत्तह लक्षािं ाेिलें  पात्तहजे. या दृष्ट् टींनीं इथें ‘वजगन’ अशी संज्ञा योजिें र्ैर 
ठरिार नाहीं. 
 

३/७१ Lipography/Parablepsia : लोप : संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि lipography िंकवा 
parablepsia ही एक व्यापक संज्ञा आहे. सतं्तहिेिी प्रि करिानंा त्तनरत्तनराळ्या कारिानंीं, प्रि करिाऱ्या 
व्यक् िीकडून शब्द, अक्षरें, र्ळण्यािा संभव असिो, हें त्तनर्तववाद आहे. कोित्यात्तह त्तवत्तशष्ट् ट कारिािा संदभग 
न ाेिा,ं जेव्हा ं अशा प्रकारें लेखनांिून शब्द स टण्यासबंंधीं त्तनदअश करावा लार्िो, िेव्हा ं िो या संजे्ञने 
करिाि. त्याम ळें  कोित्यात्तह प्रकारिा लोप या संजे्ञनें त्तनदअत्तशि होिो. या त्तठकािीं ‘वजगन’ आत्ति हा लोप 
यािं फरक काय, असा प्रन समोर येिें शक्य आहे. ‘वजगन’िा संबधं शास्त्रीय अथानें संत्तहिासमीक्षेंि ज्याला 
‘पाठ’ म्हििा ंयेईल, त्याशीं आहे. Lipography िंकवा Parablepsia या संज्ञानंें त्तनदअत्तशि होिाऱ्या र्ळिीला 
असा संदभग नाहीं. अम क कारिानें हा लोप झाला, असेंत्तह नेमकें  त्तनदअत्तशि करावयािें नसिें. सवग प्रकारिे 
लोप या संजे्ञनें संबोत्तधले जािाि. या दृष्ट् टीनें मराठींि या त्तठकािीं केवळ ‘लोप’ अशी संज्ञा योजावी. 
 

३/७२ Haplography : समान अक्षरलोप/समानाक्षरलोप : संत्तहिेिें प्रिीकरि होि असिानंा, 
नकलनत्तवसाकंडून ि का होिाि. यािं प्रि करिानंा अक्षरें व शब्द र्ळिें िंकवा स टिें हा एक प्रकार. 
लार्ोपाठ येिाऱ्या शब्दािंीं आद्याक्षरें िंकवा अंत्याक्षरें समान असलीं, िर दोहोंपैकीं एके त्तठकािीं िीं अक्षरें 
प्रिींि र्ळिें शक्य असिें. िसेंि, एका वाक्यािा आरंभ आत्ति द सऱ्या वाक्यािा आरंभ समान शब्दानंीं 
असला कीं, िो शब्द िंकवा त्यािंील अक्षर, दोहोंपैकी एका त्तठकािीं प्रि करिानंा अनवधानानें स टिें शक्य 
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असिें. हीि र्ोष्ट् ट एका वाक्यािा शवेट व लरे्ि त्यानंिरच्या वाक्यािा आरंभ सारख्या शब्दानंीं िंकवा 
अक्षरानंीं झालेला असिा ं होिें सभंविें. ही एक प्रकारिी च्य त्ति असिे. ही haplography या संजे्ञनें 
संबोत्तधली जािे. हा समान शब्दलोप िंकवा समान अक्षरलोप होय. ‘समान-अक्षरलोप’ िंकवा 
‘समानाक्षरलोप’ अशी संज्ञा इथें सरळि वापरिा ंयेिे. 
 

३/७३ Elision : उच् िारच्य त्ति-अक्षरलोप : एक व्यप्क् ि सतं्तहिेिें वािन करिे आत्ति द सरी त्यान सार 
त्तलहून ाेिे, िेव्हा ं वािनािं एखाद्या अक्षरािा उच् िार झाला नाहीं, राहून रे्ला, िर होिाऱ्या प्रिींि त्या 
अक्षरािें लेखन होि नाहीं. वाििाऱ्या व्यक् िीनें केलेला उच् िार त्तलत्तहिाऱ्याला नीट ऐकंू आला नाहीं, िरी 
असें अक्षर प्रिींि न येिा,ं िसेंि स टून जािें शक्य असिें. प्रि करिारा मोठ्यानें वािनू संत्तहिेिी प्रि करीि 
असेल, िर अशा वळेींत्तह त्याच्या वािनािं राहून रे्लेल्या शब्दाच्या िंकवा अक्षराच्या उच् िाराम ळेंत्तह त्या 
शब्दािंें िंकवा अक्षरािंें लेखन प्रिीमध्यें होि नाहीं. उच् िारच्य िीम ळें  त्तनमाि झालेला हा दोि असिो. याला 
संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि elision म्हििाि. उच् िारच्य िीम ळें  त्तनमाि होिारा अक्षरलोप म्हिून इथें 
‘उच् िारच्य त्ति-अक्षर-लोप’ असें म्हििा ं येईल. हें विगन आहे, ही र्ोष्ट् ट खरी. पि द सरा पयाय त्तनमाि 
होईपयंि या विगनाला संजे्ञिें स्थान देण्यास हरकि नाहीं. 
 

३/७४ Dittography : त्तद्वरुक् िी : संत्तहिेिी प्रि करिानंा िी करिाऱ्याकडून र्फलिीनें 
त्तनरत्तनराळ्या प्रकारच्या ि का होिाि. एकि मजकूर अनवधानानें प नहा ं लार्ोपाठ त्तलत्तहला जािें, ही 
अशापंैकीं एक िकू होय. एखादें अक्षर, शब्द, वाक्याशं, वाक्य िंकवा ओळ, अशा िऱ्हेनें दोनदा ं त्तलत्तहली 
जािें शक्य असिें. कत्तविेच्या संत्तहिेिे िरि असे दोनदा ंत्तलत्तहले जािें, यािंि येिें. या प्रकारच्या प्रमादाला 
संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि dittography म्हिून संबोत्तधलें  जािें. हें ि कीनें झालेलें  प नलअखन असिें. 
मराठींि यासाठीं सरळि ‘त्तद्वरुक् िी’ ही संज्ञा योजिें रास्ि त्तदसिें. 
 

३/७५ Transposition : स्थलािंर : संत्तहिेिी प्रि करिानंा एके त्तठकािींिा शब्द द सऱ्या त्तठकािीं 
त्तलत्तहला जािें अशक्य नसिें. काहंीं वळेा ंसंत्तहिेिा अथग आपिासं हवा िसा व्हावा, या उदे्दशानें प्रि करिारे 
िंकवा सतं्तहिेिें संपादन करिारे अशा िऱ्हेनें संत्तहिेंिील शब्दािंी जार्ा बदलीि असि, असे त्तनदअश 
आढळिाि. अशा िऱ्हेनें शब्दाचं्या जार्ा बदलिें हें transposition म्हिून संबोत्तधलें  जािें. यासाठीं मराठी 
संज्ञा म्हिनू ‘स्थानािंरि’ असा शब्द योजलेला [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २१७.] आहे. यािं वावर्ें असें कांहीं 
नाहीं. थोडा स टस टीिपिािा अभाव मात्र आहे. पत्तरभािेंि नेहमीि स टस टीिपिा राखिा ंयेिो असें नाहीं. 
पि प्रस्ि ि प्रकरिीं ‘स्थलािंर’ या शब्दािी योजना केली, िर िी या दृष्ट् टीनें उत्तिि ठरेल. 
 

‘स्थानािंर’ हा पयाय त्तविारािं घ्यावा, असें क िास वाटलें , िर त्यािं वावर्ें काहंीं नाहीं. पि 
मूळच्या जार्िी प्रि, या सदंभांि ‘स्थलप्रि’ अशी संज्ञा प्रित्तलि आहे. प्रस्ि ि त्तववचे्य संजे्ञच्या संदभांि 
शब्दािंी वर्ैरे जार्ा बदलिे. यािा अथग िो शब्द इत्यात्तद, मूळच्या जारे्वरून द सरीकडे जािो िंकवा नेला 
जािो. या पा वगभमूीवर ‘स्थलप्रि’ च्या संदभाशीं स सरं्ि राहील, अशी ‘स्थलािंर’ ही संज्ञा येथें अग्रिमानें 
घ्यावी, हें उत्तिि होय. 
 

३/७६ Conflate/Conflation/Crossing/Mischcoding/Mischcodex/Mischoodices : 
पाठत्तमश्रि करिें/पाठत्तमश्रि/पाठत्तमत्तश्रि प्रि : एखाद्या संत्तहिेिी प्रि करिानंा, जेव्हा ंअनेक प्रिी समोर 
असिाि, िेव्हा ं काहंीं प्रि करिारे नकलनवीस स्विःिी ब त्तद् िालवनू त्तनरत्तनराळ्या प्रिींिील पाठ 
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संदभान सार योजून नवी प्रि ियार करिाि. संत्तहिासमीके्षच्या शास्त्रान सार याला conflation, crossing 
िंकवा mischcoding म्हटलें  जािें. संत्तहिेिी अशा संत्तमश्र पाठानंीं य क् ि प्रि िी conflated, crossed िंकवा 
mischcodex. हें संत्तमश्रि अनेकदा ं परस्पर संवादी िंकवा स सूत्र नसिें. ज्या प्रिी अशा प्रकारें पाठाचं्या 
त्तमश्रिासाठीं ाेिलेल्या असिाि, त्यािंेंत्तह परस्पराशंीं काहंीं नािें असिेि, असें नाहीं. त्या एकाि 
काळािंल्या असिाि, असेंत्तह नाहीं. या सवग र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेऊन प्रस्ि ि मराठी संजे्ञिा त्तविार करिें केव्हातं्तह 
इष्ट् ट. 
 
या प्रत्तियेला मराठींि ‘पाठत्तमश्रि’ अशी संज्ञा अर्दीं एकवाक्यिेनें योजलेली आहे. िी संज्ञा सवग त्तनकिानंीं 
स्वीकाराहग आहे. या प्रत्तियेनें त्तसद् झालेली सतं्तहिेिी प्रि, िी ‘पाठत्तमत्तश्रि’ प्रि ्mischcodex) crossed 
िंकवा conflated प्रि. प्रस्ि ि त्तवियाच्या मराठी पत्तरभािेंि ह्या संज्ञा प्रित्तलि व प्रस्थात्तपि आहेि. या 
संज्ञामंधून आवयक त्या सकंल्पनेिा बोध होिो. िेव्हा ंइथें वरे्ळा पयाय शोधण्यािी आवयकिा नाहीं. 
 

३/७७ Contamination : पाठसंकर : संत्तहिेिे संपादक िंकवा त्तवत्तशष्ट् ट उदे्दशानें प्रि करिारे, दोन 
िंकवा अत्तधक पाठािें त्तमश्रि करिाि. परस्पराशंीं मळू संबंध नसलेल्या अशा हस्ित्तलत्तखिािंील िंकवा 
प्रिींमधील पाठत्तह, असे एकत्र आिले जािाि. एकाि पाठािं असें त्तमश्रि होिें, असें नाहीं. वरे्वरे्ळ्या 
प्रिींिील त्तनरत्तनराळे पाठ ाेऊन एक नवीि संत्तहिा, या प्रत्तियेंिून त्तनमाि होऊं शकिे. हें त्तमश्रि इिके 
बेमालूम केलेलें  असिें की, वरे्वरे्ळ्या प्रिींिील हें पाठत्तमश्रि आहे, असें सहजासहजीं वाटि नाहीं. इिके 
हे पाठ एकमेकाशंीं आत्ति संत्तहिेमधील इिर ाटकाशंीं एकजीव झालेले असिाि. अशा िऱ्हेनें त्तभन्न 
वैत्तशष्ट् यानंीं य क् ि अशी स्विंत्र एकात्म संत्तहिा त्तनमाि होिे. ही प्रत्तिया म्हिजे सतं्तहिासमीक्षाशास्त्रािंील 
contamination. विगसंकरािं जसें रक् िािें नािें त्तनमाि होऊन नवा र्ट त्तनमाि होिी, िसा हा प्रकार आहे, 
असें मानिा ंयेईल. या दृष्ट् टीनें या प्रत्तियेला मराठींि ‘पाठसंकर’ [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, ३४६.] असें म्हििें प्रस्ि ि 
ठरेल. 
 

३/७८ Crux : त्तनिगयद ष्ट्कर पाठ/∘गं्रथ : गं्रथाचं्या िंकवा अनय सात्तहत्याच्या उपलब्ध संत्तहिाप्रिींमध्यें 
आढळिारे त्तवत्तवध पाठ, अनेक वळेा ंअभ्यासकाला र्ोंधळािं टाकिाि. त्तनरत्तनराळे शास्त्रीय त्तनकि लावले, 
िरी या अनेक पाठापंैकीं स्वीकाराहग पाठ कोििा, यासंबधंीं त्तनिायक मि व्यक् ि करिें कठीि जािें. जे पाठ 
असा न सोडत्तविा ं येिारा प्रन अभ्यासकाप ढें उभा करिाि, त्यानंा crux म्हटलें  जािें. संत्तहिासमीके्षच्या 
प्रत्तियेसाठीं प्रिींिी त्तनवड करिानंात्तह असा प्रन अभ्यासकासंमोर उभा राहािो. या पाठािी यथाथगिा, 
अत्तधकृििा, इत्यात्तद, संशयास्पद असिे, म्हिून हा प्रन उभा झालेला असिो, असें नाहीं. संशयास्पदिा 
त्तनःसतं्तदग्धपिें त्तसद् करिा ं येण्यासारखी संशोधनसामग्री उपलब्ध नसिे, आत्ति हे पाठ त्तनर्तववादपिें 
स्वीकृि करण्याइिकें  शकंात्तनरसनत्तह झालेलें  नसिें. टाकिा ं येि नाहींि िंकवा ाेिातं्तह येि नाहींि; 
िंकबह ना यापंैकी कोििात्तह त्तनिगय ाेिें अवाड असिें; असा पेंि त्तनमाि करिारे हे पाठ असिाि. यानंा 
‘शकंास्पद’ पाठ म्हिजें प रेसें अनवथगक ठरिार नाहीं. श्री. व.े ल. जोशी यानंीं यानंा अत्तनर्तिि गं्रथ” [त्तकिा, 
३४७.] म्हटलें  आहे. वस्ि िः हे अत्तनर्तिि पाठ असले, िरी िेवढेंि याबाबि म्हििें अप रें ठरेल. िे अत्तनर्तिि 
रात्तहलेले असिाि िंकवा राहािाि, कारि प्रा ि पत्तरप्स्थिींि त्याचं्याबाबि त्तनिगय करिें शक्य झालेलें  
नसिें; िंकबह ना त्तनिगय करिें शक्य होिारेंत्तह नसिें. उपलब्ध सामग्री व त्तनकि याचं्या आधारें ज्याचं्याबाबि 
त्तनिगय करिें अवाड, असे पाठ म्हिनू त्यानंा, ‘त्तनिगयद ष्ट् कर पाठ’ असें म्हििें अन त्तिि ठरिार नाहीं. 
संत्तहिाचं्या प्रिींबाबि ही पत्तरप्स्थत्ति असेल, िेव्हा ं‘त्तनिगयद ष्ट् कर गं्रथ’ अशी सजं्ञा वापरिा ंयेईल. 
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३/७९ Extrinsic Probability/Documental Probability/ Graphical 
Probability/Transcriptional Probability : प्रिीकरिमूल प्रमाद/प्रिीकरिमलू प्रमादी पाठ : संत्तहिेिी 
प्रि करिानंा, आधाराला ाेिलेल्या प्रिींिील काहंीं वैर् ण्याम ळें, िंकवा काहंीं कारिानें प्रि करिाऱ्याकडून 
ि कीिें वािन झाल्याम ळें, एका त्तवत्तशष्ट् ट शब्दाऐवजीं िंकवा अक्षराऐवजीं द सराि ित्सदृय िंकवा अनय शब्द 
अथवा द सरें अक्षर त्तलत्तहलें  रे्ल्याम ळें  केलेल्या प्रिींि, प्रिीकरिािं ि का होिाि. स लभीकरिाच्या 
प्रवृिींिून केले जािारे शाप्ब्दक बदलत्तह यािं येिाि. या ि कािंा अथग, संदभग, भािा, संकल्पना, इत्यात्तद 
आंित्तरक बाबींशीं सबंंध नसिो. अशा ि कािंा आत्ति त्याचं्या शक्यिेिा त्तनदअश सतं्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि 
extrinsic probability, documental probability, graphical probability िंकवा transcriptional 
probability अशा त्तनरत्तनराळ्या संज्ञानंीं केला जािो. हे लेखनदोि बाह्य कारिानंीं त्तनमाि झालेले िंकवा 
होिारे असिाि. नकलनत्तवसाकंडून होिारे दोि, असा मोाम िंकवा अत्तिव्या ि उल् लेख करून या 
बदलािंा यथाथग त्तनदअश होण्यासारखा नाहीं. ह्या पाठािंर्गि ि का बाह्य प्रमािावरून ठरत्तवण्यािं येिाि. या 
दष्ट् टींनें िे ााप्रप्रमाि त्तनत्त िि पाठ होि. पि इथें ाडिारे प्रमाद व त्यािूंन त्तनष्ट्पन्न होिारे पाठ त्तवत्तशष्ट् ट 
प्रत्तियेनें त्तसद् होिाि व ही प्रत्तिया प्रि करण्याशीं संबतं्तधि असिे. या दृष्ट् टीनें हे प्रिीकरिमूलक पाठ होि. 
त्यािंील प्रमादत्तह प्रिीकरिमूलक होि. या दृष्ट् टीनें extrinsic probability आत्ति या संजे्ञच्यावर त्तनदअत्तशि 
इिर पयायी संज्ञा, यानंा मराठींि ‘प्रिीकरिमलू प्रमाद’ असें संबोत्तधिें इष्ट् ट ठरिें. िेव्हा ं असे पाठ हे 
‘प्रिीकरिमलू प्रमादी’ होि. 
 

३/८० Marginalia/ Gloss /Adscript : त्तटपिलेख/त्तटपिीलेखन : संत्तहिेिी प्रि करिारा, काहंीं 
वळेा, त्या प्रिीवरि काहंीं पूरक मजकूर त्तलहीि असिो. प्रिीिा वापर करिानंा संत्तहिेिा अथग, संदभग, 
स्पष्ट् टीकरि िंकवा अनय काहंीं संबतं्तधि त्तविय, यासंबधंीं मात्तहिी, िपशील देिारा िंकवा यातं्तवियीं मार्गदशगन 
करिारा, असा हा मजकूर असिो. हा मजकूर कधीं प्रि लेखनासाठीं वापरलेल्या सामग्रीच्या/कार्दाच्या 
समासािं त्तलत्तहलेला असिो, िर कधीं दोन ओळींच्या मधील त्तरकाम्या, मोकळ्या जार्ेंि त्तलत्तहलेला असिो. 
अशा प्रिीवरून नंिर प्रि करिानंा प्रि करिारी द सरी व्यप्क् ि हा मजकूर मूळ संत्तहिेिाि भार् आहे, असें 
समजून त्या त्या त्तठकािीं संत्तहिेंिि िो समात्तवष्ट् ट करिो. पि सतं्तहिेिी प्रि करिाऱ्यानंें त्तलत्तहलेला हा 
अत्तधक मजकूर असिो. या प्रकारच्या मजक रािा त्तनदअश संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि marginalia, gloss, 
adscript – अशा त्तनरत्तनराळ्या संज्ञानंीं केला जािो. मूळ संत्तहिेिा भार् नसलेला, संत्तहिाप्रिीच्या समासािं 
िंकवा दोन ओळींच्या मध्यें त्तलत्तहलेला, हा मजकूर असिो. हे लक्षािं ाेिा ं मराठींि यािा त्तनदअश 
‘समासािंर्गि लेखन’ आत्ति ‘पंप्क् िमध्य लेखन’ असा करिा ं येईल. समासािंील लेखन िें समासािंर्गि 
लेखन व दोन ओळींमधील त्तरकाम्या/मोकळ्या जार्ेंिील लेखन िें पंप्क् िमध्य लेखन. म्हिजे, संदभग पाहून 
त्तनरत्तनराळे दोन शब्द योजाव ेलार्िील. यािा अथग, संज्ञावािक शब्द म्हिून त्यािंी अथगबोधकिा मयात्तदि 
होिे. दोन शब्द एकमेकािें पयायी होि नाहींि स्थानपरत्वें वरे्वरे्ळे शब्द, पि त्यामंार्ील संकल्पना एकि, 
असा हा प्रकार होिो. ही अडिि टाळण्यासाठीं सतं्तहिालेखनासाठीं वापरलेल्या 
सामग्रीवरील/कार्दावरील स्थानत्तवशिे र्ौि मानून अथाकडे लक्ष देिां, हा मजकूर म्हिजे प्रि 
करिाऱ्यािंें िें संत्तहिेच्या त्या भार्ावरील एक प्रकारें त्तटपि असिें, ही र्ोष्ट् ट नजरेसमोर ठेवनू ‘त्तटपिलेख’ 
िंकवा ‘त्तटपिीलेखन’  अशा संज्ञा प्रस्ि ि संदभाि योजिे इष्ट् ट ठरिें. पात्त िमात्य भािािंील वर त्तनदअत्तशि 
कोित्यात्तह सजें्ञच्या, परस्परानंा पयायी ्–मजकूर समासािंला कीं दोन ओळींमधला, असा भेद न 
बाळर्िा–ं) दशगक म्हिून या संज्ञािंा उपयोर् करिा ंयेिो. 
 



 अनुक्रमणिका 

३/८१ Inter Lineas : काकपदीय लेखन : संत्तहिेिी प्रि करून झाल्यानंिर िी पडिाळून 
पाहािानंा नकलण्यािा रात्तहलेला मजकूर िंकवा काहंीं स्पष्ट् टीकरिात्म स िलेला मजकूर स्विः प्रि 
करिारा, िंकवा ि का असल्या िर त्या बरोबर करून ाेिारा, दोन ओळींच्या मधल्या मोकळ्या जार्ेंि 
त्तलत्तहिो. हें लेखन inter lineas (int. lin.) म्हिून त्तनदअत्तशलें  जािें. केव्हा ं केव्हां स्विः लेखकत्तह अत्तधक 
मजकूर िंकवा नंिर स िलेला पाठ, आधींिा पाठ बदलून नवा पाठ, िंकवा आधीं वज्यग ठरत्तवलेला पाठ नंिर 
स्वीकारावासा वाटल्याम ळें  िो अशा िऱ्हेनें दोन ओळींिील मधल्या मोकळ्या जार्ेंि त्तलत्तहिो. त्तलत्तहण्यािा 
राहून रे्लेला िंकवा नंिर स िलेला मजकूर संदभान सार आधीं त्तलत्तहलेल्या संत्तहिेंि मध्येंि असा नंिर 
त्तलहावयािा झाला, िर िो ⋀ असें त्तिनह करून दोन ओळींच्या मध्यें त्तलत्तहण्यािी प्रथा आहे. या त्तिनहास 
‘काकपद’ असें साकेंत्तिक नावंत्तह आहे. या संकेिािा इथें उपयोर् करून ाेऊन मराठींि inter lineas िी 
वािक संज्ञा म्हिून ‘काकपदीय लेखन’ असा शब्दप्रयोर् करिा ंयेईल. 
 

३/८२ Supra Lineam : ऊध्वग शरातं्तकि/∘िारातं्तकि : संत्तहिेिी प्रि करिानंा ि कून नकलावयािा 
रात्तहलेला, िंकवा नंिर स िलेला व अंिभूगि करावा असें वाटलेला मजकूर, जसा दोन ओळींच्यामध्यें 
त्तलत्तहला जािो, त्याप्रमािें िो पत्तहल्या ओळीच्या वरत्तह त्तलत्तहला जािो. हा असा ओळीच्या वरच्या बाजूस 
त्तलत्तहलेला मजकूर supra lineam (sup. lin.) म्हिून सबंोत्तधला जािो. 
 

आिा,ं हा मजकूर नेमका क ठिा–संत्तहिेंि कोित्या जार्ीं घ्यावयािा, िें बाि करून िंकवा 
िारका-त्तिनहें योजून दाखत्तविें शक्य आहे. हें लक्षािं ाेऊन supra lineam साठीं मराठी संज्ञा म्हिनू 
‘शरातं्तकि’ िंकवा ‘िारातं्तकि’ लेखन असा शब्दप्रयोर् करिा ं येईल. पि इथें, एक अडिि संभविे. हा 
मजकूर ्म्हिजे शरातं्तकि िंकवा िारकातं्तकि) जसा ओळीच्या वरच्या बाजूस त्तलत्तहिें शक्य असिें, िसाि 
पानावरील अखेरच्या ओळीच्या खालींत्तह त्तलत्तहिें शक्य असिें, व िेथेंत्तह बाि िंकवा िारका याचं्या 
त्तिनहानंींि िो क ठें घ्यावा िंकवा वािावा, त्यािा त्तनदअश करिा ं येईल. म्हिजे, ‘शरातं्तकि’ िंकवा 
‘िारकातं्तकि’ या पदानंीं सवग ओळीच्या वरच्या बाजूस कीं खालीं कार्दावरील ओळी संपल्यानंिर, यािा 
त्तवत्तवत्तक्षि बोध होण्यासारखे नाहीं. म्हिून िेवढें स्पष्ट् टीकरि होण्यासाठीं ‘ऊध्वग शरातं्तकि’ िंकवा ‘ऊध्वग 
िारातं्तकि’ असा त्तनदअश करावा लारे्ल. ‘पंक्त्य पत्तर’ ही संज्ञा supra lineam िी शब्दशः भािािंत्तरि संज्ञा 
आहे. त्तशवाय दोन ओळींमधला मजकूरत्तह ‘पंक्त्य पत्तर’ ठरंू शकिो, आत्ति यात्तहपेक्षा ं पंक्त्य पत्तर ही संज्ञा 
कानानंा मराठी लार्ि नाहीं. द सरा पयाय नसिा, िर अशी संज्ञा स्वीकारिें प्रा ि होिें. पि ‘ऊध्वग 
शरातं्तकि’ िंकवा ‘ऊध्वग िारातं्तकि’ हे पयाय योजिा ंयेण्यासारखे आहेि. हे पयायत्तह ससं्कृिप्रि र आहेि. पि 
िे ‘पंक्त्य परी’ इिके बोजड आत्ति कानाला अमराठी लार्िारे नाहीि. म्हिून त्यािंी त्तनवड अत्तधक पसिं 
करिें उत्तिि 
 

३/८३ Infra Lineam : त्तनम्न शरातं्तकि/∘िारातं्तकि : काहंीं मजकूर दोन ओळींमधल्या मोकळ्या 
कोऱ्या जार्ेंि मार्ाहून त्तलत्तहिा ं येिो, काहंीं ओळींच्या वरच्या बाजूस असलेल्या मोकळ्या कोऱ्या जार्ेंि 
त्तलत्तहिा येिो, िसाि काहंीं मजकूर ओळी संपल्यावर सोडलेल्या मोकळ्या कोऱ्या जार्ेंि मार्ाहून 
त्तलत्तहलेला असिो. अशा िऱ्हेनें ओळींच्या खालीं त्तलत्तहलेला मजकूर िो infra lineam होय. इथेंत्तह िो 
संत्तहिेंि क ठच्या जार्ीं घ्यावा िंकवा वािावा, िें ओळींच्या वरच्या बाजूवर त्तलत्तहलेल्या मजक राप्रमािें 
बािानंीं िंकवा िारकाचं्या त्तिनहानंीं दाखवावा लारे्ल. हे लक्षािं ाेऊन ‘उध्वग शरातं्तकि’ िंकवा ‘ऊध्वग 
िारातं्तकि’ या संज्ञाचं्या धिीवरि इथें ‘त्तनम्न शरातं्तकि’ िंकवा ‘त्तनम्न िारातं्तकि’ अशा संज्ञा योजिें उत्तिि 
ठरेल. 
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३/८४ Lacuna : संत्तहिाशंलोप : संत्तहिेच्या हस्ित्तलत्तखि प्रिीमध्यें अनेक प्रकारच्या उिीवा िंकवा 
त्र त्तट त्तनमाि होिाि. संत्तहिेिा काहंीं भार् – एक िंकवा अनेक पत्तरच्छेद, एखादें पान िंकवा एखादा अध्याय, 
प्रकरि, त्तविय, प्रिीमध्यें नसिें, िो नकलिानंा र्ळून जािें, िंकवा काहंीं हेिूनें र्ाळिें, ही एक त्र त्तट होय. 
उपलब्ध प्रिींि असा भार् न सापंडल्याम ळें  संत्तहिा अप री उपलब्ध झालेली असिे. या त्र टीला lacuna 
म्हिून संबोधिाि. या अथी ‘त्र त्तट’ हीि संज्ञा त्तनत्त िि करिें शक्य आहे. पि त्र टीिा जो प्रस्थात्तपि अथग 
आहे, कमीपिा, त्या दृष्ट् टीनें त्तविार करिा ं ‘त्र त्तट’ हा संज्ञाथगवािक शब्द म्हिून मोाम, अत्तिव्या ि ठरिो. 
प्रस्ि ि त्र त्तट सतं्तहिाशंलोपासारखी आहे. ही त्र त्तट एका त्तवत्तशष्ट् ट स्वरूपािी आहे. या दृष्ट् टीनें ‘संत्तहिाशंलोप’ 
अशी संज्ञा योजिा ं येईल. या त्तठकािीं अंश म्हिजे वाक्य, वाक्याशं िंकवा पपं्क् ि, पंक्त्यंश यापेक्षा ंअत्तधक 
भार्ािा लोप, हा संकेि र्ृहीि मानावा. म्हिजे मर् अक्षरलोप, शब्दलोप, पदलोप, वाक्याशंलोप, 
पंक्त्यंशलोप असे कमी व्या िीिे लोप, या संज्ञेंिून वर्ळले जािील. िसे िे वर्ळले जािें lacuna या 
संजे्ञमार्ील संकल्पनेिा त्तविार करिा ंअपत्तरहायग आहे, एवढ्या र्ृहीि संकेिानें ‘सतं्तहिाशंलोप’ ही संज्ञा 
प्रस्ि ि त्तठकािीं वापरिा ंयेईल, व िी उत्तिि ठरेल. 
 

३/८५ Homoeoarcta : समान आद्याक्षरी पपं्क् िलोप : संत्तहिेिी प्रि करिानंा नजरि कीनें िंकवा 
ि कीच्या अथवा भ्रष्ट् ट वािनाम ळें  काहंीं ि का होिाि. एकानें वाििें व द सऱ्यानें त्या अन रोधानें प्रि करिें, 
या प्रत्तियेनें प्रि होिे, िेव्हा ंश्र त्तिभ्रंशानेंिंह काहंीं ि का प्रिींि समात्तवष्ट् ट होिाि. अशा ि कापंैकीं एक म्हिजे 
संत्तहिेंिील लार्ोपाठच्या ओळींपैकीं एक ओळ प्रिीमधून र्ळिें, ही होय. लार्ोपाठ येिाऱ्या दोन ओळींिी 
स रुवाि समान अक्षरानंीं झालेली असेल, िेव्हा ंअशी िकू अत्तधक संभविे. प ढिी ओळ उिरवून ाेिानंा 
मार्ील ओळ त्तलहून ाेिलेली आहे कीं नाहीं, हें िपासून न पाहािा ंयातं्तत्रकपिें ओळीमार्ून ओळ उिरवनू 
ाेिली जािें, अनेक कारिानंी शक्य व अपत्तरहायगत्तह असिे. अशा वळेीं समान अक्षरानें िंकवा अक्षरानंीं स रू 
होिाऱ्या लार्ोपाठच्या दोन ओळींपकैीं एक र्ळिे. दोन ओळींिीं आद्याक्षरें समान असल्याम ळें  द सरी ओळ 
उिरवनू ाेिली आहे, या समज िीनें ही िूक ाडिे व केलेल्या प्रिीला भ्रष्ट् टिा येिे. एकानें वािनू द सरा प्रि 
करिो, िेव्हा ंएक िर, वाििारा अशा ओळींपैकी एक ओळ आधीं सातं्तर्िली आहे असें समजून िी र्ाळिो व 
प्रि करिाऱ्याकडून साहत्तजकि एक ओळ प्रिलेखनािं र्ाळली जािे. िंकवा वाििाराने अशा दोनही ओळी 
वािल्या, िरी समान आरंभाम ळें  द सरी ओळ ही पत्तहलीि आहे, असें समजून प्रि करिारा िी उिरवनू ाेि 
नाहीं. अशा िऱ्हेनें ियार झालेल्या सतं्तहिेच्या प्रिींि अशा ओळी राहून जािाि, र्ळिाि. या प्रमादाला 
homoeoarcta असें संबोत्तधलें  जािें. लार्ोपाठच्या समान आद्याक्षरें असलेल्या ओळींपैकी एकीिा केलेल्या 
प्रिींि लोप होिें, असा हा प्रकार आहे. सलर् समान आद्याक्षर पंप्क् िलोप, असें याला म्हििा ं येईल. 
प्रमादािी प्रत्तिया व फत्तलि यािंा हा त्तनदअश झाला. यावरून ‘समान आद्याक्षरी पंक  त्तिलोप’ अशी संज्ञा त्तसद् 
करिा ंयेिे व त्तििी योजना मराठींि करिें य क् ि त्तदसिें. 
 

प्रि करिानंा संत्तहिेंिील कोििात्तह भार् र्ळिें ्अक्षर, शब्द, पद, वाक्य) या अथी मराठींि कधीं 
कधीं ‘भं्रश’ ही संज्ञा वापरलेली आढळिे. [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २३९ िे २४५.] पि ही इथें प्रस्ि ि आहे, असें 
त्तदसि नाहीं. ‘भं्रश’ हे एकापरीनें रूपािंर आहे. शब्दािें िंकवा इिर कोित्यात्तह अरं्ािें रूप बदलून ाेिें 
िंकवा बदललें  जािें, हा ‘भं्रश’ िंकवा ‘अपभं्रश’ होय. संत्तहिेच्या दृष्ट् टीनें त्तविार केला, िर हें भ्रष्ट् टीकरि िंकवा 
अपभ्रष्ट् टीकरि होिें. पि प्रत्यक्ष अक्षरािी, शब्दािी, पदािी, वाक्यािी िंकवा पंक् िीिी अवस्या, या दृष्ट् टीनें 
पात्तहलें , िर हा ‘लोप’ आहे. िेव्हा ंअशा कोित्यात्तह सदंभांि भं्रश, अपभं्रश, अशा शब्दािंी योजना करिें 
यथाथग ठरि नाहीं. त्तशवाय, प्रस्ि ि पत्तरभािेंि या शब्दािी योजना ही परीपाठीत्तह नव्हे. म्हिून या त्तठकािीं 
‘भं्रश’ शब्दािा उपयोर् करून संज्ञाथगक शब्द योजिें इष्ट् ट ठरि नाहीं. 



 अनुक्रमणिका 

३/८६ Homoeoteleuta : समान अंत्याक्षरी पंप्क् िलोप : ज्या कारिानें आत्ति पद्िीनें समान 
अद्याक्षरें असलेल्या ओळी नकलें िून र्ळिें शक्य असिें, याि कारिानें आत्ति पद्िीनें समान अतं्याक्षरी 
असलेल्या ओळींपैकीं एखादी ओळ नकललेल्या प्रिींिून र्ळिें शक्य असिें. या प्रकारच्या प्रमादाला 
homoeoteleuta म्हटलें  जािें. ज्या प्रत्तियेनें आत्ति त्तविारानें ‘मराठींि समान आद्याक्षरी पपं्क् िलोप’ ही 
संज्ञा त्तसद् करिा ंयेिे, त्याि प्रत्तियेनें व त्तविारानें प्रस्ि ि त्तठकािीं ‘समान अतं्याक्षरी पपं्क् िलोप’ अशी संज्ञा 
त्तसद् करिा ंयेईल व िीि homoeoteleuta साठीं पात्तरभात्तिक संज्ञा म्हिनू मराठींि योजिें सय प्क् िक व 
स संर्ि होय. 
 

३/८७ Homoeographon : अक्षरलोप : संत्तहिेिी प्रि करिानंा नजर ि कीनें िंकवा अनवधानानें 
काहंीं ओळी नकललेल्या प्रिींि स टून जािें जसें शक्य असिें, िसेंि अक्षरें, शब्द िंकवा वाक्याशंत्तह 
नकलण्यािे राहून जािें शक्य असिें. यािें एक कारि अक्षरा-अक्षरािंील सादृय हें होय. उदाहरिाथग, 
हस्ित्तलत्तखिािंील उ – ड, क – फ, ा – ध, ट – ठ, ि – ज, प – व, भ – म, य – थ, श – इ, या 
जोड्ािंील अक्षराचं्या लेखनािंील लकबींम ळें  िीं अक्षरे हस्ित्तलत्तखिामंध्यें सारखीं वाटिें शक्य असिें. या 
अक्षरानंीं य क् ि शब्द हस्ित्तलत्तखिािं लार्ोपाठ आले. एकाि शब्दािं अशीं अक्षरें लार्ोपाठ आलीं कीं, 
त्यापंैकीं एक अक्षर नकललेल्या शब्दािूंन नजरि कीनें र्ळून जािें. एकाि शब्दािं अशीं अक्षरें लार्ोपाठ 
आलीं कीं, त्यापंकैीं एक नकळि र्ळंू शकिें. लार्ोपाठ येिाऱ्या शब्दािं अशीं परस्पर सादृय असलेलीं 
अक्षरें असलीं, िर त्या शब्दापंैकीं एखादा नकळि र्ळिेंत्तह असंभवनीय नसिें. अशाि िऱ्हेनें वाक्याशंत्तह 
नकलेंि र्ळंू शकिाि. िौलत्तनक अवलोकनाद्वारा अशा प्रमादािंा शोध ाेिा ं येिो. या प्रकारच्या लोपानंा 
homoeograph म्हिून संबोत्तधलें  जािें. एकूि प्रत्तिया व पत्तरिाम लक्षािं ाेिा ंयासाठीं मराठी संज्ञा म्हिनू 
‘अक्षरलोप’ या शब्दािी योजना करिें प्रस्ि ि ठरेल. 
 

या त्तठकािीं शब्द िंकवा वाक्यांशा यािें होिारे लोप हे म ळािं अक्षरसादृयाम ळें  असल्याम ळें  त्यािंा 
समावशेत्तह ‘अक्षरलोप’ या सकंल्पनेंि होिो. म्हिून त्तिथें हीि संज्ञा वापरिें अप्रस्ि ि नाहीं. 
 

३/८८ Superscript : अक्षरारोपि : संत्तहिेिी प्रि करिानंा लेखनप्रमाद ाडिाि. या प्रमादापंकैीं 
एक म्हिजे, त्तलत्तहिा ंत्तलत्तहिा ंअनवधानानें िंकवा नजरि कीनें म ळािंल्या एका त्तवत्तशष्ट् ट शब्दाऐवजीं अथवा 
अक्षराऐवजीं द सराि शब्द िंकवा अक्षर त्तलत्तहलें  जािें. िें खोडून ्–त्यावर आडवी रेा मारून) प ढें योग्य िो 
शब्द अथवा अक्षर त्तलहून द रुस्िी केली जािे. िकू लरे्ि लक्षािं न येिा ं िी नंिर. िपासिानंा िंकवा 
त्तलत्तहलेली ओळ, वाक्य प नहा ंवािनू पाहािानंा लक्षािं आली कीं, ि कीिा शब्द िंकवा अक्षर खोडून त्याच्या 
वरच्या बाजूला दोन ओळींमधील अंिरािंील कोऱ्या जार्ेंि योग्य िो शब्द अथवा अक्षर त्तलत्तहलें  जािें; िंकवा 
त्तलत्तहलेल्या शब्दावरि ठळकपिें त्तर्रवनू त्तिथेंि योग्य िो शब्द त्तलिंहला जािो, िंकवा अक्षर त्तलत्तहलें  जािें. 
याला superscript म्हटलें  जािें. ही एकप्रकारें खाडाखोड असिे. अशा लेखनद रुस्िीला मराठी संज्ञा 
म्हिून ‘अक्षरारोपि’ असा शब्द योजिें शक्य आहे. शब्दाचं्या अशा प्रकारच्या प नलअखनािं अक्षरेंि असिाि. 
म्हिून शब्दाचं्या अशा द रुस्िीसाठीं वरे्ळीं संज्ञा वापरण्यािी र्रज नाहीं. 
 

३/८९ Hiatus : अक्षरत्तवग्रह : संत्तहिेिी प्रि करिानंा जे वरे्वरे्ळ्या प्रकारिे प्रमाद होिाि, 
त्यापंैकीं एक म्हिजे शब्दािंील अक्षरें नको त्तिथें एकमेकापंासून त्तवलर् त्तलत्तहलीं जािें. िसें त्तवलर्ीकरि 
स संर्ि, सय प्क् िक नसिें. ‘अपार’, ‘अमाप’, ‘इि के’ या शब्दािंील पत्तहले स्वर नंिरच्या दोन अक्षरानंा 
जोडून न त्तलत्तहिा ंवरे्ळे करून त्तलत्तहले कीं, असें अक्षरािें त्तवलर्ीकरि होिे. याला hiatus म्हटलें  जािें. हा 
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त्तवग्रह आहे, असें म्हिण्यास हरकि नाहीं. िेव्हा,ं मराठी संज्ञा म्हिून इथें ‘अक्षरत्तवग्रह’ असा शब्द योजिा ं
येईल. 
 

ही संज्ञा सतं्तहिासमीक्षेंि पात्तरभात्तिक म्हिनू समात्तवष्ट् ट करिा ंयेईल का, याबद्दल मिभेद संभविाि. 
पि डॉ. कते्र यानंीं आपल्या एि् त्तवियक प स्िकािं पत्तरत्तशष्ट् टामध्यें िी समात्तवष्ट् ट केलेली आहे. िेव्हा,ं 
यासबंंधीं अत्तधक ििा होऊन त्तनिगय होईपयंि ही संज्ञा प्रस्ि ि त्तवियािं समात्तवष्ट् ट करिें उत्तिि वाटिें. त्या 
दृष्ट् टीनें िी या त्तठकािीं ठेवली आहे. 
 

 
३/९० Anagrammatism : अक्षरस्थानािंर : संत्तहिाप्रि करिानंा सहज होिारा एक प्रमाद म्हिजे, 

एका शब्दािंील अक्षर द सऱ्या शब्दािं त्तलत्तहिें जािें, हा होय. ‘भज मज’ असा पाठ असेल, िर िो या 
प्रत्तियेनें ‘मज भज’ असा नकलला जािें शक्य असिें. ‘रि रामी’ िे रूपािंर याि प्रत्तियेनें ‘राि रमी’ असें 
होिें अशक्य नाहीं. या प्रकारच्या प्रमादाला Anagrammatism असें म्हटलें  जािें. हा एक प्रकारिा 
विगत्तवपयाय आहे. पि एकाि शब्दािंील विांच्या स्थानािंी ही अदलाबदल नाहीं. विगत्तवपयायािं एकाि 
शब्दािंील विांिी अदलाबदल अत्तभपे्रि असिे. विग व्य त्िमािंत्तह एकि शब्द र्हृीि आहे. हा अनय-
शब्दविगत्तवपयाय आहे. विगत्तवपयाय िंकवा विगव्य त्िम यामंधील संकेि सैल करून ाेऊन या त्तठकािीं या 
संज्ञािंी योजना करिें शक्य आहे. पि जे शब्द भािेंि आधींि एका सकेंिानें अत्तिरूढ आहेि, िे द सऱ्या 
संकेिािे वािक म्हिून वापरण्यािी सहसा प्रथा नाहीं. दोन िंकवा अत्तधक सकेंिानंीं एखादा शब्द िंकवा 
संज्ञा रूढ असिें शक्य आहे. अशा वळेीं रूढीिा मान राखिें आवयक ठरिें. पि त्तजथें नव्यानेंि एखाद्या 
के्षत्रािंील पत्तरभािेिी जडिाडि करावयािी असिे, त्तिथें अपत्तरहायग नसेल, िर एकि शब्द दोन संकेिानंीं 
रूढ करण्यािा प्रयत्न इष्ट् ट ठरि नाहीं. म्हिून ‘विगत्तवपयाय’ िंकवा ‘विगव्य त्िम’ या शब्दाऐंवजीं इथें 
त्तनरत्तनराळ्या दोन शब्दािंील विांिी – अक्षरािंी अदलाबदल या अथी त्तभन्नशब्द म्हिून ‘अक्षरानंिर’ अशी 
संज्ञा योजिें उत्तिि ठरेल. इथें एका शब्दािंील अक्षर द सऱ्या शब्दािं व िेथील अक्षर पत्तहल्या शब्दािं ही 
प्रत्तिया संकेिासारखी र्ृहीि धरावी. असाि संकेि ‘विगत्तवपयाय’ िंकवा ‘विगव्य त्िम’ या संज्ञाबंाबि र्ृहीि 
धरून िे शब्द या त्तठकािीं का ंवापरंू नयेि, असा प्रन उपप्स्थि करिा ंयेिो. पि त्यािें उिर असें कीं, हे 
शब्द आधींि वरे्ळ्या संदभांि – म्हिजे एकाि शब्दािंील अक्षराचं्या अदलाबदलीच्या संदभांि वापरले 
जािाि. िेि या आिखी वरे्ळ्या संदभाि वापरले असिा ंनेमक्या अथगबोधाबाबि संत्तदग्धिा त्तनमाि होईल. 
 

संकल्पनेच्या अथाला अत्तधक जवळ येिारा शब्दसमूह ‘पूवोिर अक्षरत्तवपयाय’ असा म्हििा ंयेईल. 
पि अशा विगनात्मक शब्दसमूहाऐवजीं वर दशगत्तवलेला संकेि मानय करून ‘अक्षरस्थानािंर’ अशी संज्ञा 
योग्य त्तदसिे. 
 

३/९१ Lapsus Calami : लेखिीशतै्तथल्य : संत्तहिेिी प्रि करिानंा होिारे लेखनप्रमाद अनेक 
प्रकारिे असिाि. प्रि करिाऱ्यािें अवधानशतै्तथल्य त्यापंकैीं अनेकाचं्या म ळाशीं असिें. एक त्तवत्तशष्ट् ट अक्षर 
त्तलहावयािे असें मनािं असिें. पि प्रत्यक्ष लेखिीद्वारा द सरेंि अक्षर त्तलत्तहले जािें. असा प्रकार शब्दाच्या 
बाबिींित्तह होऊं शकिो. सतं्तहिेमधून वािलेल्या अक्षरािें, शब्दािें ग्रहि आत्ति हािानें लेखिीद्वारा त्यािें 
प्रत्यक्ष लेखन, याचं्या वरे्ािं पडिाऱ्या िफाविीमधून असे प्रमाद प्रिीकरिािं ाडिाि; आत्ति अशी केलेली 
प्रि ही सदोि बनिे. सतं्तहिेंिील नंिरिा शब्द आधीं त्तलत्तहला जािें, हा प्रकारत्तह या प्रकारच्या प्रमादािं 
समात्तवष्ट् ट होिो. या प्रमादाला ‘लेखिीदोि’ म्हिून सबंोत्तधलें , िर िें slip of pen – िें शब्दशः भािािंर 
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होिें, प्रत्यक्ष दोि त्तलत्तहिानंा लेखिीद्वारा प्रकट रूप धारि करिो, हें खरें असलें , िरी ग्रहि केलेलें  अक्षर 
िंकवा शब्द लेखिीद्वारा प्रत्यक्ष कार्दावर उिरत्तवलें  जाण्यािी त्तिया स रू होण्यापूवीि प ढील 
अक्षरावर/शब्दावर लक्ष कें त्तद्रि होिें व िें अक्षर/शब्द त्तलत्तहला जािो, असा हा प्रकार म ळािं आहे. 
अवधानशतै्तथल्यािूंन त्तनमाि झालेलें  हें लेखिीशतै्तथल्य आहे, असें म्हटल्यास वावर्ें ठरिार नाही. िेव्हा,ं 
अवधान आत्ति लेखन याचं्यािं पडलेल्या अंिरामधून त्तनमाि होिारा दोि, या अथी लेखिीशतै्तथल्य, अशी 
संज्ञा या प्रामात्तदक लेखनासाठीं योजिें, इष्ट् ट वाटिें. लेखिीदोि ही व्यापक सजं्ञा आहे. त्तिला त्तवत्तशष्ट् ट 
संदभग देऊन इथें ‘लेखिीशतै्तथल्य’ ही संज्ञा त्तसद् केली आहे. 
 

३/९२ Damnum/Defectio/Omissio : प्रिसतं्तदग्धिामलू दोि : प्रि करण्यासाठीं आधार म्हिून 
ाेिलेल्या सतं्तहिेच्या उपलब्ध प्रिींि काहंीं त्र त्तट असिाि. यापंकैीं एक त्र त्तट म्हिजे अक्षरें प सट झालेलीं 
असिें. केव्हा ंकेव्हा ंकाहंीं प्रिींमधून अक्षरे प सट केलेलींत्तह असिाि. रं्ध िंकवा रे्रू यािंा लेप देऊन अक्षरें, 
शब्द नष्ट् ट करण्यािा प्रकारत्तह आढळिो. कोित्यात्तह प्रकारें व कारिानें अक्षरें, शब्द, प सट होिें, नष्ट् ट होिें, 
यािा पत्तरिाम प्रि करिानंा नव ेप्रमाद त्तनमाि होण्यािं होिो. हीं अक्षरें/शब्द प्रिींि ि कीिे त्तलत्तहले जािाि 
िंकवा िे आवयक असूनत्तह र्ाळले जािाि. या प्रकारच्या प्रमादानंा damnum, defectio, omissio अशा 
संज्ञानंीं संबोत्तधलें  जािें. डॉ. कते्र यानंी damnum या सजें्ञिी नोंद करिानंा defectio आत्ति ommissio या 
संज्ञािें संदभग त्तदले आहेि. िसेंि, defectio या संजे्ञिी नोंद करिानंा damnum, ommissio, हे संदभग त्तदले 
आहेि. मात्र, lacuna या सजें्ञिी नोंद करिानंा defectio या संजे्ञिा संदभग त्तदलेला नाहीं. िेव्हा,ं damnum, 
defectio, ommissio, या त्तिनही संज्ञािंा मत्तथिाथग एकि आहे, आत्ति िो म्हिजे संत्तदग्धिेमधून त्तनमाि 
झालेलें  ि कीिें लेखन, असा अथग ाेिा ं येईल. Lacuna या दोिाशीं ही संज्ञा संबतं्तधि नाहीं. 
संत्तदग्धिादोिामधून झालेली संत्तहिाप्रिीिी हात्तन येथें त्तनदअत्तशि होिे. शब्द/अक्षर वर्ळलें  जािें िंकवा 
ि कीिें त्तलत्तहलें  जािें, याला म ळािं कारि त्या शब्दािी िंकवा अक्षरािी आधाराला ाेिलेल्या प्रिींिील 
संत्तदग्धिा, हें होय. िेव्हा,ं हें आधार-प्रि-लेखन-संत्तदग्धिामलू वैर् ण्य होय, असें म्हििा ंयेईल. इथें त्र त्तट 
त्तनमाि होिे. संत्तहिेमधील काहंीं अक्षरें/शब्द लोप पाविाि, त्यािं भ्रष्टिा त्तनमाि होिे. या दृष्ट् टीनें त्र त्तट, 
लोप, भं्रश, अशा संज्ञा या सदंभांि स ििें, सहज शक्य आत्ति स्वाभात्तवक आहे. पि येथील त्र त्तट, लोप िंकवा 
भं्रश त्तवत्तशष्ट् ट प्रकारिा आहे, हे लक्षािं ाेिा,ं त्यासाठीं मराठींि योजावयािी संज्ञा ही त्तवत्तशष्ट् टिा व्यक् ि 
करिारी िंकवा सूत्तिि करिारी असावी, अशी अपेक्षा केली, िर िी अनाठायीं होिार नाहीं. या दृष्ट् टीनें 
‘प्रिसंत्तदग्धिामलू दोि’ अशी संज्ञा योजिें, र्ैर ठरिार नाहीं. 
 

३/९३ Scholium : टीप/त्तवद्वत्भाष्ट्य/वैय्याकरिी टीप : वैय्याकरि िंकवा भािािज्ज्ञ हे अनेक वळेा ं
संत्तहिेच्या प्रिीवर समासािं एखाद्या उिाऱ्यात्तवियीं िंकवा शब्दात्तवियीं त्तटपि करून ठेविाि. प्रािीन 
लेखकाचं्या उिरून ाेिलेल्या गं्रथाबंाबि असा प्रकार त्तवशिेकरून आढळिो. हें त्तटपि म ख्यिः 
स्पष्ट् टीकरिात्मक असिें. या प्रकारच्या त्तटपिाला Scholium म्हिण्यािा प्रााि आहे. यािें अनेकविन 
scholia. अथगत्तवस्िार करून या प्रकारच्या त्तटपिानंा त्या त्या उिाऱ्यावंरील िंकवा शब्दावंरील भाष्ट्यें, असेंत्तह 
म्हटलें  जािें. यासाठीं मराठींि ‘त्तवद्वत्भाष्ट्य’ असें म्हििा ं येईल. सरळ अथानें ‘वैय्याकरिी टीप’ असेंत्तह 
म्हििा ंयेईल. दोनही अथांिी समावशेक व व्यापक संज्ञा म्हिून इथें ‘टीप’ असा सरळ शब्द योजिें प्रस्ि ि 
वाटिें. 
 

३/९४ Solecism : व्याकरिप्रमाद/सकेंिप्रमाद : व्याकरि, वाक्प्रिार, भात्तिक त्तशष्ट् टािार, 
याबंाबि संत्तहिेंि िंकवा त्तिच्या प्रिलेखनािं जो ठळक िंकवा ढळढळीि दोि असिो, त्यािा त्तनदअश 
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solecism म्हिून केला जािो. हें एका प्रकारें भािादूिि असिें. या दृष्ट् टीनें हा भात्तिक दोि असिो. पि 
भात्तिक दोिािं solecism या संकल्पनेंि न बसिारे आिखी भािात्तवियक दोि समात्तवष्ट् ट होिील. ही 
अत्तिव्याप् ि टाळण्यासाठीं इथें मराठी संज्ञा म्हिनू ‘व्याकरि-प्रमाद’ असें सरळ म्हििें इष्ट् ट. अथात् भात्तिक 
वाक्प्रिार व त्तशष्ट् टािारवािक संकेि, यािंा समावशे व्याकरिािं करण्याइिकी व्याप् ि मात्र पात्तरभात्तिक 
संकेि म्हिनू इथें वाढवनू घ्यावी लार्िे; िंकवा ‘संकेिप्रमाद’ ही आिखी संज्ञा संदभान सार र्ृहीि करावी 
लारे्ल. 
 

३/९५ Corruption : अपभं्रश : संत्तहिेिी प्रि करिानंा शब्दािंीं रूपािंरें होिाि. या रूपािंरािूंन 
संत्तहिेमधील शब्दािें त्तभन्न त्तभन्न पाठ त्तनमाि होिाि. मूळ पाठाचं्या ि लनेनें पात्तहलें , िर प्रिीकरिािंल्या या 
ि काि असिाि, असें म्हिावें लार्िें. पि ि का अनेक प्रकारच्या असिाि. नवीनि पाठ ाालिें, अत्तधक 
शब्द िंकवा मजकूर ाालिें, इत्यात्तद प्रकार ि कािंि जमा करिा ंयेण्यासारखे आहेि. पि शब्दािें रूपािंर 
हें त्यािें भ्रष्ट् टीकरि होय. भ्रष्ट् टीकरिानें त्तभन्नपाठ, अपपाठ त्तनमाि होिाि. पि सवगि पाठािंरें, अपपाठ, 
पाठाचं्या भ्रष्ट् टीकरिानें त्तनमाि होि नाहींि. उदाहरिाथग : ‘मज’ ऐवजीं ‘भज’, ‘जप’ ऐवजीं ‘जव, जंव’ असें 
लेखन प्रि करिानंा झालें , िर नव ेपाठ हे भ्रष्ट् टीकरिानें त्तनमाि झाले, असें म्हििा ंयेईल. पि म ळािंल्या 
पाठािा अथग न समजल्याम ळें  त्याऐवजीं द सरा पाठ त्तलत्तहला रे्ला िंकवा म ळािंल्या पाठापेक्षा ंवरे्ळा पाठ 
ाेिला असिा ंअथग अत्तधक िारं्ला लार्िो, म्हिून नवीन पाठ ाािला रे्ला, िर हे दोनही प्रकारिे पाठ, 
त्तभन्न पाठ होिाि. म ळािंल्या पाठाच्या ि लनेनें िे अपपाठ ठरिाि. संत्तहिेिें संपादन करिानंा संपादकानें 
द रुस्िी म्हिून स्वीकारलेले पाठ हे त्तभन्न पाठ असिाि. िीं पाठािंरें होिाि. पि त्यानंा भ्रष्ट् टीकरिानें 
त्तनमाि झालेले नवीन पाठ, असें शास्त्राथानें िंकवा पात्तरभात्तिक अथानें म्हििा ंयेिार नाहीं. 
 

पाठ भ्रष्ट् ट होण्यािी प्रत्तिया त्तनरत्तनराळ्या कारिानंीं ाडिे. प्रि करिाऱ्याच्या ि कीम ळें  हें ाडिें. 
िसेंि, आधाराला ाेिलेल्या प्रिींिील त्तवत्तशष्ट स्थळींिीं अक्षरें िंकवा शब्द काहंीं कारिानंीं स स्पष्ट् ट 
नसल्याम ळें, अस्पष्ट् ट झालेलीं असल्याम ळें, त्यािंें वािन यथाथगपिें करिा ंयेि नाहीं; अशावळेीं प्रि करिारा 
आपल्या ब द्ीप्रमािें त्यािंें वािन करिो व प्रि करिो. अशा िऱ्हेनें पाठािंें भ्रष्ट् टीकरि होिें. ही त्तिया म्हिजे 
corruption. 
 

मराठींि यासबंंधीं झालेलें  लेखन दृष्ट् टीखालून ाािलें , िर त्तवत्तवध संज्ञा वापरलेल्या आढळिाि. 
भं्रश, भ्रष्ट, ‘श द्अबद्’, त्तभन्नपाठ, प्रत्तिभ्रंश, अपपाठ, पाठभेद, पाठािंरें, अशा अनेक शब्दानंीं या प्रत्तियेिा 
त्तनदअश झालेला आहे. हे सवगि शब्द िंकवा त्यापंकैीं काहंीं पयायी म्हिनूत्तह वापरलेले आढळिाि. कधीं हे 
शब्द त्तनत्त िि कोित्या प्रत्तियेसाठीं वापरले रे्ले आहेि–म्हिजे misreading, variant, version, 
corruption –यापंैकी नेमक्या कोित्या अथानें, यासबंंधीं त्तनवड करिें अशक्य िंकवा कठीि जाईल, अशा 
िऱ्हेनें या शब्दािंीं योजना झालेलीत्तह त्तदसिे. असें होण्यािं अस्वाभात्तवक िंकवा अनैसर्तर्क असें काहंीं नाहीं. 
कारि corruption मधून variant, version, misreading यापंैकीं काहंींत्तह त्तनमाि होऊं शकिें, इिकी ही 
प्रत्तिया बह पत्तरिामी आहे. पि बाकी संज्ञापंासून या सजें्ञला वरे्ळें  करिें आवयक आहे. कारि अपपाठ 
्misreading). पाठभेद ्variant) व पाठािंर ्version), याचं्याहून corruption िी कक्षा काहंीं प्रमािािं 
व काहंीं बाबिींि िरी स्विंत्र मानावी, अशी आहे. या दृष्ट् टीनें त्तविार करिा ंइथें मराठी संज्ञा म्हिून ‘अपभं्रश’ 
या शब्दािी योजना करिें इष्ट् ट व यथाथग वाटिें. भािेबाबि िंकवा भािेंिील रूपाबंाबि corruption या 
संकल्पनेिा वािक शब्द म्हिून अपभ्रष्ट् ट िंकवा अपभं्रश या शब्दािंी योजना होिि असिे. ही परंपरा प ढें 
िालवनू इथें ‘अपभं्रश’ ही संज्ञा स्वीकारिें योग्य. याम ळें  त्तवत्तवध प्रत्तियािंा त्तनदअश करिानंा येिारी संत्तदग्धिा 
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आत्ति/अथवा र्ोंधळ टळेल, आत्ति या के्षत्रािंली पत्तरभािा त्तनःसंत्तदग्ध आत्ति व्यवच्छेदक बनण्यास मदि 
होईल. 
 

३/९६ Hypermetric : मात्रात्तधकी : संत्तहिेच्या प्रिी होिानंा त्तनरत्तनराळ्या कारिानंीं वरे्वरे्ळीं 
पाठािंरें त्तनमाि होिाि, हा अन भव िर सावगत्तत्रक आहे. या पाठािंरादं्वारा जे पाठभेद त्तदसिाि, त्यािं म ळािं 
नसलेलें  एखादें अक्षर िंकवा एखादा विग पाठािं समात्तवष्ट् ट होिें, हा एक प्रकार असिो. ज नें सात्तहत्य हें 
बह िेक छंदोबद् असल्याम ळें  या प्रकारच्या बदलाम ळें  छंदोदोि त्तनमाि होिो. प्रि करिाऱ्याला िंकवा िी 
बरोबर आहे कीं नाहीं, िें िपासिाऱ्याला छंदोज्ञान नसलें , िर हे दोि संत्तहिेंि राहून जािाि व प ढें िालू 
राहािाि. या िऱ्हेनें त्तनमाि झालेल्या दोिािा त्तनदअश सतं्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि hypermetric या संजे्ञनें 
केला जािो. हा दोि मात्रात्तवियक नयनूिेंिून ्उत्तिवेंिून) त्तनमाि झालेला असिो. या अथानें िो 
नयूनमात्तत्रक असिो, [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, ३३७, ३४८.] हें खरें. पि मात्रात्तवियक नयनूिा ही जशी अक्षर िंकवा विग 
अत्तधक आल्याम ळें  त्तनमाि होिे, िशी िी अक्षर िंकवा विग कमी झाले असिातं्तह त्तनमाि होिे. म्हिजे 
‘नयूनमात्तत्रक’ दोि िंकवा उिीव, बदल, हा विात्तधक्य आत्ति विगलोप, या दोनही कारिानंीं त्तनमाि झालेला 
असिो. म्हिून ‘नयूनमात्तत्रक’ ही संज्ञा प्रस्ि ि संदभांि अव्या ि ठरिे. ‘नयनू’ िा अथग ‘कमी’ असा ाेिला, 
िर मात्रा कमी झाल्याम ळें  आलेला दोि, असात्तह अथग ‘नयनूमात्तत्रक’ या संजे्ञिा होिो. म्हिजे यासाठीं म ळािं 
असलेलें  अक्षर िंकवा विग र्ळण्यािूंन, त्यािा लोप झाला असिा,ं हा दोि त्तनमाि होिो, असा या संजे्ञिा 
प्रस्ि ि संदभांि अथग घ्यावा लार्िो. पि hyper या उपसर्ािा अथग ‘अत्तधक येिें’ असा असल्याम ळें 
hypermetric या संजे्ञिा अथग अक्षर अत्तधक आलें  असिा ं िंकवा विग अत्तधक आला असिा ं त्तनमाि होिारा 
दोि िंकवा बदल, असा घ्यावा लार्िो व िसाि िो सतं्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि ाेिलेला आहे. [स त्तमत्र मंरे्श 
कते्र, पूवोक् ि, ९३.] अत्तधक म्हिजे छंदाच्या दृष्ट् टीनें आवयकिेहून अत्तधक. िेव्हा,ं या दोनही कारिामं ळें  प्रस्ि ि 
संदभांि ‘नयूनमात्तत्रक’ ही संज्ञा त्तनरुपयोर्ी ठरिे. िेव्हा,ं हा विात्तधकी छंदोदोि आहे, हें लक्षािं ाेऊन 
‘मात्रत्तधकी’ म्हिजे hypermetric असें ्म्हििें) मानिें यथाथग ठरिें. ही अनवथगक संज्ञा प्रस्ि ि संदभांि 
योजिें उत्तिि. 
 

३/९७ Inorganic : असेंद्रीय : संत्तहिा ही त्तनत्य िंकवा नैत्तमत्तिक कायांि त्तजिकी अत्तधक सरास 
वापरली जािे, त्तििकीं त्तििीं पाठािंरें अत्तधक, हा एक सावगत्तत्रक अन भव आहे. कीिगनकार िंकवा प रात्तिक-
प्रविनकार ज्या संत्तहिािंा उपयोर् करिाि, त्यािंीं पाठािंरें अत्तधक होिाि. त्तनत्यपाठािंील िंकवा 
त्तनत्यपठिािंील अभरं्-ओव्यािंा प्रकारत्तह असाि. लोकसात्तहत्यािंील त्तवत्तवध प्रकारांिीत्तह हीि र्ि. त्तपढी, 
समाज, समाजर्ट िंकवा व्यप्क् ि, याचं्या र्त्तिक या पाठािंरामंध्यें भर पडि जािे. ही भर टाकिारी मंडळी 
काहंीं वळेा ं स्वकृि रिनािंीत्तह भर संत्तहिेंि टाकिाि. केव्हा ं केव्हा ं ही भर इिकी बेमालूम असिे, मूळ 
रिनेशीं इिकी एकजीव झालेली असिे कीं, मूळ कोििें व भर कोििी, हें त्तनत्त िि करिें कठीि जािें. 
अशक्यत्तह बनिें. प्रख्याि सतं्तहिाकाराचं्या बरोबरीनें आपलीत्तह रिना लोकम खीं असावी, त्तिरंिन व्हावी, 
अशीत्तह भावना, अशी भर ाालण्यामार्ें असूं शकिे. कधीं स्पष्ट् टीकरि, स लभीकरि, यासंाठींत्तह ही भर 
ाािली जािे. ज्याच्यासाठीं ही संत्तहिा असिे, िो श्रोिा िंकवा वािक लक्षािं ाेऊनत्तह अशी भर ाािली 
जािें शक्य असिें. कारिें व त्तनत्तमिें अनेक असूं शकिाि. पि काहंीं वळेा ंअशी भर मूळ संत्तहिेिा त्तविय, 
मूळ संत्तहिेंिील त्तववरि िंकवा त्तववरिपद्त्ति, शलैी, त्तवविेनािा म द्दा, इत्यात्तदकाशंीं िंकवा यापंकैीं 
कोित्यािरी एका अथवा काहंीं अरं्ाशंीं एकजीव होि नाहीं, संदभगसंवादी राहाि नाहीं. कारिपरत्वें मूळ 
लेखकाच्या प्रत्तिपादनािंत्तह अशी त्तढलाई आलेली असिें, शक्य असिें. सतं्तहिेिें असें अंर् िंकवा असा भार् 
हा inorganic म्हिून त्तनदअत्तशला जािो. म ळाशीं अत्तवभाज्य, अत्तवभक् ि, एकात्म न ठरिारा, अंर्ीभिू 
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नसिारा, असा भार् पात्तरभात्तिक अथानें ‘सेंत्तद्रय’ नसिो. िो केवळ संदभगशूनय िंकवा संदभगरत्तहि म्हिनू 
उपरा असिो. िो बाह्यात्कारी वरे्ळा त्तदसिारा असिो, पि पाल्हाळ, पसरटपिा, प नरुप्क् ि, ि टकपिा, 
खंत्तडििा, त्तवसंवाद, असे दोित्तह यािूंन त्तनमाि होिाि. संत्तहिेंिील अशा अंर्ानंा िंकवा भार्ानंा इथें 
‘असेंत्तद्रय’ म्हिून संबोधिें यथाथग आत्ति त्तनरत्तनराळ्या ज्ञानशाखामंध्यें रूढ होऊं ाािलेल्या पत्तरभािेच्या 
अन रोधानें असें म्हििें स संवादी ठरिें. म्हिून ही संज्ञा इथें त्तनत्त िि करिें उत्तिि. 
 

३/९८ Apparatus Criticus : मूलभिू त्तित्तकत्सासामग्री/∘त्तित्तकत्सामाडंिी : संत्तहिासमीके्षसाठीं 
आधीं म ळािं संबतं्तधि सात्तहत्याच्या प्रिी झालेल्या असल्या पात्तहजेि व त्या िंकवा त्यािंील प्रम ख अथवा 
काहंीं उपलब्ध झाल्या पात्तहजेि, असें एक बह मानय मि आहे. सतं्तहिेसंबधंीं जो त्तविार िंकवा अभ्यास करावा 
लार्िो, त्यािं या प्रिींना प्रथम स्थान आहे, हें त्तनर्तववाद. ही संित्तमि संत्तहिारूपें िंकवा प्रिीकरिाद्वारा 
उपलब्ध झालेलीं सतं्तहिेिीं रूपािंरें, हा संत्तहिासमीके्षिा प्राथत्तमक आधार आहे. ही त्तििी पायभिू अशी 
सामग्री आहे. या सामग्रींिूनि त्तित्तकत्सेसाठीं पाठािंरें, पाठभेद, अपपाठ, अपभ्रष्ट् ट पाठ, र्ौि पाठ, 
त्तित्तकत्सापात्र पाठ, हस्ित्तलत्तखि प्रिीच्याि कार्दावर केलेलें  त्तटपिीलेखन, विारोप, विगत्तवपयाय, लोप, 
त्र त्तट, वजगनें, व्याकरिप्रमाद, संकेिप्रमाद, इत्यात्तद उपलब्ध होिाि. कार्दोपत्रीं नमूद अशी साक्षात् सरळ 
स्वरूपािी ही सामग्री होय. संत्तहिेच्या कोित्यात्तह अंर्ासबंंधीं करावयािी त्तित्तकत्सा, त्यान सार काढावयािे 
िंकवा काढलेले त्तनष्ट्किग आत्ति ाेिलेले अथवा घ्यावयािे त्तनिगय, याबंाबि प्राथत्तमक व मूलभिू असे आधार व 
प राव ेसादर करावयािे िे या सामग्रींिूनि. या सामग्रीिा त्तनदअश apparatus criticus असा केला जािो. 
 

ही सामग्री म्हिजे त्तित्तकत्सेिीं, संशोधनािीं, अभ्यासािीं व संत्तहिा प नहा ं त्तसद् करण्यािंीं ‘साधनें’ 
होि, यािं शकंा नाहीं. या साधनािंा एकत्र त्तविार या अभ्यासािी ‘सामग्री’ म्हिून करिें समावशेक व 
त्तवत्तशष्ट् ट वस्ि त्तनदशगक ठरेल. या दृष्ट् टीनें मराठी संज्ञा ठरत्तविानंा ‘सामग्री’ या शब्दािा उपयोर् इथें करावा 
लारे्ल. त्तित्तकत्सेला उपयोर्ी अशी ही सामग्री; िंकवा त्तित्तकत्सा त्तजच्यावर आधारलेली आहे िंकवा अवलंबनू 
आहे, अशी ही सामग्री; म्हिून त्तहला ‘त्तित्तकत्सासामग्री’ म्हििेंत्तह त्तििकें ि उत्तिि होय. ही सामग्री म्हिजे 
त्तित्तकत्सेद्वारा काढावयाच्या त्तनष  किािें िंकवा त्तित्तकत्सेंिून घ्यावयाच्या त्तनिगयािंें ‘प्रमाि’ असिें, हेंत्तह खरें. 
पि इथें प्रमाि हें कायग आहे. ही प्रमािरूपी वस्ि  म्हिजे संबतं्तधि ‘सामग्री’. म्हिून ‘त्तित्तकत्साप्रमाि’ पेक्षा ं
‘त्तित्तकत्सासामग्री’ ही संज्ञा यथाथग आहे. असे म्हििानंा ‘प्रमािा’ पेक्षातं्तह अत्तधक व्यापक स्थान या सामग्रीला 
संत्तहिासमीक्षेंि आहे, हेंत्तह लक्षािं ाेिलें  आहे. 
 

पि संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि त्तविारािं घ्यावी लार्िारी त्तित्तकत्सासामग्री, ही एकि िंकवा या 
एकाि प्रकारिी नाहीं. प्रत्यक्ष हस्ित्तलत्तखिें व त्यािूंन त्तमळिारी त्तनरत्तनराळी सामग्री, कार्दोपत्रीं नमदू 
असलेल्या सामग्रीच्या पलीकडे अन मानरूप सामग्रीत्तह या के्षत्रािं कायाप्नवि असिे, त्तविारािं घ्यावी 
लार्िे. हें पाहािा ंकेवळ ‘त्तित्तकत्सासामग्री’ ही संज्ञा प्रस्ि ि संदभांि व्यापक ठरिे. इिकें ि नव्हे, िर या 
व्यापकिेम ळेंि प्रस्ि ि सामग्रीिा नेमका त्तनदअश करण्याच्या दृष्ट् टीनें िी सतं्तदग् धत्तह बनिे. ही व्यापकिा व 
िदान िंत्तर्क सतं्तदग्धिा दूर करण्यासाठीं आत्ति संजे्ञिा त्तववत्तक्षि सामग्रीशीं संबधं ज ळवनू आिण्याच्या 
दृष्ट् टीनें, इथें ‘मूलभिू त्तित्तकत्सासामग्री’ (त्तित्तकत्सेिी मूलभिू सामग्री, या अथी) ही सजं्ञा योजिें आवयक 
आहे. 
 

या सामग्रीिी संकेिपूवगक माडंिी संत्तहिेच्या त्तसद् केलेल्या आकृिींि करिें, ही प्रत्तियात्तह 
सामग्रीत्तनवदेनािं समात्तवष्ट् ट असिे. या सामग्रीच्या माडंिीला केवळ सकंत्तलि पाठसिं [श्री. ना. बनहट्टी, ज्ञानदेवी, 
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पूवोक् ि, सकंत्तलज्ञ पाठसिंािी समजूि, ९.] म्हिून िालिार नाहीं. कारि या माडंिींि वरे्वरे्ळ्या पाठाबंरोबर प्रिी, 
त्तटपिीलेखन, विारोप, विगत्तवपयाय, लोप, त्र त्तट, व्याकरिाप्रमाद, इत्यादींिी संकेिपूिग मात्तहिीत्तह 
त्तदलेली असिे. म्हिनू ही त्तित्तकत्सामाडंिी. 
 

३/९९ Testimonium/Testimonia : पूरक त्तित्तकत्सासामग्री : ‘मूलभिू त्तित्तकत्सासामग्री’च्या 
आधारावर जे त्तनष्ट्किग काढिा ंयेिाि आत्ति जे त्तनिगय ाेिा ंयेिाि, िे संबंत्तधि सतं्तहिेच्या ठरत्तवलेल्या त्तदशनेें 
करावयाच्या अभ्यासासाठीं उपय क् ि व आवयक असिाि. िरी त्तिथें नेहमीि थाबंिा ं येि नाहीं. 
अभ्यासपूिीच्या दृष्ट् टीनें या त्तनष्ट्किांद्वारा व त्तनिगयानं सार त्तसद् होिाऱ्या िंकवा अन मात्तनि होिाऱ्या 
अवस्थेच्यात्तह प ढें जािें बह धा आवयक असिें. कार्दोपत्रीं उपलब्ध सामग्रींिून अन मानानें प ढें जािें, ही 
प्रत्तिया म्हिजे हें प ढें जािें. त्तशवाय, हे जे त्तनष्ट्किग व त्तनिगय असिील िंकवा ाेिा ंयेिील, त्यािंें पोिि होिें 
आत्ति/िंकवा पडिाळा पाहिें, हें अनय सामग्रीच्या साहाय्यानें शक्य असिें. या प्रकारच्या सामग्रीिा 
उपयोर्त्तह सतं्तहिासमीक्षेंि करून घ्यावा लार्िो. कार्दोपत्रीं उपलब्ध सामग्रीच्या आधारावर प ढील 
अन मानपरंपरा त्तनमाि करण्यास लार्िारी िार्तकक त्तविारािी सामग्री, संबंत्तधि सतं्तहिेिे उिारे व अविरिें 
देिारें इिर सात्तहत्य, संत्तहिेिे अन वाद, साराशं, त्तििीं रूपािंरें, त्तवडंबनें, भाष्ट्यें, त्तिच्या टीका, स्विंत्र 
त्तटपिी, इत्यात्तद प्रकारच्या सात्तहत्यािा यािं समावशे होिो. या सवग सामग्रीिा साहाय्यक प राव ेव आधार 
म्हिून उपयोर् होिो, िसा िो करून घ्यावा लार्िो. हें सात्तहत्य िंकवा साधन हीस द्ा ं त्तित्तकत्सासामग्रीि 
होय. त्तहिा त्तनदअश testimonium या शब्दानें केला जािो. या सामग्रीिी अनेकिा व अनेकत्तवधिा लक्षािं 
ाेऊन बह धा अनेक विनािं या शब्दािा उपयोर् होिो. testimonium या एकविनािें testimonia हें 
अनेकविन होय. 
 

ही सामग्री मलूभिू नव्हे, िर साहाय्यक व पूरक म्हिनू अनेकदा ंिी र्ौि, ‘उप’ िंकवा अवािंर, [वें. 
ल. जोशी, पूवोक् ि, ३५०.] बाह्यप्रमाि समजली जािे; िसा त्तििा त्तनदअश केला जािो. मूलभिू त्तित्तकत्सासामग्रीच्या 
ि लनेनें ही र्ौि आहे, असें एकवळे मानय करिा ं येईल. पि अभ्यासपूिीच्या दृष्ट् टीनें िी र्ौि ठरि नाहीं. 
मूलभिू त्तित्तकत्सासामग्रीला िी समािंरि असिे. िी ‘उप’ िंकवा ‘बाह्य’ अथवा ‘अवािंर’, असें िर म ळींि 
मानिा ंयेिार नाहीं. क् वत्तित् त्तििा उपयोर् ‘उप’ म्हिून िंकवा ‘अवािंर’ (अत्तधक इिर) म्हिून करिें, शक्य 
असिें. पि िो या सामग्रीिा मूलधमग नव्हे. या सामग्रीिें स्वरूप व कायग लक्षािं ाेऊन या संकल्पनेसाठीं 
मराठी संज्ञा म्हिनू’ पूरक त्तित्तकत्सासामग्री’ असा शब्दप्रयोर् यथाथग ठरेल. 
 

३/१०० Collation : पाठसिं लना : संत्तहिासमीके्षच्या प्रारंत्तभक प्रत्तियेंिलें  एक आवयक अरं् 
म्हिजे उपलब्ध प्रिींिील त्तनरत्तनराळ्या पाठािंी/पाठभेदािंी व्यवप्स्थि नोंद करिें. ही नोंद करीि असिानंा 
कोििा पाठ/पाठभेद बरा-वाईट, कोििा खरा-खोटा, मूळ-प्रत्तक्ष ि, अपभ्रष्ट् ट िंकवा कोििा उत्तिि-
अन त्तिि, श द्-अश द्, इत्यादींपैकीं’ कशािात्तह त्तनिगय िंकवा त्तविार केलेला नसिो. िंकबह ना असा त्तविार 
करून त्तनिगय ाेण्यासाठीं उपय क् ि अशी आधारसामग्री त्तसद् व्हावी, यासाठीं साहाय्यक म्हिनू ही 
पाठािंी/पाठभेदािंी नोंद करावयािी असिे. 
 

ही नोंद करिानंा अवय िर उपलब्ध प्रिींिील काहंीं प्रिींिीि िेवढी नोंदीसाठीं त्तनवड करिा ंयेिे. 
प्रिींिी ही त्तनवड करिानंा ित्संबधंीं पूवाभ्यासािात्तह उपयोर् होिो. संत्तहिेच्या आत्तदम िंकवा मूलरूप 
प्रिीच्या जास्िींि जास्ि जवळ जािारी प्रि त्तसद् करण्यािा प्रयत्न करण्यासाठीं, सवगप्रकारिा प रावा 
नोंदींद्वारा उपलब्ध होईल, अशी काळजी प्रिींिी त्तनवड करिानंा घ्यावी लार्िे. 



 अनुक्रमणिका 

उपलब्ध सवग प्रिींिून िंकवा त्तनवडक प्रिींिून पाठािंी/पाठभेदािंी नोंद करिें, म्हिजे खरें पात्तहलें  
असिा ंrecording of readings and variants होय. 
 

ही पाठािंी/पाठभेदािंी नोंद करण्यािी एक प्रस्थात्तपि पद्त्ति आहे. त्तजिक्या प्रिींिून 
पाठािंी/पाठभेदािंी नोंद करावयािी असिे, त्या प्रत्येक प्रिींिील एकेक ओळ/िरि/वाक्य त्तकिी जार्ेंि 
मावले, यािा साधार अंदाज करून त्यापेक्षा ंकाहंीं अत्तधक लाबंी-रंुदीिा त्यावर िौकोन आखंलेला कार्द 
घ्यावयािा असिो. कार्दावरील प्रत्येक िौकोनािं एकेकि अक्षर त्तलहावयािे असिें. कार्दावर सवगप्रथम 
वरच्या बाजूला सवग प्रिींमधून त्तनवडलेल्या एका प्रित्तलि प्रिींिील सतं्तहिेिी एक ओळ/िरि/वाक्य प्रत्येक 
िौकोनािं एकेक अक्षर याप्रमािें त्तलहावयािे असिें. त्याखालीं िमानें त्याि ओळींिील इिर प्रिींिील 
वरे्ळें  असेल िेवढेंि अक्षर संबंत्तधि अक्षराच्या िौकोनाच्या खालील िौकोनािं त्तलहावयािें असिें. 
कार्दाच्या डाव्या बाजूच्या समासािं कोित्या प्रिींिून नोंद केली, यासबंंधीं संकेित्तिनहािी नोंद 
करावयािी असिे. उजव्या बाजूच्या दीाग समासािं त्तटपिी, द रुस्िी, स धारिा व अत्तधक मजकूर, यािंी 
नोंद करावयािी. अशा प्रकारें संपूिग संत्तहिेिी त्तनरत्तनराळ्या कार्दावंर एकेक िरि/ओळ/वाक्य याप्रमािें 
नोंद करावयािी असिे. ही नोंद करिानंा सतं्तहिेंिील कडवें/पत्तरच्छेद यािंा एकाक ्unit) मानूनत्तह िी 
करिें शक्य असिें. एकाक हा िरि, ओळ, वाक्य, कडवें, पत्तरच्छेद, यापंकैीं कोििात्तह मानला, िरी या 
पद्िीनें केलेल्या वरे्वरे्ळ्या पाठाचं्या/पाठभेदांच्या या नोंदीला collation असें संबोधण्यािी एक प्रथा आहे. 
पाठ नमूद करण्यािी ही सकंल्पना लक्षािं ाेऊन या अथीं पाठनोंदिी [रा. र्. हिअ, ज्ञानदेवी, पूवोक् ि, सपंादकीय 
त्तनवेदन, ६; अ. का. त्तप्रयोळकर, म क् िे वरकृि महाभारि, पूवोक् ि, ११; श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, प्रस्िावना, ३२; म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी 
सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ८.] ही संज्ञा मराठींि वापरलेली आहे. 
 

या पद्िीनें पाठ नमूद करण्यािी यापेक्षा ंत्तववत्तक्षि अशी आिखी एक सकंल्पना मानलेली आहे. या 
त्तववत्तक्षि संकल्पनेप्रमािें : to collect म्हिजे to compare carefully and exactly (esp. copy of a text 
with other or the original) आत्ति अथांिि collation म्हिजे comparison. [The Reader’s Digest, Great 
Encyclopaediac Dictionary, पूवोक् ि; Encyclopaedia Britanica, पूवोक् ि, ९२०.] यासाठीं करावयािा िक् िा व त्यािी रिना, 
पद्त्ति, ही पूवोक् िि आहे. िेव्हा,ं पूवोक् ि collation म्हिजे या द सऱ्या संकल्पनेप्रमािें पाठािंी/पाठभेदािंी 
ि लना करून त्तनिगय ाेण्यासाठीं उपय क् ि सामग्रीिा िक् िा िंकवा आराखडा होय. या द सऱ्या सकंल्पनेकडे 
लक्ष देऊन ्?) ‘पाठािंी ि लना’ (Collation) असा क् वत्तित् उल् लेख मराठी लेखनािं झालेलात्तह आढळिो. 
[म. वा. धोंड, मराठी सशंोधनपत्तत्रका, विग २१, झंक ३, एत्तप्रल-मे-जून, १९७४, १०६.] ही द सरी संकल्पना त्तववत्तक्षि आहे, म्हिून 
िी प्रमाि मानून collation या संजे्ञसाठीं मराठी संज्ञा योजावयािी झाली, िर िी ‘पाठसंि लना’ अशी 
योजिें यथाथग ठरेल. पूवोक् ि संकल्पनेिी वािक म्हिनू योजलेली ‘पाठनोंदिी’ ही संज्ञा ज्या संकल्पनेिा 
बोध करून देिे, िी सकंल्पना या त्तववत्तक्षि संकल्पनेंि अंिभूगिि आहे. िेव्हां, ही त्तववत्तक्षि व व्यापक 
संकल्पना स्वीकारिें अत्तधक उत्तिि ठरेल. सिं लन म्हिजे समिोल, असें समीकरि करिा येिार नाहीं. 
समिोल हा संि लनािा पत्तरिाम होय. वरे्वरे्ळ्या ि लनािंा समावशे म्हिून सिं लन. केवळ ‘ि लना’ नव्हे. 
 

पूवोक् ि सकंल्पनेंित्तह पाठािंी केवळ नोंदिी करिें, एवढेंि अत्तभपे्रि नाहीं. िेथें एक पद्त्ति आत्ति 
व्यवस्था अिंभूगि आहे. या पद्िींि व व्यवस्थेंि ि्वत्तह अन स्यूि आहे. हा केवळ ‘संग्रह’ नाहीं. म्हिनू 
पूवोक् ि संकल्पनेप्रमािें पाठनोंदिी ही ‘पाठसंग्रह’ स्वरूपी नाहीं. िें ‘पाठसंकलन’ आहे. या संकल्पनेन सार 
‘पाठसंकलन’ [श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, २३.] ही संज्ञा मराठींि योजलेली आहे. संकलनामार्ें त्तनत्त िि धोरि, 
उत्तद्दष्ट, पद्त्ति व व्यवस्था असिे. िशी िी इथें आहे. म्हिनू पूवोक् ि संकल्पनेिी वािक म्हिून ‘पाठसंकलन’ 
ही मराठी संज्ञा उत्तिि ठरिे. ‘संकलना’ मार्ें काहंीं धोरि, पद्त्ति व व्यवस्था असिे, हें श्री. रा. र्. हिअ 
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यानंा मानय त्तदसि नाहीं. [ज्ञाने वरीच्या माडर्ावंकर आविृीवर टीका करिानंा िे म्हििाि : ‘...स्थल, काल व लेखक याचं्याम ळे 
पोथीच्या प्रिीि फार मोठा फरक पडि असिो हे त्याचं्या लक्षाि आले नाही. न सत्या पाठभेदाचं्या सकंलनास या मात्तहिीिी जरुरी नाही.’ पूवोक् ि, 
२.] पि सात्तहत्यसंकलन, मात्तहिीसंकलन, त्तविारसंकलन, लेखनसंकलन, इत्यात्तद जे त्तवत्तवध प्रयोर् 
मराठींि रूढ झाले आहेि, िे पाहािा ंआिा ं‘संग्रह’ आत्ति ‘संकलन’ या वरे्ळ्या वरे्ळ्या सकंल्पना आहेि, 
असें मानलें  पात्तहजे. त्याप्रमािें ‘संग्रहा’ मार्ें पद्त्ति व व्यवस्था यानंा र्ौि मानिें व ‘संकलना’ मार्ें त्यािंी 
आवयकिा, अपत्तरहायगिा मानिें, असे संकेि रूढ केले पात्तहजेि. या दृष्टीनें त्तविार करिा ं‘संकलना’ मध्यें 
मयात्तदि अथानें संपादन अिंभूगि आहे, असें मानलें  पात्तहजे. ‘संग्रहा’ंि िें नाहीं. 
 

िेव्हा,ं या सर्ळ्या त्तवविेनािा इत्यथग असा कीं, प्रथम त्तनदअश केलेल्या सकंल्पनेप्रमािें collation हें 
‘पाठसंकलन’ आहे व नंिर त्तदग् दशगन केलेल्या संकल्पनेप्रमािें िी ‘पाठसंि लना’ आहे. व्यप्क् िशः मला 
द सरी संकल्पना औत्तित्यपूिग वाटिे. 
 

संकल्पना व संज्ञा यािंा जो त्तविार इथें त्तनदअत्तशि केला आहे, िो पाहािा ंमराठी लेखक याबाबि 
प्स्थरपद नाहींि, असेंत्तह आढळून येिें. Collation आत्ति recording यािें त्तवत्तशष्टाथग नजरेसमोर ठेवनू 
नोंदिी, संकलन व संि लना, या संज्ञानंा त्तववत्तक्षि अथग देऊन collation ही संकल्पना प्स्थरपद करण्याच्या 
दृष्टीनेंत्तह collation म्हिजे ‘पाठसंि लना’ असें समीकरि स्वीकारिें आवयक वाटिें. 
 

३/१०१ Vulgate : प्रित्तलि प्रि : पाठसंि लनासाठीं पाठनोंदिीिा आरंभ करिानंा सतं्तहिेिी एक 
प्रि त्तनवडावी लार्िे. या प्रिींिील ओळ/िरि/वाक्य प्रथम त्तवत्तशष्ट पद्िीनें त्तलहून काढावयािें असिें. ही 
प्रि संशोत्तधि, त्तित्तकत्सक दृष्टीनें मानयिा पावलेली अशी असिे, असें नाहीं. पि उपलब्ध प्रिींिील िारं्ली 
म्हिून सवगसाधारिपिें मानयिा पावलेली असिे. बऱ्याि प्रमािािं त्तजच्यािंील पाठ प्रथमदशगनीं िरी िंकवा 
र्ृहीिकृत्यें म्हिून त्तव वसनीय मानिा ं येिील, अशी ही एक प्रि असिे. त्तजच्या अपभ्रष्टिेबद्दल 
लोकमानसामध्यें शकंा येण्यािें कारि नसिें, इिकी मानयिा या प्रिीला असिे. िी normalised प्रि असिे. 
यािा अथग त्तित्तकत्सक दृष्टीनें पाहािा ंही प्रि सवांि श द् असिे िंकवा म ळाला जास्िींि जास्ि जवळ असिे, 
असा नव्हे. पि त्तिच्या श द्िेबद्दल व अत्तधकृििेबद्दल त्तवशिे त्तव वास असिो िंकवा िसा त्तव वास 
बाळर्ण्यासारखीं कारिें प ढें करिा ं येिाि. सतं्तहिाव्यवहारािं त्तिला एक प्रकारिें प्रामाण्य प्रा ि झालेलें  
असिें. अशा प्रिींिील संत्तहिेिी ओळी-ओळींनें/िरिा-िरिानें/वाक्या-वाक्यानें एकेका कार्दावर प्रथम 
नोंदिी करून त्याखालीं त्तित्तकत्सेसाठीं इिर स्वीकृि प्रिींिील पाठभेद िमानें नोंदले जािाि. या प्रथम 
नोंदिीच्या प्रिीला vulgate म्हटलें  जािें. Textus receptus (प्रित्तलि संत्तहिा) ज्या प्रिींि असिे, िी प्रि 
vulgate होय, असेंत्तह म्हििा ंयेिें. 
 

मराठी लेखनािा मार्ोवा ाेिला, िर िात्प रिी मूळ धरलेली प्रि, असा यासंबधंीं एक उल् लेख 
आढळिो. [अ. का. त्तप्रयोळकर, साधनत्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, १४] वास्ित्तवक ही मूळ धरलेली प्रि नसिे. 
पाठसंकलनाच्या िंकवा पाठसंि लनासाठीं उपय क् ि आराखड्ािं संत्तहिा नोंदिीसाठीं प्रथम ाेिलेली, 
अशी ही प्रि असिे. या प्रिीसाठीं संज्ञावािक शब्द म्हिून अत्तधकृि प्रि, [रा. र्. हिअ, पूवोक् ि, ८१.] आधारभिू 
[श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, ३२.] प्रि, आधारप्रि, [म. वा. धोंड, मराठी सशंोधनपत्तत्रका, पूवोक् ि, १०६.] रूढ प्रि, [म. वा. धोंड, मराठी 
सशंोधनपत्तत्रका, पूवोक् ि, १०६.] मानय प्रि, [म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, २.] सवगपत्तरत्तिि प्रि, [म. वा. 
धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, २.] असे वरे्वरे्ळे प्रयोर् केलेले आहेि. एकाि लेखकानें वरे्वरे्ळ्या 
वळेींि नव्हे, िर एकाि वळेीं वरे्वरे्ळे प्रयोर् केलेले आढळिाि. हें पात्तरभात्तिक शतै्तथल्य म्हिून नोंदिा ं
येईल. या सवगि संज्ञािंा त्तविार करिा ंत्तदसिारें त्तित्र असें : या प्रिीला अत्तधकृििा असिे िी एवढीि कीं, 
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िी कोित्या िरी अत्तधकृि प्रिीवरून केलेली प्रि असिे व िी अत्तधकृि असिे, असें एक सवगसामानय मि 
असिें. प्रत्यक्ष पाठ त्तनवडिानंा या प्रिींिील पाठािंा आधार िर ाेिािं येि नाहीं. पाठनोंदिीला त्तििा 
आधार आहे, िो िातं्तत्रकि, यंत्रिास्वरूपािा. प्रि करिाऱ्यािी आधारप्रि ्examplar) आत्ति ही प्रि, यािं 
ाोंटाळा होऊं देिा ं कामा नये. या प्रिीिी मानयिा, ही सवगसाधारि स्वरूपािी असिे. त्या मानयिेिा 
पाठािंी, संत्तहिेिी त्तनवड करिानंा उपयोर् होईल कीं नाहीं, हें अनय प राव्यानंीं ठरिार. िेव्हा,ं या 
मानयिेला ि्विः िंकवा व्यवहारािः फार मह्व देिा ंयेि नाहीं. ही प्रि रूढ असिे, हें एकापरीनें खरें आहे. 
पि रूढीला जो शास्त्राथग असिो, िो या प्रिीबाबि मानून िालण्यासारखें नसिें. या प्रिीिी सवगपत्तरत्तिििा, 
ही स्थूलमानानेंि खरी असिे व िी सवगसाधारि स्वरूपािी असिे. ही मूलिः textus receptus – प्रित्तलि 
संत्तहिा असिे. या प्रिीिा सवांि लक्षिीय असा त्तवशिे असा कीं, िी ‘प्रित्तलि’ असिे. एखाद्या संत्तहिेिी 
‘प्रित्तलि प्रि’ ही एकि असिे, एकाि र्टािंील असिे, असें मानण्यािें कारि नाहीं, हें आपिासं 
ज्ञाने वरीच्या राजवाडे, साखरेमहाराज व दाडेंकर प्रिींवरून माहीि आहे. ‘प्रित्तलििें’ि प रेसा 
सवगसाधारिपिा, सवगसाधारि मानयिा, प्रामाण्य, इत्यात्तद आहे, आत्ति शास्त्राथािा काटंा त्तिला लावनू 
पाहण्यािे कारित्तह नाहीं. िेव्हा,ं या प्रिीला मराठी पत्तरभािेंि ‘प्रित्तलि प्रि’ म्हििें सवगि दृष्टींनीं इष्ट 
वाटिें. Lectio vulgate या संजे्ञसाठीं ‘प्रित्तलि पाठ’ अशी संज्ञा प्रस्ि ि त्तवविेनािं स ित्तवली आहे. Textus 
receptus म्हिजे ‘प्रित्तलि संत्तहिा’ असें मानलें  आहे. या सूिनेशींत्तह ‘प्रित्तलि प्रि’ ही संज्ञा स संवादी 
आहे. Normalized हें या संदभांिील स्पष्टीकरि लक्षािं ाेिातं्तह ‘प्रित्तलि’ ही संज्ञा उत्तिि ठरिे. 
 

३/१०२ Pedigree/Stemma (ta) Codicum : क लवृक्ष : संत्तहिासमीके्षिी पूवगियारी म्हिनू 
पाठनोंदिी, पाठसकंलन, पाठसंि लन, या र्ोष्टींिी प्राथत्तमक र्रज असिे. अशी आिखी एक आवयक 
र्ोष्ट म्हिजे, संत्तहिेच्या उपलब्ध व त्यावंरून अन मात्तनि करिा ंयेिील अशा प्रिींिे परस्पर संबंध दृत्तष्टपथासं 
आििारा िक् िा ियार करिें. या िक् त्याद्वारा प्रिींिें वर्ीकरि होिें. प्रिींिे क लसंबधं, शाखासबंंध, 
नक् कलसंबंध, त्तमश्रिसंबधं हे या िक् त्यािूंन नजरेसमोर येिाि. उपलब्ध प्रिींिें मह्व, वैत्तशष्ट्य, त्यािंी 
उपय क् ििा, अन पय क् ििा, कोििे पाठ त्तविार करण्यासारखे, कोििे िसे नाहींि, व यामंार्िीं कारिें 
काय, यातं्तवियीं त्तनष्ट्किग काढण्यास उपय क् ि साधनसामग्री या प्रकारच्या त्तनरीक्षिानें त्तमळिे. यासाठीं 
आवयक िे प्रिींिे – आत्ति केवळ प्रिींिे ्–या प्रिी पूिग असोि, अपूिग असोि अथवा संत्तक्ष ि असोि) 
परस्पर संबंध नोंदिारा कोष्टकासारखा िक् िा म्हिजे pedigree िंकवा stemma (ta) codicum अथवा 
geneological tree. 
 

या िक् त्याच्या आरेखनािूंन प्रिी < मात्तलकामूल प्रिी < संबंधमलू प्रिी < नक् कल प्रिी < समािंर 
मूलरूप प्रिी < मूलरूप प्रि, असे... िमशः संबधं अवलोकनािं येिाि. िसेंि, यापंकैीं काहंीं प्रिींिें 
परस्पर त्तमश्रि कोित्या अवस्थेंि झालें , िें कोिकोित्या प्रिींिें झालें , अशा प्रिी एकक लसंबतं्तधि कीं 
अनेकक लसंबतं्तधि, यातं्तवियी िटकन उलर्डा होिो. प्रिींिी व पाठािंी त्तव वसनीयिा व स्वीकाराहगिा 
त्तनत्त िि करण्यास हा उलर्डा उपयोर्ी ठरिो. 
 

मराठींि यासाठीं पात्तरभात्तिक संज्ञा योजिानंा या संकल्पनेिी र्ल् लि heuristics या आिखी एका 
संबंत्तधि संकल्पनेशीं झाली असावी. म्हिनूि ‘प्रिींिा वशंवृक्ष ियार करिें’ (heuristics) असें त्तवधान 
केलेलें  आढळिे. [म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, २.] वस्ि िः pedigree आत्ति heuristics या 
दोन सकंल्पनािं साम्य असलें , िरी त्या सकंल्पना एक नव्हेि. [हा भेद Heuristics सबंंधीं सजें्ञिें त्तववरि करिानंा केला 

आहे.] िेव्हा ं यात्तवियींच्या मराठी संज्ञा म ळािंि संत्तदग्ध व ाोंटाळ्यािं टाकिाऱ्या आहेि. पि प्रत्यक्ष 
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वर्ीकरि व त्तववरि पात्तहलें , िर िें प्रिींच्या सबंंधातं्तवियीं आहे. िेव्हा, संज्ञा योजिानंा pedigree ही 
संकल्पना मराठींि त्तवविेन करिाऱ्याचं्या दृष्टीसमोर आहे, असेंत्तह स्पष्ट होिें. म्हिून या संज्ञािंा त्तविार या 
संदभांिि होऊं शकिो. 
 
 या संज्ञा शाखात्तवस्िार, [अ. का. त्तप्रयोळकर, साधनत्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, १६.] वर्ग पाडिें, [अ. का. 

त्तप्रयोळकर, म क् िे वरकृि महाभारि, पूवोक् ि, प्राक् कथन, १२.] वर्ीकरि [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २६१.] आत्ति वशंवृक्ष, [त्तव. त्तभ. 
कोलिे, त्तकिा; म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, २.] अशा आहेि. 
 

शाखात्तवस्िार ही संज्ञा प्रस्ि ि संदभाि संत्तदग्ध व अव्या ि आहे. संत्तदग्ध या अथानें कीं, इथें शाखा 
्= प्रिी) ज्या वृक्षाच्या ्= मूळ प्रि) त्या वृक्षािा या शाखाशंीं असलेला संबधं त्तनदअत्तशि केलेला असला 
पात्तहजे, असें बधंन ही संज्ञा ाालीि नाहीं. पि वस्ि िः संबंधत्तनदअशन व्हावें, िें मूळ प्रिीपयंि सवग आवयक 
प्रिींिे. अव्या ि या अथानें कीं, या संजे्ञन सार, समजा मूळ वृक्ष व त्याच्या शाखोपशाखा यािें संबधं दशगत्तवले 
रे्ले, िरी शाखाशाखािें परस्पर संबधं अवय िेथें दशगत्तवण्यािें बंधन नाहीं. हे संबधंत्तह प्रस्ि ि िक्त्यान सार 
त्तनदअत्तशि होिें वास्ित्तवक आवयक आहे. अथात् यात्तवियींच्या आरंभीआरंभीच्या मराठी लेखनािं ही संज्ञा 
योजली रे्ली आहे, िेव्हा ंत्तिला काहंीं पत्तरप्स्थत्तिजनय मयादा असिारि. िशी ही द हेरी मयादा आहे. 
 

वर्ग पाडिें िंकवा वर्ीकरि या संज्ञा िर सरळ सरळि अव्या ि ठरिाि. कारि प्रिींच्या 
वैत्तशष्ट्यानं सार त्यािें वर्ग पाडले िंकवा वर्ीकरि केलें , िरी अशा वर्ांमधून अथवा वर्ीकरिािूंन 
प्रिीप्रिींिे परस्पर संबधं उलर्डण्यािी आवयकिा नाहीं. पि हे संबंध उलर्डिें, त्तनदशगनास येिें, हा िर 
या िक्त्यािा र्ाभा असला पात्तहजे. 
 

‘वशंवृक्ष’ या संजे्ञन सार प्रिी, प्रिींि वृक्षाशीं संबधं व प्रिींिे परस्पराशंीं सबंंध हे दशगत्तवण्यािी 
आवयकिा आहे. पि ‘वशंवृक्ष’ या शब्दामार्ें जो रूढ सकेंि आहे, त्याप्रमािें एकाि क लािंील क ट ंबािील 
वारसासबंंध, पूवगज-वशंज-संबंध दशगत्तवण्यािी कल्पना अन स्यिू आहे. पि सतं्तहिेच्या प्रिींिीं क ळें, शाखा, 
उपशाखा अनेक असिाि व हे अनेक संबधं आत्ति यािें प नहा ंपरस्पराशंीं सबंंध प्रस्ि ि िक्त्यांि प्रकट होिें 
आवयक असिें. ‘वशंवृक्ष’ या संजे्ञमार्ें हा संकेि उभा होऊ शकि नाहीं. 
 

या सवग र्ोष्टी लक्षािं ाेऊन मूळ प्रिीसह एका क लािे सबंंध, इिर क लें  व शाखा यािें संबधं आत्ति 
क लािें व शाखािें परस्पर संबंध, या स्वरूपािं उपलब्ध प्रिींिे सवग प्रकारिे संबधं त्तनदअत्तशि करण्यासाठीं 
अथगबोधक अशी संज्ञा म्हिनू ‘क लवृक्ष’ असा शब्द योजिा ं येईल. ‘वशं’ या शब्दाऐवजीं ‘क ल’ हा शब्द 
योजल्याम ळे अथगत्तवस्िार शक्य होिो. कारि ‘वशंवृक्षा’च्या रूढ संकेिापासून िटकन दूर होिा येिें. 
‘क लवृक्ष’ आत्ति ‘वशंवृक्ष’ हे समानाथीि शब्द आहेि, म्हिून हा संकेि दूर होि नाहीं, असा प्रत्तिवाद करिें 
शक्य आहे. पि एकिर ‘वशंवृक्ष’ हा शब्द एकाि वशंािे पूवगज वशंज दशगत्तविाच्या संकेिाशीं जसा व त्तजिका 
रूढ आहे, त्तििका ‘क लवृक्ष’ हा शब्द नाहीं. त्याम ळें  क लसंबधं हे एकाि क लािे, अनेक क लािें व या 
क लािें परस्पर संबधं, असा अथगत्तवस्िार करण्यािी लवत्तिकिा ‘क ल’ शब्दानें राखिा ंयेिे. Race = वशं हा 
संदभग येथें नको. 
 

३/१०३ Heuristics : सामग्रीसंि लन : संत्तहिासमीक्षेंि सामग्रीिें त्तनरीक्षि हा एक प्राथत्तमक ाटक 
असिो. जसें या सामग्रीिें त्तनरीक्षि करावें लार्िें, िसेंि त्तििें संि लनत्तह करावें लार्िें. या संि लनािूंन 
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सामग्रीिे परस्पर संबधं स्पष्ट होिाि व संत्तहिेिी मूळ अन मात्तनि प्रि त्तसद् करिानंा कोििे पाठ टाळावे, 
र्ाळाव ेव कोििे स्वीकाराव,े यात्तवियीं व त्यासाठीं आवयक आधारािंें मार्गदशगन होिें. ही सामग्री दोन 
प्रकारिी : ्१) सतं्तहिेच्या प्रिी, आत्ति ्२) प्रिींच्या स्वरूपािें आकलन होण्यास साहाय्यक अशी इिर 
सामग्री. सामग्रीिे हे दोन र्ट. या प्रत्येक र्टािंील सात्तहत्यािे संबधं आत्ति या दोनही र्टािंील सात्तहत्यािे 
परस्पर संबधं स्पष्ट करण्यासाठीं हें सात्तहत्य एकत्र करावयािें व त्यािी त्तवत्तशष्ट पद्िीनें माडंिी करावयािी 
असिे. माडंिीिी ही त्तवत्तशष्ट पद्ि म्हिजे ‘क लवृक्षा’िी माडंिीिी पद्ि होय. कारि या प्रकारच्या 
माडंिीनेंि या सामग्रीिें सिं त्तलि, िौलत्तनक स्वरूप लक्षािं आिनू देिारें त्तित्र दृष्टीसमोर येईल. हें 
िौलत्तनक त्तित्र म्हिजे heuristics. 
 

यावरून असें लक्षािं येईल कीं, ‘क लवृक्ष’ हा प्रिींच्या संबंधािंा त्तनदशगक असिो आत्ति heuristics 
प्रिी व इिर सामग्री याचं्या िौलत्तनक संबधंािा त्तनदशगक आहे. म्हिजे heuristic ही संकल्पना pedigree – 
च्या मानानें व्यापक आहे. ही व्यापकिाि... the entire material consisting of manuscripts and 
testimonia [स त्तमत्र मंरे्श कते्र, पूवोक् ि, ३१.]... या डॉ. कते्र याचं्या त्तनवदेनािूंन व्यक् ि झाली आहे. यावरून 
माडंिी एकसारखी असली, िरी heuristic म्हिजेि pedigree िंकवा stemma codicum अथवा 
geneological tree – नव्हे, हें स्पष्ट होिें. 
 

हें सवग लक्षािं ाेऊन मराठी संज्ञा योजिें प्रा ि आहे, व या दृष्टीनें िी ‘सामग्रीसंि लन’ अशी योजिा ं
येईल. 
 

Pedigree म्हिजे ‘क लवृक्ष’ आत्ति heuristics म्हिजे ‘सामग्रीसंि लन’ अशा संज्ञा योजण्यािं एक 
आन िंत्तर्क फायदा आहे. िो म्हिजे मराठींिील ‘वशंवृक्ष’ या संजे्ञिा अथग नेमका काय, heuristics कीं 
pedigree, असा संभ्रम त्तनमाि करील, अशी संज्ञा बाजूला टाकली जािे. 
 

३/१०४ Genealogical Method : क लमूल पद्त्ति : संत्तहिािें ‘क लवृक्ष’ ियार करिानंा अंिर्गि व 
बाह्य असे प राव,े आधार, त्तविारािं ाेिले जािाि. उदाहरिाथग : उपलब्ध प्रिींिे सपं्रदाय कोििे व त्यािंें 
प्रिीिी त्तव वासाहगिा व अत्तधकृििा त्तनत्त िि करिानंा मह्व काय? उपलब्ध प्रिींिी आधार प्रि कोििी व 
त्तिला मह्व त्तकिी? आधार प्रि एक कीं अनेक? अनेक आधार प्रिी असिील, िर त्यावंरून प्रत्यक्ष िंकवा 
मात्तलकापरंपरेनें झालेल्या प्रिींि संत्तमश्र पाठ/संत्तहिा कोित्या प्रिींि कशा आहेि? उपलब्ध प्रिींि 
कोित्या प्रिींि समान पाठभेद आढळिाि? वरे्वरे्ळ्या प्रिींशीं ि लना करून प्रिी द रुस्ि केल्या आहेि 
का? अशा प्रिी कोित्या व त्यािें परस्पराशंीं संबधं काय? स्वाक्षर प्रि िंकवा मूलरूप प्रि आत्ति त्यानंिर 
िमानें झालेल्या संत्तहिेच्या प्रिी, यािंी अशा प्रकारें छाननी केली असिा,ं त्यामंध्यें स संर्िपिें कोििे संबधं 
प्रस्थात्तपि करिा ं येिाि, िें ठरत्तवलें  जािें. प्रिींिा अभ्यास करण्यािी ही पद्त्ति genealogical method 
म्हिून ओळखली जािे. एकूि प्रत्तिया व त्तनष्ट्पत्ति, यािंा त्तविार करिा ंया पद्िीिी वािक संज्ञा म्हिनू 
मराठींि ‘क लमूल पद्त्ति’ असा प्रयोर् करिा ंयेईल. 
 

३/१०५ Redaction/Redactor : संत्तहिासंकलन/सतं्तहिासंकलक : िोंडी िंकवा मौत्तलख परंपरेनें 
संित्तमि होि आलेल्या सतं्तहिेिें त्तलयंकन होिें िें सामानयिः त्तििें एक पाठािंर र्ृहीि करून होय. पि 
एकाि सतं्तहिेिी मौत्तखक परंपरेंि िंकवा परंपरामंध्ये अनेक पाठािंरें असिाि. हीं िंकवा यापंैकीं काहंीं 
पाठािंरें त्तजला माहीि आहेि, अशी व्यप्क् ि या पाठािंरामंधून पाठािंी त्तनवड करून एक सलर्, स संर्ि 
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संत्तहिा ियार करिे. ही त्तनवड पूिगपिें वैयप्क् िक ज्ञान, दृत्तष्टकोन व हेि , यािंी त्तनदशगक असिे. या त्तठकािीं 
ही व्यप्क् ि आपल्या परीनें सतं्तहिेिें संपादनि करीि असिे, असें म्हटलें  िर र्ैर ठरिार नाहीं. अथात् हें 
संपादन मयात्तदि स्वरूपािें असिें. सतं्तहिेमधील बह म खात्मकिेिा र्ोंधळ आपल्या परीनें दूर करून 
संत्तहिेिी ही प्रि ियार करण्यािा हा प्रयत्न असिो. त्तलयंकनािं आत्ति या सूत्राप्नवि प्रिीकरिािं फरक 
असिो, हें उाड आहे. द सऱ्या बाजूनें सतं्तहिेिें संपादन करण्यािी जी सवकंि प्रत्तिया आहे, त्तििा अवलंब 
या त्तठकािीं केलेला नसिो. िेव्हां, त्तलयंकन प्रिीकरि व संपादन, या िीन अवस्थाशंीं व कृिींशीं नािें 
सारं्िारी, पि त्यापंैकी एकािं समात्तवष्ट करिा ं न येण्यासारखी ही कृत्ति असिे. इंग्रजी पत्तरभािेंि 
संत्तहिासमीक्षाशास्त्रान सार redaction म्हिून ओळखली जािारी ही कृत्ति होय. 
 

या र्ोष्टी लक्षािं ाेिल्या कीं, संपादनािं त्तजिक्या व्यापक व सूक्ष्म त्तिया व प्रत्तिया अिंभूगि आहेि, 
त्तििक्या या त्तठकािीं नाहींि, हें स्पष्ट होिें. पि प्राथत्तमक स्वरूपािं, मयात्तदि अथानें, हें एका परींनें 
संत्तहिासपंादन आहे. िेव्हा,ं इथें पात्तरभात्तिक संज्ञा म्हिून ‘संपादना’पेक्षा ं ‘संकलन’ या शब्दािी योजना 
करिें उत्तिि व त्तववत्तक्षित्तह ठरेल. या पा वगभमूीवर साहत्तजकि सकंलन करिारा िो सकंलक, हें लक्षािं 
ाेऊन, redactor या संजे्ञसाठीं ‘संकलक’ ही संज्ञा त्तनत्त िि करिें, अपत्तरहायग आहे. 
 

पाठसंकलन आत्ति पाठसंकलक या संकल्पनाशंीं प्रस्ि ि संकल्पनेिें त्तमश्रि होऊं नये, या दृष्टीनें 
स्पष्टीकरिाथगक म्हिनू इथें ‘संत्तहिासकंलन’ आत्ति ‘संत्तहिासकंलक’ अशा संज्ञा योजिें इष्ट आहे. 
 

३/१०६ Selectio/election : पाठत्तनत्त ित्ति : संत्तहिेच्या उपलब्ध प्रिींिा सतं्तहिासमीक्षाशास्त्रान सार 
अभ्यास करून मूळ संत्तहिा अन मात्तनि करावयािी, म्हिजे त्यासाठीं आवयक त्या पाठािंी उपलब्ध 
प्रिींिील पाठािूंन त्तनवड करिें आलें . ही त्तनवड करिानंा आवयक त्या व बरोबर ठरिील त्या त्तनकिािंें 
उपयोजन करिें आलें . या प्रत्तियेनें त्तनवडलेल्या पाठािा त्तनदअश पात्त िमात्य पत्तरभािेंि selection या संजे्ञनें 
केला जािो. ह्या संजे्ञिेंि सरळ इंग्रजी रूप selection हें होय. 
 

आिा,ं ही पाठािंी त्तनवड आहे व िी उपलब्ध प्रिींिून करावयािी असिे, हें उाड आहे. अंिःस्फूिग 
िंकवा अन मात्तनि पाठािंा समावशे यािं होि नाहीं. सतं्तहिासमीके्षत्तवियीं मराठींि झालेल्या लेखनािं ‘पाठ 
त्तनत्त िि करिें’ [म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ५.], ‘पाठ त्तनवडिें’ िंकवा ‘पाठािंी त्तनवड करिें’ 
[म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ५.], असे शब्दप्रयोर्, या प्रत्तियेिा त्तनदअश करण्यासाठीं वापरले 
रे्ले आहेि. हा या प्रत्तियेिा व त्तनिगयािा विगनात्मक त्तनदअश झाला. पि हा त्तनदअश म्हिजे संज्ञा योजिें 
होय, असें म्हििा ंयेिार नाहीं. यािूंन त्तसद् होिारी ‘पाठत्तनत्त ित्ति’ ही संज्ञास द्ा ंमराठींि योजलेली आहे. 
[श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, प्रस्िावना, १.] त्तविारपूवगक त्तनवडलेला व संत्तहिेंि स्वीकृिीसाठीं त्तनत्त िि केलेला हा पाठ, 
या दृष्टीनें ‘पाठत्तनत्त ित्ति’ ही संज्ञा यथाथग ठरिे. त्तनवड व त्तनत्त ित्ति या दोनही त्तिया या प्रत्तियेंि त्तविाराच्या 
बैठकीवर एकरूप आहेि. त्यािंील अतं्तिम पत्तरित्ति म्हिून ‘पाठत्तनत्त ित्ति’ ही सजं्ञा प्रस्ि ि संदभांि 
स्वीकाराहग ठरिे. 
 

३/१०७ Edition : आवृत्ति : त्तनर्तमत्तिप्रत्तियेनें िंकवा रिनाप्रत्तियेद्वारा प्रकट िंकवा त्तसद् झालेलें  
लेखन, म्हिजे कृत्ति िंकवा गं्रथ होय. ही कृत्ति िंकवा गं्रथ सलर् असेल, अथवा संकीिग असेल; एकात्म 
असेल, अथवा संकलनपर असेल; मात्तहिीपर विगनात्मक असेल, अथवा त्तवविेनात्मक असेल; सजगनात्मक 
असेल. टीपा, ििा, त्तवविेन, इत्यादींसह त्तसद् संत्तहिा, हीस द्ा ंया भतू्तमकें िून कृत्ति िंकवा गं्रथ होय. या 
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स्वरूपािी कोििीत्तह कृत्ति िंकवा गं्रथ अथवा इिर लेखन प स्िकरूपानें प्रत्तसद् होिें, िेव्हा ं‘आवृत्ति’ बनिे. 
वास्ित्तवक प्रकात्तशि करण्यासाठीं त्तसद् केलेलें  हें लेखन त्या त्तसद्ावस्थेंित्तह ‘आवृत्ति’ि असिें. पि 
संकेिानें व रूढीनें म त्तद्रि रूपािं िें प्रकात्तशि झालें  कीं, त्याला ‘आवृत्ति’ म्हिण्यािा प्रााि आहे. एखादें 
हस्ित्तलत्तखि त्तमळवनू िें काहंींत्तह ससं्कार न करिा ंकेवळ छापून काढिें, म्हिजेत्तह िी आवृत्ति होय, असेंत्तह 
मानलें  जािें. 
 
 इंग्रजींिील ही edition मराठी रूप ाेऊन आली, िेव्हा ं संत्तहिासमीके्षच्या संदभांि त्तििा त्तनदअश 
‘संपादिी’ म्हिून झाला आहे. [अ. का. त्तप्रयोळकर, साधनात्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ४, ५, ६; म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी 
सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ६, ७, १०...] पि edition या अथीं ‘आवृत्ति’ हा शब्द मराठींि सावगत्तत्रक बनला आहे, िो 
त्तनरपवादपिें रूढ झाला आहे. या पत्तरप्स्थिींि संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि त्या संजे्ञसाठीं सविा स भा 
उभारिें आवयक आहे का, उत्तिि आहे का? िसें त्तदसि नाहीं. कारि ‘आवृत्ति’ हा शब्द अव्हेरून 
‘संपादिी’ हा शब्द योजण्यानें त्तवशिे प्रत्तिया िंकवा स्वरूप, यािंी नोंद होिार आहे, असें त्तदसि नाहीं. 
संपादकीय संस्करिािंा त्तनदअश हवा, असें असेल, िर त्यासाठीं ‘संपात्तदि आवृत्ति’ असा शब्दप्रयोर् करिा ं
येिो, नव्हे िसा िो मराठींि रूढत्तह आहे. सटीक आवृत्ति ्annotated edition) असात्तह एक प्रकार आहे. 
 

जसें editor म्हिजे संपादक व editing म्हिजे सपंादन हे शब्द रूढ वा मानय झालेले आहेि, 
िसाि त्या प्रत्तियेनें edition म्हिजे ‘संपादिी’ असा शब्द त्तसद् होि असला, िरी िशा अथीं सावगत्तत्रक 
मानयिा ‘आवृत्ति’ या शब्दाला प्रा ि झालेली आहे. अशा पत्तरप्स्थिींि एका प्रत्तियेशीं संबंत्तधि त्तनरत्तनराळ्या 
शब्दाचं्या त्तनर्तमिींि व व्यवहारािं एकाि धािूिा उपयोर् करावा, हें संर्त्तिसूत्र स्वीकारून प्रााि व प्रिार 
यािंा प्रवाह उलटा त्तफरत्तवण्यासाठीं आवयक िो य प्क् िवाद व संकल्पनात्मक सत्य, यािंा पािंठबा 
‘संपादिी’ या सजें्ञमार्ें उभा करिा ं येण्यासारखा नाहीं. ‘आवृत्ति’ ही सजं्ञा स्वीकारल्याम ळें 
संत्तहिासमीक्षेंिील कोित्यात्तह प्रत्तियेकडे द लगक्ष केल्यासारखें होि नाहीं, आत्ति याबरोबरि भािेच्या 
संबंत्तधि इिर व्यवहाराशी संर्त्ति राखिा ं येिे. ही र्ोष्ट एका व्यवहारअंर्ाशीं त्तनर्त्तडि वरे्वरे्ळ्या 
व्यवहारवािक संज्ञा ‘एकधाि मूल’ असाव्या, या सूत्रापेक्षा ंअत्तधक मह्वािी आहे. या दृष्टीनें इथें ‘आवृत्ति’ ही 
संज्ञा योजिें योग्य होय. 
 

३/१०८ Editio Princeps : आद्य आवृत्ति : एखाद्या सतं्तहिेिा अभ्यास स रू झाला कीं, िो एकाि 
अभ्यासकाप रिा मयात्तदि राहाि नाहीं. अनेक अभ्यासक आपापल्या परीनें आत्ति आपापल्या दृष  त्तटकोनािूंन 
हा अभ्यास करीि असिाि. संत्तहिासमीके्षच्या शास्त्रान सार हा अभ्यास झाला, िरी त्यािं एकरूपिा असेल, 
असें र्ृहीि धरिा ंयेि नाहीं. एकाि शास्त्रकायंािें उपयोजन करून वरे्वरे्ळे त्तनष्ट्किग काढिें शक्य असिें. 
िंकबह ना अशा अभ्यासािूंन संत्तहिेिी अभ्यासपूिग म्हिून अनेक पाठािंरें मूळ संत्तहिा म्हिून स्वीकारलीं 
जाऊं शकिाि. यान सार संत्तहिेच्या वरे्वरे्ळ्या आवृत्ति त्तनािाि. यापंैकीं जी आवृत्ति सवांि प्रथम त्तसद् व 
प्रत्तसद् झालेली असेल, िी editio princeps म्हिून संबोत्तधली जािे. या त्तठकािी संत्तहिेिें सपंादन हें र्ृहीि 
धरलेलें  असिें. त्याम ळें  सपंादन न करिा ं प स्िकरूपानें केवळ संत्तहिा प्रत्तसद् केली, िर िी प्रारंत्तभक 
काळािं आवृत्ति म्हिून संबोत्तधलेली असेल, िरी प्रस्ि ि संदभांि ‘आवृत्ति’ म्हिून मानिा ंयेि नाहीं. िेव्हा,ं 
‘सवगप्रथम संपात्तदि आवृत्ति’ असें edition princeps संबधंी म्हििा ंयेईल. या दृष्ट् टीनें ‘आद्य आवृत्ति’ अशी 
संज्ञा इथें त्तनत्त िि करिें शक्य आहे. केवळ प स्िक प्रत्तसद् होिें, ही प्रथम आवृत्ति िंकवा पत्तहली आवृत्ति 
म्हिून संबोत्तधली जािे. शब्दशः पात्तहलें , िर पत्तहली, प्रथम, आद्य हे शब्द समानाथी मानिा ंयेिील, व त्या 
दृष्टीनें िे पयायी शब्द ठरिील. पि पात्तरभात्तिक संकेि म्हिून ‘आद्य’ शब्दािा सवांि पत्तहला अभ्यासपूिग, 
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असा अथग ाेऊन ‘आद्य आवृत्ति’ ही संज्ञा योजावी लारे्ल. असें करिें म ळींि र्ैर नाहीं. ‘आद्य’ शब्दािा 
प्रस्ि ि शास्त्रािं त्तवत्तशष्ट् ट संकेि र्ृहीि करिा ंयेिो. एक म्हिजे पात्तरभात्तिक सजं्ञा सकेंिानें वापरिा ंयेिाि, 
आत्ति पत्तहली आवृत्ति, प्रथम आवृत्ति, या संदभांि ‘आद्य आवृत्ति’ असा शब्दप्रयोर् करण्यािी प्रथात्तह नाहीं. 
िेव्हा,ं ‘आद्य’ शब्दाला अथान सार, परंपरेन सार त्तवत्तशष्ट् ट संकेि देिें सय प्क् िक आत्ति अथगपूिग ठरिें. िेव्हा,ं 
editio princeps म्हिजे मराठींि ‘आद्य आवृत्ति’ अशी पात्तरभात्तिक संज्ञा वापरिा ंयेईल. 
 

३/१०९ Variorum : सवगसगं्राहक ्आवृत्ति) : संत्तहिेिी संशोत्तधि आवृत्ति त्तसद् करिानंा िी 
संत्तहिासमीक्षाशास्त्रान सार अभ्यास करून त्तसद् करिें, हें र्ृहीिकृत्य होय. जेव्हा ंया प्रकारच्या आवृिींि 
आधींच्या त्तनरत्तनराळ्या संपादकानंीं व भाष्ट्यकारानंीं त्तववते्तिलेल्या आत्ति नमूद केलेल्या टीपा, ििा, 
अवलोकनें-त्तनरीक्षिें, यािंा समावशे केला जािो, िेव्हा ंअशी त्तसद् होिारी आवृत्ति ही variorum म्हिून 
संबोत्तधली जािे. 
 

यासबंंधीं मराठींि थोडें र्फलिीिें त्तवविेन झालें  आहे, असें त्तदसिें. िें असें : “संपादनाथग 
ाेिलेल्या गं्रथाच्या सवग उपलब्ध हस्ित्तलत्तखिािंील पाठािंरािंी काळजीपूवगक नोंदिी करून 
पाठत्तित्तकत्साशास्त्रान सार त्यािूंन गं्रथकाराला अत्तभपे्रि असलेला पाठ त्तनत्त िि करिें व ि् न सार संपूिग 
गं्रथािी सतं्तहिा ियार करिें... अशा रीिीने ियार झालेल्या ‘पाठश द् संत्तहिे’ला इंग्रजींि ‘व्हेत्तरओरम 
एत्तडशन’ म्हििाि, िींि गं्रथकाराच्या संत्तहिेिें मलूस्थापन करावयािें असिें...” [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २६४.] 
वास्ित्तवक पाहािंा variorum आवृिींि आवयक असलेल्या आधींच्या संपादकाचं्या टीपा, ििा... 
इत्यादींच्या समावशेािा उल् लेखत्तह या त्तनवदेनािं नसल्याम ळें  या त्तनवदेनािं अत्तभपे्रि असलेली आवृत्ति ही 
variorum नव्हे, हें उाड आहे. या र्फलिीिा त्तनदअशत्तह यासबंंधीं एका मराठी त्तवविेनािं झाला आहे. [म. वा. 
धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, १०.] िेव्हा ंयासंबंधीं अत्तधक त्तववरि नको. 
 

या र्फलिीबरोबर व त्तिच्या त्तनदअशाबरोबर, प्रस्ि ि त्तवशिे त्तविार केला पात्तहजे, िो या प्रकारच्या 
आवृिीच्या त्तनदशगक म्हिनू वापरलेल्या िंकवा सूत्तिि केलेल्या ‘ज्ञािृत्तनष्ठ’ या संजे्ञिा. या संजे्ञच्या 
जडिीाडिींि ‘जाििारा’ म्हिजे संपादक. याला अथगपूिग प्राधानय आहे. Variorum मध्यें प्रमाि म्हिून 
स्वीकारलेली संत्तहिा ही जशी संपादकािी त्तनवड असिे ्मनःपूि मात्र नव्हे), िशीि िींि समात्तवष्ट् ट इिर 
मात्तहिीत्तह उल् लेखनीय, लक्षिीय असिे. उ् धृि त्तनवदेनाचं्या त्तठकािींि द सऱ्या ‘जे्ञयत्तनष्ट् ठ’ पद्िीिा जो 
िपशील त्तदला आहे, त्याशीं [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २६४.] variorum मधील मात्तहिीिा काहंी ना काहंीं संबधं 
िरी आहे. पि िथाकत्तथि ‘ज्ञािृत्तनष्ट् ठ’ काय िंकवा िथाकत्तथि ‘जे्ञयत्तनष्ट् ठ’ काय, यापंैकीं कोििीि सजं्ञा 
variorum िी त्तनदशगक मानिा येिार नाहीं. कारि यापंकैीं कोित्यात्तह एका सजं्ञेंि variorum िी व्याप् ि 
समात्तवष्ट होि नाहीं. िथाकत्तथि ‘ज्ञािृत्तनष्ट् ठ’ िंकवा िथाकत्तथि ‘जे्ञयत्तनष्ट् ठ’ या दोनही प्रकारच्या आवृत्ति 
variorum असूं शकिील वा नसिीलत्तह. या व्या िीिा त्तविार करिा,ं मराठी संज्ञा म्हिून ‘सवगसंग्राहक 
आवृत्ति’ असा शब्दप्रयोर् करिें यथाथग ठरेल. 
 

अनेक टीका, भाष्ट्यें व ििा यािंा त्तविार ्-केवळ संग्रह नव्हे) कोििीत्तह आवृत्ति त्तसद् करिानंा 
अपेत्तक्षिि असिो. िेव्हा,ं त्यािी शाप्ब्दक नोंद येथील पत्तरभात्तिक संज्ञामंध्यें नसली, िर त्याम ळें  अप रेपिा 
जािवण्यािें कारि नाहीं. ‘बह लक्षी’ िंकवा ‘बह टीक’ आवृत्ति, अशा संज्ञा वापरिें शक्य मानलें , िरी येथील 
‘बह ’ हें शब्दारं् ‘सवग’िें समानाथगक मानिा ं येिार नाहीं. त्तशवाय एका बाजूनें सतं्तदग् ध व द सऱ्या बाजूनें 
अव्या ि अशा या संज्ञा होिील. ‘सवगसंग्राहक’ या पदानें असे कोििेत्तह प्र न उपप्स्थि होि नाहींि. 
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३/११० Eclectic/Eclectic Edition : सारसंग्राहक/∘प्रि/∘आवृत्ति : एखाद्या त्तनत्त िि त्तसद्ािंािी 
संबंत्तधि व्यवहारासाठीं त्तनवड न करिें, संप्रदायािी, शाखेिी, दृष्ट् टीिी त्तनवड न करिा,ं या सवांमधून हवी 
िशी त्तनवड करिे, ही असापं्रदात्तयकिा होय. या प्रकारिा व्यवहार eclectic होय. संत्तहिेिी प्रि करिानंा 
िंकवा आवृत्ति त्तसद् करिानातं्तह, असें होिें. परस्पराशंीं क लसंबधं नसलेल्या वरे्वरे्ळ्या प्रिींमधील 
पाठािंरािंी सरत्तमसळ त्तनवड करून प्रि करिें िंकवा आवृत्ति त्तसद् करिें, हा यािंला प्रकार होय. सतं्तहिेिी 
संशोत्तधि आवृत्ति त्तसद् करिानंा अशाि प्रकारें वरे्वरे्ळ्या सामग्रीिा उपयोर् करून त्यान सार त्तनवडत्तह 
केली जािे. या त्तनवडींि वैयप्क् िक दृप्ष्ट् ट प्रबळ आत्ति त्तनिायक असिे. ही दृप्ष्ट् ट कोित्यात्तह एका ि्वािें, 
त्तसद्ािंािें, पद्िीिें अन सरि करिारी नसिे. पाठनोंदिीनें जे पाठ दृष्ट् टोत्पिीस आले, त्यािूंन संपादक 
त्तनवड करिो. ही त्तनवड करिानंा अथग, साित्य, व्याकरि, इत्यात्तद बाबिींि त्याला जो पाठ स संर्ि, 
अथगपूिग िंकवा सरल अथग लावण्यास उपयपक् ि वाटिो, िो पाठ सपंादक त्तनवडिो. या त्तनवडींि 
प्रिात्तलत्तनरपेक्ष सवग सामग्रींिून त्तनवड करण्यािी जी प्रत्तिया आहे, त्तिला धरून मराठींि ‘सवगसंग्राहक’ [म. 
वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ७.] अशी संज्ञा योजलेली आहे. ही संज्ञा योजिाना variorium िा 
त्तविार झाला नसावा िंकवा त्यासाठीं त्तनराळी संज्ञा संकप्ल्पि असावी. प्रस्ि ि पत्तरभािात्तनत्त ििीच्या 
प्रयत्नािं सवगसंग्राहक ही सजं्ञा variorium साठीं त्तनत्त िि केली आहे. िेव्हा ंिी प नहा ंआिखी एका द सऱ्याि 
संकल्पनेसाठीं योजिें शक्य नाहीं, उत्तिित्तह नाहीं. इिकें ि नव्हे, िर eclectic मध्यें जी प्रत्तिया अिंभूगि 
आहे, िी पाहािा ंइथें ‘सवगसंग्राहक’ ही संज्ञा यथोत्तिित्तह ठरि नाहीं. ही प्रि/आवृत्ति करण्यासाठीं त्तभन न 
त्तभन न क लें , शाखा, परंपरा, पद्त्ति, यािंा स्वीकार केलेला असला, िरी त्या सामग्रींिून त्तनवड करिानंा प्रि 
करिारा/संपादक आपली ब त्तद् िालवीि असिो. त्तनवड करिानंा त्यािी दृप्ष्ट् ट सगं्रह करण्यािी नसिे. 
स्विःच्या दृष्टीन सार त्तवत्तवध सामग्रींिून िो त्तनवड करिो. म्हिजे काहंीं त्याज्य ठरविो. त्तनवडीिे िंकवा 
त्याज्यिेिे त्यािे त्तनकि त्तवत्तशष्ट् ट त्तनत्त िि ि्वान सारी िंकवा पद्त्ति अन सरिारे नसिाि. पि स्विःस 
स संर्ि, सरल, अथगपूिग, इत्यात्तद जें वाटेल, त्यािाि स्वीकार इथें िो संग्राहक िंकवा संपादक करिो. हें 
पाहािा ंसवग त्तभन न त्तभन न सामग्रीिून अभ्यासकास जें सारवत् वाटिें, िें या प्रकारच्या प्रिींि स्वीकृि ठरलेलें  
असिें. वैयप्क् िक दृष्ट् टीनें, म्हिजे ज्ञािृत्तनष्ट् ठ दृष्ट् टीनें सारवत् एवढी मयादा मात्र या सारवत् त्तनवडीला असिे. 
हें मानय करून, िंकवा र्ृहीि धरून या प्रकारच्या प्रिीला, आवृिीला ‘सारसंग्राहक’ प्रि/आवृत्ति, अशी संज्ञा 
त्तनत्त िि करिा ंयेिे. 
 

३/१११ Antiquarian : त्तनष्ट् पन्न प रािन ्प्रि) : संत्तहिेच्या उपलब्ध प्रिी त्तनरत्तनराळ्या काळािं 
झालेल्या असिाि. यापंकैीं कोििी प्रि कोित्या काळािं झाली, हें त्तनरत्तनराळ्या साधनानंीं व प राव्यानंीं 
त्तनत्त िि करिा ं येिें. त्तनदान िसा प्रयत्न करिा ंयेिो. त्तनिायक प रावा त्तमळाला नाहीं, िर काहंीं अन मानें 
उपलब्ध प राव्याच्या आधारें करिा ं येिाि. अशा प्रत्तियेनें या प्रिींिील ज नयािं ज नी प्रि ठरत्तवली जािे. 
काहंीं अभ्यासकाचं्या मिें, अशी ज नयािंली ज नी प्रि, ही स्वाक्षर प्रिीशीं िंकवा मूलरूप प्रिीशीं सवांि अत्तधक 
जवळिी असिे. हें मि िंकवा अन मान त्तनरपवाद सत्य म्हिून मानिा ंयेि नसलें , िरी ही प्रि सतं्तहिेिी मूळ 
प्रि मानून अभ्यासक त्तििा अभ्यास व त्तििें संपादन करिाि. ही प्रि antiquarian म्हिून संबोत्तधली जािे. 
 

या प्रिीिा/आवृिीिा त्तनदअश मराठी लेखनािं ‘प नरगत्तिि प्रािीनिम प्रि’ असा केलेला आहे. [म. वा. 
धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ७.] वास्ित्तवक पाहािा,ं या प्रिीिें संपादन करिाऱ्या अभ्यासकानें 
ज नयािंली ज नी ठरत्तवलेली प्रि प्रमाि मानून, त्तििें संपादन करून, आवृत्ति त्तसद् केलेली असिे. सतं्तहिेंि 
प नरगिना केलेली नसिे. जेथें बदल िंकवा प नरगिना केली जािे, िेथें मर् िी संत्तहिा ज नयािंल्या ज नया 
उपलब्ध प्रिीिी सतं्तहिा उरलेली नसिे. िेव्हा,ं त्तििा उल् लेख प्रािीनिम म्हिून करण्यािें कारि नाहीं. 
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ज नयािंल्या ज नया उपलब्ध प्रिीच्या आधारें प नरगत्तिि म्हिजे प नरगत्तिि प्रािीनिम असें मानलें , िर मर् 
त्तििा त्तनदअश antiquarian म्हिून करिा ंयेिार नाहीं. 
 

आिा ं ‘प्रािीनिम’ म्हिजे antiquarian असा अथग घ्यावा, िर अनेक प्रािीन प्रिी व त्यािं सवांि 
ज नी िी antiquarian, म्हिजे प्रािीनिम, असें स्पष्ट् टीकरि होईल. ‘प्रािीन’ या शब्दाच्या संकेिािंि प रेसें 
प रािनत्व आहे. मराठी सात्तहत्याच्या त्तविारािं एके काळीं प्रािीन म्हिजे ज नें ्old) असा एक सकेंि रूढ 
होिा. पि प्रािीन म्हिजे ancient असा बोध आत्ति प्रािीन म्हिजे old हा बोध, यािं र्ोंधळ िंकवा संत्तदग् धिा 
राहंू नये, म्हिून हा संकेि बदलून सरळ ज नें मराठी वाङ मय, असा सकेंि रूढ करण्यासारखा आहे. 
िंकबह ना िसा िो होित्तह आहे. इत्तिहासािंला प्रािीन काळ व मराठी सात्तहत्यािा प्रािीन काळ, हे समान 
नव्हेि. यासाठीं ‘मराठी ज नें वाङ मय’ असें म्हििें सय प्क् िक आहे. पि रूढ संदभावरून जािानंा, िर इथें 
प्रािीन म्हिजे ज नें, असा संकेि आहे. िेव्हा,ं या सकेंिान सार antiquarian म्हिजे ‘प्रािीनिम’ असें 
म्हििा ंयेिें. या दृष्ट् टीनें उपलब्ध प्रिींि सवांि ज नी म्हिनू ‘प्रािीनिम’ अशी संज्ञा त्तनत्त िि करिा ंयेईल. 
 

हें सवग सव्यापसव्य टाळावयािें असेल, िर इथें ‘प रािन प्रि’ म्हिून या प्रिीस संबोधिें, हा एक 
पयाय आहे. ज नयािंली सवांि ज नी प्रि, असा यािा अथग ाेिा ंयेिो. पि इथेंत्तह एक अडिि आहे. ‘प रािन’ 
म्हिजे ज नयािंली ज नी हें खरें. अभ्यासकानें ठरत्तवलेली ही ज नयािंली ज नी प्रि खरोखरीि ज नयािंली 
ज नी असली, िर िें बरोबर ठरिें. पि या प्रिीिें ज नयािलें  ज नेपि एका बाजूनें उपलब्ध प्रिींिलें  असिें 
आत्ति द सऱ्या बाजूनें अभ्यासकाला उपलब्ध साधनसामग्री व त्याच्या दृष्ट् टीनें या साधनसामग्रीिा केलेला 
उपयोर्, या दृष्ट् टींनीं त्तनष्ट्पन्न झालेली ज नयािंली ज नी अशी ही प्रि असिे. नंिर यापेक्षा ंज नी प्रि उपलब्ध 
झाली, िर त्तहिें ज नयािंलें  ज नेंपि त्तहरावनू ाेिलें  जाईल. िसेंि, उपलब्ध साधनसामग्रीहून अनय त्तवरोधी 
सामग्री उपलब्ध झाली, िर त्याम ळेंत्तह त्तहिें ज नयािंलें  ज नेंपि त्तहरावनू ाेिलें  जाईल. त्यािप्रमािें द सऱ्या 
एखाद्या अभ्यासकाच्या मूल्यमापनात्मक दृष्ट् टीनें द सरीि एखादी प्रि ज नयािंली ज नी ठरिें अशक्य नाहीं. 
‘प्रािीनिम’ िंकवा ‘प रािन’ या दोनही संज्ञाबंाबि ही अडिि शक्य असिे. िेव्हां, antiquarian साठीं या 
पा वगभमूीवर मराठी संजे्ञिा त्तविार करिानंा ‘त्तनष्ट्पन्न प रािन प्रि’ अशी संज्ञा त्तनत्त िि करिें उत्तिि ठरेल. 
उपलब्ध प्रिी, उपलब्ध साधनसामग्री व या दोनहींिा उपयोर् करून ाेण्यािी अभ्यासकािी दृप्ष्ट् ट, यािूंन 
त्तनष्ट्पन्न झालेलें  हें ज नयािलें  ज नेंपि, आहे, असे या संजे्ञनें त्तनदअत्तशि होिें. 
 

३/११२ Recensio/Critical Recension/Restoration : अन मात्तनि क लप्रि संत्तहिा/∘क लप्रि 
संत्तहिानविेि/∘क लप्रि संत्तहिात्तनत्त ित्ति : संत्तहिात्तनत्त ित्ति सतं्तहिासमीक्षेंिील मह्वािा टपा होय. हा 
टपा र्ाठंण्यासाठीं उपलब्ध कार्दपत्रािंें आत्ति संत्तहिासमीक्षाशास्त्रािंील प्रत्तियेिें फार मोठें सहाय्य होि 
असिें. मूलरूप सतं्तहिेच्या संिमिाच्या पत्तहल्या टयापयंि ही प्रत्तिया पूिग करून संत्तहिा त्तनत्त िि होिे, 
िेव्हा ंिी recensio िंकवा critical recension, या स्वरूपािी आवृत्ति त्तसद् होिे. या दृष्ट् टीनें या आवृिीमधील 
संत्तहिेिें क लप्रिीशीं संवादी नािें असिें. या संत्तहिेच्या त्तनदशगक म्हिून संत्तहिेिी मूलस्थापना, [अ. का. 
त्तप्रयोळकर, साधनत्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ७.] मूळ प्रिीिी प नर्तनर्तमत्ति, [वा. दा. र्ोखले, पूवोक् ि, ३०.] 
आद्यप्रिसतं्तहिा, [म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक  ि, ७.] प्रत्तिश द् सतं्तहिा, [श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, 

प्रस्िावना, ३२.] अशा मराठी सजं्ञा योजलेल्या आढळिाि. यापंकैीं मूळ व आद्य या पदानंी य क् ि संज्ञा प्रस्ि ि 
संदभांि का ं योजंू नये, या त्तवियीिें स्पष्ट् टीकरि यापूवीं केलेल्या त्तवविेनािं येऊन रे्लें  [Recension त्तवियी 
सजं्ञासबंंधीं त्तववेिन. पृ. ५५.] आहे. ‘प्रत्तिश द् सतं्तहिा’ या संजे्ञला मराठींि एक परंपरा आहे. या परंपरेन सार या 
संजे्ञिा सर्ळा संदभग क लप्रिीपेक्षा ंस्वाक्षर प्रिीशीं आहे. या परंपरेशीं प्रस्ि ि संकल्पनेिा र्ोंधळ होऊं नये, 
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म्हिून इथें ‘प्रत्तिश द् सतं्तहिा’ ही संज्ञा टाळिेंि श्रेयस्कर होय. स्वाक्षरप्रि िंकवा मलूरूपप्रि आत्ति क लप्रि, 
यामंधल्या सीमारेिा त्तकिीत्तह प सट असल्या, िरी शास्त्रीय पद्िीनें त्तविार करिानंा क लप्रिींि स्वाक्षर िंकवा 
मूलरूप प्रिींिील सतं्तहिेिें संिमि होि असिानंा सतं्तहिा-भेदािा हा आद्य ट पा आहे, हें र्ृहीि मानूनि 
िाललें  पात्तहजे. या दृष्ट् टीनें recensio ही क लप्रिीिी अन मात्तनि सतं्तहिा असिे, असेंि म्हटलें  पात्तहजे. या 
अन मानािं आधार, प राव,े त्तित्तकत्सा आत्ति त्यान सार त्तनिगय, हें र्ृहीिि धरावें लारे्ल. कारि िार्तकक 
पत्तरभािेच्या दृष्ट् टीनें पात्तहलें , िर ‘अन मान’ हें जें साधार व ‘प राव्या’च्या पाठबळावरि करावें असें असिें, िें 
मनःकप्ल् पि िंकवा स्वयंपे्रत्तरि अंदाजाच्या स्वरूपािें मानिा ंयेि नाहीं. या दृष्ट् टीनें इथें ‘अन मात्तनि क लप्रि 
संत्तहिा’ अशी संज्ञा त्तनत्त िि करिें उत्तिि. 
 

या संत्तहिा त्तनत्त ििीसाठीं जी प्रत्तिया अवलंत्तबली जािे, त्तििा त्तनदअशत्तह recensio िंकवा critical 
recension या संज्ञानंीं केला जािो. सतं्तहिेिी त्तनदशगक जी संज्ञा वापरिा ं येिे, िीि िी त्तसद् करण्याच्या 
प्रत्तियेिी त्तनदशगक म्हिनू मराठींि योजिें शक्य नाहीं. िेव्हा ंप्रत्तियात्तनदशगक अशी वरे्ळी संज्ञा त्तसद् करिें 
आवयक आहे. ही प्रत्तिया म्हिजे क लप्रिसंत्तहिेपयंि पोंिण्यािा एक शोध असिो, िें अनविेि असिें. या 
दृष्ट् टीनें प्रत्तियात्तनदशगक अशी द सरी संज्ञा म्हिून ‘क लप्रिसंत्तहिानविेि’ अशी त्तनत्त िि करिें सय प्क् िक 
ठरिें. 
 

या प्रत्तियेंिून त्तनष्ट्पन्न त्तसद्ीिा त्तविार करिानंा restoration या शब्दािी योजना अनेक वळेा ं
केलेली आढळिे. सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें मूळ संत्तहिेिी प्रात्तित्तनत्तधक आवृत्ति त्तनत्त िि करिें, असा सकेंि 
या सकंल्पनेंि आहे. ही प्रत्तिया critical recension मध्यें समात्तवष्ट् टि आहे. मराठींि यासंाठीं समािंर म्हिून 
मूलस्थापना, मूलस्थापन, मूलसंस्थापना, मूलससं्थापन, मूलसंत्तहिात्तनत्त ित्ति, प नरगिना, प नत्तनर्तमत्ति, 
संस्थापना, पाठत्तन िय, त्तवकृि सतं्तहिा अत्तधकृि करिें, अशा अनेक पयायािंी योजना केलेली आढळिे. या 
पयायामंध्यें त्तनदअत्तशि सवगि त्तिया या त्तनत्त ििींि ाडि असिाि. यािं वाद नाहीं. पि साके्षपानें त्तविार 
करिानंा त्याचं्या त्तनदअशािें स संात्तटि रूप नजरेसमोर आििें व त्याला अन लक्षून संजे्ञिी योजना करिें 
आवयक आहे. या दृष्ट् टीनें आत्ति इथें ‘मूल’ म्हिजे ‘क ल’ असें आिापंयगिच्या यात्तवियींच्या त्तवविेनाशीं 
स संर्ि असें र्ृहीिकृत्य प्रमाि मानून ‘क लप्रिसतं्तहिात्तनत्त ित्ति’ अशी संज्ञा योजिें अपत्तरहायग आहे. येथें 
त्तनत्त ििीसाठीं उपलब्ध पाठामंधून ‘त्तनवड’ करून त्तनत्त िि करिें व त्यासाठीं अन मानािात्तह योग्य िो आधार 
ाेिें, अशा प्रत्तिया र्ृहीि आहेि. आत्ति या संकेिानेंि ‘त्तनत्त ित्ति’ हा शब्दप्रयोर् केला आहे. 
 

Recensio हा शब्द जसा संत्तहिेिा त्तनदशगक म्हिून वापरला जािो, िसा िो अशा सतं्तहिेप्रि 
पोंिण्यासाठीं जी कृत्ति, या ं अथानेंत्तह वापरला जािें शक्य असिें. अशा वळेीं ‘अन मान’, ‘अनविेि’, 
‘त्तनत्त ित्ति’ असे शब्द अन िंर्ानें व संदभान सार सतं्तहिा या पदाच्या जोडींनें वापरिां येिील. 
 

३/११३ Emendatio/Emendation : प्रत्तिश द् सतं्तहिा/प्रत्तिश त्तद् : लेखकाला अत्तभपे्रि असलेली 
संत्तहिा अन मात्तनि करिें, हें संत्तहिासमीके्षिें अंत्तिम उत्तद्दष्ट् ट असिें. या त्तदशनेें संत्तहिासमीक्षेंिील त्तित्तकत्सा 
असिे व त्तनिगय ाेिले जाि असिाि. या अंत्तिम अवस्थेला अभ्यासक त्तकिपि पोंिूं शकिो, हा प्रन 
अलात्तहदा, पि हा त्यािा ध्र विारा असिो. या त्तठकािीं लेखकाला अत्तभपे्रि सतं्तहिा म्हिजे सवगसामानयपिें 
स्वाक्षर प्रि-संत्तहिा होय. पि एवढाि अथग ाेऊन िालि नाहीं. स्वाक्षरप्रि ख द्द लेखकानें ियार केलेली 
िंकवा स्विःच्या देखरेखींि ियार करून ाेिलेली व अवय िर द रुस्ि केलेली असली, िरी या प्रत्तियेंिून 
रे्ल्यानंिरत्तह सतं्तहिेच्या अिंःस्वरूपाच्या दृष्ट् टीनें आत्ति/िंकवा अनय बाबिींित्तह लेखकाच्या नजरेंिून 
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स टलेल्या अथवा त्याच्या ध्यानीं न आलेल्या अशा ि का िंकवा उिीवा या प्रिींि राहंू शकिाि. अशा ि का 
आत्ति/िंकवा उिीवा त्तित्तकत्सापूिग अभ्यासाच्या पाठबळावर संशोधकाच्या लक्षािं येऊं शकिाि. लेखकाच्या 
त्तनदशगनासस या आिून त्तदल्या िंकवा य प्क् िवादासाठीं अशी शक्यिा र्ृहीि धरली, िर लेखक त्या मानय 
करून द रुस्ि करिें शक्य असिें. ज्यानंा मानवी धमान सार होिाऱ्या ि का ्human errors) असें म्हििा ं
येईल, अशात्तह या ि का िंकवा उिीवा असू ं शकिील. अशा िऱ्हेच्या ि का/उिीवा द रुस्ि करून ियार 
केलेली सतं्तहिा, हीस द्ा ं सतं्तहिासमीके्षव्या पत्तरभािेंि लेखकाला अत्तभपे्रि असलेली संत्तहिा होय, िंकवा 
अन मात्तनि अशी लेखकािी अत्तधकृि प्रि होय, असें म्हििा ं येिे. आध त्तनक संत्तहिासमीक्षा-शास्त्रान सारं हें 
प्रत्तिपाद्य र्ृहीि करून वाटिाल करावयािी असिे. आत्ति त्यान सार कोित्यात्तह उपलब्ध प्रिींि न 
आढळिारे पाठ हे खरे पाठ िंकवा त्तबनिकू पाठ म्हिून स्वीकारिा ं येिाि, िे प्रमाि मानिा ं येिाि. या 
द रुस्िीला मयादा अशी कीं, हे पाठ उपलब्ध प राव्याच्या आधारावरील अन मानािूंन त्तनष्ट्पन्न केलेले व िसे 
करिानंा अभ्यासकानें स्विःच्या व्यप्क् ित्तनष्ट् ठ मूल्यमापनात्मक ब द्ीन सार त्तनत्त िि केलेले असले पात्तहजेि. 
अशा िऱ्हेनें त्तसद् केलेली संत्तहिा ही लेखकाला अत्तभपे्रि असलेली नयाय्य व वाजवी सतं्तहिा म्हिनू 
स्वीकारिा ं येिे. यासंबधंीं एफ्. टी. बॉवसग यानंी प रेसें त्तवविेन केलें  [Encyclopaedia Britanica, पूवोक् ि, ९१८-१९.] 
आहें. 
 

ही सवग प्रत्तिया व िीमधून त्तसद् होिारी सतं्तहिेिी प्रि म्हिजे emendatio िंकवा emendation. 
मराठींि ज्ञाने वरीच्या एकनाथी परंपरेनें त्तजला ‘प्रत्तिश द्’ प्रि असें म्हटलें  आहे, त्या प्रिींिील सतं्तहिा 
म्हिजे ही सतं्तहिा होय, असें म्हििा ं येईल. या प्रकारच्या सतं्तहिेला अन लक्षून मराठींि ज्या इिर संज्ञा 
योजण्यािं आल्या आहेि, त्या ‘मूळ व ‘श द्’ या पदानंीं य क् ि आहेि. याप्रमािें मूळ प्रि/संत्तहिा, श द् 
प्रि/सतं्तहिा, अशा संज्ञा वापरलेल्या आढळिाि. या संदभांि पत्तहली र्ोष्ट् ट लक्षािं ाेिली पात्तहजें िी अशी 
कीं, प्रस्ि ि पत्तरभािेंि ‘मूळ’ िंकवा ‘मूल’ हीं पदें यात्तशवाय वरे्ळ्या संदभांि योजलेलीं आहेि. यासंज्ञा 
अनेक अथानीं, अनेक संदभांि योजिा ं येिाि. यािाि अथग त्यानंीं emendatio हून अत्तधक व्यापक असा 
अथग व्यक् ि होऊं शकिो. या प्रकारिी संत्तदग्धिा या संजे्ञमध्यें आहे. द सरी र्ोष्ट् ट अशी कीं, मराठींि त्तजथें या 
संज्ञा वापरल्या रे्ल्या आहेि, त्तिथें recensio आत्ति emendation अशा दोनहीं अथांनीं त्या ाेिा ं येिील, 
अशा सतं्तदग्धिेनें वापरलेल्या आहेि. इिकेि नव्हें, िर recensio व emendatio या पयायी संकल्पना 
मानल्याम ळें  असें ाडलें  असावें, असें अन मान करण्यास जार्ा आहे. िेव्हा,ं या संज्ञा emendatio या अथी 
त्तनत्त िि करिें उत्तिि ठरि नाहीं. म्हिनू एकूि सवग प्रकार लक्षािं ाेऊन emendatio म्हिजे सतं्तहिा 
त्तनदअत्तशि करावयािी असेल, िेव्हा ं‘प्रत्तिश द् संत्तहिा’ ही संज्ञा योजावी व ही सतं्तहिा त्तसद् करिारी प्रत्तिया 
म्हिून त्तनदअश करावयािी असेल, िेव्हा ं‘प्रत्तिश त्तद्’ अशी संज्ञा योजावी, हें इष्ट् ट ठरिें. 
 

३/११४ Objective (Editing) : त्तवत्तशष्ट् ट वस्ि त्तनष्ट् ठ ्संपादन) : ि्विः पात्तहलें , िर 
सात्तहत्यकृिीच्या संपात्तदि आवृिीमधील र्ाभ्यािी सतं्तहिा ही प्रत्तिश द् असावी, हें अपेत्तक्षिि आहे. िसेंि, 
मूलरूप, क ल, शाखा... अशा सतं्तहिाचं्या सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें त्तसद् केलेल्या आवृिींमध्यें अन मात्तनि 
मूळ पाठानंीं य क् ि सतं्तहिा असावी, हेंत्तह अपेत्तक्षि आहे. वास्ित्तवक, याला पयाय नाहीं. पि या के्षत्रािंील 
साधनें, अन मानें, इत्यात्तदकाचं्या मयादा लक्षािं ाेऊन संत्तहिा अत्तधक अपभ्रष्ट् ट होऊं नये, या िथाकत्तथि 
सावधत्तर्रीनें एक पयाय अवलंत्तबलेला त्तदसिो. िो पयाय म्हिजे संत्तहिेच्या उपलब्ध प्रिींमधील एका 
्ज नया िंकवा प्रित्तलि) प्रिींि आढळिारी सतं्तहिा जशास िशी र्ाभ्यािी सतं्तहिा म्हिून स्वीकारिें व इिर 
प्रिींि आढळिारे सवगि/यथाथग पाठभेद टीपामंध्यें समात्तवष्ट् ट करिे. या पद्िीला objective असें म्हटलें  
रे्लें  आहे. यािा अथग असा कीं, या संजे्ञला या त्तठकािी साकेंत्तिक अथग आहे. कोित्या िरी एका उपलब्ध 
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प्रिींिील सतं्तहिा र्ाभ्यािी िंकवा संपादन कायासाठीं प्रमाि म्हिनू स्वीकारिें, हा इथें objective या संजे्ञिा 
साकेंत्तिक अथग आहे. म्हिजेि, शब्दािा प्राकृत्तिक िंकवा अत्तभधाथग सवाथानें ाेऊन ही संज्ञा इथें योजलेली 
नाहीं. 
 

प्रस्ि ि संदभांि मराठी संजे्ञिा त्तविार करिानंा ही र्ोष्ट् ट लक्षािं ाेिली पात्तहजे. ‘वस्ि त्तनष्ट् ठ’ ही 
objective या अथीं मराठींि रूढ झालेली संज्ञा, इथें उपयोर्ािी नाहीं, हें या पा वगभमूीवर स्पष्ट् टि आहे. 
जे्ञयत्तनष्ट् ठ [अ. का. त्तप्रयोळकर, साधनत्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, १३-१४.] ही संज्ञा मराठींि योजलेली आहे. जािावें 
जें, त्यावर त्तनष्ट् ठा ठेवनू, असा या संजे्ञिा अथग होि असला, िरी संदभग पाहािा ं िो इथें ाेिा ं येि नाहीं. 
जािाव े जें, त्यािंील एक, असा हा संदभग आहे. त्तवत्तशष्ट् ठ प्रिीला अन सरून संपादनमलू म्हिनू 
स्वीकारलेली, अशी ही संत्तहिा-स्वीकारािी पद्त्ति आहे. आिखी एक र्ोष्ट् ट इथें लक्षािं ठेवली पात्तहजे. 
एखादा अभ्यासक जेव्हा ंही त्तवत्तशष्ट् ट सतं्तहिा र्ाभ्यािी म्हिून आपि संपात्तदि केलेल्या आवृिींि देिो, िेव्हा ं
िी सतं्तहिा ्प्रि) इिर संत्तहिापेंक्षा ंअत्तधक त्तव वसनीय आहे, असें त्यािें मि असिे; व या मिामार्ें त्यािे 
असे काहंीं आधार, प राव े व अन मानें असिाि. उदाहरिाथग : रा.र्. हिअ ज्ञानदेवीिी त्तवप्र-त्तसद्नाथ 
प्रिीमधील सतं्तहिा जशास िशी स्वीकारिाि, िेव्हा ंिी सप्च् िदानंदबाबािंी सापं्रदात्तयक प्रि आहे, म्हिून 
इिर प्रिींहून अत्तधक त्तव वसनीय िंकवा ग्राह्य, असें त्यािें त्तनत्त िि मि बनलेले असिें. या आधारावर त्यानंीं 
आपलें  मि बनत्तवलें  व त्यासंबंधीं िौलत्तनक त्तवविेनत्तह केलें  आहे. हात्तह संकेि सजं्ञा त्तनत्त िि करिानंा 
त्तविारािं ाेिला पात्तहजे. 
 

आिा,ं जे्ञयत्तनष्ट् ठ या संजे्ञिा काहंींत्तह अथग ाेिला, िरी या पा वगभमूीवर िी येथें स्वीकाराहग ठरि 
नाहीं, यात्तवियीं वरे्ळें  त्तववरि करण्यािी र्रज नाहीं. रे्लीं अनेक विअ साित्यानें या संजे्ञिा या संदभाि 
त्तनदअश होि रे्ला आहे. या दृष्ट् टीनें िी त्तवत्तशष्ट् ट अथािी साकेंत्तिक संज्ञा म्हिून रूढ झाली आहे, प्रस्थात्तपि 
झाली आहे. िेव्हा,ं त्तििा स्वीकार या पत्तरभािेंि करिें आवयक आहे; मर् िी प्राकृत्तिक अथानें 
आत्ति/अथवा संदभान सार यथाथग असो वा नसो; अशा दृष्ट् टीनें िी objective या अथी इथें योजिा ं
येण्यासारखी आहे; असा य प्क् िवाद होऊं शकिो. 
 

पि प्रस्ि ि अभ्यासशाखेंि अजून अत्यल्पि शास्त्रीय लेखन झालें  आहे; हें लेखन प्रयोर्ावस्थेंि 
आहे; आत्ति या त्तवियािी पद्िशीर अशी पत्तरभािा अजून साकल्यानें त्तनमाि झालेली नाहीं, िी 
बाल्यावस्थेंि, अप्स्थर व संिमिावस्थेंिि आहे; ही वस्ि प्स्थत्ति मानय करून काहंीं त्तविार करावयािा 
झाला, िर जे्ञयत्तनष्ट् ठ या संजे्ञिा प नर्तविार करून त्तिच्या जार्ीं वरे्ळ्या संजे्ञिी योजना करिें उत्तिि ठरेल. 
त्तशवाय, अनेक विांि या सजें्ञिा उपयोर् िार-पािं वळेािं झाला आहे. असा त्तविार करिानंा objective या 
शब्दािा प्राकृत्तिक रूढ अथग व सात्तहत्यसमीक्षेंि त्यािा संज्ञाथग, यािंा मेळ ाालून संत्तहिासमीके्षच्या या 
के्षत्रािंील संज्ञा योजिा ंआली, िर सवाथानें यथाथग ठरेल. इथें संत्तहिा ही ‘वस्ि ’ आहे व त्तवत्तशष्ट् ट प्रिीमधील 
िी ‘वस्ि ’ र्ाभ्यािी म्हिनू प्रमाि म्हिनू िंकवा इिराहूंन अत्तधक त्तव वसनीय म्हिनू स्वीकारलेली असिे. 
िेव्हा,ं हा त्तवत्तशष्ट् ट वस्ि त्तनष्ट् ठ दृष्ट् टीनें/त्तवविनाने स्वीकृि र्ाभा आहे. संपादनािी ही पद्त्ति इथें स्वीकारलेली 
आहे. िेव्हा,ं हें त्तवत्तशष्ट् ट वस्ि त्तनष्ट् ठ संपादन आहे. साहत्तजकि इथें objective म्हिजे ‘त्तवत्तशष्ट् ट वस्ि त्तनष्ट् ठ’ 
असा अथग होिो. हा शब्दप्रयोर् संज्ञा म्हिून या त्तठकािीं स्वीकारिें उत्तिि होय. 
 

३/११५ Subjective (Editing) : त्तवत्तशष्ट् ट दृप्ष्ट् टत्तनष्ट् ठ ्संपादन) : त्तवत्तशष्ट् ट वस्ि त्तनष्ट् ठ पद्िीनें 
संत्तहिेिें संपादन करिा ंयेिें, िसें िें करण्यािं येि असिें, हें त्तनर्तववाद. पि सतं्तहिासंपादनािी िी एकमेव 
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िंकवा प्रमाि पद्त्ति होय, असें सर्ळेि अभ्यासक मानीि नाहींि. उलट याप ढें जाऊन संशोधक-संपादकानें 
स्विःच्या मूल्यमापनदृष्ट् टीिा उपयोर् करून सतं्तहिेंिील पाठ त्तनत्त िि करून त्यासंह संपात्तदि संत्तहिा त्तसद् 
केली पात्तहजे, असे मानिाऱ्या अभ्यासकािंा र्ट मोठा आहे. संपात्तदि सतं्तहिेंि र्ाभ्यािी म्हिनू 
स्वीकारलेली सतं्तहिा, ही अन मात्तनि व प्रत्तिश द् पाठानंीं य क् ि अशी असावी, असें या अभ्यासकािंें मि 
असिें. इथें उपलब्ध पाठािंरापंैकीं एकािी त्तनवड यथाथग नव्हे. सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें सामग्रीिा आधार 
व अंिःस्फ रि याचं्या पाठबळावर पाठािंरािूंन, पाठभेदािूंन पाठ त्तनवडून, संत्तहिा त्तसद् करून िी या 
आवृिींि र्ाभ्यािी म्हिून स्वीकारली पात्तहजे, असा हा दृप्ष्ट् टकोन आहे. ही संपादनािी पद्त्ति subjective 
होय, असें म्हटलें  जािें. इथें subjective म्हिजे व्यक् िीच्या ब द्ीला स िेल िें, प्रमाि वाटेल िें, म्हिजे 
व्यत्तित्तनष्ठ, असा अथग नाहीं, हें उाड आहे. ‘त्तित्तकत्सकाच्या ब द्ीला अस्सल वाटिो िो पाठ’ [अ. का. 
त्तप्रयोळकर, साधनत्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, १३-१४.] म्हिजे सवग बाजंूनीं एकंदर पाठािंा त्तविार करून जे मूळ 
लेखकािे म्हिनू वाटिील [अ. का. त्तप्रयोळकर, त्तवत्तवधज्ञानत्तवस्िार, एत्तप्रल १९३७, ११५.] िे पाठ, या दृष्ट् टीनें 
त्तित्तकत्सकाच्या ब द्ीस अस्सल वाटिो िो पाठ ाेिें; संपादनाथग ाेिलेल्या गं्रथाच्या सवग उपलब्ध 
हस्ित्तलत्तखिािंील पाठािंरािी काळजीपूवगक नोंदिी करून पाठत्तित्तकत्साशास्त्रान सार त्यािूंन गं्रथकाराला 
अत्तभपे्रि असलेला पाठ त्तनत्त िि करिें व िदन सार सपूंिग गं्रथािी संत्तहिा ियार करिे; [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, 
२६३.] अशी ही सतं्तहिात्तनत्त ििीिी प्रत्तिया होय. या पद्िींि अभ्यासकािी मूल्यमापनदृप्ष्ट् ट व अंिःस्फ रि 
यानंा स्थान आहे. यानं सार त्तनष्ट् किग हे सवगि अभ्यासकािें एकि असिें, सहसा शक्य नसिें. या सवग 
कारिामं ळें  ही subjective पद्त्ति. असा हा subjective या संजे्ञिा साकेंत्तिक अथग इथें आहे. 
 

मराठींि या पद्िीिा उल् लेख ‘ज्ञािृत्तनष्ट् ठ’ [अ. का. त्तप्रयोळकर, साधनत्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, १३-१४.] 
या संजे्ञनें झाला आहे. सकंल्पना, संदभग व सकेंि, यािंा एकत्र त्तविार करिा ं ‘ज्ञािृत्तनष्ट् ठ’ व ‘व्यप्क् ित्तनष्ट् ठ’ 
यािं काहंींत्तह फरक त्तदसि नाहीं. Objective या अथी योजलेल्या ‘जे्ञयत्तनष्ट् ठ’ या संजे्ञशीं स संर्ि म्हिनू 
‘ज्ञािृत्तनष्ट् ठ’ अशी संज्ञा त्तसद् केलेली त्तदसिे. आिां, ‘जे्ञयत्तनष्ट् ठ’ ऐवजी ‘त्तवत्तशष्ट् ट वस्ि त्तनष्ट् ठ’ अशी संज्ञा 
स्वीकारली, िर त्याला स संर्ि अशी ‘त्तवत्तशष्ट् ट दृत्तष्टत्तनष्ट् ठ’ ही संज्ञा इथें योजिें िमप्रा ि आहे. केवळ 
व्यक् िीच्या दृप्ष्ट् टकोनान सार त्तनवड, हा अथग टाळावा म्हिून ‘त्तवत्तशष्ट् ट’ असा उल् लेख संज्ञेंि करिें उत्तिि. 
िेव्हा,ं ‘त्तवत्तशष्ट् टदृप्ष्ट् टत्तनष्ट् ठ’ असा शब्द संज्ञा म्हिून योजावा, हें आवयक त्तदसिें. 
 

३/११६ Critical/Definitive (Edition) : त्तित्तकत्सक आवतृ्ति : शास्त्रीय पद्िीनें अन मात्तनि केलेल्या 
संत्तहिेसह आवृत्ति म्हिजे critical edition, हें स्पष्ट् टि आहे. याि आवृिीला definitive असें म्हिण्यािा एक 
प्रााि आहे. िेव्हा,ं या संदभांि अत्तधकृि, अस्सल, त्तनत्त िि, मूळ, श द्, अशीं त्तवशिेिें स िलीं व िीं या 
प्रकारच्या आवृिीला लावण्यािं आलीं, िर नवल नाहीं. पि असें असूनत्तह या त्तवशिेिािंा प्रस्ि ि संज्ञा 
म्हिून स्वीकार करिा ंयेिार नाहीं. लेखकाला अत्तभपे्रि अशी मूळ संत्तहिा आपि अन मात्तनि केली; त्तनदान 
आवयक त्या सवग कसोया लावनू उपलब्ध त्तित्तकत्सासामग्रीच्या आधारें या त्तदशनेें अत्तधकािं अत्तधक जवळ 
जाण्यािा प्रयत्न करून, जे त्तनष्ट्किग त्तनाालें , त्यािूंन ही संत्तहिा त्तसद् केली; ही पा वगभतू्तम लाभली, म्हिून, 
या सतं्तहिेच्या आवृिीला अत्तधकृि, अस्सल, त्तनत्त िि, मूळ िंकवा श द् म्हििें ‘योग्य’ होय; हा य प्क् िवाद 
भावाथांनेंि घ्यावा लार्िो. इिकें ि नव्हें, िर मूळ, लेखकाला अत्तभप्रि, हे शब्दप्रयोर् प्रस्ि ि संदभांि 
शास्त्रीय लक्षिािं बसि नाहींि. या त्तवियीं फ्रें ड सन टी. बॉवसग यानंीं मार्तमक त्तवविेन केलें  आहे. 
[Encyclopaedia Britanica. पूवोक् ि, ९१९. The slippery nature of an original document must be emphasized, for critical writing has 
vastly over simplified the problem. For example, a standard definition asserts that the aim of textual critic is the restoration of a 
text. as far as possible, to its original form– “the form intended by the author”. This ignores the fact that an author may intend a 
composition to take various forms, each with its own original. Even final intention may be an insufficient criterian. If the versions 
of a play as cut and rewritten during rehearsals are printed, the author will have approved it as printed form, but if he had had an 
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option he might have preferred to print the initial more literary form. Revisions may be undertaken for various motives that do not 
meet the universal approbation. Poets may in later years alter their earliest printed originals as to achieve forms of their poems 
that call for parallel text, additions rather than rejection of the earlier original. All alterations are not necessarily connected with a 
desire for literary perfections. changes in political beliefs or a desire to moderate too frank autobiographical details may operate. 
At any distance authorial intention is usually quite impossible to determine for the details of a text, and cannot be used as part of 
any scientific definition. If the literary and then the stage version of a play are both preserved no later critic without coilaborateral 
evidence can estimate the author’s intention concerning the two difierent texts. If this is so, it is clear that a critic would be 
greatly misguided to estimate intention or original form if only one of the two variant forms survived. Thus a critic must use the 
term ‘original’ form recognizing that the word is loose in substance.] िें लक्षािं ाेिा,ं असे शब्दप्रयोर् करण्यािा प्रपंि 
आवरिा ाेिेंि योग्य कसें आहे, त्तनदान िें त्तववत्तक्षि त्तनत्त ििाथानें – definitive म्हिून कसें करंू नयेि, 
यािी जािीव होिे. 
 

िेव्हा,ं definitive हा शब्द या त्तठकािीं आपि त्तवसरिेंि उिम. Critical या शब्दावर लक्ष कें त्तद्रि 
करून मराठी संजे्ञिा त्तविार करिें, या पा वगभमूीवर योग्य ठरेल. या दृष्ट् टीनें प्रथम नजर वळिे िी, 
त्तित्तकत्सापूिग व त्तित्तकत्सक या शब्दाकंडे. संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्येक ाटकािं, एकूि सवग अंर्ािं त्तित्तकत्सा 
ही पायाभिू आहे, र्ाभ्याच्या त्तठकािीं आहे. त्तित्तकत्सा वर्ळून संत्तहिासमीके्षिें पाऊल प ढें  सरकंू शकिार 
नाहीं. असें असूनत्तह या त्तवियाच्या अभ्यासाला केवळ ‘त्तित्तकत्सा’ न म्हििा ं‘समीक्षा’ म्हिावें, असें textual 
criticism या संकल्पनेिी मराठी पात्तरभात्तिक संज्ञा योजिानंा आधीं स ित्तवलें  आहे. कारि त्तित्तकत्सामलूक 
असा हा अभ्यास असला, िरी त्तित्तकत्सेप रिा िो मयात्तदि नाहीं. यात्तवियीं त्तवविेन येऊन रे्लें  आहे. आिां, 
यािंील र्ाभ्यािी कृत्ति नजरेसमोर ठेवनू, अशा प्रत्तियेनें त्तसद् होिाऱ्या आवृिीला त्तित्तकत्सापूिग आवृत्ति 
िंकवा ‘त्तित्तकत्सक आवृत्ति’ म्हिण्यास हरकि नाहीं. ‘संत्तहिासमीक्षा-आवृत्ति’ या शब्दप्रयोर्ाला ‘संज्ञा’ 
म्हििें जरा जडि आहे. ही शब्दमात्तलका होईल. ‘संशोत्तधि आवृत्ति’ हा शब्दप्रयोर् एका बाजूनें अव्या ि 
ठरेल. कारि नवें हािीं आलें , िें टीपा देऊन – ििा न करिा ं– त्तित्तकत्सा न करिा ं– िसेंि प ढें माडंलें , 
िर िें संशोधन होिें व अशा सात्तहत्यािी आवृत्ति ही संशोत्तधि आवृत्ति ठरिे. िंकवा द सऱ्या बाजूनें संशोत्तधि 
आवृत्ति हा शब्दप्रयोर् अर्दीं मोाम शब्दप्रयोर् ठरेल. िेव्हा,ं त्तित्तकत्सापूिग व त्तित्तकत्सक हे शब्दि प्रस्ि ि 
त्तविाराहग होि. दोनही शब्द समानाथीि असल्याम ळें  िे हवा िो अथग व्यक् ि करिाि. असें असलें , िरी 
संके्षपाच्या दृष्ट् टीनें आत्ति संज्ञेंिील ‘पद’ या स्वरूपािं ‘त्तित्तकत्सक’ हा शब्द उत्तिि आहे. ‘त्तित्तकत्सापूिग’ हा 
शब्द काहंींसा विगनात्मक आहे. िेव्हा,ं इथें ‘त्तित्तकत्सक ्आवृत्ति)’ अशी संज्ञा योजिें बरें. 
 

३/११७ Conjecture : अंिःस्फ रि : प्रत्तिश द् सतं्तहिा त्तसद् करण्यासाठीं बरोबर ठरिाऱ्या पाठािंी 
त्तनवड िंकवा त्तनत्त ित्ति करावयािी असिे. हें काम सामानयिः आधार, प राव ेव िकग श द् त्तित्तकत्सा, याचं्या 
साहाय्यानें िंकवा पाठबळानेंि होि असिें. िसें िें व्हावें, हें उत्तििि असिें. पि काहंीं वळेा ंया आधाराचं्या 
िंकवा प राव्याचं्या पलीकडे स्वाभात्तवक मानवी कल्पकिेिें उपयोजन करून सहजज्ञानाच्या बळावर बरोबर 
पाठ कोििा, िें त्तनत्त िि केलें  जािें; िसे करावें लार्िें. हें conjecture होय. 
 

या संकल्पनेिी त्तनदशगक मराठी संज्ञा त्तसद् करिानंा सहज नजरेसमोर येिारे शब्द म्हिजे िकग , 
अन मान, अंदाज हे होि. पि येथें प्राम ख्यानें अत्तधष्ट् ठान आहे िें स्वाभात्तवक मानवी कल्पकिेिें व 
सहजज्ञानािें. िकग , अन मान, ही एक बौत्तद्क त्तिया आहे. बौत्तद्क त्तियेंि कायाप्नवि असिे िी शप्क् ि 
स्वाभात्तवक मानवी कल्पकिेच्या उपयोजनाऐवजीं सबळ प रावे, आधार, याचं्या साहाय्यानें केलेल्या 
त्तित्तकत्सेिी; आत्ति केवळ अंदाजािंत्तह कल्पकिेिा अंशत्तह असण्यािी र्रज नाहीं. अंदाजािं एक प्रकारिी 
स्थूलिा असिे. पि प्रस्ि ि त्तियेंि सूक्ष्मिेिा आत्तवष्ट् कार असिो. या र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेऊन संज्ञा योजावयािी, 
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िर ‘अंिःस्फ रि’ अशी योजावी लारे्ल. Conjecture म्हिून सामानयिः िटकन दृष्ट् टीसमोर येिारे सामानय 
िकग , अन मान, अंदाज, हे शब्द प्रित्तलि असले, िरी िे या त्तठकािीं प्रस्ि ि ठरि नाहींि. म्हिनू 
पात्तरभात्तिक संज्ञा ही प्रित्तलि सामानय शब्दाहूंन इथें वरे्ळी ठेवावी लार्िे. या दृष्ट् टीनें ‘अंिःस्फ रि’ ही सजं्ञा 
त्तनत्त िि करावी लारे्ल. येथील अन मान, िकग , हे अंिःस्फूिगि असिाि. या त्तियेशीं ही संज्ञा स संवादी व 
िकग श द्त्तह आहे. 
 

३/११८ Divinatio/Divination : अंिःस्फूिग अन मान : संत्तहिासमीक्षेंि सामानयिः आत्ति त्तनत्य 
पत्तरपाठी म्हिून कोििात्तह त्तनष्ट् किग व त्तनिगय हा प राव्यानें आत्ति साधार प्रस्थात्तपि करावयािा असिो. पि 
अनेकदा ं अशा त्तनष्ट्किाला येऊन त्तनिगय ाेण्याइिका त्तनःसतं्तदग्ध, त्तव वसनीय, स्वीकाराहग, अत्तधकृि, 
सत्यप्रमाि, असा प रेसा प रावा अथवा आधार उपलब्ध नसिो. अशा वळेीं शक्य िर सहजज्ञान व 
अंिःस्फ रि याचं्या साक्षीनें काहंीं त्तनिगय ाेिा ं येिाि. पि हा एक द र्तमळ योर् असिो. त्तित्तकत्सेिी आत्ति 
त्तनष्ट्किाला येऊन त्तनिगय ाेण्यािी द सरी एक प्रमाि पद्ि अशी कीं, उपलब्ध प राव े व आधार याचं्या 
साहाय्यानें काहंीं अन मान करिें. हें अन मान काटेंकोरपिें, प राव्यानें अथवा साधार प्रस्थात्तपि होिारें नसिें. 
पि जो काहंीं मयात्तदि अथवा अप रा प रावा व आधार उपलब्ध असेल, त्यािा धार्ा पकडून आत्मसाक्षीनें, 
अंिमगनाच्या सादप्रत्तिसादानं सार त्तनष्ट्किग काढून, त्तनिगय ाेऊन, पाठ त्तनत्त िि करण्यािी ही प्रत्तिया असिे. 
या प्रकारच्या त्तनिगयामार्ें पे्रत्तििािी आत्मप्रिीिीिी शप्क् ि असिे. पि या त्तठकािीं ही शप्क् ि कायाप्नवि होिे 
िी उपलब्ध प राव्याच्या व आधाराच्या धाग्यािें टोक पकडून. पि अखेर त्तििें हें टोक सोडून कायग होि 
असिें. या दृष्ट् टीनें ‘अंिःस्फ रि’ आत्ति ही प्रत्तिया याचं्यािं साम्य आहे. दोहोंिील सीमारेिा ठळक, 
स स्पष्ट् टपिें दाखत्तविें, अधोरेत्तखि करिें, काहंींसें कठीि जाईल. दोहोंच्या कक्षा या सीमारेिेंि सरत्तमसळ 
असिें, अर्दीं शक्य आहे. ही प्रत्तिया divinatio म्हिून संबोत्तधली जािे. प राव्यािें व आधारािें अंत्तिम टोक 
पकडून या प्रत्तियेंि अन मान केलेलें  असिें. हें लक्षािं ाेिा ंइथें मराठींि ‘अंिःस्फूिग अन मान’ अशी संज्ञा 
स्वीकारिें योग्य ठरेल. या संजे्ञद्वारा या प्रत्तियेंिल्या प राव्यािा धार्ा व आत्मप्रिीिीिें अंिःस्फूिग कायग, या 
दोनही अंर्ानंा नयाय देिा ंयेिो. 
 

शब्दाथावरूनि बाावें, िर conjecture िा अन मानाशीं व divination म्हिजे अंिःस्फ रिाशीं 
जवळिा सबंंध असिो, असें त्तदसून येईल. त्याम ळें  divination म्हिजे ‘अंिःस्फ रि व conjecture म्हिजे 
‘अन मान’, अशा संज्ञा स्वीकाराव्याशा वाटिें स्वाभात्तवक आहे. पि सतं्तहिासमीक्षेंिील यासंबंधीं संकल्पना 
आत्ति प्रत्तिया पाहािा ं िसें करिें उत्तिि ठरिार नाहीं. िेव्हां, conjecture म्हिजे ‘अंिःस्फ रि’ व 
divination म्हिजे ‘अंिःस्फूिग अन मान’ हेंि योग्य. 
 

३/११९ Intrinsic Probability : अंिरंर्मूल ्पाठ) : संत्तहिेंिील पाठ त्तनत्त िि करिानंा 
त्तनरत्तनराळ्या प्रत्तियािूंन जाि त्तनिगय घ्यावा लार्िो. या प्रत्तियािंलें  एक अंर् म्हिजे संदभाशीं ज ळिारा 
पाठ कोििा, त्या दृष्ट् टीनें यथाथग व स संर्ि पाठ कोििा, हें पाहिें. हें पाहाि असिानंा सतं्तहिागं्रथािंील 
वरे्वरे्ळे प्रस्ि ि संदभग, संत्तहिागं्रथािी भािा, त्या गं्रथािं अन सरलेले व्याकरित्तवशिे, भािेिे, अथािे 
संकेि, गं्रथकत्यािी एकूि गं्रथािूंन प्रिीि होिारी शलैी, गं्रथर्ि आशय, त्तविार, अंर्भिू त्तवशिे, 
यासंारख्या ाटनािंा त्तविार करून त्तनिगय द्यावा लार्िो. यान सार ाेिलेला त्तनिगय िी intrinsic 
probability. या र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेिा ंअंिरंर्मूल संभाव्यिेिा त्तविार करूनि मराठी संज्ञा त्तनत्त िि करावी 
लारे्ल. येथें ‘संभाव्यिा’ हें अंर् अध्याहृि समजण्यास हरकि नाहीं. कारि सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें 
त्तनवडलेला कोििात्तह पाठ हा संभाव्य म्हिनूि स्वीकारलेला असिो. त्यािी संभाव्यिा शास्त्रीय त्तित्तकत्सक 
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पद्िीनें प्रस्थात्तपि केलेली असिे. हें लक्षािं ाेऊन ‘अंिरमूल पाठ’, अशी संज्ञा योजिें अप्रस्ि ि ठरिार 
नाहीं. 
 

३/१२० Scientific Interpretation : शास्त्रीय अंिःस्फ रि : प्रत्तिश द् सतं्तहिा त्तसद् करिानंा 
कार्दोपत्रीं नमूद प राव ेव आधार, यावंरि पूिगपिें त्तवसंबून न राहािा ंअभ्यासकाच्या व्यासंर्मूल प्रत्तिभेला 
स िलेले िंकवा अंिःस्फ रिानें ग्राह्य वाटलेले पाठत्तह स्वीकाराहग मानले जािाि. याम ळें  अशा आवृिीमधील 
पाठाचं्या त्तव वसनीयिेबद्दल व स्वीकाराहगिेबद्दल रूढ मार्ी अभ्यासक साशकं असिाि. संत्तहिेिें स्थयैग 
राखिें व िी त्तनदोि करिें, या दोन प्रत्तियािंी इथें ओढािाि होिे. काहंीं स्थलींिा सतं्तहिेिा अथग धूसर राहंू 
नये िंकवा अनाकलनीय होऊं नये, म्हिून अंिःस्फ रि स्वीकारावें लारे्ल, िें वज्यग ठरत्तविा ंयेि नाहीं; आत्ति 
अंिःस्फ रिाद्वारा सतं्तहिा अपभ्रष्ट् ट होि जाण्यािी प्रत्तिया िालू राहंू शकिे; असें हें दं्वद्व असिें. िरी 
अथगसंर्ि संत्तहिा त्तसद् होण्याच्या दृष्ट् टीनें पूिगपिे सदोि वाटिारे पाठ द रुस्ि करण्यासाठीं कार्दोपत्रींिे 
प राव ेआत्ति अंिःस्फ रि हे दोनही त्तनकि योजून, त्तवसंवादी पाठभेदािंा परस्पर संर्िीिा एक िंबद  शोधून, 
त्या आधारें अंिःस्फूिग पाठ स्वीकारिा ं येिो. ही पाठत्तनत्त ििीिी पद्त्ति scientific interpretation म्हिून 
मानली जािे. साहत्तजकि, शाप्ब्दक अथाच्या ाोळािं न अडकिा ंही संकल्पना लक्षािं ाेऊन इथें ‘शास्त्रीय 
अंिःस्फ रि’ ही संज्ञा मराठींि योजिें उत्तिि वाटिें. 
 

या त्तठकािीं interpretation िा सामानयिः अथगवािक शब्द – भाष्ट्य, स्पष्ट् टीकरि, 
अथगत्तवशदीकरि, वर्ैरे – ाेऊन ही संज्ञा मराठींि त्तनत्त िि करिा ं येण्यासारखी नाहीं. कारि या 
सामानयिः मानय प्रत्तियेहून येथील प्रत्तिया त्तभन्न आहे. 
 

आिखी एक स्पष्ट् टीकरि येथें आवयक वाटिें. ‘अंिःस्फ रि’ ही संज्ञा conjecture साठीं पूवीं 
पात्तरभात्तिक म्हिून प्रस्ि ि प्रयत्नािं स्वीकारलेली आहे. त्याम ळें  क िी असा आके्षप ाेऊं शकेल कीं, दोन 
प्रत्तिया िंकवा संकल्पना यािें संदभग भार्शः का ंहोईना, पि एकाि संजे्ञनें दशगत्तवल्यासारखें होईल. पि िसें 
मानण्यािें कारि नाहीं. ‘शास्त्रीय’ या त्तवशिेिानें वरे्ळेपि दशगत्तवलें  आहे. Conjecture आत्ति 
interpretation यािंें वरे्ळेपि त्याम ळें  लक्षािं येईल आत्ति या दोन सकंल्पना एकाि संजे्ञनें 
दशगत्तवल्यासारखें नाहीं, यािी खात्री पटेल. याबरोबरि interpretation च्या प्रस्ि ि प्रत्तियेंि conjecture िा 
अंश असिो, हेंत्तह ध्यानािं येईल. 
 

३/१२१ Conjectural Emendation : अंिःस्फूिग पाठ/संत्तहिा : संशोधन व साधार त्तित्तकत्सा, 
याचं्या साहाय्यानें लेखकाला अत्तभपे्रि संत्तहिा अन मात्तनि करिानंा सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि असा एक 
टपा येिो कीं, त्तजथे अभ्यासकाला उपलब्ध असलेल्या प राव्याच्या साहाय्यानें अन मान करिा ं येण्याच्या 
शक्यिेिें अंत्तिम टोक र्ाठंलें  जािें. असें असलें , िरी या अन मानानें त्तनत्त िि होिाऱ्या पाठाबाबि 
अभ्यासकाला समाधान वाटि नाहीं. अशा वळेीं सवगसामानय सकेंि असा कीं, या अंत्तिम टोकाच्या 
आधारावर जो पाठ त्तनत्त िि करिा ंयेईल, िो स्वीकारावा. पि अभ्यासक प रेसा प्रत्तिभासपंन्न असला कीं, 
िो एवढ्यावर थाबंि नाहीं. आपला त्तवियािा व्यासंर् आत्ति सवगसाधारि त्तववकेब त्तद् व सहजज्ञान, यािंें 
उपयोजन करून अभ्यासकालीं क ठेंि उपलब्ध नसलेले अथवा प राव्यानें त्तसद् करिा ंयेि नाहींि असे पाठ, 
िो आपल्या कल्पक अन मानानें बरोबर पाठ म्हिून नक् की करिो. हे पाठ प ढील संशोधनानें बरोबर व आधार 
असलेले म्हिून नंिर केव्हा ं केव्हा ं त्तसद्त्तह होिाि. डॉ. त्तव. स. स कथनकर यानंीं महाभारि आत्तदपवािी 
संपात्तदि आवृत्ति त्तसद् करिानंा या पद्िीनें काहंीं पाठ त्तनत्त िि केले व िे नंिर उपलब्ध झालेल्या एका 
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नेपाळी प्रिींि आढळले आत्ति या के्षत्रािं डॉ. स कथनकराचं्या यथाथग प्रत्तिभासंपन्निेिी साक्ष पटली, असें 
सारं्िाि. या प्रकारें सतं्तहिा त्तनत्त िि करिें हें conjectural emendation होय. ही सतं्तहिेिी प्रात्तिभ 
प्रत्तिश त्तद् होय आत्ति अशा िऱ्हेनें त्तनत्त िि केलेली सतं्तहिात्तह प्रात्तिभ प्रत्तिश द् संत्तहिा होय, असें म्हििा ंयेिें, 
हें उाड आहे. 
 

इथें अन मात्तनि प्रत्तिश त्तद् आत्ति अन मात्तनि प्रात्तिभ प्रत्तिश द् सतं्तहिा, असें म्हििें उत्तिि ठरिार 
नाहीं. प्रत्तिश द्ींि अन मान र्ृहीिि असिें. त्यािा वरे्ळा उल् लेख करण्यािें कारि नाहीं. िसेंि, या 
प्रत्तियेंि बरोबर म्हिनू त्तनत्त िि केलेला पाठ उपलब्ध सामग्रींिला नसिो, िंकवा त्या आधारावर िो 
पद्िशीर िकावर आधारलेला पाठत्तह नसिो. िो कप्ल्पि असिो, हें खरें, पि सवगसाधारि अथानें आपि 
कल्पना या शब्दािा जो अथग ाेिों, त्या अथान सार ही कल्पना नसिे. यामार्ील सहजज्ञान, व्यासंर् व 
प्रत्तिभासंपन्निा, हे ाटक लक्षािं ाेिले कीं, conjecture साठीं त्तनत्त िि केलेली ‘अंिःस्फ रि’ ही जी संज्ञा 
आहे, त्यावरून इथें ‘अंिःस्फूिग पाठ’ व ‘अंिःस्फूिग संत्तहिा’ अशा संज्ञा स्वीकारिें ओाानेंि येिें. 
 

३/१२२ Paradiothosesis : प्रिकार-प्रत्तिश त्तद् : प्रिकारािें म ख्य काम म्हिजे आधारप्रिीवरून 
जशास िशी सतं्तहिेिी नक् कल करिें. पि केव्हा ं केव्हा ं प्रि करिारा द रुस्िी, स धारिा करिो. या 
द रुस्िीमधून अनेकदा ंसंत्तहिा अपभ्रष्ट होिे, हें त्तजिकें  खरें आहे, त्तििकें ि हेंत्तह खरें आहे कीं, त्तकरकोळ, 
ढोबळ, नजरि कीनें झालेल्या, म्हिून सहज लक्षािं येण्यासारख्या ि का प्रि करिाऱ्यानें द रुस्ि केल्या, िर 
श द् स्वरूपािं सतं्तहिा संित्तमि होण्यास साहाय्यत्तह होिें. यात्तहपेक्षा ंप ढें असेंत्तह ाडिें शक्य असिें कीं, प्रि 
करिाऱ्यानें केलेल्या काहंीं मह्वाच्या द रुस्त्या मलूरूप संत्तहिेशीं ज ळिाऱ्या ठराव्या. स्विःच्या ब द्ीनें प्रि 
करिाऱ्यानें केलेली अशी द रुस्िी म्हिजे paradiothosesis. यािं शास्त्रीय, पद्िशीर अन मान अशी प्रत्तिया 
नसिे. प्रि करिाऱ्यािी ही आत्मपे्ररिा असिे. 
 

प्रि करिाऱ्यानें केलेली संत्तहिेिी प्रत्तिश त्तद्, असें या द रुस्िीिें स्वरूप आहे. िेव्हा,ं ही ‘प्रिकार-
प्रत्तिश त्तद्’ आहे. हा शब्दप्रयोर् काहंींसा बोजड वाटेल. पि त्याला पयाय त्तदसि नाहीं. संज्ञा न योजिा ं
विगनात्मक त्तनदअश करिें सहज वाटेल; म्हिजे प्रि करिाऱ्यानें केलेली प्रत्तिश त्तद्, असें म्हििा ंयेईल. पि 
संज्ञा त्तनत्त िि करण्यािा प्रन आला कीं, या द रुस्िीिें स्वरूप पाहािा ं ‘प्रिकार-प्रत्तिश त्तद्’ या 
शब्दप्रयोर्ाकडेि वळावें लारे्ल असें त्तदसिें. प्रिकारािी ही प्रत्तिश त्तद् म्हिजे पात्तरभात्तिक अथानें 
अंिःस्फ रि नव्हे, हें वरे्ळें  स्पष्ट् ट करण्यािी र्रज नाहीं. 
 

३/१२३ Constitutio Textus/Constituted Text : अन मात्तनि मूलरूप संत्तहिा : संशोधक आत्ति 
त्तित्तकत्सक अभ्यासक जी सतं्तहिा त्तसद् करिो, िी अन मात्तनि असिे आत्ति त्याबरोबरि िी शाखा, क ल, 
मूलरूप, स्वाक्षर िंकवा लेखकाला अत्तभपे्रि, यापंैकी कोििीत्तह सतं्तहिा असूं शकिे. या सतं्तहिात्तनत्त ििीला 
येण्यािी कृत्ति ्त्यासाठीं आवयक प्रत्तिया या कृिींि अंिभूगि धरून) िी constitutio textus आत्ति या 
कृिीमधून त्तसद् संत्तहिा म्हिजे constituted text. या दृष्ट् टीनें ही सतं्तहिा म्हिजे अन मात्तनि शाखा, क ल, 
मूलरूप, स्वाक्षर, लेखकाला अत्तभपे्रि, यापंैकी कोििीत्तह एक संत्तहिा असूं शकिे. ि्विः आत्ति शाप्ब्दक 
अथानेंत्तह हें खरें असलें , िरी संकेिानंें व रूढींनें या संजे्ञच्या संकल्पनाथाला काहंीं मयादा पडलेल्या आहेि. 
ही सतं्तहिा उपलब्ध प्रिींच्या व साधनाचं्या मयादेि त्तनधात्तरि केलेली असिे. ही यािंली प्रम ख मयादा होय. 
त्याम ळें  कोििीत्तह पत्तरवर्तिि िंकवा प्रत्तिश द् संत्तहिा या कक्षेंि येिार नाहीं. िसेंि, याि संकेिानें व रूढीनें 
ही मूलरूप संत्तहिेिी अन मात्तनि संत्तहिा होय, असेंत्तह ठरलें  आहे. िेव्हा,ं बाकी शक्यिा या संजे्ञनें त्तनदअत्तशि 
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करिें वज्यग ठरिें. या सवग र्ोष्ट् टी लक्षािं ाेऊन इथें कृत्तिवािक म्हिनू ‘मूलरूप अन मान’ आत्ति ही सतं्तहिा 
अन मात्तनि म्हिून ‘अन मात्तनि मूलरूप संत्तहिा’ अशा संज्ञा योजिें शक्य आहे. 
 

३/१२४ Lower Criticism : बत्तहरंर्मूल समीक्षा : संत्तहिेच्या उपलब्ध प्रिी आत्ति इिर सामग्री, 
याचं्या आधारानें अभ्यास करिें, हा सतं्तहिासमीके्षिा प्राथत्तमक ाटक आहे. या अभ्यासािीं साधनें आत्ति 
पद्त्ति, यािंी पद्िशीर आत्ति कालिमानें व र् िान िमें माडंिी करिें आवयक असिें. यासाठीं उपलब्ध 
हस्ित्तलत्तखिाचं्या प्रिी करून ाेिानंा त्या म ळाबरह कूम झाल्या आहेि कीं नाहीं, हें िपासिें; 
त्तित्तकत्सासामग्रीिी रिना व्यवप्स्थि करिे; हस्ित्तलत्तखिािें प्रिींिे परस्पर संबधं नोंदिें; त्यािंें वर्ीकरि 
करिें; प्रिींिा क लवक्ष त्तसद् करिें; सामग्रीिें संि लन करिें; त्यासबंंधीं िपशील देिें; स्वीकार–
अस्वीकार, यासंबधंीं भाष्ट् य वर्ळून पाठािंरें, पाठभेद, संत्तहिाशंलोप, इत्यात्तदकािें िौलत्तनक संबधं 
दशगत्तविें; त्तलत्तखिािंील/प्रिींिील श द्लेखनात्तदक वैत्तशष्ट् यें, समासािंील ओळी-ओळीमधील त्तटपिी, 
स धारिा, इत्यात्तद, मात्तहिीिें संकलन करिें; सामग्रीत्तनदअशािे सकेंि नोंदिें, कार्दानंा ं िमाकं देिें, 
कार्दावर स धारिा नोंदिें; यातं्तवियीं लकबी व वैत्तशष्ट् यें यािंी मात्तहिी देिें; संत्तहिेिे आद्यिं देिें; उपलब्ध 
हस्ित्तलत्तखिें कोित्या अवस्थेंि आहेि, क ठें आहेि, एकाि हस्िाक्षरािं त्यापंैकीं एकेक आहे कीं अनेक 
हस्िाक्षरामंध्यें, यासंबधंी नोंद करिे; प्रिीकरि, संिमि, याचं्या पूवगपीत्तठका, काल, प्रिी करिारे व त्यािें 
आश्रयदािे, यासंंबंधी मात्तहिी देिें; जीं त्तविारािं ाेिलेलीं नसिील, अशा हस्ित्तलत्तखिािंीं व अशा प्रके्षपािंीं 
त्यासंबधंीं कारिें देिें; त्तव वसनीयिा कशी ठरत्तवली, िें स्पष्ट् ट करिें; संत्तहिेशीं संबंत्तधि नाहीं व 
त्तित्तकत्सासामग्रींि मोडि नाहीं, पि हस्ित्तलत्तखिािं नोंदलेली जी प्रशप्स्ि त्तिच्यािं आढळिारी ऐत्तिहात्तसक 
मह्वािी मात्तहिी देिें; पाठसंि लनाच्या वरे्वरे्ळ्या भार्ािं वरे्वरे्ळीं हस्ित्तलत्तखिें वापरलेली असिील, 
िर त्यासंंबधंीं मात्तहिीिा िक् िा ियार करिें; पूरक त्तित्तकत्सासामग्रीिी मात्तहिी देिें; अन पलब्ध/अन पलभ्य, 
पि उपलब्ध प्रिींिे संबंध दशगत्तवण्यास उपयोर्ी पडिाऱ्या अन मात्तनि प्रिींिी संकेित्तिनहासंह व शक्य त्तिथें 
कालत्तनदअशासह नोंद करिें; लेखकािी आत्ति त्याच्या इिर लेखनािी मात्तहिी देिें; इत्यात्तद र्ोष्ट् टींिा या 
माडंिींि समावशे होिो. 
 

यात्तशवाय, प्रत्यक्ष संत्तहिासमीके्षिा ाटक नव्हे, पि अभ्यासकाला उपय क् ि, साहाय्यक व पूरक 
ठरिाऱ्या मात्तहिीिीं पत्तरत्तशष्ट् टेंत्तह सतं्तहिेच्या संपात्तदि आवृिींि समात्तवष्ट् ट करिें उत्तिि असिें. यािं 
पद्यािंील िरिािंील पदािंी सूत्ति, संत्तहिा, संत्तहिामलू त्तित्तकत्सा-सामग्री, यािंील शब्दािंी सूत्ति, संत्तहिेंि 
त्तनदअत्तशि ऐत्तिहात्तसक, भौर्ोत्तलक, व्यप्क् ित्तनदअशात्मक मात्तहिीिी सूत्ति, त्तनरत्तनराळ्या आवृिींिा पदकोश, 
इत्यात्तद सूत्ति, कोश, पदकोश, यािंा समावशे होिो. 
 

यावरून लक्षािं येईल िें असें कीं, याला ‘संत्तहिा प्रस्थात्तपि करिें’ (establishing text), असें 
म्हििें प रेसें नाहीं. ही एका अंर्ानें समीक्षाि आहे, हें लक्षािं ाेिलें  पात्तहजे. 
 

या सवग र्ोष्ट् टी संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि lower criticism म्हिून संबोत्तधल्या जािाि. यासाठीं 
मराठी संज्ञा योजिानंा ‘नीि स्िर’ ह्या पदािा उपयोर् करिें, [म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, 

८.] म्हिजे एक िर, िें शाप्ब्दक भािािंर करिें होय; आत्ति यािूंन संकल्पना आत्ति िद्वािक कृत्ति यापंकैीं 
कशािात्तह प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष अथवा सूिक असात्तह बोध या पदािूंन होि नाहीं. िसा संकेि या संजे्ञमार्ें रूढीनें 
िंकवा प्रित्तलि शब्द म्हिनू उभा नाहीं. हे लक्षािं ाेऊन या त्तठकािीं ‘बत्तहरंर्मूल समीक्षा’ अशी संज्ञा 
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स ित्तवली, िर िी उत्तिि ठरण्यास हरकि नाहीं. सतं्तहिेच्या आशयािा हा भार् नाहीं; त्याबाहेरील आहे. 
िेव्हा ंि् वािक शब्दािा उपयोर् करून संज्ञा त्तनत्त िि करिें अयोग्य ठरंू नये. 
 

३/१२५ Higher Criticism : संत्तहिामूल अंिरंर्समीक्षा : संत्तहिेच्या अंिर्गि असे काहंीं अनय 
त्तठकाििे संदभग असिाि. हे संदभग, व्यप्क् ि, गं्रथ, इिर सात्तहत्य, त्तविार, इत्यादीसबंंधीिे असिाि आत्ति 
त्या त्या त्तठकािीं संत्तहिेमधील प्रत्तिपाद्य व प्रत्तिपादन ्–यािं मात्तहिी, त्तनवदेन, आशय, अत्तभव्यप्क् ि, 
इत्यात्तदकािंा समावशे आहे) यानंा हे संदभग आधारभिू असिाि. उदाहरिाथग : ज्ञाने वरींिील र्िेशवदंन व 
शब्दाप्रािें माहात्म्य त्तवशद करिानंा अष्ट् टदशप रािें, िडदशगनें, वार्तिकािंा बौद्मिसंकेि, सत् िकग वाद, 
दै्विादै्वि, दशोपत्तनिदें, व्यासात्तदकािंी मत्ति, असे संदभग आले आहेि; िंकवा अखेरीला 
‘आत्तदर् रुशकंरापासौत्तन त्तशष्ट् टपरंपरा,’ ‘िेथ इंद वशंत्तवलास  । जो सकळ-कळा ं त्तनवास  । नयायािे पोखीि 
त्तक्षिीश  । श्रीरामिदं्र,’ िैं माहेिानवयिसंभिेू । श्रीत्तनवत्तिनाथस िें,’ असे संदभग येिाि; अशा संदभांिीं 
स्पष  टीकरिें देिें, प्रत्तिपाद्य आत्ति प्रत्तिपादन, यावंर असलेला या संदभांिा पत्तरिाम उलर्डून दाखविें, हें 
संत्तहिासमीके्षिें एक त्तवशिे अंर् आहे. हें अंर् सात्तहत्यसमीके्षच्या सीमेला येऊन त्तभडिारें आहे. पि ही 
त्तववत्तक्षि अथानें व यथाथानें सात्तहत्यसमीक्षा नसिे. सात्तहत्यसमीके्षसाठीं हीं स्पष्ट् टीकरिें साधनासंारखीं, 
आधारासंारखीं असिील; िीं उपय क् ि सामग्री म्हिून वापरिा ं येिील. प नहा,ं ही त्तवत्तशष्ट् ट संदभांिलींि 
िेवढी स्पष्ट् टीकरिें असिाि. म्हिून ही ‘गं्रथत्तित्तकत्सा, गं्रथत्तनर्तमिीिी त्तित्तकत्सा िंकवा सजगनत्तित्तकत्सा होय, 
[त्तकिा, ७.] असें म्हििा ं येिार नाहीं. या सतं्तहिानिर्गि संदभाच्या समीक्षेंि सतं्तहिेच्या पाठािंरातं्तवियीिें 
भाष्ट् यत्तह समात्तवष्ट् ट करिा ंयेिें. संत्तहिासमीके्षच्या शास्त्रीय पत्तरभािेंि त्तहला higher criticism म्हिून संबोत्तधलें  
जािें. िेव्हा,ं हें संदभग-पाठािंर-भाष्ट्य असिें, हें स्पष  ट होईल. भाष्ट्य हीस द्ा ंएकापरीनें समीक्षाि होय. या 
अथी ही संदभग-पाठािंर-समीक्षा असिे, असें म्हििा ंयेईल. 
 

या संदभांि गं्रथ, त्तनर्तमत्ति, सजगन, या पदानंीं अप्नवि अशी संज्ञा योग्य ठरिार नाहीं, यासंबधंीं 
त्तनदअश आधीं केला आहे. हीं स्पष्ट् टीकरिें म्हिजे त्तित्तकत्सा, हें त्तजिकें  खरें आहे, त्तििकीि आिखी एक 
र्ोष्ट् ट खरी आहे. 
 

िी अशी कीं, त्तित्तकत्सेनें प ढें प्रस्ि ि संदभािा सतं्तहिेंिील त्या त्या त्तठकािच्या प्रत्तिपाद्यावर व 
प्रत्तिपादनावर काय पत्तरिाम झाला आहे, हेंत्तह उलर्डून दाखवावयािें असिें, आत्ति पाठािंरावंरील भाष्ट्यत्तह 
यािं येिें. िेव्हा,ं ‘त्तित्तकत्सा’ या पदानें येथील प्रत्तिया पूिगत्वानें िंकवा टोकापयंि दशगत्तवली जाि नाहीं. या 
स्पष्ट् टीकरिासाठीं संशोधन आवयक असलें , िरी िो प्रारंत्तभक भार् आहे. या बाबिींि केलेल्या संशोधनािें 
त्तवत्तशष्ट् ट दृष्ट् टीनें उपयोजन करावयािें असिें. िेव्हा,ं प्रस्ि ि अपेत्तक्षि सजें्ञि ‘त्तित्तकत्सा’ [त्तकिा, ७-८.] िंकवा 
‘संशोधन’ [कृ. पा.ं क ळकिी, श्रीम क ं दराजकृि श्रीत्तववेकिंसध , १९५७, प्रस्िावना.] हीं पदें अप री ठरिाि. ‘प्रमाि’ या पदानें 
अप्नवि संज्ञात्तह [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, ३४८.] इथें उत्तिि ठरिार नाहीं. कारि इथें त्तववरि, स्पष्ट् टीकरि येिार, 
िें आधार, प रावा, मानदंड, याचं्याप रिें मयात्तदि नाहीं. िंकबह ना या स्वरूपािें नाही. ही आधारत्तित्तकत्सा, 
प राव्यािंी त्तित्तकत्सा नव्हे. 
 

यावरून ही प्रत्तिया, संत्तहिेिी त्तनर्तमत्ति िंकवा त्तििा त्तवकास प्रस्थात्तपि करिें ्establishing the 
genesis of the text), या त्तवधानािं समाविारी नाहीं, हें लक्षािं येईल. 
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या एकूि पत्तरप्स्थिींि ‘उच् िस्िर’ या पदानंें य क् ि अशी संज्ञा इथें योजिें, [म. वा. धोंड, आध त्तनक मराठी 
सतं्तहिात्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, ८.] हें त्तनव् वळ शाप्ब्दक भािािंर होय. म्हिून या प्रत्तियेिें स्वरूप आत्ति एकूि पत्तरित्ति 
लक्षािं ाेऊन ‘संत्तहिामूल अंिरंर्समीक्षा’ अशी संज्ञा योजली, िर िें अप्रस्ि ि ठरिार नाहीं. केवळ 
‘अंिरंर्समीक्षा’ असा शब् दप्रयोर् केला, िर त्यािं सात्तहत्यसमीके्षिा अंिभाव होण्यािी शक्यिा आहे. िें 
समीके्षिे अंर् म्हिा िंकवा प्रकार म्हिा, प्रस्ि ि संकल्पनेंिून वर्ळण्याच्या दृष्ट् टीनें ‘संत्तहिामूल’ हें पद त्या 
आधीं योजिें उपय क् ि ठरेल. या दृष्ट् टीनें ‘संत्तहिामलू अंिरंर्समीक्षा’ अशी संज्ञा इथें स ित्तवली आहे. 
 

३/१२६ Critique : मल् लीनाथी : एका त्तवत्तशष्ट् ट संत्तहिेच्या पाठािंरािूंन उपलब्ध होिारे जे सदोि 
पाठ म्हिून र्िले जािील, िे िसे का,ं यािीं स्पष्ट् टीकरिें संत्तहिासमीक्षेंि द्यावयािीं असिाि. या त्तवत्तशष्ट् ट 
संत्तहिेच्या पूवावृिीमध्यें कोित्या उिीवा रात्तहल्या आहेि, त्या का,ं यासंबधंीिें त्तववरित्तह करावें लार्िें. या 
प्रकारिीं स्पष्ट् टीकरिें, त्तववरिें, हीं दोिदशगनात्मकि असिाि. पूवींिे शोध, िीं मूल्यमापनें, इत्यात्तद, 
स्वीकाराहग का ंठरि नाहींि, यासबंंधीं त्तवविेनत्तह या दोि दशगनािं समात्तवष्ट् ट असिें. सतं्तहिासमीक्षाशास्त्राच्या 
पात्त िमात्य पत्तरभािेंि या दोिदशगनात्मक लेखनाला critique म्हिून संबोत्तधलें  जािें. शब्दशः पात्तहलें , िर 
र् िदोिािें स्वरूप स्पष्ट् ट करिारें त्तवविेन म्हिजे critique. पि संत्तहिासमीक्षाशास्त्रािं हा अथग मयात्तदि 
करून ाेिलेला आहे. कौशल्यानें केलेलें  दोिदशगन असा यािा अथग बनला आहे. 
 

सरळ वाच्याथांनें इथें मराठींि ‘दोिदशगन’ अशी संज्ञा योजावीशी वाटली, िर अस्वाभात्तवक नाहीं. 
यािं अन स्यूि असलेलें  त्तवविेन लक्षािं ाेऊन ‘दोिपरामशग’ असेंत्तह म्हििा येईल. हे सरळ अथग देिारे शब्द 
वर्ळून एका दीागकालीन परंपरेच्या आधारें ही ‘टीका’ होय, असेंत्तह म्हििा ंयेईल. पि ‘टीकेिे’ वरे्वरे्ळे 
अथग टाळावयािे असिील व समपगक एकाथी संजे्ञिी योजना करावयािी असेल, िर ‘मल् लीनाथी’ अशीत्तह 
संज्ञा योजिा ं येईल. दोिदशगनाबरोबर दोिासबंंधींिें भाष्ट्यत्तह या संजे्ञच्या पारंपत्तरक रूढ अथांि समात्तवष्ट् ट 
होईल. संत्तहिात्तवियक अंर्ािा त्तविार करिानंा पाठ, इत्यादीसबंंधीं दोि हेरण्यािें, दाखत्तवण्यािें व 
त्यासंबधंीं त्तववरि करण्यािें कौशल्य प्रकट करून केलेली ‘टीका’, अशा व्यापक दोिदशगनात्मक भाष्ट्यािा 
त्तनदअश करिारी संज्ञा म्हिून ‘मल् लीनाथी’ या पदावरील हक् क अत्तधक यथाथग मानण्यासारखा आहे. 
 

३/१२७ Textual Critic : संत्तहिासमीक्षक : संत्तहिासमीके्षिें त्तवत्तशष्ट् ट शास्त्र आहे. या शास्त्रान सार या 
समीक्षाव्यवहारािं पाळावयािी अशी िमबद् प्रत्तिया आहे, त्तवत्तशष्ट् ट िमानें करावयाच्या कृत्ति आहेि. या 
समीके्षिी स्विःिी अशी एक त्तित्तकत्सापद्त्ति आहे, आरेखना आत्ति व्यवस्था आहे. या सर्ळ्यािं नैप ण्य 
प्रा ि करून ाेऊन कौशल्यानें व संशोधनपूवगक संत्तहिेिें मूलरूप अन मात्तनि करिारा जो अभ्यासक, िो 
textual critic. ही संकल्पना आत्ति text म्हिजे ‘संत्तहिा’ व critic हिजे ‘समीक्षक,’ हीं पात्तरभात्तिक पदें, 
यािंा एकत्र त्तविार केला कीं, ‘संत्तहिासमीक्षक’ ही संज्ञा त्तसद् होिे. मराठींि ही सजं्ञा textual critic िी 
समानाथी संज्ञा म्हिून योजिें ओाानेंि येिें. या संबधंीं प्रस्ि ि पत्तरभािायोजनेच्या त्तविाराच्या या टयाला 
अत्तधक स्पष्ट् टीकरि अथवा समथगन देण्यािी र्रज नाहीं, इिकी ही सजं्ञा प्रस्ि ि पूवगमात्तलकेशीं स संवादी 
आहे. 
 

ही संज्ञा इथें स्वीकारण्यािं आिखी एक संकल्पनात्मक, भात्तिक व िार्तकक संर्त्ति आहे. Literary 
criticism म्हिजे सात्तहत्यसमीक्षा, literary critic म्हिजे सात्तहत्यसमीक्षक, याि िमानें व संर्िीनें textual 
criticism म्हिजे ‘संत्तहिासमीक्षा’ (यात्तवियीं त्तवविेन पूवीं केलें  आहे) आत्ति textual critic म्हिजे 
संत्तहिासमीक्षक. 
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‘पाठसंशोधक’ [श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, प्रस्िावना, ३.] ही सजं्ञा प्रस्ि ि संदभांि अर्दींि प्राथत्तमक व 
अव्या ि ठरेल. संत्तहिासमीक्षक हा संशोधक असिोि, असलाि पात्तहजे. त्यात्तशवाय त्याला 
संत्तहिासमीक्षेंिील वरे्वरे्ळ्या सवगि अंर्ािंलें  काम समपगक व नेटकें  करिा ंयेिार नाहीं. हें र्ृहीिि आहे. 
िसेंि, हा अभ्यास ‘पाठमूलक’ असला, िरी त्या अन िंर्ानें इिर अनेक अंर्ें त्यािं समात्तवष्ट् ट होिाि. हें 
येथवरच्या त्तववरिामधून स्पष्ट् ट झालेलेंि आहे. त्याम ळें  संशोधक अथवा ‘पाठसंशोधक’ अशा संज्ञा येथें 
उपयोर्ी पडिार नाहींि. 
 

३/१२८ Amend/Amended Reading/Amended Text : द रुस्िी/ द रुस्ि पाठ/द रुस्ि संत्तहिा : 
संशोधक िंकवा अभ्यासक सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें, एखाद्या त्तनय क् ि सात्तहत्यािी संत्तहिा त्तसद् करण्यािा 
प्रयत्न करिो, िेव्हा ंआपिासं या सतं्तहिेच्या कोित्या प्रिींिी संत्तहिा त्तनत्त िि करावयािी आहे, यासंबधंीं 
त्यािी त्तनवड अथवा कल्पना स्पष्ट् ट असली पात्तहजे. नाहींिर त्यानें प्रमाि म्हिनू स्वीकारलेले पाठ आत्ति 
पयायानें सतं्तहिा हीं संिमिाच्या कोित्या टयािंलीं आहेि, यासंबधंीं संभ्रम होिें व संत्तदग्धिेम ळें  र्ोंधळ 
उडिें, शक्य असिें. उदाहरिाथग : मूळ प्रि असा संत्तदग्ध शब्दप्रयोर् करून एखादी संत्तहिा त्तनत्त िि 
केलेली असली, िर िी शाखा, क ल, मूलरूप, स्वाक्षर, इत्यादीपैकी कोििी संत्तहिा आहे, कीं िी ‘त्तनष्ट्पन्न 
प रािन’ संत्तहिा आहे, यासंबधंीं त्तनिगय करिें, अशक्य होईल; आत्ति स्वीकृि पाठािंें त्तनत्त िि स्वरूप काय, 
िे कळिार नाहीं. आिा,ं यापंैकीं कोित्यात्तह प्रिीिी संत्तहिा त्तनत्त िि करीि असिानंा उपलब्ध पाठािं िंकवा 
प्रित्तलि पाठािं बदल करिें आवयक भासिें, िेव्हा ंिे बदल अभ्यासकाला कराव ेलार्िाि. प्रित्तलि पाठ 
सोडून अप्रित्तलि पाठ स्वीकारिें, सोपा पाठ वर्ळून कठीि पाठ ाेिें, आध त्तनक वाटिारा पाठ वज्यग 
ठरवनू प रािन पाठ त्तनवडिें, अशा त्तिया याबाबि ाडिें, स्वाभात्तवक आहे. या िऱ् हेनें अभ्यासकानें 
स्वीकारलेला पाठ व त्यान सार संत्तहिा ही amended reading – आत्ति/अथवा amended text असिाि. 
िसेंि, त्यासाठीं पाठािं बदल करिें म्हिजे िो पाठ amend करिें. इथें हा बदल म्हिजे ि कीिी द रुस्िी 
िंकवा उपलब्ध पाठािंील स धारिा असिे. हें पाठ द रुस्ि करिें [त्तकिा, २; रा. र्. हिअ, पूवोक् ि, प्रास्िात्तवक त्तववेिन, ९९.] 
िंकवा पाठद रुस्िी [त्तव. त्तभ. कोलिे, पूवोक् ि, २७४.] असें असिें यािं शकंा नाहीं. संदभान सार सापेक्षिेनें ही 
पाठश त्तद्, [वा. दा. र्ोखले, पूवोक् ि, २६.] प्रत्तिश त्तद्, [श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, अध्याय सािवा, शीिगकपृष्ट् ठ.] पाठशोधन, [श्री. ना. 
बनहट्टी, पूवोक् ि, अध्याय बारावा, प्रस्िावना, ३.] यापंैकीं काहंींत्तह होऊं शकिें. पि संदभग व सापेक्षिा वर्ळून त्तनलअप 
संजे्ञिा त्तविार करिा ं ही ‘द रुस्िी’ असिे व त्यान सार पाठद रुस्िी, संत्तहिाद रुस्िी होय, इथें ‘द रुस्िी’, 
‘द रुस्ि करिें’, हे शब्दप्रयोर् या संदभांि प रेसे प्रित्तलित्तह बनले आहेि. िेव्हां, िेि प्रस्ि ि संदभांि 
स्वीकारिें व योजिें ओाानें येिें. 
 

या बाबिींि आिखी काहंीं पयायी शब्दप्रयोर्ािंा त्तविार केला पात्तहजे. िे शब्दप्रयोर् म्हिजे श द् 
पाठ, श द् संत्तहिा, पाठश त्तद्, संत्तहिाश त्तद्, या शब्दािं येिारे ‘श द्’ व ‘श द्ी’ हे होि. मूलाथानें पात्तहलें , िर 
शोधिें व त्तनमगल करिें, या त्तिया यािं समात्तवष्ट् ट होिाि; आत्ति रूढाथानें पात्तहलें , िर भ्रष्ट् टिा नष्ट् ट करिें, 
पत्तवत्र करिें, या त्तियािंा समावशे यािं होिो. हें लक्षािं ाेिलें , िर द रुस्ि करिें ही त्तिया, फक् ि भ्रष्ट् टिा 
नष्ट् ट करिें या त्तियेंि, पयायानें िंकवा वळिानें ्सरळ नव्हे), अंिभूगि होऊं शकिे. अशा पयायानें िंकवा 
वळिानें संबंत्तधि त्तिया स ित्तविाऱ्या शब्दप्रयोर्ापेंक्षा ं सरळ ‘पाठद रुस्िी’ व ‘संत्तहिाद रुस्िी’ अशा सजं्ञा 
स्वीकारिें इष्ट् ट वाटिें. एकि आके्षप इथें ाेिा ंयेईल, िो म्हिजे इथें या संजे्ञच्या ाटिींि संकरप्रयोर् होिो. 
पि अपेत्तक्षि अथग व्यक् ि होिें, हा संदभग ाेिला, िर त्यामानानें संकरप्रयोर् हा र्ौिदोि ठरेल; आत्ति 
संकरप्रयोर् भािेंि आपोआप ाडिाि, िेव्हा ंिे मानय व प्रमाि धराव ेलार्िाि. बाजारहाट, नत्तशबवान, हे 
असे संकरप्रयोर्ि आहेि. ाटनाद रुस्िी हा शब्दप्रयोर् िर प्रस्ि ि संदभांि ठळकपिें लक्षािं येण्यासारखा 
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आहे. ‘द रुस्िी’ आत्ति ‘पाठद रुस्िी’ हे प्रयोर् सरास वापरले जािाि. या व्यवहारािा त्तवस्िार करून 
‘संत्तहिाद रुस्िी’ असा प्रयोर् करिें अन त्तिि ठरिार नाहीं. िेव्हा,ं ‘पाठद रुस्िी’ बरोबर ‘संत्तहिाद रुस्िी’ ही 
संज्ञा वापरण्यास हरकि नाहीं. To amend म्हिजे द रुस्ि करिें, amended म्हिजे द रुस्ि, amended 
reading म्हिजे द रुस्ि पाठ, amended text म्हिजे द रुस्ि संत्तहिा, amendment of the reading 
म्हिजे पाठद रुस्िी व amendment of the text म्हिजे संत्तहिाद रुस्िी, अशी पात्तरभात्तिक प्रत्तिशब्दािंी एक 
सरळ, सहज व स संर्ि मात्तलका, या प्रत्तियेनें त्तनमाि होिे. याबरोबर श द् करिें िंकवा शोधन, श द् िंकवा 
शोत्तधि, श द् पाठ िंकवा शोत्तधि पाठ, श द् सतं्तहिा िंकवा शोत्तधि सतं्तहिा, पाठश त्तद् व सतं्तहिाश त्तद्, असे 
िमानें व पयायी पात्तरभात्तिक शब्द वापरण्यासत्तह हरकि नाहीं. 
 

To amend ही संज्ञा संत्तहिासमीक्षेंिील नसून कायद्याच्या पत्तरभािेंिील आहे, असें क िी क िी 
मानिाि. To emend ही या स्वरूपािी संत्तहिासमीक्षेंिील संज्ञा आहे, असेंत्तह हा दृप्ष्ट् टकोन बाळर्िाऱ्यािंें 
मि त्तदसिें. पि प्रस्ि ि प्रयत्नािं to amend आत्ति to emend या दोनही संज्ञा स्वीकारून त्यामंधील फरक 
स्पष्ट् ट करण्यािा यत्न केला आहे. या दोन संज्ञािंीं त्तववरिें एकत्र वािलीं कीं, यािें प्रत्यंिर येईल. असा 
फरक उत्तिि आहे कीं नाहीं, हें त्तवशिेज्ञानंीं अत्तधक ििअनें ठरत्तवण्यािा त्तविय आहे. िूिग हा फरक ग्राह्य 
मानून to amend या संजे्ञिा आत्ति त्या अन िंर्ानें येिाऱ्या इिर संज्ञािंा समावशे प्रस्ि ि त्तववरिािं केला 
आहे. 
 

३/१२९ Diaskeuensis/Revision : स धारिा : एका त्तववत्तक्षि संत्तहिेिी िंकवा वाङ मयीन कृिीिी 
आवृत्ति संत्तहिासमीके्षच्या शास्त्रीय प्रत्तियेनें एखाद्या अभ्यासकानें त्तसद् केली, म्हिजे त्या सतं्तहिेप रिा िंकवा 
कृिीबाबि िो अतं्तिम शब्द ठरिो, असें नाहीं. त्या सतं्तहिेच्या/कृिीच्या अभ्यासािा – ित्के्षत्रीय अभ्यासािा 
िो आरंभ िंबदूत्तह ठरिें शक्य असिें. त्तनरत्तनराळे अभ्यासक एकाि वळेीं एकाि सतं्तहिेिा अभ्यास करीि 
असिें शक्य असिें. त्यािें दृप्ष्ट् टकोन त्तभन्न त्तभन्न असण्यािी त्तजिकी शक्यिा असिे, त्तििकींि त्यािंीं 
त्तित्तकत्सासामग्रीिीं काहंीं अरं्ें त्तनराळी – त्तनदान एखादें अंर् त्तनराळें  असण्यािीत्तह शक्यिा असिे. अशा 
अभ्यासपूिग आवृत्ति प्रकात्तशि होिाि, िेव्हा ंत्याचं्या परस्पर ि लनेनें, आधींच्या एखाद्या आवृिींि िंकवा या 
नव्या आवृिींपैकीं प्रत्येकािं, स धारिा करिें आवयक असिें, असेंत्तह आढळून येिें शक्य असिें. िसेंि, 
एकाि सतं्तहिेिा वरे्वरे्ळ्या काळािं अभ्यास होऊं शकिो, आत्ति नंिरच्या अभ्यासकाला काहंीं नवीं साधनें, 
आधार, सामग्री त्तमळिें शक्य असिें. या नव्या दस्िऐवजाच्या साहाय्यानें त्या संत्तहिेच्या आधींच्या 
आवृिींमध्यें स धारिा करिें आवयक ठरंू शकिें. कालािंरानें प्रस्ि ि त्तवियाकडे पाहण्यािीं नवीं सूत्रें, नव े
दृप्ष्ट् टकोन, नव्या पद्त्ति त्तसद्त्तह होि असिाि. त्याचं्या संदभांि आधींच्या आवृिींि स धारिा करिेंत्तह शक्य 
असिें. 
 

उदाहरिाथग : डॉ. भाडंारकर संस्थाप्रत्तिि महाभारिाच्या आवृिीनंिर महाभारिािंील कथा व 
आख्यानें यावंर आधात्तरि मराठी आख्यानकत्तविाचं्या नव्या स धारलेल्या आवृत्ति त्तसद् करिें शक्य आहे; 
महान भवाचं्या वाङ मयावर जो नवा प्रकाश पडिो आहे, त्या आधारें नेने - भवाळकराचं्या ‘लीळाित्तरत्रा’च्या 
स धारलेल्या आवृत्ति ियार करिें शक्य आहे. डॉ. कोलत्यानंीं ‘लीळाित्तरत्र’ संशोत्तधलें  आहेि. 
 

संत्तहिास धारिेिा आिखी एक प्रकार लक्षािं ाेण्यासारखा आहे. मौत्तखक परंपरेनें िालि आलेल्या 
संत्तहिेिें त्तलयकंन आत्ति प्रिीकरि त्तनरत्तनराळ्या परंपरानं सार िंकवा त्याचं्या ज्ञानदानाच्या व सासं्कृत्तिक 
कें द्राधंारें होि असिें. त्तनवदेकाचं्या कथनादं्वारा, संशोधनाद्वारा, त्तििी प्रि होि असिे. अशा वळेीं मूळ प्रि 
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होि असिानंात्तह, मौत्तखक संत्तहिेिें त्तलयकंन करिारा स्विःच्या परंपरेच्या ज्ञानाच्या आधारें स धारिा 
करीि असिो. त्याप ढें प्रिी करिारा त्तनरत्तनराळ्या प्रिींच्या ि लनेनेंत्तह संत्तहिेंि स धारिा करिो. या स धारिा 
केवळ प्रके्षप या सदरािं जमा करिा ंयेिीलि, असें नाहीं. 
 

या स धारिानं सार सतं्तहिा म्हिजे diaskeuensis िंकवा revision होय. सतं्तहिेिें हें संपादन व 
संस्करि असिें. 
 

कोित्यात्तह प्रकारिी नवी भर ाालून संत्तहिेिी आवृत्ति प्रत्तसद् होिे, िेव्हा ंत्तििा त्तनदअश स धारलेली 
आवृत्ति असा करण्यािी प्रथा मराठींि रूढ आहे. सवगसामानय प्रित्तलि पद्त्ति म्हिनू या प्रथेिा उल् लेख 
करिा ंयेईल. Diaskeuensis अथवा revision िी ‘संकल्पना’ व प्रत्यक्ष कृत्ति आत्ति या स धारलेल्या आवृत्ति, 
सवग अंर्ानंीं समानाथी असिील, असें नाहीं. पि संकल्पना व प्रत्तिया यासंंबधंीं सूत्र सारखेंि आहे, असें 
म्हिण्यास हरकि नाहीं. िेव्हा,ं प्रस्ि ि संदभांिल्या मराठी सजं्ञा ‘स धात्तरि आवृत्ति’ व ‘स धारिा’ अशा 
योजिें स्वाभात्तवक ठरेल. 
 

एकूि प्रत्तिया व त्तिया लक्षािं ाेिा ं एक पयाय स ििो. िो म्हिजे ‘पत्तरष्ट् कृि आवृत्ति’ आत्ति 
‘पत्तरष्ट् करि’ हे संज्ञावािक पात्तरभात्तिक शब्दप्रयोर् योजिें. पि ‘पत्तरष्ट् करि’ हें सामानयिः र्ौिबाबींसबंंधीं 
आत्ति/िंकवा र्ौि स्वरूपाच्या द रुस्िीशीं संबत्तधि आहे, असें मानण्यािी प्रथा आहे; आत्ति इथें स धारिेंि 
प्रधान, र्ौि सवगि प्रकार व स्वरूपें समात्तवष्ट् ट होिाि. म्हिून एकंदरींि ‘स धात्तरि आवृत्ति’ व ‘स धारिा’ या 
संज्ञाि त्तनत्त िि करिें योग्य ठरेल. 
 

३/१३० Eliminatio/Elimination : उत्सारि : संत्तहिेच्या अनेक प्रिी उपलब्ध असिाि, िेव्हा ं
पाठािंरें, पाठभेद, इत्यात्तद असिें स्वाभात्तवक असिें. अशा वळेीं मूळ पाठ, खरा पाठ, बरा पाठ, त्तव वसनीय 
पाठािंर, त्तनत्त िि करण्याच्या दृष्ट् टीनें िंकवा इिर कसात्तह त्तविार करावयािा असला, िरी त्या त्या वळेीं 
संदभान सार िंकवा हािीं असलेल्या त्तविाराधीन म द्यािा सम्यक त्तविार करण्याच्या दृष्ट् टीनें काहंीं पाठािंरें, 
पाठ, पाठभेद, प राव ेिंकवा साधनसामग्री ही अप्रस्ि ि म्हिून बाजूला ठेवावी लार्िे. या अन िंर्ानें बाजूला 
ठेवलेल्या या र्ोष्ट् टी िंकवा त्यापंकैी एखादी र्ोष्ट् ट एकूि संत्तहिेच्या त्तविाराच्या दृष्ट् टीनें कोित्यात्तह बाबिींि 
त्तनरथगक अथवा टाकाव ूअसेलि, असें खात्रीनें सारं्िा ंयेिार नाहीं. त्यासाठीं अनय िपासिी व त्तित्तकत्सा 
आवयक राहील. पि त्तविाराधीन म द्यासंबधंीं त्तनष्ट् किग, काढिानंा िंकवा त्तनिगय ाेिानंा या र्ोष्ट् टी बाजूला 
ठेविें, त्तविारबाह्य ठेविें, आवयक असिें. हा त्तनिगयत्तह संदभग, प्रस्ि ििा, सम्यक त्तनवड, संबंत्तधि 
त्तित्तकत्सा, इत्यादींिें उपयोजन करूनि घ्यावयािा असिो. अशा त्तनिगयान सार एखादी र्ोष्ट् ट बाजूला ठेविें 
िंकवा अशी बाजूला ठेवलेली र्ोष्ट् ट eliminatio िंकवा elemination या संज्ञानंीं त्तनदअत्तशली जािे. प्रस्ि ि 
त्तविाराधीन म द्याच्या दृष्ट् टीनें त्तित्तकत्साप्रत्तियेंिून वर्ळलेली अशी ही र्ोष्ट् ट असिे. हें लक्षािं ाेिा,ं यासाठीं 
मराठी संज्ञा म्हिून, बाजूला सारिें या अथी, ‘उत्सारि’ अशी योजिा ंयेईल. बाजूला सारलेला हा पाठ, 
पाठभेद िंकवा पाठािंर अथवा सामग्री, ही प्रस्ि ि त्तविाराधीन म द्याप रिी अस्वीकरिीय ठरत्तवलेली असिे, 
त्याज्य मानलेली असिे, हें खरें. पि ही कृत्ति उत्सारिािी असिे. याप्रमािें बाजूला सारलेले पाठ, 
पाठभेद, साधनसामग्री, प राव,े हे ‘उत्सात्तरि’ होि. 
 

३/१३१ Elimination Codicum Descriptorum : उत्सात्तरिप्रि/∘हस्ित्तलत्तखि : प्रस्ि ि-
अप्रस्ि िािा त्तविार करून सतं्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि पाठ, पाठभेद, पाठािंरें, साधनसामग्री, प राव,े हे जसे 
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बाजूला सारिें भार् असिें, त्याप्रमािेंि हस्ित्तलत्तखिाचं्या प्रिीत्तह बाजूला सारिें भार् असिें. उपलब्ध 
प्रिींपकैीं काहंीं प्रिी अशा आढळून येिाि कीं, त्यानंा संत्तहिा त्तनत्त िि करण्याच्या प्रत्तियेंि स्विंत्र मह्व 
िंकवा मूल्य नसिें. उदाहरिाथग : एकाि आधारप्रिीवरून नकलून ाेिलेल्या दोन प्रिी आहेि आत्ति ही 
आधारप्रित्तह, उपलब्ध आहे; अशा पत्तरप्स्थिींि नकललेल्या दोन प्रिींना स्विंत्र मूल्य नाहीं. म्हिून सतं्तहिा 
िंकवा पाठ त्तनत्त िि करिानंा या दोन प्रिी बाजूला साराव्या लार्िाि. या त्तियेला eliminatio codicum 
descriptorum म्हिण्यािी प्रथा आहे. एखाद्या मह्वाच्या िंकवा लक्षिीय प्रिींिें स्वरूप कसें असेल, यािी 
मात्तहिी िंकवा त्यासबंंधीं ज्ञान या प्रिीद्वारा होिें. अशी प्रि एक असेल, अथवा अशा अनेक प्रिी असिील. 
एका संबतं्तधि र्टािंील या प्रिी असिील िंकवा अनेक र्टािंील असिील. त्या संत्तमश्र स्वरूपाच्यात्तह 
असिील. यापंकैीं कोििीत्तह एक िंकवा कोित्यात्तह अनेक प्रिी या संदभांि बाजूला सारण्याच्या या त्तियेला 
सवगसामानयपिें ‘प्रि-उत्सारि’ िंकवा ‘हस्ित्तलत्तखि-उत्सारि’ असें संबोधिा ं येईल. याप्रमािें बाजूला 
सारलेली प्रि िंकवा िसें हस्ित्तलत्तखि म्हिजे ‘उत्सात्तरि प्रि’ िंकवा ‘उत्सात्तरि हस्ित्तलत्तखि’ होय. 
उत्सात्तरि प्रि िंकवा हस्ित्तलत्तखि हें प्रमाि नसिें िंकवा अत्तधकृि नसिें, असेंि काहंीं म्हििा ंयेिार नाहीं. 
लेखकानें केलेली, त्याच्या देखरेखीखालीं त्तसद् झालेली िंकवा त्याच्या सारं्ण्यावरून केलेली व त्यानें 
द रुस्ि करून त्तदलेली िी प्रि नसिे; अथवा िी क लप्रि िंकवा शाखाप्रि नसिे; या अथानेंि िी अप्रमाि 
िंकवा अनत्तधकृि म्हििा ं येईल. त्तिच्यािं आढळिाऱ्या पाठाबंद्दल प्रामाण्य, अप्रामाण्य, अत्तधकृििा, 
अनत्तधकृििा, असा काहंीं त्तनिगय ाेण्यासाठीं वरे्ळी त्तित्तकत्सा करावी लारे्ल. िी प्रि उत्सात्तरि 
करण्याजोर्ी आहे, एवढ्या त्तनष्ट् किावरून प्रामाण्य-अप्रामाण्य िंकवा अत्तधकृि–अनत्तधकृि, यासंंबंधीं त्तनिगय 
देिा ं येिार नाहीं. त्याम ळें  प्रस्ि ि संजे्ञसाठीं अप्रमात्तिि [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, ३४७.] िंकवा अनत्तधकृि, [वें. ल. 

जोशी, पूवोक् ि, ३४७.] या शब्दानंीं य क् ि : पात्तरभात्तिक शब्द त्तनत्त िि करिें, उत्तिि अथवा त्तनःसतं्तदग्ध अथग व्यक् ि 
करिारें ठरिार नाहीं. ‘वजगन’ [वें. ल. जोशी, पूवोक् ि, ३४७.] संज्ञा द सरीकडे वरे्ळ्या सकंल्पनेसाठीं स ित्तवली 
आहे. त्याम ळें िी इथें योजिें योग्य ठरिार नाहीं. त्तशवाय, ‘वजगन’ या सजें्ञनें येथील सकंल्पनेिी अत्य प्क् ि 
होईल. िेव्हा,ं ‘उत्सात्तरि प्रि’ िंकवा ‘उत्सात्तरि हस्ित्तलत्तखि’ अशा पात्तरभात्तिक संज्ञा येथें त्तनत्त िि कराव्या 
लार्िील. 
 

३/१३२ Eliminatio Lectionum Singularium : पाठ-उत्सारि : संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेंि 
सारासार त्तविारानें आत्ति शास्त्रीय त्तित्तकत्सेनें उपलब्ध प्रिींिले काहंीं पाठ अग्राह्य ठरत्तवले जािाि, हें उाड 
आहे. पि काहंीं वळेा ंअशी पत्तरप्स्थत्ति उ् भविे कीं, शास्त्रीय त्तित्तकत्सेला आवयक आत्ति/िंकवा उपय क् ि 
असा त्तव वसनीय प रावा त्तमळि नाहीं. अशा वळेींत्तह काहंीं प्रिींिले/हस्ित्तलत्तखिामंधले पाठ अग्राह्य म्हिनू 
बाजूला सारले जािाि. त्तव वसनीय प रावा नाहीं, िंकवा जो प रावा उपलब्ध आहे, िो त्तव वासपात्र नाहीं 
िंकवा त्तव वास ठेवण्यालायक नाहीं, असें आढळून येिे, म्हिून पाठ बाजूला सारले जािाि. Eliminatio 
lectionum singularium असें यास म्हििाि. म्हिजे उपलब्ध प रावा त्तव वासपात्र नाहीं, िंकवा त्तव वासपात्र 
प रावा उपलब्ध नाहीं, म्हिून उत्सात्तरि असे हे पाठ होि. यािाि अथग असा कीं, हे पाठ अग्राह्य, त्याज्य, 
वज्यग ठरत्तवलेले नसून प रावा त्तव वसनीय नसल्याम ळें  बाजूला ठेवलेले असिाि. पाठ बाजूला सारिें, ही 
येथली म ख्य त्तिया होय. िेव्हा,ं हें पाठउत्सारि आहे, हें स्पष्ट् टि होिें. त्तव वासपात्र प राव्यािा अभाव, हें 
उत्सारिािें कारि र्ृहीि आहे. मराठींित्तह िें र्ृहीि धरून ‘पाठ-उत्सारि’ अशी संज्ञा योजिें, अप्रस्ि ि 
ठरिार नाहीं. सतं्तहिासमीक्षेंि कोििात्तह त्तनिगय िंकवा त्तनष्ट् किग म ख्यिः व मूलिः योग्य प रावा असिें, अथवा 
नसिें, यावर अवलंबून असिो. म्हिून प रावा असिें, नसिें, िंकवा िो त्तव वासपात्र नसिें, यािा स्पष्ट् ट 
उल् लेख व्याख्येंि िंकवा विगनािं आवयक असला, िरी संज्ञावािक शब्दािं संकेिानें िो र्ृहीि धरिा ंयेिो. 
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पाठ-उत्सारि हें केवल, म्हिजे पाठभेद नसलेल्या पाठािें असूं शकिें. िंकवा त्तवत्तशष्ट् ट र्टािंल्या 
िंकवा परंपरेंिल्या त्तववत्तक्षि पाठािंेंत्तह असूं शकिें. 
 

३/१३३ Katharsis : त्तवरेिन : संत्तहिासमीक्षेंि काहंीं पाठ त्तनखालसपिें अग्राह्य म्हिून ठरत्तवले 
जािाि आत्ति सतं्तहिेंमधून िे काढून टाकण्यािं येिाि. हे पाठ मूळ नव्हेि, प्रत्तिश द् मानिा ं येण्यासारखे 
नव्हेि, यथाथग नव्हेि िंकवा प्रके्षप होि, म्हिून िे काढून टाकले जािाि. या दृष्ट् टीनें अग्राह्य ठरवनू जसे पाठ 
काढून टाकले जािाि, िसे संत्तहिेिे काहंीं भार्, अंश, हेस द्ा ंअसेि काढून टाकले जािाि. पाठ, पाठभेद, 
िंकवा संत्तहिेिा भार् अथवा अंश अग्राह्य म्हिनू काढून टाकिें हें katharsis म्हिून त्तनदअत्तशलें  जािें. सरळि 
सारं्ावें म्हटले, िर ही अस्वीकृत्ति िंकवा पाठ त्याज्य मानिें होय, असें याबाबि म्हििा ं येईल. पि 
katharsis ही संज्ञा काव्यशास्त्रािं नायसंदभांित्तह येिे. मराठी परंपरेंि त्या त्तठकािीं ‘त्तवरेिन’ िंकवा 
‘श द्ीकरि’ असा त्यासंबधंीं त्तनदअश करण्यािं येिो. जें अश द्, मलीन-भ्रष्ट् ट, अपभ्रष्ट् ट, प्रके्षत्तपि, अयथाथग 
आहे, त्यािा त्यार् करिें, िें काढून टाकिें, या अथी ‘त्तवरेिन’ या पदािी योजना पात्तरभात्तिक शब्द म्हिनू 
होऊं शकिे. संत्तहिासमीक्षेंिली ही त्तिया म्हिजे नको िें सहेि क काढून टाकिें, या स्वरूपािीि 
असल्याम ळें  ‘त्तवरेिन’ ही सजं्ञा इथेंत्तह थोड्ा फरकानें, पि अखेर ‘बाहेर टाकलें  िंकवा काढले जािें’ या 
त्तियेशीं स संर्ि ठरेल. सात्तहत्यशास्त्रािंील या संजे्ञमार्ील संकल्पना, प्रत्तिया व पत्तरिाम, हे याहून वरे्ळे 
आहेि, हें अथािि ध्यानािं ठेवलें  पात्तहजे. 
 

दोन शास्त्रािं एकि संज्ञा वापरली जािे, िेव्हा ं िी दोनही त्तठकािीं समानाथी असली पात्तहजे, हें 
खरें. पि त्तिच्यािं याबाबि थोडा फरक र्ृहीि धरल्याम ळें  िी संज्ञा त्तवपरीि िंकवा ि कीिी ठरेलि, असें 
मानण्यािें कारि नाहीं. प्रस्ि ि दोनही त्तठकािीं ‘बाहेर टाकलें  जािें’ िंकवा ‘काढून टाकिें’, ही समान त्तिया 
आहे. म्हिून त्या मयादेंि समान संज्ञा ठेवण्यास हरकि नाहीं. 
 

३/१३४ Amplification : त्तववरित्तवस्िार : प्रिीकरिाद्वारा संत्तहिािंें संिमि होिें. या प्रत्तियेंि 
वरे्वरे्ळ्या कारिानंीं सतं्तहिेंि बदल ाडि जािाि. हे बदल केवळ पाठ बदलिें, एवढ्याि मयात्तदि 
स्वरूपािे असि नाहींि. प्रि करिारे आपापल्या उदे्दशान सार आत्ति आपल्या शकंाचं्या त्तनवारिासाठीं अथवा 
आपल्या उपयोर्ाच्या दृष्ट् टीनें िंकवा स लभीकरिाच्या दृष्ट् टीनें सोयीिे म्हिनू काहंीं बदल करीि असिाि. या 
बदलादं्वारा संत्तहिेंि अत्तधक मजकूरत्तह समात्तवष्ट् ट होिो. असा अत्तधक मजकूर, प्रके्षप, यासंंबधंीं 
संत्तहिात्तित्तकत्सकाला, संशोधकाला, अभ्यासकाला त्तववरि हें करावें लार्िें. या त्तववरिासाठीं िपशीलवार 
व ख लासेवार स्पष्ट् टीकरिें द्यावीं लर्ािाि. हे ख लासे व िपशील देिें हें amplification या संजे्ञनें संबोत्तधलें  
जािे. 
 

अत्तधक पाठ िंकवा अत्तधक मजकूर हा प्रके्षपि होय. त्यासबंंधीं त्तववरि िें प्रके्षपत्तववरि. या 
प्रके्षपत्तववरिासंबधंीं िपशील देऊन िें त्तववरि त्तवस्िृि करिें, ही प्रत्तिया या त्तठकािीं असिे. हें लक्षािं ाेिा ं
इथें मराठी संज्ञा म्हिून ‘प्रके्षपत्तववरि-त्तवस्िार’ असा शब्द योजिा येिो. हा त्तववरित्तवस्िार म ख्यिः 
प्रके्षपासंबधंीं असल्याम ळें  ‘प्रके्षप’ या पदािी योजना‘त्तववरित्तवस्िाराआधीं’ केली आहे. पि असा त्तवस्िार 
प्रके्षपाव्यत्तित्तरक् ि इिर त्तववरि, प्रत्तिपादन, इत्यात्तदकासंबंंधींत्तह असूं शकिो. अशा वळेीं िेथें ‘प्रके्षप’ या 
पदािी आवयकिा नाहीं. आत्ति प्रके्षपत्तववरित्तवस्िार हास द्ा ं‘त्तववरित्तवस्िार’ि असिो. िेव्हा,ं व्यापक व 
समावशेक संज्ञा म्हिून ‘त्तववरित्तवस्िार’ या शब्दािी योजना करिें सय प्क् िक ठरिें. त्तजथें हा ‘त्तवस्िार’ 
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प्रके्षपत्तवियक त्तववरिािा असेल, िेव्हा ंत्तवशिेिात्मक शब्द म्हिून ‘प्रके्षप’ या पदािी योजना करिा ंयेईल. 
संज्ञा म्हिनू ‘त्तववरित्तवस्िार’, असा समावशेक शब्द ाेिें उत्तिि होय. 
 

३/१३५ Hermeneia/Hermeneutic/Interpretation : पदभाष्ट्य/पदभाष्ट्यात्मक : संत्तहिेच्या 
िरिािंील िंकवा ओळींिील पदािंी स संवादी, साथग आत्ति संदभाशीं स संर्ि अशीं स्पष्ट् टीकरिें देिें िंकवा 
त्यािंा अथग लाविें, या र्ोष्ट् टी प्रसंर्त्तवशिेीं संत्तहिासमीक्षेंि आवयक बनिाि. उदाहरिाथग : म क् िे वरानें 
केलेला ‘लीलात्तव वभंर’ हा त्तनदअश क िािा? त्याच्या स्विःच्या मािात्तपत्यािंा, र् रंूिा कीं श्रीदिात्रय या 
दैविािा? यािा अथग लावावा लार्िो व त्यासंबधंीं स्पष्ट् टीकरित्तह करावें लार्िें. यासाठीं अभ्यासकाला 
त्तजिका आपल्या ब त्तद्कौशल्यािा व त्तित्तकत्सादृष्ट् टीिा उपयोर् करावा लार्िो, त्तििकाि प्रामाण्यािंात्तह 
आधार घ्यावा लार्िो. कीिगनािं प रािकार आख्यानािंल्या एखाद्या प्रसंर्विगनािंील शब्दािें स्पष्ट् टीकरि 
करिानंा स्वकपोलकप्ल्पि र्ोष्ट् टी सारं्िाि. यावळेीं आपि सारं्ि असलेल्या कपोलकप्ल्पि र्ोष्ट् टी अथग, 
संदभग, आशय, इत्यात्तद दृष्ट् टींनीं बरोबर असिील, अशी ग्वाही श्रोत्याला पटेल, इिकें  त्तववरि त्यानंा करावें 
लार्िें. 
 

अभ्यासंकानें िंकवा कीिगनकारानें पदािें अथग असे त्तवशद करिें, स्पष्ट् ट करिें, स्विःिा अथग स्पष्ट् ट 
करून सारं्िें, याला संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेि hermeneia असें म्हििाि आत्ति अशा पद्िीनें केलेला 
अथग िो hermeneutic अथग. 
 

शब्दशः पात्तहलें , िर धमगसूत्रािंील पदािें अथग लाविें, म्हिजे hermeneia होय. हा संदभग लक्षािं 
ाेिला, िर हीं भाष्ट्येंि होि. फक् ि, हीं भाष्ट्यें संपूिग गं्रथािीं नाहींि. िर गं्रथािंील पाठावंरील. पाठ हे 
संत्तहिेंिील िरिािंें िंकवा ओळींिें एक ‘पद’, असें समजून इथें ‘पदभाष्ट्य’ आत्ति ‘पदभाष्ट्यात्मक’ असा संज्ञा 
योजिा ं येिील. ‘भाष्ट्य’ या शब्दाऐवजीं ‘त्तववरि’ असा शब्दत्तह योजिें शक्य आहे. कारि भाष्ट्यें हींस द्ा ं
लावलेल्या अथासबंंधीं त्तववरिें असिाि. पि ‘त्तववरि’ हें पद amplification संज्ञा स ित्तविानंा त्या संदभांि 
योजलेलें  आहे. िेव्हा, त्या पदािा उपयोर् द सऱ्या सजें्ञच्या संदभांि शक्यिों टाळावा, हे बरें. त्तशवाय, 
‘त्तववरि’ हें सवगसामानय अथािें पद आहे. इथें त्तववत्तक्षि ‘अथग लाविें’, हें अत्तभपे्रि आहे. िेव्हा,ं ‘पदभाष्ट्य’ व 
‘पदभाष्ट्यात्मक’ अशा संज्ञा योजिें अत्तधक उत्तिि. Interpretation हें याहून वरे्ळें  नसल्याम ळें  त्या 
संदभाित्तह याि संज्ञा योजण्यास हरकि नाहीं. 
 

३/१३६ Athetise/Athetisation : सहेि क उत्के्षप करिें/सहेि क उत्के्षप/सहेि क वजगन 
करिें/सहेि क वजगन : संत्तहिेिी प्रि केली जािे िेव्हा,ं िंकवा सपंादन केलें  जािें िेव्हा,ं जी सतं्तहिा सादर 
केली जािे, िी त्तकत्येकदा ंम ळाबरह कूम िंकवा आधारप्रिीिी िंिोिंि अन कृत्ति नसिें. त्तिच्यािं र्ाळसाळ, 
अत्तधक-उिें केलें  जािें. प्रि करिारा िंकवा सपंादन करिारा आपल्या दृष्ट् टीन सार आत्ति/अथवा हेि न सार 
मूळ िंकवा आधारप्रि यािंील काहंीं भार् र्ाळिो, असें अभ्यासकाला काहंीं वळेा ंआढळून येिें. सतं्तहिेिा 
भार् अशा िऱ्हेनें र्ाळण्यामार्ें काहंीं हेि  अथवा उदे्दश असिो व ही कृत्ति जािीवपूवगक अथवा जािूनब जून 
केलेली असिे. असें करिें म्हिजे athetise व ही कृत्ति म्हिजे athetisation. मराठींि omission या 
संजे्ञसाठीं वापरला जािारा ‘अवके्षप’ हा प्रत्तिशब्द येथें योजिें शक्य आहे. एकि शब्द दोन वरे्ळ्या 
संकल्पनासाठीं वापरण्यािा अप्रस्ि िपिा याम ळें  होिो, असें वाटेल. पि प्रस्ि ि स ित्तवलेल्या पात्तरभात्तिक 
संज्ञामध्यें omission या अथीं ‘अवके्षप’ हा शब्द स ित्तवलेला नाहीं. िेव्हा,ं athetisation साठीं ‘अवके्षप’ हा 
शब्द स्वीकारल्याम ळें  असा अप्रस्ि िपिा होिारा नाहीं. पि दोन वरे्वरे्ळ्या अभ्यासकािंें लेखन 
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नजरेखालून ाालिानंा मात्र र्ोंधळ होण्यािी शक्यिा आहे. म्हिून ‘अवके्षप’ हा शब्द या त्तठकािीं संज्ञा 
त्तनत्त िि करिानंा टाळिें बरें. म्हिजे omission या अथीं ज्यानंा ‘अवके्षप’ हा शब्द वापरावयािाि असेल, 
त्यानंा ख ल्या मनानें िो वापरण्यािी मोकळीक राहील. त्यानंिर, उत्सारिाच्या धिीवर इथें ‘उत्के्षप’ या 
शब्दािंें साहाय्य ाेिा ं येण्यासारखें आहे. या दृष्ट् टीनें पात्तरभात्तिक संज्ञा होईल िी ‘सहेि क उत्के्षप’. पि 
omission या अथीं प्रस्ि ि स ित्तवलेल्या ‘वजगन’ या संजे्ञच्या सूिनेशीं स संर्ि अशी संज्ञा इथें योजावयािी 
झाली, िर िी ‘सहेि क वजगन’ अशी होईल. पि अग्रिम ‘सहेि क उत्के्षप’ करिें, व सहेि क ‘उत्के्षप’ या 
संज्ञानंा देिें बरें. 
 

३/१३७ Authenticate/Authenticity : सत्यप्रामाण्य देिें/सत्यप्रामाण्य : संत्तहिेच्या उपलब्ध 
हस्ित्तलत्तखि प्रिींमधून आढळिाऱ्या वरे्वरे्ळ्या पाठािंी त्तित्तकत्सा करून सामानयिः अन मात्तनि िंकवा 
अनवते्तिि अशी शाखाप्रि, क लप्रि, मूलरूप प्रि, स्वाक्षर प्रि, मूळ प्रि, प्रत्तिश द् प्रि, इत्यात्तद त्तसद् केलें  
जािें. यासाठीं आवयक िर उपलब्ध म त्तद्रि प्रिींिात्तह उपयोर् केला जािो, करावा लार्िो. ही प्रि त्तसद् 
करिानंा, प्रि करिाऱ्याकंडून ाडलेले म्हिनू उाड उाड त्तदसिारे लेखनदोित्तह द रुस्ि केले जािाि, 
िसें िे द रुस्ि करिें प्रा ि असिें. अशा िऱ्हेनें त्तसद् करावयाच्या प्रत्तिश द् संत्तहिेंि उपलब्ध प्रिींिले कोििे 
पाठ स्वीकारावयािे, हें त्तित्तकत्सापूवगक ठरवावें लार्िें, हे उाड आहे. अशा िऱ्हेनें स्वीकृि पाठ हे 
स्वीकाराहग, अस्सल, सत्य आहेि, यािी खात्री पटवनू द्यावी लार्िे. त्तव वसनीय हस्ित्तलत्तखि प्रिीिी 
प्रत्तिश द् आवृत्ति लोकासंमोर ठेविानंा िीमध्यें स्वीकृि पाठािंी स्वीकाराहगिा, अस्सलपिा, सत्यिा, ही िर 
त्तवशिे काळजीपूवगक प्रस्थात्तपि करावी लार्िे. त्यासाठीं खात्रीलायक आधार, प राव,े हे द्याव ेलार्िाि. ही 
त्तिया म्हिजे to authenticate आत्ति ‘स्वीकृि पाठामंार्ें’ असे खात्री पटत्तविारे आधार, प राव ेअसिें, ही 
त्यािंी authenticity होय. प्रत्तिश द् आवृिींिील पाठािें ‘सत्यप्रामाण्य देिें’ अशी ही प्रत्तिया आहे, हें 
यावरून उाड त्तदसिें. िेव्हा,ं या त्तठकािीं authenticate व authenticity याचं्या त्तनदशगक मराठी संज्ञा 
म्हिून ‘सत्यप्रामाण्य देिें’ व ‘सत्यप्रामाण्य’ अशा शब्दप्रयोर्ािंी योजना करिें यथाथग ठरेल. येथें ‘प्रामाण्य’ 
आत्ति अत्तधकृिा’ [त्तकिा, ३४६.] दोनही समात्तवष्ट् ट आहेि. प्रामाण्य हें केवळ आधारत्व होईल, आत्ति 
‘अत्तधकृििा’ अत्तधकारिेशीं संबंत्तधि राहील. Authoritative िंकवा official या वरे्ळ्या संजे्ञशीं ‘अत्तधकृििे’िा 
अत्तधक जवळिा सबंंध ज ळेल. म्हिनू या दोहोंपैकी एखादी िंकवा दोनही संज्ञा येथें ाेिें यथाथग व उत्तिि 
होिार नाहीं. म्हिून ‘सत्यप्रामाण्य देिें’ व ‘सत्यप्रामाण्य’ अशा संज्ञा स ित्तवलेल्या आहेि. 
 

३/१३८ Examinatio/Examination : त्तनरीक्षि : संत्तहिेच्या उपलब्ध होिाऱ्या हस्ित्तलत्तखि प्रिी हा 
संत्तहिासमीके्षिा पायाभिू आधार होय. हा पाया कच् िा त्तनााला, िर संत्तहिासमीक्षेंिील प्रत्तियेिें प्रत्येक अंर् 
कच् िें राहिार, हें म द्दाम सारं्ण्यािंी र्रज नाहीं. िेव्हा,ं हािीं आलेल्या हस्ित्तलत्तखि प्रिींिी कसून परीक्षा 
करावी लार्िें, साहात्तजकि आहे. यासाठीं या हस्ित्तलत्तखिािा सिि काळजीपूवगक अभ्यास करिें अपेत्तक्षि 
असिें. अनेक अंर्ानंीं हा अभ्यास करून हस्ित्तलत्तखि त्तकिपि त्तव वसनीय आहे, यात्तवियीं त्तनिगय घ्यावा 
लार्िो. िसेंि, या अभ्यासािूंन हस्ित्तलत्तखिािीं वैत्तशष्ट् येंत्तह नोंदावीं लार्िाि. प ढील अभ्यासािा हा पाया 
असिो. हस्ित्तलत्तखिािें साित्यानें सूक्ष्म त्तनरीक्षि करीि राहून हीं वैत्तशष्ट् यें नोंदावयािीं व त्याचं्या आधारे 
हस्ित्तलत्तखिािी त्तव वसनीयिा ठरवावयािी असिे. हस्ित्तलत्तखिािा असा सवांर्ानंीं सिि सूक्ष्म दृष्ट् टीनें 
अभ्यास करून सवग प्रकारिे बारकाव े लक्षािं घ्यावयािे असिाि. हस्ित्तलत्तखिाच्या त्तव वसनीयिेच्या 
त्तनिगयाला येण्यापूवींिा हा अभ्यास असिो. साहत्तजकि अशा अभ्यासािं प्रिीिा काल, त्तििी परंपरा, त्या 
परंपरेिे मूळ प्रिीशीं असलेलें  नािें, इत्यात्तद अनेक अरं्ािें ग्रहि, त्तनरीक्षि व त्यावरून त्तनष्ट् किग, यािंा 
समावशे होिो. या अभ्यासाला examination असें संबोधिाि. ही हस्ित्तलत्तखिािी अनेक बाजंूनीं केलेली 
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अथवा करायिी सूक्ष्म िपासिीि असिे. हें लक्षािं ाेऊन, ‘त्तनरीक्षि’ अशी मराठी संज्ञा योजल्यास िें 
अप्रयोजक ठरिार नाहीं. 
 

Examinatio िंकवा examination यािा सरळ अथग ‘परीक्षा’, ‘परीक्षि’ [त्तकिा, ३४७.]. पि येथील 
प्रत्तिया ‘त्तनरीक्षिाशीं’ अत्तधक जवळिी आहे. कारि ‘परीक्षा’ म्हटली कीं, अभ्यासािा शवेट आला. पि इथें 
िर यानंिर खरा अभ्यास स रू व्हावयािा असिो. त्यासाठीं प्रस्ि ि हस्ित्तलत्तखि त्तव वसनीय आहे कीं नाहीं, 
हें ठरत्तवण्यासाठीं हें ‘त्तनरीक्षि’ असिें. ‘पत्तरशीलन’ [त्तकिा, ३४७.] ही संज्ञा येथें प्रस्ि ि असलेल्या प्रत्तियेच्या 
मानानें अत्तधक व्यापक आहे. ‘पत्तरशीलन’ हें सवग अंर्ानंीं जरूर असिें. पि पत्तरशीलनािं अभ्यासािी पूिगिा 
अपेत्तक्षि असिे. िेव्हा,ं ‘त्तनरीक्षि’ ही मराठी संज्ञा प्रस्ि ि संदभांि इष्ट् ट ठरिे. 
 

३/१३९ Lemma/Lemmata : प्रिीकोल् लेख : संत्तहिेवर संपूिग म्हिा िंकवा त्तिच्या काहंीं भार्ावंर 
म्हिा, टीका, भाष्ट् यें, करिानंा पद्यें ्कडवी), वाक्यें, याचं्यावरील टीका व भाष्ट्येंत्तह त्यािं अंिभगि असिाि. 
अशा वळेीं ज्या पद्यावर िंकवा वाक्यावर टीका, भाष्ट्य करावयािंें, िें संपूिग उ् धृि न करिा ंसंके्षपासाठीं 
टीकाकार, भाष्ट्यकार िंकवा त्तटपिीलेखकत्तह, त्यािा आरंभ फक् ि उ् धृि करिो व बाकी उ् धृि केलें , 
असें र्ृहीि िंकवा अध्याहृि धरिो. उदा. कालीदासाच्या ‘क मारसंभवा’च्या पत्तहल्या  लोकावर भाष्ट् य िंकवा 
टीका करावयािी असिानंा ‘अस्त्य िरस्या,ं त्तदत्तश.....’, एवढाि भार् उ् धृि करून िरिािे बाकी अशं 
िंकवा भार् व  लोकािे इिर िरि उ् धृि केले रे्ले आहेि, असें र्ृहीि मानलें  जािें. केशवस िांच्या 
‘स्फूर्ति’ कत्तविेच्या पत्तहल्या कडव्यावर भाष्ट् य, टीका करावयािी आहे, िर िें संपूिग कडवें उ् धृि करून 
नंिर भाष्ट् य, टीका, त्तटपिी करण्याऐवजी ‘काठंोकाठं भरंू द्या पेला.....’, एवढा पत्तहल्या िरिािा भार् 
उ् धृि करून बाकी उ् धृि केला आहे, असे अध्याहृि समजलें  जाईल. हा उ् धृि केलेल्या  लोकािा 
िंकवा कडव्यािा भार्, अंश म्हिजे Lemma. यािें अनेकविन lemmata. प्रिीकात्मक म्हिनू पद्यारंभ 
िंकवा वाक्यारंभ उ् धृि करून बाकी उ् धृि केला रे्ला आहे, असें त्याद्वारा समजण्यािंा हा प्रकार आहे. 
आद्याक्षरें िंकवा आरंभीिा काहंीं भार् उ् धृि करण्यािी प्रस्ि ि संदभांिील प्रथा र्ृहीि धरून हा म ळािा 
प्रिीकात्मक उल् लेख आहे. हें लक्षािं ाेऊन ‘प्रिीकोल् लेख’ अशी मराठी संज्ञा इथें योजिा ं येण्यासारखी 
आहे. केवळ ‘प्रिीक’ असा शब्द इथें योजला, िर त्यािी symbol या वरे्ळ्याि संकल्पनेशीं र्ल् लि होईल. 
म्हिून ‘प्रिीकोल् लेख’ अशी संज्ञा योजिें य क् ि. ‘संके्षप’ असें येथें म्हििा ंयेिार नाहीं. कारि हा उल् लेख 
म्हिजे मूळ िरिािा िंकवा वाक्यािा सकें्षप नसिो. 
 

३/१४० Stichometry : शब्द-पंप्क् ि-र्िना : संत्तहिेच्या प्रिीिें वस्ि त्तनष्ट् ठ त्तित्र िपशीलवार सादर 
करिानंा, त्तिच्या लेखनासाठीं योजलेल्या सामग्रीच्या दरेक ि कड्ावर/पृष्ट् ठावर ओळी त्तकिी आत्ति ओळींि 
शब्द त्तकिी, यात्तवियीं मात्तहिी देण्यािी पद्ि आहे. या मात्तहिीसाठीं हें पत्तरर्िन िंकवा मोजिी करिें प्रा ि 
असिें. ही पत्तरर्िना म्हिजे stichometry. ही प्रत्तिया द हेरी आहे. ओळी मोजिें व ओळींिील शब्द मोजिें, 
या द हेरी प्रत्तियेला एकि मराठी संज्ञा सहजपिें योजिें कठीि आहे. ओळी मोजिें आत्ति शब्द मोजिें, 
एवढेंि सहजपिें म्हििा ंयेिें. काहंींसा कृत्तत्रमपिािा आश्रय करून ‘शब्दपंप्क् िर्िना’ अशी संज्ञा योजावी 
लारे्ल. शब्दर्िना आत्ति पंप्क् िर्िना या दोनही स्वरूपाचं्या मोजिीिा हा एकत्र उल् लेख आहे. 
संदभान सार योग्य िो अथग घ्यावा लारे्ल. 
 

३/१४१ Recognitio/Recognition : दखल ाेिें/नोंद ाेिें/दखलपात्र : संत्तहिेिीं अनेक 
हस्ित्तलत्तखिें िंकवा प्रिी उपलब्ध असिाि, िेव्हा ंसतं्तहिासमीके्षच्या दृष्ट् टीनें त्यािंी त्तवश्वसनीयिा पारखावी 
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लार्िे. यासाठीं काहंीं प्रिींिें साित्यानें काळजीपूवगक त्तनरीक्षि करावें लार्िें अथवा अभ्यास करीि रहावें 
लार्िें. या प्रत्तियेद्वाराि एकेका प्रिीिीं खास अशीं वैत्तशष्ट् यें नोंदिा ंयेिाि. पि काहंीं प्रिींिी केवळ दखल 
ाेऊन िंकवा नोंद करून प ढें जािा ंयेिें. या प्रिी अथािि मूलरूप प्रिीच्या िंकवा मूळ प्रिीच्या अन मानाच्या 
दृष्ट् टीनें र्ौि असिाि. त्यािंी त्तव वसनीयिा प्रिींच्या मानानें बारकाईने पारखण्यािी र्रज नसिे. 
अन मात्तनि मूलरूप सतं्तहिेसाठीं पाठ त्तनत्त िि करिानंा यािंा उपयोर् द य्यम मानावा, अशा या प्रिी 
असिाि. या फक् ि दखलपात्र होि, असें म्हििा ंयेईल. त्यािंी दखल ाेिली, त्यामंधील वैत्तशष्ट् यांिी नोंद 
केली कीं, प ढें जािा ंयेिें. ही अशी प्रिींिी दखल ाेिें म्हिजे recognition. त्तनिगयाच्या वळेीं या प्रिींिील 
पाठाचं्या वैत्तशष्ट् यािंा उपोद्वलक िंकवा पूरक म्हिून उपयोर् करिा ंयेईल. पि म ख्य प्रमािें म्हिून त्यािंा 
आधार ाेिें शक्य होिार नाहीं. अशा प्रिींमधील पाठािंीं वैत्तशष्ट् यें लक्षािं ाेऊन दखलपात्र िंकवा नोंदपात्र 
संत्तहिा त्तसद् करिा ं येईल. पि त्तिला अन मात्तनि मूलरूप संत्तहिा, असें मात्र म्हििा ं येिार नाहीं. िेव्हा,ं 
recognitio म्हिजे दखलपात्र िंकवा नोंदपात्र सतं्तहिा, आत्ति त्यासाठीं त्तववत्तक्षि प्रिींिी िींमधील पाठािंी 
दखल ाेिें, नोंद करिें म्हिजे recognition िंकवा recognitio स द्ा.ं या द सऱ्या त्तठकािीं recognitio 
म्हिजे ‘दखल’ िंकवा ‘नोंद’ ाेिें. या पद्िीनें ‘दखलपात्र संत्तहिा’ िंकवा ‘नोंदपात्र संत्तहिा’ आत्ति ‘दखल 
ाेिें’ िंकवा ‘नोंद ाेिें’ अशा मराठी संज्ञा संदभान सार योजिें शक्य आहे. 
 

३/१४२ Siglum/Silga : संकेित्तिनह/∘त्तिनहें : संत्तहिासमीके्षच्या प्रत्तियेनें सतं्तहिेिी मूळ प्रि 
अन मात्तनि करण्यासाठीं ज्या त्तनरत्तनराळ्या प्रिींिा उपयोर् केलेला असिो, साहाय्य ाेिलेलें  असिें, त्या 
प्रिींिी अभ्यासकानें िपशीलवार मात्तहिी देिें आवयक असिें. ही मात्तहिी देिानंा िंकवा अनयत्र, 
त्तित्तकत्सा-सामग्रीच्या माडंिींि िंकवा त्तित्तकत्सासामग्रीसबंंधीच्या नोंदींि या प्रिींिा त्तनदअश करिें, प्रा ि 
असिें. प्रत्येक वळेीं प्रत्येक प्रिीिी वैत्तशष्ट् यांसह संपूिग नोंद करिें, संपूिग नामकरिािी नोंद करिें 
त्तजत्तकरीिें व त्तवस्िार वाढेल, असें असिें. यासाठीं होिारी सिि प नरावृत्ति कंटाळवािी व डोकेद खीिी 
असिे, िंकवा िशी िी होऊं शकिे. संत्तहिासमीके्षच्या प्रथेन सार या प्रिींिा काहंीं साकेंत्तिक व संके्षपानें त्तनदअश 
करण्यािा त्तरवाज आहे प्रिींच्या नामकरिािा हा साकेंत्तिक संके्षप म्हिजे Siglum यािें अनेकविन sigla. 
प्रिींना अक्षरिम देिें ्क, ख, र्....) िंकवा िमाकं देिें ्१, २, ३ ...) अथवा या दोनही पद्िींिा 
आवयकिेन सार एकत्र, सयं क् ि प्रयोर् करिे ्क₁ ख₁ र्₁, क₂ ख₂ र्₂...) असा हा त्तरवाज आहे. 
 

यासाठीं ज्या मराठी संज्ञािंी योजना झालेली आढळिे, त्या संज्ञायोजनेंि एकवाक्यिा नाहीं. 
उदाहरिाथग, या संदभांि संत्तक्ष ि नावंें, [अ. का. त्तप्रयोळकर, साधनत्तित्तकत्सा व पाठत्तित्तकत्सा, पूवोक् ि, १.] बोधाक्षरें, [अ. का. 
त्तप्रयोळकर, म क् िे वरकृि महाभारि, पूवोक् ि, प्राक् कथन, ११.] संके्षपाक्षर, [अ. का. त्तप्रयोळकर, म त्तद्रि ि काराम वाङ् मय, मराठी 

सशंोधनपत्तत्रका, विग २, अंक ३, एत्तप्रल-मे-जून, १९५५, २.] संकेि अक्षर, [श्री. ना. बनहट्टी, पूवोक् ि, प्रस्िावना, २४.] असे शब्द 
योजलेले आहेि. अथाच्या दृष्ट् टीनें पात्तहलें , िर ‘बोधाक्षर’ ही संज्ञा वर्ळिा ं बाकीच्या संज्ञा येथील सकें्षप 
आत्ति संकेि या ाटकािंा आदर करून त्तनमाि केलेल्या आहेि. ‘बोधाक्षर’ (–जें जािावें, त्यासंबधंीं बोध 
करून देिारें अक्षर) ही संज्ञात्तह पयायानें संकेिाकडेि सकेंि करिारी आहे. एकवाक्यिेच्या दृष्ट् टीनें यािंाि 
समनवय करून ‘संकेिाक्षर’ व ‘संके्षपाक्षर’ अशा दोन संज्ञा त्तसद् होिील. संकेि हा या त्तठकािीं प्रम ख आहे 
व संके्षप हा त्यािें साधन आहे. संके्षप र्ौि मानून िो र्हृीि मानावा असें म्हटलें , िर ‘संकेिाक्षर’ अशी संज्ञा 
योजिा ंयेईल. पि इथें अक्षर हा संके्षप आहे. प्रथा अशी कीं, हीं साकेंत्तिक व संके्षपक नावंें त्तसद् करिानंा 
ज्या अक्षरािंी त्तनवड होईल, िीं अक्षरें त्या त्या प्रिीच्या वैत्तशष्ट् यांिीं त्तनदशगक असावीं. उदाहरिाथग, 
त्तनिगयसार्र प्रिीिा संके्षपानें त्तनदअश करण्यासाठीं ‘त्तन’ या अक्षरािी योजना व्हावी. िसेंि िंजावरच्या प्रिीिा 
त्तनदअश करण्यासाठीं ‘िं’ या अक्षरािी योजना करावी. िंजावरच्या प्रिी अनेक असिील, िर िं₁, िं₂, िं₃.... 
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असा त्तनदअश करावा. म्हिजे इथें अक्षर हें संकेिािें त्तिनह असिें. िेव्हा ंिें ‘संकेित्तिनह’ आहे, केवळ संके्षपािें 
अक्षर नव्हे. 
 

‘त्तिनह’ हें संके्षपािे व सकेंिािें त्तनदशगक असिें. त्यानें त्तवत्तशष्ट् ट र्ोष्ट् टीिा बोध व्हावा, अशी योजना 
असिे, अपेक्षात्तह असिे. या सवग र्ोष्ट् टींिा एकत्र त्तविार केला, िर संके्षप हा शब्द िंकवा हें पद संज्ञावािक 
शब्दाटनेंिून र्ाळिा ं येईल. ्िे र्ाळल्याम ळें  अथािी हात्तन होिार नाहीं.) िेव्हां, संज्ञा म्हिनू 
‘संकेत्तित्तिनह’ असा शब्दप्रयोर् करावा. यािें अनेकविन ‘संकेित्तिनहें’. 
 

३/१४३ Gnome : सूत्र : संत्तहिासमीक्षेंिलें  त्तवविेन हें ि्व, त्तनिगय, मूल्यमापनात्मक त्तनष्ट्किग, मि, 
र्ृहीिि्व, त्तविारमूल त्तनदअश, अशा बौत्तद्क ाटकाचं्या बठैकीवर करावयािें असिें आत्ति अखेर या 
स्वरूपाच्या त्तनष्ट्पिीलात्तह यावयािें असिें. या वैिात्तरक ि्वािंा त्तनदअश प्रस्ि ि gnome या संजे्ञनें केला 
जािो. त्तविारमलू व त्तनष्ट्किगमूल, अशी ही वैिात्तरक सूत्रें असिाि, असें म्हटलें  िर वावर्ें ठरिार नाहीं. 
 

‘सूत्र’ या शब्दाला एक भारिीय परंपरा आहे. या परंपरेन सार त्तविार, ि्व, संत्तक्ष ि आत्तवष्ट्कार, 
सूक्ष्मिा आत्ति सवगव्यापकिा, यािंें एकत्र दशगन या शब्दाद्वारें होिें. ही सूत्रािी सकंल्पना आत्ति gnome या 
संजे्ञनें त्तनदअत्तशि करावयाच्या वैिात्तरक बैठकीिें स्वरूप वरे्ळें  आहे, असें त्तदसि नाहीं. िेव्हा,ं प्रस्ि ि मराठी 
संज्ञा म्हिनू ‘सूत्र’ या शब्दािी इथें योजना करण्यास हरकि नाहीं. 
 

३/१४४ Verso : डावीकडिें पान/पृष्ट् ठ : बाधंिीिें िंकवा एकत्र त्तशवलेल्या कार्दािें प स्िक 
उाडल्यानंिर डाव्या हािाकडे येिारे पृष्ट् ठ म्हिजे verso. या सकेंिान सारि हा शब्द संत्तहिासमीक्षाशास्त्रािं 
योजला जािो. या संदभांि मराठी संज्ञा त्तसद् करिें कठीि आहे. ‘पृष्ट् ठ’ िंकवा ‘अंक’ अशा संज्ञा येथें 
वापरिा ं येिार नाहींि. ‘पृष्ट् ठ’ आत्ति ‘अंक’ या शब्दािें संस्कृि भािेंिलें  त्तवशिे सकेंि मराठीला अज्ञाि 
आहेि. रूढीिा िंकवा परंपरेिा आधार मराठींि त्यानंा नाहीं. नव्यानें िे संकेि प्रस्ि ि संदभांि रूढ 
करण्यािा प्रयत्न करावा, िर ‘पृष्ट् ठ’ शब्दािा मराठी संकेि व रूत्तढ ्पृष्ट् ठ हें डावीकडिें, उजवीकडिें, 
दोनहीकडिें) त्याला आड येिार मराठी परंपरा झ र्ारून देिें शक्य नाहीं. अनय द रुस्िी शक्य नाहीं. ‘वाम-
पृष्ट् ठ’ असा नवा शब्दशः भािािंरािा शब्दप्रयोर् करावा, िर िो मराठी भािेच्या प्रकृिीच्या संदभांि 
िमत्कात्तरक ठरेल. इिकें ि नव्हे, िर स स्पष  ट आकलनाच्या दृष्ट् टीनेंत्तह अडििीिा होईल. या पत्तरप्स्थिींि 
‘डावीकडिें पान िंकवा पृष्ट् ठ’ असा विगनात्मक त्तनदअश करण्यापत्तलकडे द सरा मार्ग नाही. 
 

Verso संबंधीं इत्तज ििा व पात्त िमात्य इत्तिहास पात्तहला, िर जी बाजू त्तलत्तहण्यासाठीं स लभिेने 
उपयोर्ी नसिे, िी म्हिजे verso. ‘पापायरस’ च्या ि कड्ािंी ही बाजू ओबडधोबड िंकवा खािंा असलेली 
असल्याम ळें  ही पत्तरप्स्थत्ति होिी व िीमधून असा संकेि त्तनमाि झाला. संज्ञावािक त्तवशिे नावंािं हा 
ऐत्तिहात्तसक त्तवशिे आिा ं आििा ं येिार नाहीं. िसा िो आिण्यािी र्रजत्तह नाहीं; आत्ति प्रस्ि ि िो 
अनवथगकत्तह ठरिार नाहीं. कारि आज लेखनसामग्रीिी ही बाजू िशी त्तनरुपयोर्ी िंकवा स लभिेच्या दृष्ट् टीनें 
अडििींिी नाहीं. म द्रिाच्या सोयीच्या दृष्ट् टीनें हस्ित्तलत्तखि िंकवा टंकत्तलत्तखि प्रि करिानंा मात्र 
कार्दाच्या मार्ील बाजूवर म्हिजे डाव्या बाजूस त्तलत्तहिें ज ळिीच्या दृष्ट् टीनें अडििीिें ठरिें; एवढा हा 
वारसा मात्र त्तटकून आहे, असें म्हििा ंयेईल. पि येथेंत्तह लेखनसामग्रीिी ही बाजू त्तलत्तहण्यास अडििीिी 
असिे, असें नाहीं. ज ळिीच्या िंकवा टंकलेखनाच्या सोयीच्या दृष्ट् टीनें िी अडििीिी होऊं शकिे, इिकें ि. 
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साराशं, डावीकडिें पान/पृष्ठ अशी विगनात्मक संज्ञा योजावी, या पत्तलकडे पयाय त्तदसि नाहीं. 
 

३/१४५ Recto : उजवीकडिे पान/पृष्ट् ठ : बाधंिीिें िंकवा एकत्र त्तशवलेल्या कार्दािें प स्िक 
उाडल्यानंिर उजव्या हािाकडे येिारें पृष्ट् ठ म्हिजे recto. या सकेंिानेंि संत्तहिासमीक्षाशास्त्रािंत्तह हा शब्द 
योजला जािो. त्तलत्तहण्यासाठीं िंकवा त्तलत्तहण्यायोग्य अशी ही बाजू. या संदभांि मराठी संज्ञा त्तसद् करिें 
verso या शब्दाबाबि जसें कठीि, व अडििींिें आहे, िसेंि िें इथेंत्तह आहे. Verso शीं त्तवरोधाथी recto 
आहे. िेव्हा ं‘उजवीकडिें पान/पृष्ट् ठ’ असाि विगनात्मक त्तनदअश इथेंत्तह करावा लारे्ल. 
 

लेखनसामग्रीिी लेखनयोग्य बाजू, असा ‘पापायरस’ संबंधीं या संजे्ञिा इत्तिहास आहे. यासंबधंीं 
मात्तहिी आधीं त्तदली आहे. 
 

३/१४६ Hapax Legomenon : अननयाथगबोधक शब्द/एकदा ंअथगप्रदानी शब्द : एखादा त्तवशिे शब्द 
त्याच्या वाच्याथानें, संकेिानें, इत्यात्तद अनेक अथांनीं योजिें शक्य असिें. असा शब्द एखाद्या सतं्तहिेंि ज्या 
ज्या त्तठकािीं आला असेल, त्या सवग त्तठकािीं एकाि अथानें वापरलेला असिो, िेव्हा ं असा शब्द 
संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि hapax legomenon या संजे्ञनें संबोत्तधला जािो. उदाहरिाथग : ‘कमग’ हा शब्द 
घ्या. हा मराठींि पूवगजनमीिें संत्तिि, द दैव, कायग ्काम), कृत्ति ्द ष्ट्कमग), अशा वरे्वरे्ळ्या अथांनीं योजिा ं
येिो. पि ज नया मराठी सात्तहत्यािं िो बह धा ‘पूवग जनमीिें संत्तिि’ एवढ्याि अथानें वापरला जािो. एखाद्या 
संत्तहिेंि हा शब्द अनेक वळेा ंफक् ि याि अथानें वापरलेला आढळला कीं, त्यािा hapax legomenon असा 
त्तनदअश करिा ंयेईल. मराठी संज्ञा म्हिनू इथें ‘अननयाथगबोधक शब्द’ असा शब्दप्रयोर् करिें शक्य आहे. 
 

एखाद्या अथी एखादा शब्द एकदािं वापरला असेल, िर अशा शब्दािा उल् लेख hapax 
legomenon या संजे्ञनें केला जािो, असेंत्तह एक मि आहे. अशा संदभांि ‘एकदा ंअथगप्रदानी शब्द’ असा 
उल् लेख करिा ंयेईल. संदभान सार असे दोन पयाय उपयोर्ािं आिाव ेलार्िील. 
 

३/१४७ Homonym : श्लेिाथगवािक शब्द : शब्द एकि, पि त्यािे वरे्वरे्ळे अथग ाेिा ं येिाि. 
उच् िार एकि, पि अथग वरे्ळे. लेखन सारख्या अक्षरानंीं होिें, पि अथग त्तभन्न होिाि. असा संत्तहिेमधला 
शब्द म्हिजे homonym. मराठींि शब्दश्लेिािीं सर्ळीं उदाहरिें या प्रकारािं जािील. मराठींि 
अक्षरान सारी उच् िार असल्याम ळें  उच् िार एकि, पि अथग वरे्ळे, असा शब्द आढळिार नाहीं. पि 
शब्दोच् िाराच्या लकबींि फरक करून एखाद्या शब्दािा प्रित्तलि सामानय अथग वरे्ळा व अत्तभपे्रि अथग वरे्ळा 
्त्तवरोधी), असा प्रयोर् करिा ंयेईल ्उदा. ‘शहािा’). 
 

या त्तठकािीं मराठी संज्ञा म्हिून ‘श्लेिाथगवािक शब्द’ असा शब्दप्रयोर् करिें उत्तिि ठरेल. 
 

संत्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंिील ही संज्ञा नव्हे, असें एक मि आहे. पि डॉ. कते्र यानंीं या 
त्तवियासंबधंीं आपल्या प स्िकािं ही संज्ञा नोंदली आहे. िेव्हा ंयासंबधंीं अत्तधक ििअला वाव ठेवून सध्या ंही 
संज्ञा या के्षत्रािंीलि आहे, असें र्ृहीि धरून त्तििा या त्तठकािीं समावशे केला आहे. 
 

३/१४८ Synonym : समानाथी ्शब्द)/पयायी° : संत्तहिेंिले एकाि अथािे त्तवत्तवध शब्द हे 
synonym होि. उदा. आभाळ, आकाश, नभ, इत्यात्तद. लेखकािें शब्दसंपिीिें ऐ वयग, भािाप्रभ त्व, अनेक 
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एकाथी शब्द वापरण्यािी लकब, इत्यात्तद र्ोष्ट् टी यािूंन लक्षािं येऊं शकिील. प्रस्ि ि संदभांि सवगसाधारि 
त्तरवाजािंत्तह ‘समानाथी शब्द’ ही संज्ञा रूढ आहे. िीि इथें योजिें सय प्क् िक होय. ‘पयायी शब्द’ असात्तह 
उल् लेख करिा ंयेईल. 
 

या संजे्ञबाबित्तह असें एक मि आहे कीं, प्रस्ि ि त्तवियािं ही पात्तरभात्तिक संज्ञा नव्हे. िेव्हा ं त्तििी 
पात्तरभात्तिक संज्ञा म्हिून नोंद करण्यािी र्रज नाहीं. पि याबाबित्तह असें त्तदसिें कीं, डॉ. कते्र यानंीं 
यात्तवियींच्या आपल्या प स्िकािं ही संज्ञा या त्तवियािंील पात्तरभात्तिक संज्ञा म्हिून नोंदलेली आहे. या 
आधारावर या त्तठकािीं िी र्ाळलेली नाहीं. 
 

३/१४९ Antonym : त्तवरोधाथी ्शब्द) : त्तवरोधाथी शब्द म्हिजे antonym, हा सवगसाधारि 
भािेंिला सकेंि सतं्तहिासमीके्षच्या पत्तरभािेंि जशािा िसा ाेिलेला आहे. िेव्हां, मराठींि ‘त्तवरोधाथी शब्द’ 
याहून वरे्ळी संज्ञा प्रस्ि ि पत्तरभािेंि योजण्यािी र्रज नाहीं. 
 

Synonym प्रमािेंि antonym ही प्रस्ि ि त्तवियािं पात्तरभात्तिक संज्ञा नव्हे, असें एक मि आहे. पि 
यात्तह बाबिींि डॉ. कते्र यानंीं ही प्रस्ि ि त्तवियािंील पात्तरभात्तिक संज्ञा म्हिनू आपल्या प स्िकािं नोंदली 
आहे. यापूवी अशा संज्ञा प्रस्ि ि अभ्यासािं र्ृहीि धरून त्यािंा त्तविार केला आहे, िसा िो याबाबित्तह 
करावा, असें ठरवनू ही संज्ञा येथें नोंदली आहे. 
 

३/१५० Incunabula : दोलाम त्तद्रि/दोलाम त्तद्रिें : छपाईच्या कलेिा शोध लार्ल्यानंिर संत्तहिेच्या 
प्रिी हािानें त्तलहून काढण्याऐवजीं छापून प्रिी करण्यािें य र् स रू झालें . यातं्तत्रक उपकरिानंीं प्रारंत्तभक 
काळािं अशा ज्या हस्ित्तलत्तखि संत्तहिा छापण्यािं आल्या, त्यानंा incunabula असें म्हटलें  जािें. 
पात्त िमात्य देशािं इ.स. १५०० च्या आधीं म त्तद्रि झालेल्या गं्रथानंा incunabula म्हिण्यािा प्रााि आहे. 
 

मराठींि इ.स. १८६७ च्या आधीं म त्तद्रि झालेल्या गं्रथानंा incunabula म्हटलें  जािें; आत्ति त्यासाठीं 
‘दोलाम त्तद्रिें’ ही संज्ञा योजण्यािं आली आहे. ही संज्ञा प्रस्ि ि अथी मराठींि त्तनर्तववादपिें वापरािं 
असल्याम ळें  िीि या त्तठकािीं स्वीकारिें य क् ि ठरिे. 
 

३/१५१ Lexis : अक्षरत्तिनहरूप ्शब्द) : सामानयिः lexis म्हिजे शब्द. पि येथें एक अक्षरत्तिनह 
हाि शब्द बनिो, अशी पद्त्ति त्तदसिे. सामानयिः शब्द म्हटला कीं, िेथें अनेक–एकाहून अत्तधक अक्षरें 
येिाि. मी, कीं, असे शब्द याला अपवाद आहेि. पि त्या त्तठकािीं अक्षरत्तिनहेंि ्म, क, इत्यात्तद) शब्दरूप 
बनलेलीं नाहींि. पि त्तवियत्तवविेनािी व्याप् ि पूिग करण्यासाठीं या त्तवियािंील एका संजे्ञला मराठींि 
आत्तवष्ट् कार त्तिनह असावें, असें मानून ‘अक्षरत्तिनहरूप शब्द’ असा प्रत्तिशब्द योजावा, असें वाटिें. 
 

३/१५२ Obleize : त्तनदअशत्तिनहाकंन : संत्तहिासमीक्षेंि टीपामंधून त्तनरत्तनराळे उल् लेख कराव े
लार्िाि, संदभग द्याव े लार्िाि. यासंबधंीं उल् लेख करिानंा िंकवा संदभग देिानंा मार्गदशगक अशीं काहंीं 
त्तिनहें वापरलीं जािाि. या त्तिनहाचं्या साहाय्यानें कोििा उल् लेख कोित्या संदभांि वािावा, त्तवत्तशष्ट् ट टीप 
संत्तहिेच्या कोित्या भार्ाशीं संबंत्तधि आहे, यातं्तवियीं मार्गदशगन होिे आत्ति टीपािें संदभगत्तनरीक्षि करिा ं
येिें. 
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+, †, ‡ ...अशा स्वरूपािीं हीं त्तिनहें असिाि. या त्तिनहानंा obleize म्हिून संबोत्तधलें . जािें. 
 

िपशील, म दे्द, सूत्रें, देण्यापूवीं योजण्यािं येिाऱ्या –, :– अशा त्तिनहािंास द्ा ं यािंि समावशे 
होिो. 
 

प्रस्ि ि संदभांि मराठींि ‘टीपात्तिनह’ अशी सरळ ‘संज्ञा’ योजिें शक्य आहे. 
 

पि ‘टीपात्तिनहें’ या संजे्ञद्वारा िपशील, म दे्द, सूत्रें, देण्यापूवीं योजल्या जािाऱ्या त्तिनहािंा बोध 
होण्यासारखा नाहीं. टीपा व हे त्तवशिे, या दोहोंिी समावशेक, िंकवा एकत्र बोध करून देिारी संज्ञा म्हिनू 
इथें ‘त्तनदअशत्तिनहाकंन’ (त्तनदअश करिानंा आत्ति त्तनदअश दशगत्तवण्यासाठीं, अशा दोनही अथांनी) अशी संज्ञा 
योजिा ंयेण्यासारखी आहे. 
 

३/१५३ Probatione(s)/Penna(e) : लेखनसात्तहत्य-िािंिी/लेखनसामग्री° : हस्ित्तलत्तखिाच्या 
समासामध्यें काहंीं रेाा काढलेल्या असिाि, िंकवा मजकूर त्तलत्तहलेला असिो. हा मजकूर म्हिजे 
‘त्तटपिीलेखन’ नसिें. या रेाा िंकवा मजकूर यािंा संबधं पाठाशीं, संत्तहिेशीं, संत्तहिेच्या आशयाशीं िंकवा 
त्याच्या लेखनाशीं नसिो. िरी संत्तहिेंिीलि काहंीं अक्षरें िंकवा शब्द या त्तठकािीं असूं शकिाि. त्यािं काहंीं 
बदलत्तह नमूद केलेला असू ं शकिो. पि या र्ोष्ट् टी कोििेंत्तह पाठािंर िंकवा द रुस्िी स ित्तविाऱ्या िंकवा 
त्तनदअत्तशि करिाऱ्या नसिाि. ज्या लेखनसात्तहत्यानें ्लेखिी, शाई, कार्द, इत्यात्तद) प्रिकार प्रि करीि 
असिो, िें सात्तहत्य बरोबर, नीटनेटकें , त्तलत्तहिानंा अडथळा येिार नाहीं अशा प्स्थिींि आहे कीं नाहीं, हें 
िपासून पाहण्यासाठीं आधारप्रिीवरि असें लेखन करून िंकवा रेाा ओढून प्रिकार ही िपासिी करीि 
असिो. या प्रकारच्या मजक रावरून िंकवा रेाावंरून असें अन मान करिा ंयेिें की, प्रिकार प्रिीवरून ्प्रि 
समोर ठेवनू) स्विः नक् कल करीि असला पात्तहजे. द सऱ्यानें िोंडी सातं्तर्िलेला मजकूर िंकवा प्रिीवरून 
वािून दाखत्तवलेला मजकूर त्तलहून ाेिानंा अशा खािाख िा प्रिकार करीि असलेल्या प्रिीवर असू ं
शकिाि. या प्रकारिें प्रिीवरील लेखन/रेखन हें लेखनसात्तहत्य स व्यवप्स्थि आहे िंकवा िालिें आहे कीं 
नाहीं, हें पाहण्यासाठीं असल्याम ळें  त्याला ‘लेखनसात्तहत्य-िािंिी’ िंकवा ‘लेखनसामग्री-िािंिी’ अशा 
संज्ञानंीं सबंोत्तधिा ंयेईल. 
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सं् ा–सूणच्:्मराठी–इं ग्रजी 
 
 (प्रथम अंक प्रकरिािा, नंिर छेदकािा) 
अननयाथगबोधक शब्द : Hapax Legomenon. 
अत्तनर्तिि गं्रथ, पाठ : Crux. 
अन पलब्ध प्रि, अन पलभ्य प्रि : Non-Extant. 
अन मात्तनि क लप्रि ्संत्तहिा) : Recensio. 
अन मात्तनि मूलरूप सतं्तहिा : Constituted Text. 
अनयहस्िाक्षर-नक् कल प्रि : Secunda Manu. 
अपपाठ : Mislection, Misreading. 
अपभं्रश : Corruption. 
अथगपत्तरविगनशील पाठ : Substantive Reading. 
अथगपत्तरविगनशील पाठभेद : Substantive Variant. 
अवािीन प्रि, °प्रिी : Codices Recentiores. 
अश द् पाठ : ्पाहा : अपपाठ) :  
असेंत्तद्रय : Inorganic. 
अप्स्थर सतं्तहिा : Amorphous, Fluid. 
अप्स्थरसतं्तहिा विगनमार्ग, °व्यवस्था : Textual Dynamics. 
अक्षररूपािंत्तरि पाठ : Accidental Reading. 
अक्षररूपािंत्तरि पाठभेद : Accidental Variant. 
अक्षरलोप : Homoegraphon. 
अक्षरत्तवग्रह : Hiatus. 
अक्षरारोपि : Superscript. 
अक्षरस्थानािंर : Anagrammatism. 
आद्य आवृत्ति : Editio Princeps. 
आधारप्रि : Exampler. 
आधारसतं्तमश्रि : Electic Fusion. 
आधारान सारी प्रि : Transcript. 
आधारान सारी प्रिीकरि : Transcription. 
आवृत्ति : Edition. 
उच् िारच्य त्ति-अक्षरलोप : Elision. 
उजवीकडिें पान, पृष्ठ : Recto. 
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उत्सारि : Eliminatio. 
उप-पाठभेद : Sub-variant. 
उपलब्ध प्रि : Extant. 
ऊध्वग िारातं्तकि, ∘शरातं्तकि : Supra Lineam. 
एकदा अथगप्रदानी शब्द ्पाहा : अनयाथगबोधक शब्द) :  
एकमात्र पाठ, एकमेव पाठ, केवल पाठ : Lectio Singularis. 
एकाक्षरी शब्द : Lexis. 
अंिरंर्मूल ्पाठ) : Intrinsic Probability. 
अंिःस्फ रि : Conjecture. 
अंिःस्फूिग अन मान : Divinatio. 
अंिःस्फूिग पाठ, ∘संत्तहिा : Conjectural Emendation. 
कठीि पाठ : Lectio Difficilior, Harder Reading. 
काकपदीय लेखन : Inter Lineas. 
क लप्रि : Recension. 
क लप्रिसंत्तहिात्तनत्त ित्ति : Restoration. 
क लप्रिसंत्तहिानविेि : Critical Recension. 
क लमूल ्प्रि) ्पाहा : संबधंमूल) : Hypothetical Common Ancestor. 
क लमूल-पद्त्ति : Genealogical Method 
क लवृक्ष : Pedigree, setemm (ta) Codicum. 
केवल पाठ : Lectio Singular. 
र्ौि पाठ, ∘प्रि : Secondary Reading. 
र् ंडाळी : Roll. 
र्ृहिीय पाठभेद : Presumptive variant. 
त्तित्तकत्सक आवतृ्ति : Critical, Definitive Edition. 
त्तित्तकत्सापात्र पाठप्रि : Variant Bearer. 
छायात्तित्रि, छायात्तित्तत्रि प्रि : Photostat Copy. 
त्तटपिीलेख : Adscript, Gloss, Marginalia. 
टीप : Scholium. 
टीपत्तिनह : Obleize. 
टीपिलेख : ्पाहा : त्तटपिी लेख). 
डावीकडिे पान, पृष्ट् ठ : Verso. 
दखल ाेिें : Recognition. 
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दखलपात्र सतं्तहिा : Recognitio. 
द रुस्ि करिें : Amend. 
द रुस्ि पाठ : Amended Reading. 
द रुस्ि संत्तहिा : Amended Text. 
दोलाम त्तद्रि, दोलाम त्तद्रिें : Incunabula. 
त्तद्वरुप्क् ि : Dittography. 
नक् कल प्रि : Secunda Manu. 
त्तनम्न िारातं्तकि, ∘शरातं्तकि : Infra Lineam. 
त्तनराधार पाठ : Un-original Reading. 
त्तनरीक्षि : Examinatio, Examination. 
त्तनष्ट्पन्न प रािन प्रि : Antiquarian. 
नोंद ाेिें : ्पाहा : दखल ाेिें). 
नोंदपात्र सतं्तहिा : ्पाहा : दखलपात्र सतं्तहिा). 
पदभाष्ट्य : Hermeneia, Interpretation. 
पदभाष्ट्यात्मक : Hermeneutic. 
पयायी : Synonym. 
पाठ : Reading. 
पाठ-उत्सारि : Eliminatio Lectionum Singularium. 
पाठद रुस्िी : Amendment of Reading. 
पाठत्तनत्त ित्ति : Selectio. 
पाठभेद : Varia(e) Lectione(s), Variant 

Reading. 
पाठत्तमश्रि : Conflation, Corssing. 
पाठत्तमश्रि करिें : Conflate. 
पाठत्तमत्तश्रि प्रि, ∘प्रिी : Mischcodex, Mischcodices. 
पाठसंकर : Contamination. 
पाठसंि लन ∘संि लना : Collation. 
पाठािंर : Version. 
पारंपत्तरक पाठ : Traditional Reading. 
पारंपत्तरक संत्तहिा : Paradosis. 
प नरावृि शब्दसकेंि : Reclamante(s). 
प प्ष्ट्पका : Colophon. 
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पूरक त्तित्तकत्सासामग्री : Testimonia, Testimonium. 
प्रित्तलि पाठ : Lectio Valgata. 
प्रित्तलि प्रि : Vulgate. 
प्रित्तलि सतं्तहिा : Textus Receptus. 
प्रि-उत्सारि : Elimination Codicum 

Discriptorum. 
प्रिकार : Hand, Scribe. 
प्रिकारराप्रत्तिश द् : Paradiothoseis. 
प्रिपरंपरा : Traditio. 
प्रिपाठ : Transmitted Reading. 
प्रि-संिमि-परंपरा : ्पाहा : प्रिपरंपरा). 
प्रि-संत्तदग्धिामलू दोि : Damnum, Defectio. 
प्रत्तिछायात्तित्तत्रि प्रि : Retograph. 
प्रत्तिश द् सतं्तहिा : Emendatio. 
प्रत्तिश त्तद् : Emendation. 
प्रिीकरि : Transmission. 
प्रिीकरिमलू अपपाठ : Documentary/Exterinsic/Graphica

l/Transcriptional/probability. 
प्रिीकोल् लेख : Lemma. 
प्रके्षप : Addition, Interpolation. 
बत्तहरंर्मूल समीक्षा : Lower Criticism. 
भ्रष्ट् ट प्रिी : Codices Deteriores. 
मल् लीनाथी : Critique. 
मात्रात्तधकी : Hypermetric. 
मात्तलकामूल ्हस्ित्तलत्तखि, प्रि) : Lineal Ascendant. 
त्तमश्र पाठािंर : Composite Version. 
म त्तद्रि गं्रथ : Codices Impressi Typis. 
मूलभिू त्तित्तकत्सासामग्री माडंिी : Apparatus Crilicus. 
मूलरूप अन मान : Constitutio Textus. 
मूळ, मूळ प्रि : Ur-text. 
मूलरूप प्रि : Archetype, Archetypus. 
मूळ पाठ : Original Reading. 
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मूळ लेखत्तनक-प्रि : Propria Manu. 
त्तलयकंन : Scriptal Fixation. 
लेखिीशतै्तथल्य : Lapsus Calami. 
लेखनसामग्री-िािंिीलेखनसात्तहत्य-िािंिी : Probatione(s) penna. 
लेखत्तनक : Amanuensis. 
लोप : Lipography, Parablepsia. 
वजगन : Omission. 
त्तवद्य त्प्रत्तिया : Xerography. 
त्तवद्य त्प्रत्तिया प्रि : Xerox Copy. 
त्तवद्य त्प्रि : ्पाहा : त्तवद्य त्प्रत्तिया प्रि). 
त्तवद्य त्प्रत्तििंबबप्रत्तिया : ्पाहा : त्तवद्य त्प्रत्तिया). 
त्तवद्वत्भाष्ट्य : ्पाहा : टीप) 
त्तवरेिन : Katharsis. 
त्तवरोधाथी ्शब्द) : Antonym. 
त्तववरित्तवस्िार : Amplification. 
त्तवत्तशष्ट् टदृत्तष्टत्तनष्ट् ठ ्सपंादन) : Subjective (Editing). 
त्तवत्तशष्ट् टवस्ि त्तनष्ट् ठ ्संपादन) : Objective (Editing). 
वैय्याकरि टीप : ्पाहा : टीप). 
व्याकरिप्रमाद : Solecism. 
शब्द-पंप्क् ि-र्िना : Stichometry. 
शाखाप्रि : Sub-recension. 
शास्त्रीय अंिःस्फ रि : Scientific Interpretation. 
शोध : Corrector, Diorthotes, Revisor. 
श्लेिाथगवािक शब्द : Homonym. 
सकलसंत्तहिा : Textus Ornatior. 
संकेिप्रमाद : Solecism. 
सत्यप्रामाण्य : Authenticity. 
सत्यप्रामाण्य देिें :  Authenticate. 
समान अतं्याक्षरी पंप्क् िलोप : Homoeoteleuta. 
समान अक्षरलोप : Haplography. 
समानाथी ्शब्द) : ्पाहा : पयायी). 
समानाक्षरलोप : ्पाहा : समान अक्षरलोप). 
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समान आद्याक्षरी पंप्क् िलोप : Homoeoarcta. 
समािंर मूलरूपप्रि : Hoyparchetypus. 
सवगसंग्राहक ्आवृत्ति) : Variorum. 
सहेि क उत्के्षप : Athetisation. 
सहेि क उत्के्षप करिें : Athetise. 
सहेि क वजगन : ्पाहा : सहेि क उत्के्षप). 
सहेि क वजगन करिें : ्पाहा : सहेि क उत्के्षप करिें). 
सामग्रीसंि लन : Heuristics. 
सारसंग्राहक : Eclictic. 
सारसंग्राहक आवृत्ति : Eclictic Edition. 
स धारिा : Rivision. 
स धात्तरि आवृत्ति : Diaskeuensis. 
स लभ पाठ : Lectio Facilior. 
स शोत्तभि करिें : Illuminate. 
सूत्र : Gnome. 
सूक्ष्मपट : Microfilm. 
संकेित्तिनह, ∘त्तिनहें : Siglum, Sigla. 
संित्तमि ्मूलरूप) सतं्तहिा : Transmitted Text. 
सबंधमलू हस्ित्तलत्तखि ्पाहा : क लमलू) : Hypothetical Common Ancestor. 
संत्तमश्र पाठािंर : ्पाहा : त्तमश्र पाठािंर). 
संत्तहिा : Text. 
संत्तहिाद रुस्िी  Amendment of text. 
संत्तहिामलू अंिरंर्समीक्षा : Higher Criticism. 
संत्तहिासमीक्षक : Textual Critic. 
संत्तहिासमीक्षा : Textual Criticism. 
संत्तहिासकंलक : Redactor. 
संत्तहिासकंलन : Redaction. 
संत्तहिाशंलोप : Lacuna. 
संत्तक्ष ि संत्तहिा : Textus Simplicior. 
सटीक आवृत्ति : Annotated Edition. 
स्थलािंर : Transposition. 
प्स्थरपद त्तित्तकत्साप्रत्तिया : Textual Statics. 
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स्विंत्रपाठ : Differentia. 
स्वाक्षरसतं्तहिा : Autograph. 
हस्ित्तलत्तखि : Manuscript. 
हस्ित्तलत्तखि उत्सारि : ्पाहा : प्रि-उत्सारि). 
हस्ित्तलत्तखि गं्रथ, ∘प स्िक : Codex, Codices. 
हस्ित्तलत्तखि गं्रथप्रि, ∘प स्िकप्रि : Codices Scripti. 
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सं् ा–सूणच्: इं ग्रजी–मराठी 
 
 ्प्रथम अंक प्रकरिािा नंिर छेदकािा). 
Accidental Reading : अक्षररूपािंत्तरि पाठ 
Accidental Variant : अक्षररूपािंत्तरि पाठभेद 
Addition : प्रके्षप 
Ad Script : त्तटपिलेख, त्तटपिीलेख 
Amend : द रुस्िी करिें 
Amended Reading : द रुस्ि पाठ 
Amended Text : द रुस्ि संत्तहिा 
Amendment of Reading : पाठद रुस्िी 
Amendment of Text : संत्तहिा द रुस्िी 
Amanuensis : लेखत्तनक 
Amorphous : अप्स्थर सतं्तहिा 
Amplification : त्तववरित्तवस्िार 
Anagramatism : अक्षरस्थानािंर 
Annotated Edition : सटीक आवृत्ति 
Antiquarian : त्तनष्ट्पन्न प रािन्प्रि) 
Antonym : त्तवरोधाथी ्शब्द) 
Apparatus Criticus : मूलभिू त्तित्तकत्सासामग्री, ∘माडंिी 
Archetype : मूलरूप ्प्रि) 
Archetypus : (पाहा : Archetype) 
Athetisation : सहेि क उत्के्षप, सहेि क वजगन 
Athetise : सहेि क उत्के्षप करिें, सहेि क वजगन 

करिें 
Authenticate : सत्यप्रमाि देिें 
Autheticity : सत्यप्रामाण्य 
Autograph : स्वाक्षरसतं्तहिा 
Codices : हस्ित्तलत्तखि गं्रथ, प स्िक, (प्रि) 
Codices Impressi Typis : म त्तद्रि गं्रथ 
Codices Deteriores : भ्रष्ट् ट प्रिी 
Codices Recentiores : अवािीन प्रि, ∘प्रिी 
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Codices Scripti : हस्ित्तलत्तखि गं्रथप्रि, ∘प स्िकप्रि 
Codex : हस्ित्तलत्तखि गं्रथ, ∘प स्िक ्प्रि) 
Codex Script : हस्ित्तलत्तखि गं्रथप्रि, ∘प स्िक प्रि 
Collation : पाठसंि लन, पाठसिं लना 
Colophon : प प्ष्ट्पका 
Composite Version : त्तमश्र पाठािंर, संत्तमश्र पाठािंर 
Conflate : पाठत्तमश्रि करिें 
Conflation : पाठत्तमश्रि 
Conjecture : अंिःस्फ रि 
Conjectural Emendation : अंिःस्फ िग पाठ ्सतं्तहिा) 
Constitutio Textus : अन मात्तनि मूलरूपसतं्तहिा 
 : (पाहा : Constitutio textus) 
Constituted Textus : (पाहा : Constitutio Textus) 
Contamination : पाठसंकर 
Corrector : शोधक 
Corruption : अपभं्रश 
Critical (Edition) : त्तित्तकत्सक ्आवृत्ति) 
Critical Recension : क लप्रिसंत्तहिानविेि 
Critique : मल् लीनाथी 
Crossing : (पाहा : Conflation) 
Crux : अत्तनर्तिि पाठ ्गं्रथ) 
Damnum : प्रिसंत्तदग् धिामलू दोि 
Defectio : (पाहा : Damnum) 
Definitive (Edition) : (पाहा : Critical Edition) 
Diaskeuensis : स धारिा ्स धात्तरि आवृत्ति) 
Differentia : स्विंत्र पाठ 
Diorthotes : (पाहा : Corrector) 
Discrepentia : (पाहा : Differentia) 
Dittography : त्तद्वरुप्क् ि 
Divinatio : अंिःस्फूिग अन मान 
Divination : (पाहा : divination) 
Documentary Probability : प्रिीकरिमलू प्रमाद, ∘प्रमादी पाठ 
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Eclectic : सारसंग्राहक 
Eclectic Edition : सारसंग्राहक आवृत्ति, ∘प्रि 
Eclectic Fusion : आधारसतं्तमश्रि 
Edition : आवृत्ति 
Editio Princeps : आद्य आवृत्ति 
Eliminatio : उत्सारि 
Eliminatio Codicum Descriptorum : प्रि-उत्सारि, हस्ित्तलत्तखि-उत्सारि 
Eliminatio Lectionum Singularium : पाठ-उत्सारि 
Elimination : (पाहा : Eliminatio) 
Elision : उच् िारच्य त्ति-अक्षरलोप 
Emendatio : प्रत्तिश द् सतं्तहिा, प्रत्तिश त्तद् 
Emendation : (पाहा : emendatio) 
Examinatio : त्तनरीक्षि 
Examination : (पाहा : examinatio) 
Exemplar : आधारप्रि 
Extant : उपलब्ध प्रि 
Extrinsic Probability : (पाहा : Documentary Probability) 
Fluid : (पाहा : Amorphous) 
Geneological (Method) : क लमूल ्पद्त्ति) 
Gloss : (पाहा : Adscript) 
Gnome : सूत्र 
Graphical Probability : (पाहा : Documentary Probability) 
Hand : प्रिकार, नक् कलनवीस 
Hapax Legomenon : अननयाथगबोधक शब्द, एकदा अथगप्रदानी 

शब्द 
Haplography : समानअक्षरलोप, समानाक्षर लोप 
Harder Reading : कठीि पाठ 
Hermeneia : पदभाष्ट्य 
Hermeneutic : प् भाष्ट्यात्मक 
Heuristics : सामग्रीसंि लन 
Hiatus : अक्षरत्तवग्रह 
Higher Criticism : संत्तहिामलू अंिरंर्समीक्षा 
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Homoeoarcta : समानआद्याक्षरी पपं्क् िलोप 
Homoeographon : अक्षरलोप 
Homoeoteleuta : समान अतं्याक्षरी पंप्क् िलोप 
Homonym :  लेिाथगवािक शब्द 
Hyparchetypus : समािंर मूलरूपप्रि 
Hypermetric : मात्रात्तधकी 
Hypothetic Common Ancestor : संबंधमलू हस्ित्तलत्तखि ्प्रि), क लमूल 

प्रि 
Illuminate : स शोत्तभि करिें 
Incunabula : दोलाम त्तद्रि ्दोलाम त्तद्रिें) 
Infra Lineam : त्तनम्न िारातं्तकि, त्तनम्न शरातं्तकि 
Inorganic : असेंत्तद्रय 
Interpolation : (पाहा : Addition) 
Inter Lineas : काकपदीय लेखन 
Interpretation : (पाहा : Hermeneia) 
Intrinsic Probability : अंिरंर्मूल ्पाठ) 
Katharsis : त्तवरेिन 
Lacuna : संत्तहिाशंलोप 
Lapsus Calami : लेखिीशतै्तथल्य 
Lectio Difficilior : (पाहा : Harder Reading) 
Lectio Facilioris : स लभ पाठ 
Lectio Singular : एकमात्र पाठ, एकमेव∘, केवल∘, 
Lectio Valgata : प्रित्तलि पाठ 
Lemma : प्रिीकोल् लेख 
Lemmata : (पाहा : Lema) 
Lexis : एकाक्षरी शब्द 
Lineal Ascendant : मात्तलकामूल हस्ित्तलत्तखि/∘प्रि 
Lipography : लोप 
Lower Criticism : बत्तहरंर्मूल समीक्षा 
Manuscript : हस्ित्तलत्तखि 
Marginalia : (पाहा : Ad Script) 
Microfilm : सूक्ष्मपट 
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Mischcodex : पाठत्तमत्तश्रि प्रि 
Mischcodices : पाठत्तमत्तश्रि प्रिी 
Mischoding : (पाहा : Conflate) 
Mislection : अपपाठ, अश द् पाठ 
Misreading : (पाहा : Mislection) 
Non-extant : अन पलब्धप्रि, अन पलभ्य∘ 
Objective (Editing) : त्तवत्तशष्ट् टवस्ि त्तनष्ट् ठ ्संपादन) 
Obleize : टीपत्तिनह 
Omissio : प्रिसंत्तदग् धिामलू दोि 
Omission : वजगन 
Original Reading : मूळ पाठ 
Parablepsia : (पाहा : Lipography) 
Paradiothoseis : प्रिकार-प्रत्तिश त्तद् 
Paradosis : पारंपत्तरक संत्तहिा 
Pedigree : क लवृक्ष 
Photostat : छायात्तित्रि, छायात्तित्तत्रि 
Photostat Copy : छायात्तित्तत्रि प्रि 
Presumptive Variant(s) : र्ृहिीय पाठभेद 
Probatione(s) Penna(e) : लेखनसामग्री-िािंिी, लेखनसात्तहत्य-

िािंिी 
Propria Manu : मूळ लेखत्तनक-प्रि 
Reading : पाठ 
Recensio : अन मात्तनि क लप्रि ्संत्तहिा) 
Recension : क लप्रि 
Reclamante(s) : प नरावृि सकेंिशब्द 
Recognitio : दखलपात्र ्सतं्तहिा), नोंदपात्र∘ 
Recognition : दखल ाेिे, नोंद ाेिें 
Recto : उजवीकडिें पान, ∘पृष्ट् ठ 
Redaction : संत्तहिासकंलन 
Redactor : संत्तहिासकंलक 
Restoration : क लप्रि संत्तहिात्तनत्त ित्ति 
Revisor : (पाहा : Corrector) 
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Revision : स धारिा 
Rhapsode/Rhapsodist : भाट, िारि, कीिगनकार, प रात्तिक, 

कथेकरी 
Roll : र् ंडाळी 
Rotograph : प्रत्तिछायात्तित्तत्रि प्रि 
Scholium : टीप, त्तवद्वत्भाष्ट्य, वैय्याकरिी टीप 
Scientific Interpretation : शास्त्रीय अंिःस्फ रि 
Scribe : (पाहा : Hand) 
Scripta Continua : पदखंडरत्तहि त्तलयंकन 
Scriptal Fixation : त्तलयकंन 
Secunda Manu : नक् कल प्रि, अनयहस्िाक्षर नक् कल प्रि 
Secondary Reading : र्ौि पाठ 
Secondary Transmission : र्ौि प्रि 
Selectio : पाठत्तनत्त ित्ति 
Selection : (पाहा : Selectio) 
Siglum : संकेित्तिनह 
Sigla : संकेित्तिनहे 
Solecism : व्याकरिप्रमाद, संकेिप्रमाद 
Stemma(ta) Codicum : पाहा : Pedigree) 
Stichometry : शब्द-पंप्क् ि-र्िना 
Subjective (Editing) : त्तवत्तशष्ट् टदृप्ष्ट् टत्तनष्ट् ठ ्संपादन) 
Sub-Recension : शाखाप्रि 
Substantive Reading : अथगपत्तरविगनशील पाठ 
Substantive Variant : अथगपत्तरविगनशील पाठभेद 
Sub-variant : उप-पाठभेद 
Superscript : अक्षरारोपि 
Supra Lineam  ऊध्वग िारातं्तकि, ऊध्वग शरातं्तकि 
Synonym : पयायी, समानाथी ्शब्द) 
Testimonia : पूरक त्तित्तकत्सासामग्री 
Testimonium : (पाहा : Testimonia) 
Text : संत्तहिा 
Textual Critic : संत्तहिासमीक्षक 
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Textual Criticism : संत्तहिासमीक्षा 
Textual Dynamics : अप्स्थर-संत्तहिा-विगनमार्ग, ∘व्यवस्था 
Textual Statics : प्स्थरपद त्तित्तकत्साप्रत्तिया 
Textus Ornatior : सकलसंत्तहिा 
Textus Receptus : प्रित्तलि सतं्तहिा 
Textus Simplicior : संत्तक्ष ि संत्तहिा 
Traditio : प्रिपरंपरा, प्रिसंिमि-परंपरा 
Traditional Reading : पारंपत्तरक पाठ 
Transcript : आधारान सारी प्रि 
Transcription : आधारान सारी प्रिीकरि 
Transcriptional Probability : (पाहा : Documentary Probability) 
Transmission : प्रिीकरि 
Transmitted Reading : प्रि-पाठ 
Transmitted Text : संित्तमि ्मूलरूप) सतं्तहिा 
Transposition : स्थलािंर 
Un-original Reading : त्तनराधार पाठ 
Ur-Text : मूळ प्रि, मूळ 
Variant Bearer : त्तित्तकत्सापात्र पाठप्रि 
Varia(e) Lectione(s) : पाठभेद 
Variant Reading : [पाहा : Varia(e) Lactione(s)] 
Variorum : सवगसंग्राहक ्आवृत्ति) 
Version : पाठािंर 
Verso : डावीकडिें पान, ∘पृष्ट् ठ 
Vulgata : प्रित्तलि प्रि 
Xerography : त्तवद्य त्प्रत्तिया, त्तवद्य त्प्रत्तििंबब प्रत्तिया 
Xerograph : त्तवद्य त्प्रत्तिया प्रि, त्तवद्य त्प्रि 
 
  



 अनुक्रमणिका 

णवियसूणच  
 

अंकपृष्ट् ठ : 
अंिरर्मूल : 
अंिःस्फ रि : 
अंिःस्फूिग अन मान : 
अंिःस्फूिगपाठ : 
अंिःस्फूिग संत्तहिा : 
अंत्यलेख : 
अंत्योल् लेख : 
अत्तिनव : 
अत्तधकृि : 
अत्तधकृििा : 
अत्तधकृिप्रि : 
अनंक पृष्ठ : 
अनत्तधकृि : 
अननयपाठ : 
अननयाथगबोधक शब्द : 
अनवधानजनय : 
अत्तनिीि गं्रथ : 
अन पलब्ध प्रि : 
अन पलभ्य प्रि : 
अन मान : 
अन मात्तनि क लप्रिसतं्तहिा : 
अन मात्तनि क लप्रिसतं्तहिात्तनत्त ित्ति : 
अन मात्तनि क लप्रिसतं्तहिानविेि : 
अन मात्तनि मूलरूपसतं्तहिा : 
अनैसर्तर्क प्रत्तिया/मार्ग : 
अनयहस्िाक्षर नक् कलप्रि : 
अपपाठ : 
अपभं्रश : 
अपभ्रष्ट् ट पाठ : 



 अनुक्रमणिका 

अप्रमात्तिि : 
अभरं् : 
अभ्यासकासाठीं पथ्थें : 
अथगपत्तरविगनशील पाठ/पाठभेद : 
अथगपत्तरविगनीय पाठ/पाठभेद : 
अवािीन प्रि : 
अवके्षप : 
अवािंर सामग्री : 
अश द् पाठ : 
असेंद्रीय पाठ : 
अप्स्थर सतं्तहिा : 
अप्स्थर सतं्तहिाविगनमार्ग : 
अप्स्थर सतं्तहिाव्यवस्था : 
अस्वीकृत्ति : 
अस्सल : 
अहेि क : 
अक्षरग्रथन : 
अक्षरग्रास : 
अक्षरत्तिनहरूप शब्द : 
अक्षररूपािंत्तरि पाठ : 
अक्षररूपािंत्तरि पाठभेद : 
अक्षरलोप : 
अक्षरवत्तटका : 
अक्षरत्तवग्रह : 
अक्षरस्थानािंर : 
अक्षरािंर : 
अक्षरारोपि : 
आख्यानकाव्य : 
आख्यानें : 
आदशगप स्िक : 
आत्तद : 
आत्तदप्रि : 
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आद्य : 
आद्य आवृत्ति : 
आद्यप्रि : 
आद्यप्रि संत्तहिा : 
आद्याक्षरसादृयजत्तनि त्र त्तट : 
आत्तदमप्रि : 
आदेशलेखन : 
आधार प्रि : 
आधारभिू प्रि : 
आधारसतं्तमश्रि : 
आधारान सारी प्रि : 
आधारान सारी प्रिीकरि : 
आरोह-अवरोह : 
आवृत्ति : 
इत्तिकथन : 
उखािीं : 
उच् िारच्य त्ति-अक्षरलोप : 
उजवीकडिें पान : 
उत्सारि : 
उत्सात्तरि प्रि : 
उत्सात्तरि हस्ित्तलत्तखि : 
उपपाठभेद : 
उपलब्ध प्रि : 
उपसामग्री : 
ऊध्वगिारातं्तकि : 
ऊध्वगशरातं्तकि : 
एकदा-ंअथगप्रदानी शब्द : 
एकमात्र पाठ : 
एकमेव पाठ : 
एकलेखत्तनक हस्ित्तलत्तखि : 
एकाडंी प्रि : 
ओव्या : 
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कठीि पाठ : 
कथा : 
कथेकरी : 
करारनामे : 
कत्तविा : 
काकपद : 
काकपदीय लेखन : 
कादंबरी : 
कायगपद्त्ति : 
काव्यें : 
कीिगनकार : 
क लप्रि : 
क लप्रिसंत्तहिानविेि : 
क लमूलपद्त्ति : 
क लमूल प्रि : 
क लमूल संत्तहिानविेि : 
क लवृक्ष : 
केवलपाठ : 
कोरीवलेख : 
खंडकाव्य : 
खरा पाठ : 
र्द्य : 
र्द्यपद्य-त्तमत्तश्रि : 
र्ीिकाव्य : 
र्ृहिीय पाठभेद : 
गं्रथ : 
गं्रथसंपादन : 
गं्रथसंपादनशास्त्रीयत्तित्तकत्साि्व : 
गं्रथानि भार् : 
र्वके्षिसामग्री : 
र्ीिर्ायक : 
र् ंडाळी : 
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र्ौि प्रि : 
र्ौि पाठ : 
िारि : 
त्तित्तकत्सक द रुस्िी : 
त्तित्तकत्सक आवतृ्ति : 
त्तित्तकत्सा : 
त्तित्तकत्सापात्र पाठ : 
त्तित्तकत्सापाठ पाठप्रि : 
त्तित्तकत्सापूिग : 
त्तित्रकथी : 
त्तिनह : 
छापील प्रि : 
छायात्तित्रि : 
छायात्तित्तत्रि प्रि : 
छायाप्रिी : 
त्तटपिलेख : 
त्तटपिी : 
त्तटपिीलेखन : 
टीप : 
टीपात्तिनह : 
डावीकडिें पान/पृष्ठ : 
ि्व ्पाठत्तित्तकत्सा, पाठसंशोधन, संत्तहिा 
त्तित्तकत्सा, संत्तहिा संशोधन) 

 

िकग  : 
िारातं्तकि : 
िौलत्तनक त्तित्तकत्सेिा आरंभिंबद  : 
त्र त्तट : 
दखल ाेिें : 
दखलपात्र : 
दखलपात्र सतं्तहिा : 
दस्िऐवज : 
त्तद्वरुप्क् ि : 
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दीागकाव्यें : 
द रुस्ि : 
द रुस्ि करिें : 
द रुस्ि पाठ : 
द रुस्ि संत्तहिा : 
द रुस्िी : 
दोलाम त्तद्रि : 
धार्तमक वाङमयाच्या सतं्तहिा : 
नकलनवीस : 
नक् कलकार : 
नक् कलप्रि : 
नवी ाडी का?ं : 
नवें श द्लेखन : 
नाटक : 
नायसतं्तहिा : 
त्तनबधं : 
त्तनम्निारातं्तकि : 
त्तनम् नशरातं्तकि : 
त्तनराधार पाठ : 
त्तनरीक्षि : 
त्तनिगयद ष्ट्कर गं्रथ : 
त्तनिगयद ष्ट्कर पाठ : 
त्तनदअशत्तिनहाकंन : 
त्तनत्त िि : 
त्तनष्ट्पन्न प रािन : 
नूिन : 
नोंद ाेिें : 
नोंदपात्र सतं्तहिा : 
नयूनमात्तत्रक : 
पंप्क् िग्रास : 
पंप्क् िमध्यलेखन : 
पंक्त्य पत्तर/री : 
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पत्रपंङ क्त्यक्षरमापनम् : 
पत्रलेखन : 
पत्रव्यवहार : 
पत्रािा पा वगभार् : 
पद : 
पदखंडरत्तहि त्तलयंकन : 
पदभाष्ट्य : 
पदभाष्ट्यात्मक : 
पदें : 
पद्य : 
परंपरा : 
परंपरार्ि नक् कल : 
पत्तरशीलन : 
पत्तरष्ट् करि : 
परीक्षि : 
परीक्षा : 
पयायी ्शब्द) : 
प्रकरि : 
प्रकरिानि भार् : 
प्रित्तलि प्रि : 
प्रित्तलि पाठ : 
प्रित्तलि सतं्तहिा : 
प्रि : 
प्रिकार : 
प्रिकार-प्रत्तिश त्तद् : 
प्रिपरंपरा : 
प्रिपाठ : 
प्रिलेखक : 
प्रिसंिमि-परंपरा : 
प्रिसंत्तदग्धिामलू दोि : 
प्रत्तिछायात्तित्तत्रि प्रि : 
प्रत्तिभशं : 
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प्रत्तिश द् पाठ : 
प्रत्तिश द् सतं्तहिा : 
प्रत्तिश त्तद् : 
प्रिीकरि : 
प्रिीकरिमलू प्रमाद : 
प्रिीकरिमलू-प्रमादी-पाठ : 
प्रिीकोल् लेख : 
प्रिींिा काळ, िम आत्ति िक् िा : 
प्रिींिी अवस्था : 
प्रिींिी वर्गवारी : 
प्रथम त्तलयंकन : 
प्रविनकार : 
प्रविनें : 
प्रत्तक्ष ि : 
प्रके्षप : 
प्रके्षपत्तववरि : 
प्रके्षपत्तववरित्तवस्िार : 
पाठ : 
पाठउत्सारि : 
पाठत्तित्तकत्सा : 
पाठत्तित्तकत्साशास्त्र : 
पाठि लना : 
पाठद रुस्िी : 
पाठत्तन िय : 
पाठत्तनत्त ित्ति : 
पाठनोंदिी : 
पाठनोंदिीसाठीं त्तनवड : 
पाठभेद : 
पाठत्तमश्रि : 
पाठत्तमत्तश्रि प्रि : 
पाठश त्तद् : 
पाठसंकर : 
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पाठसंकलन : 
पाठसंग्रह : 
पाठसंि लना : 
पाठसंि लनािंा आराखडा : 
पाठसंशोधन : 
पाठसंशोधनशास्त्र : 
पाठसमीक्षा : 
पाठािंर : 
पारंपत्तरक पाठ : 
पारंपत्तरक संत्तहिा : 
पारायिें : 
पात्तरभात्तिक संज्ञा : 
पात्तरभात्तिक संज्ञाििअिा िम : 
प नरैत्तिि-प्रािीनिम-प्रि : 
प नरावृि सकेंिशब्द : 
प रात्तिक : 
प रािें : 
प प्ष्ट्पका : 
प स्िक : 
पूरक त्तित्तकत्सासामग्री : 
पूवगजप्रि : 
पूवगसंत्तिि : 
पूवोिर-अक्षरत्तवपयाय : 
पोथी : 
पोथीलेखक : 
फोटोप्रि : 
बखर : 
बरा पाठ : 
बरोबर पाठ : 
बत्तहरंर्मूल सतं्तहिा : 
बाड : 
बाह्यसामग्री : 
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त्तबनिक पाठ : 
बोधाक्षरें : 
भं्रश : 
भ्रष्ट् ट : 
भ्रष्ट् ट प्रि : 
भाट : 
भाष्ट्य : 
त्तभन्न पाठ : 
त्तभन्नलेखत्तनक : 
मंत्र : 
मंत्रवाङ मय : 
मराठी ज नया हस्ित्तलत्तखिाचं्या म द्रिािी 
प्रारंत्तभक कथा 

: 

मराठी संत्तहिासमीक्षा आत्ति त्तििी पत्तरभािा : 
मराठी संत्तहिासमीके्षिा व्यवहार : 
मराठी संत्तहिासमीके्षिीं मूळाक्षरें : 
मराठी संत्तहिासमीके्षिी आत्ति त्तिच्या 
पात्तरभािेिी प्स्थत्ति 

: 

मराठी संत्तहिासमीके्षच्या पात्तरभात्तिक संज्ञा 
आत्ति इंग्रजी 

: 

मराठी संत्तहिासमीके्षच्या पात्तरभात्तिक संज्ञा 
आत्ति इिर भारिीय भािा 

: 

मराठी संत्तहिासमीके्षच्या पात्तरभात्तिक संज्ञा 
आत्ति संस्कृि 

: 

मराठी सतं्तहिासमीके्षच्या पात्तरभात्तिक 
संज्ञात्तनर्तमिीच्या प्रत्तिया 

: 

मप्ल् लनाथी : 
महाकाव्य : 
महाकाव्यें : 
महान भाव : 
म्हिी : 
मात्रात्तधकी : 
मािृका : 
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मानय प्रि : 
मात्तलकामूल प्रि : 
मात्तलकामूल हस्ित्तलत्तखि : 
त्तमश्र पाठािंर : 
त्तमश्रीकरि : 
म द्रि : 
म द्रिकलापत्तरियापूवी मराठी हस्ित्तलत्तखिाचं्या 
प्रिी 

: 

म द्रिशोध : 
म द्रिशोधक : 
म त्तद्रि गं्रथ : 
म त्तद्रि प्रि : 
म त्तद्रि संत्तहिा ्प्रि) आवृत्ति : 
म त्तद्रिें : 
मूलबाह्य : 
मूलभिू त्तित्तकत्सामाडंिी : 
मूलभिू त्तित्तकत्सासामग्री : 
मूलरूप अन मान : 
मूलरूप प्रि : 
मूलरूप हस्ित्तलत्तखि : 
मूलसतं्तहिात्तनत्त ित्ति : 
मूलसंस्थापन : 
मूलसंस्थापना : 
मूलसतं्तहिाप नर्तनर्तमत्ति : 
मूलसतं्तहिाप नरगिना : 
मूलसतं्तहिासंस्थापन : 
मूलसतं्तहिासंस्थापना : 
मूलस्थापन : 
मूलस्थापना : 
मूलेिर : 
मूळ : 
मूळगं्रथ : 
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मूळप्रि : 
मूळप्रिीिी प नत्तनर्तमत्ति : 
मूळ पाठ : 
मूळ-लेखत्तनक प्रि : 
मूळ संत्तहिा : 
मौत्तखक सात्तहत्य : 
रामायिािे र्ायक : 
रंर्संत्तहिा : 
रूढ प्रि : 
रूढ पाठ : 
रूपािंर : 
त्तलयकंन : 
लेखक : 
लेखकािी पक् की प्रि : 
लेखछायात्तित्र : 
लेखिीदोि : 
लेखिीशतै्तथल्य : 
लेखनत्तनबधंन : 
लेखनसत्तन्नवशे : 
लेखनसामग्री िािंिी : 
लेखनसात्तहत्य-िािंिी : 
लेखनसीमा : 
लेखत्तनक : 
लेखत्तनकािंर : 
लोकवाङ मय, लोकसात्तहत्य : 
लोप : 
वशंवृक्ष : 
वर्ग पाडिें : 
वर्ीकरि : 
वजगन : 
विगनें आत्ति संज्ञा : 
विगलोप : 
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विगत्तवपयाय : 
विगके्षप : 
विानिर : 
विारोप : 
विगव्य त्िम : 
वाङ मयीन सतं्तहिा : 
वाङ मयीन समीक्षा : 
वासना : 
त्तविाराहगपाठभेदवत् : 
त्तवद्या ्पाठत्तित्तकत्सा, पाठ संशोधन, संत्तहिा 
त्तित्तकत्सा, संत्तहिा संशोधन) 

: 

त्तवद्य त्प्रत्तिया : 
त्तवद्य त्प्रत्तियाप्रि : 
त्तवद्य त्प्रि : 
त्तवद्य त्प्रत्तििंबबप्रत्तिया : 
त्तवद्वत्भाष्ट्य : 
त्तवरेिन : 
त्तवरोधाथी ्शब्द) : 
त्तववरि : 
त्तववरित्तवस्िार : 
त्तवत्तशष्ट् ट दृप्ष्ट् टत्तनष्ट् ठ : 
त्तवत्तशष्ट् ट वस्ि त्तनष्ट् ठ : 
त्तव वासनीय प्रि : 
वैत्तदक वाङ मय : 
वैय्याकरिी टीप : 
व्यप्क् ित्तनष्ट् ठ : 
व्याकरिप्रसाद : 
व्याक लीकरि : 
शब्दपंप्क् िर्िना : 
शरातं्तकि : 
शाखाप्रि : 
शाखात्तवस्िार : 
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शास्त्र : 
शास्त्र आत्ति संत्तहिासमीक्षा : 
शास्त्रा् रूत्तढबगलीयसी : 
शास्त्रीय अंिःस्फ रि : 
श द् : 
श द्-अबद् : 
श द् करिें : 
श द् प्रि : 
श द् पाठ : 
श द्िम पाठ : 
श द्सतं्तहिा : 
श त्तद् : 
शोध : 
शोधक : 
शोधन : 
शोत्तधि : 
शोत्तधि पाठ : 
शोत्तधि सतं्तहिा : 
 लेिाथगवािक शब्द : 
संकरप्रिी : 
संकत्तलि पाठसंि : 
संक त्तलिा : 
संकेि-अक्षर : 
संकेित्तिनह : 
संकेिप्रमाद : 
संत्तक्ष ि नावें : 
संके्षपाक्षर : 
संिमि : 
संित्तमि मूलरुपसतं्तहिा : 
संिारि : 
संदभगशोधन : 
संपादिी : 
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संपूिग सतं्तहिा : 
संबंधमलू हस्ित्तलत्तखि : 
संत्तमश्र पाठािंर : 
संत्तमश्रावृत्ति : 
संशोधन : 
संशोत्तधि : 
संत्तहिा : 
संत्तहिाशंलोप : 
संत्तहिात्तित्तकत्साशास्त्र : 
संत्तहिा द रुस्िी : 
संत्तहिात्तनत्त ित्ति : 
संत्तहिापरंपरा : 
संत्तहिामलू अंिरंर्समीक्षा : 
संत्तहिावािनािंील शकंा : 
संत्तहिाश त्तद् : 
संत्तहिासकंलक : 
संत्तहिासकंलन : 
संत्तहिासमीक्षक : 
संत्तहिासमीक्षकािी कसोटी : 
संत्तहिासमीक्षकािें उत्तद्दष्ट् ट : 
संत्तहिासमीक्षकाच्या अभ्यासािी पायाभरिी : 
संत्तहिासंशोधन : 
संत्तहिासंशोधनशास्त्र : 
संत्तहिासमीक्षा : 
संत्तहिासमीके्षिीं मूळाक्षरें : 
संत्तहिासमीके्षिी प्रत्तिया : 
संत्तहिासमीके्षिें के्षत्र/त्तििी कक्षा : 
संत्तहिािंा शोध आत्ति अभ्यास : 
संत्तहिेिें आदान-प्रदान : 
संत्तहिेिें प्रसरि-अत्तभसरि : 
संत्तहिेिें भ्रष्ट् टीकरि : 
संत्तहिेिें रूपािंर : 
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संत्तहिेिें संिमि : 
संत्तहिेिें संपादन : 
संत्तहिेिें स्वरूप : 
संत्तहिेिे प्रकार : 
संत्तहिेच्या प्रिी : 
संत्तहिेमधील बदल : 
साकेंत्तिक संके्षप : 
संत्तक्ष ि संत्तहिा : 
संके्षप : 
सकलसंत्तहिा : 
सटीक आवृत्ति : 
सत्यप्रमाि प्रि : 
सत्यप्रमाि पाठ : 
सत्यप्रामाण्य : 
सत्यप्रामाण्य देिें : 
समग्रसंत्तहिा : 
समान-अंत्याक्षरी-पंप्क् िलोप : 
समानअक्षरलोप/समानाक्षरलोप : 
समानआद्याक्षरी पपं्क् िलोप : 
समानभािाक ल आत्ति संज्ञा : 
समानाथी ्शब्द) : 
समानाक्षरी हस्ित्तलत्तखि : 
समानिर मूलरूप प्रि : 
समाप् िम द्रा : 
समाप् िलेख : 
समाप् िवाक्य : 
समासािंर्गि लेखन : 
समीक्षा : 
समीके्षिें के्षत्र : 
सवगपत्तरत्तिि प्रि : 
सवगसंग्राहक ्आवृत्ति) : 
सहेि क उत्के्षप : 
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सहेि क उत्के्षप करिें : 
सहेि क वजगन : 
सहेि क वजगन करिें : 
संकेत्तिक त्तलत्तप : 
सापं्रदात्तयक परंपरेिी संत्तहिा : 
सासं्कृत्तिक स्वन : 
सामग्रीसंि लन : 
सामात्तजक अत्तभसरिािंील बदलािे ाटक : 
सारसंग्राहक : 
सात्तहत्यसमीक्षा : 
स धारिा : 
स धात्तरि आवृत्ति : 
स बोध पाठ : 
स लभ पाठ : 
स रत्तक्षि प्रि : 
स शोत्तभि करिें : 
सूत्र : 
सूक्ष्मपट : 
स्फ ट काव्यें : 
स्थलप्रि : 
स्थलािंर : 
स्थानािंर : 
प्स्थरपद : 
प्स्थरपद-त्तित्तकत्सा-प्रत्तिया : 
स्विंत्र पाठ : 
स्वाक्षर प्रि : 
स्वाक्षर सतं्तहिा : 
हस्ित्तलत्तखि : 
हस्ित्तलत्तखि गं्रथ : 
हस्ित्तलत्तखि गं्रथप्रि : 
हस्ित्तलत्तखि प स्िक : 
हस्ित्तलत्तखि प स्िकप्रि : 
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हस्ित्तलत्तखि संत्तहिा : 
हस्ित्तलत्तखिािंी छपाई : 
हस्ित्तलत्तखिािंी त्तव वासाहगिा : 
हस्िाक्षरप्रि : 
ज्ञािूत्तनष्ट् ठ : 
जे्ञयत्तनष्ट् ठ : 
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ग्रं थकारनामसूणच् 
 

एकनाथ : 
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क ळकिी, कृ. पा.ं : 
केशवक मार : 
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ििधर : 
जेब, आर. सी. : 
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धोंड, म. वा. : 
नेने : 
पंत्तडि, त्तवष्ट्ि  परशराम : 
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त्तप्रयोळकर, अ. का. : 
पोस्टरे्ट, जे. पी. : 
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मालश,े सं. रं्. : 
मोडक, जनादगन बाळाजी : 
म्हाहींभट : 
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राजवाडे, त्तव. का : 
लॅिमन : 
व्यास ्महर्ति) : 
सप्च् िदानंदबाबा : 
स खटिकर, त्तव. स. : 
हिअ, रा. र्. : 
हॉल, एफ्. डब्ल्यू. : 
ज्ञाने वर : 
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अन भवामृि ्अमृिान भव) : 
झेंडूिीं फ लें  : 
दमयंिी-स्वयंवर : 
प्रौढमनोरमा-शब्दरत्नम् : 
महाभारि : 
महाराष्ट्र-शब्दकोश-प रविी : 
म क् िे वरकृि महाभारि ्आत्तदपवग) : 
मेादूि : 
रामायि : 
लीळाित्तरत्र : 
सह्यात्तद्रविगन : 
त्तववकेिंसध  : 
ज्ञानदेवी/ज्ञाने वरी : 
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